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Abstract

This study examines the importance of the Human Rights of the UN conventions in one aspect
of our daily lives – our constant need for water. The right of all human beings to healthy water
is confirmed by General Comment number 15, an annex to the Convention on Economic,
Social and Cultural Rights, as does the Swedish Constitution, the so called Regeringsformen.
The study examines, amongst other matters, if these rights are presently considered at the
practical level, that is, in the water management of a local municipality.

The crucial matter that is investigated is how these rights should be guaranteed when private,
global companies, which have no  responsabilities to consider the UN-conventions, enter as
new agents in the area of public water administration. The hypothesis, that the privatization of
the water administration could be put at risk the right of the citizens to healthy, accessible and
affordable water, is therefore examined.
Which are the agents that actually have the power over the water adminstration and the
application of the Human Rights in this area in Sweden? 
In order to seek further knowledge in these matters studies of documents were undertaken, as
well as a comparative study of the water administration of the municipality of Norrtälje and
their private subcontractor, Veolia Water AB, a daugther company of the global multi-utility
company Vivendi. 

The conclusions are several: one is that the municipality experiences certain advantages with
the privatization; another that the Swedish water administration is included in a global,
commercial network consisting of private agents and therefore sees itself threatened by a
potential loss of power; the Swedish state thus defends itself from being dominated creating
new laws to protect the municipal control of water administration and to prevent further
privatization. Last but not least there are global tendencies towards further cooperation in the
area of Human Rights and water administration promotioned by different agents: UN-entities,
the private commercial sector, nations and non-governmental organizations.

Sammanfattning

Denna uppsats tar upp frågan om mänskliga rättigheters betydelse i vår vardag. Allas rätt till
tjänligt vatten är något som General Comment nr 15, ett tillägg till Konventionen om de
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna, slår fast, liksom den svenska
Regeringsformen. I uppsatsen undersöks bland annat ifall dessa rättigheter finns närvarande i
den lokala praktiken i en kommuns vattenhantering. 

Knäckfrågan som uppsatsen rör sig kring är hur dessa rättigheter skall kunna garanteras när
privata globala bolag, som inte har åligganden enligt FN-konventioner, kommer in som nya
aktörer inom den kommunala vattenhanteringen. Hypotesen, att privatiseringar av
vattenförvaltningen kan innebära risker för medborgarens rätt till tjänligt och tillgängligt
vatten till rimlig kostnad, prövas därför.
Vilka aktörer har i dagsläget egentligen makten över vattnet i Sverige och över 
de mänskliga rättigheternas tillämpning i vattenfrågan? För att få kunskaper om detta utfördes
litteraturstudier i ämnet, liksom en jämförande studie mellan Norrtälje kommuns
vattenförvaltning och dess driftentreprenör, Veolia Vatten AB, ett dotterbolag till det globala
multi-utilitybolaget Vivendi.
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Konklusionerna är flera: dels att man från kommunalt håll upplever vissa fördelar med viss
privatisering; dels att svensk vattenförvaltning är införlivat i ett globalt kommersiellt nätverk
av privata aktörer och därför känner sig hotad av en potentiell maktförlust, s.k. ”överlagring”;
dels att även den offentliga makten värnar sin domän i och med att den stiftar nya lagar med
syfte att förhindra privatiseringar och stärka den offentliga kontrollen över vattnet; dels att det 
finns tendenser till global samverkan kring mänskliga rättigheter mellan FN-organ, det privata
näringslivet, stater och ideella organisationer.
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Tack!

Stort tack till alla som stöttat och väglett mig under arbetet med uppsatsen! Hela familjen, alla
vänner – unga som gamla, och min handledare. Tack även till informanterna, opponenten
samt examinatorn för viktiga upplysningar och kontroll av det skrivna. Utan alla er hade det
inte gått!
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1. Inledning

1.1 Vatten på liv och död

Av allt vatten som finns är det bara 2,5 % som är sötvatten och endast 0,8 % är tillgängligt för
människobruk. För att överhuvudtaget överleva måste en människa få i sig 7,5 dl. vatten per
dygn, varav hon kan få knappt hälften av denna mängd från födan, resten måste vara vätska.
Minimibehovet varierar lite beroende på kroppsvikt, hälsotillstånd, klimat och sysselsättning.
För en godtagbar hygienisk standard behövs 150 liter per person och dygn.1 Dessutom
tillkommer vattenförbrukningen för husdjur och odlingar, särskilt de sistnämnda slukar stora
mängder vatten världen över. Storstadsbefolkningar och industrier tar även de ut en ansenlig
andel av jordens samlade vattenresurs. 2 

I Sverige lider vi inte av vattenbrist och är således ofta ovana vid att föreställa oss en situation
där vi inte skulle ha tillgång till vatten för konsumtion och hygien. Men vi kanske alla har fått
oss en tankeställare vid de elavbrott som orsakat tillfälliga stopp av vattentillförseln till
hemmet. Vid dessa tillfällen blir lätt man mycket medveten om att rent vatten är oundgängligt
och uppskattar det desto mer när man får tillbaka flödet i kranen och i toaletten. Då särskilt
kan tankarna gå till andra människor, som till vardags möter olika typer av problem när det
gäller vatten. Brist på eller smutsigt vatten är ett dödligt faktum för många. Runt fyra miljoner
barn dör varje år av vattenbrist, och många fler dör av vattenrelaterade sjukdomar.3 För många
kvinnor och flickor tar arbetet med att anskaffa dagsbehovet av vatten orimligt mycket tid i
anspråk.4

Rättvist fördelad tillgång till rent, friskt vatten med god kvalitet till en rimlig kostnad är en
förutsättning för goda livsvillkor både på individ- och samhällsnivå. I många områden är
vatten för människor att konsumera (dricksvatten, vatten till matlagning, tvätt och sanitet) en
knapp resurs, eftersom det antingen finns i för liten mängd eller är förorenat.5 Kampen om
vatten kan bli nästa stora kris på jorden.6 

1.2 Problembeskrivning

Denna studie har sin juridiska utgångspunkt i den internationella FN-deklarationen
”Konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna, 1966”, särskilt
artiklarna 11 och 12, samt tillägget till dessa artiklar, ”General Comment nr 15, 2002”, som
slår fast att tillgång till rent vatten är en mänsklig rättighet. Detsamma gör den svenska
grundlagen, Regeringsformen  1kap 2§, som hävdar statens skyldighet att garantera sina
medborgares grundläggande behov, inklusive hälsa och bostad.7 Tillgång till rent vatten ingår
som en nödvändig beståndsdel.

1 Hubendick, B. (1987) s  102  
2 Vattenportalens hemsida, 2006-05-31
3 Unicefs hemsida, 2006-05-31
4 Naturvårdsverkets hemsida, tema Vatten, 2006-05-29
5 Ibid.
6 Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU) hemsida, Vattnets kretslopp, 2006-05-31
7 Utförligare förklaring, se kap. 2.2:2 -2.2:4 nedan.
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Det allmänna, dvs. staten och dess delstrukturer, är enligt dessa dokument ålagda att sörja för
att medborgarna ska ha tillgång till rent, hälsosamt, smakligt, för alla tillgängligt dricksvatten
till en rimlig kostnad.8 

På den lokala nivån är kommunerna de enheter som praktiskt ska utföra de av statsmakten
påtagna åliggandena kring vattenförsörjningen. Som medborgare och kommuninnevånare är
vi alla tillförsäkrade, åtminstone juridiskt, tillgodoseendet av några av våra mest
grundläggande behov med hjälp av vattnet. 9 Men, det är också kommunerna som av skilda
skäl – politiska, ekonomiska eller kunskapsmässiga - lägger ut vattenförvaltningen på privata
entreprenörer.10 Ifall privata entreprenörer får för stor makt över vattenhanteringen, skulle
detta då kunna skapa problem kring den medborgerliga rätten till vatten?

1.3 Syften

Studien utgår från hypotesen att en privatisering av vattenförvaltningen i Sverige skulle kunna
leda till att det uppstår en orättvis fördelning av vatten av god kvalitet och rimligt pris till
befolkningen, trots att detta strider mot internationella konventioner som Sverige ratificerat,
samt svensk grundlag.11 Problemet skulle kunna uppstå eftersom de privata bolagen inte är
juridiskt bundna till FN-konventioner eller nationella grundlagar.

Huvudsyftet med uppsatsen är att genom en jämförande studie stämma av ovanstående
hypotes12 med uppgifter från ansvariga i både kommunal och privat vattenförvaltning för att se
om det finns skäl för att bekräfta eller dementera densamma.

Det andra syftet är dels att undersöka ifall ovannämnda FN-konvention med tillägg och/eller
Regeringsformen 1:2 är synliga i kommunens eller vattenbolagets styrdokument eller på annat
sätt sätter sin prägel på den praktiska verksamheten. 

Avsikten med denna uppsats är att försöka belysa ovanstående problematik och för detta
ändamål ta hjälp av Thomas Lundéns politiska geografi som inkluderar dennes teorier om
rumsliga maktstrukturer.13

1.4 Frågeställningen

Följande frågor användes i den jämförande studien mellan Norrtälje kommun och det privata
vattenbolaget, Veolia Vatten AB.

8 Ordalydelse från General Comment nr.15, 2002, se bilaga 1.
9 Se förtydliganden i kap. 4 Teoretisk bakgrund nedan.
10 Intervju med informanterna, Norrtälje kommun, 2006-05-12, samt Ny lag om allmänna vattentjänster, se
kap.2.3 nedan, samt ”Regeringens hemsida” i Källförteckning
11 Se kap. 2 nedan, samt bilaga 1.
12 Se kap. 1.2 ovan.
13 Lundén, T. (1997) ss.16-17
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1. Kan en privatisering av vattenförvaltningen i Sverige leda till att det uppstår en
orättvis fördelning av vatten till befolkningen?

2. Finns det risker med en privatisering av vattenskötseln? Förtjänster? Hur upplevs detta
i praktiken i en kommunal vattenförvaltning och i ett privat vattenbolag? 

3. Är ”Konventionen om ekonomiska, sociala eller kulturella rättigheter”, dess tillägg
”General Comment nr 15” eller vår grundlag Regeringsformen 1:2 synliga, antingen i
de styrdokument som kommunen eller det privata vattenbolaget följer, eller i praktiken
i övrigt? 

4. Hur ser parterna på sina åtaganden i relation till ovannämnda grundlag och FN-
konventioner?

1.5 Avgränsning & urval

Studien inriktar sig på att undersöka hur berörda parter på lokal nivå styrs av och uppfattar
ovanstående frågeställningar. Det är de som har direktkontakten med vattenresursen och
medborgarna/brukarna och  som ska utföra lagarna och direktiven från högre ort. På lokal nivå
är det meningen att den internationella och nationella lagstiftningen praktiseras för att komma
medborgarna till godo.   

Studien gäller en kommun och ett privat vattenbolag på grund av tids- och utrymmesskäl,
nämligen Norrtälje kommun med tanke på att man där sedan fyra år anlitat ett privat
vattenbolag, Veolia Vatten AB, för drift och skötsel av vattnet.14 Undersökningen
koncentrerar sig enbart på den kommunala vattenhanteringen och utesluter andra med egen
vattenhantering, såsom enskilda och fastighetsägare, dels av ovanstående skäl men också pga.
bristande relevans för studien.15

Av samma skäl tas inte heller frågeställningar kring rätten till sanitära bekvämligheter, såsom
avlopp, med i denna studie fastän den, såväl i juridiken som i den svenska praktiken, hänger
ihop med dricksvattenförsörjningen.
 
Övrig regional lagstiftning, både europeisk och inhemsk, går bort eftersom denna är under
omvandling sedan en tid tillbaka i och med det nya s.k. vattendirektivet från EU, och är
tillräckligt komplicerad att sätta sig in i även för yrkesfolk.16 

1.6 Källor

För att utröna hur en kommun samt ett privat vattenbolag ställer sig till ovanstående
frågeställningar med syftet att utföra en jämförande studie, genomfördes intervjuer med
representanter för nämnda organisationer, samt kontaktades en expert på juridik inom svensk
vattenförvaltning.

14 Norrtälje kommuns hemsida, Kommunalt vatten och avlopp. 2006-06-01
15 Intervju med Lena Kjellson, Norrtälje kommun, 2006-05-12
16 Vattenmyndigheternas hemsidor nr 1 och nr 2, 2006-04-13, 2006-04-22
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Totalt genomfördes två intervjuer med inalles tre personer. Den första intervjun var med
representanter för Norrtälje kommuns VA-avdelning.
Informanter: Lena Kjellson, verkställande chef för VA-avdelningen och Amelia Morey-
Strömberg, civilingenjör med ansvar för VA-frågor på samma avdelning. 
Samma dag genomfördes den andra intervjun med representanten för det lokala vattenbolaget,
Veolia Vatten AB, Norrtälje. Informant: Peter Leonardsson, verkställande chef.

För att hitta rätt material till studien togs även telefonkontakt med regeringens särskilde
utredare, Jörgen Qviström, Miljödepartementet, angående förslaget om ny VA-lag, ”Lagen om
allmänna vattentjänster”. Övriga källor till gagn för den här studiens genomförande har varit
för ämnet relevant litteratur och dito hemsidor på Internet.

1.7 Källkritik

Informanternas pålitlighet kan bedömas utifrån en förväntan av vad de skulle tänkas bidra
med för uppsatsen, givna sina funktioner. Förväntan var att de representerar sina
organisationer och de värden som dessa står för. Det är inte i första hand som privatpersoner
som de uttalar sig. Grundat i detta resonemang, har jag inte funnit skäl att tvivla på deras
pålitlighet. Den litteratur som användes är vetenskapligt belagd, ofta kurslitteratur från
högskolekurser. Inte heller här anser jag att pålitligheten kan betvivlas, utöver vad det sunda
omdömet kräver. När det gäller upplysningarna hämtade från Internet krävs dock större
försiktighet och noggrannhet i kontrollen av att det är seriösa organisationer och/eller personer
som står bakom innehållet i hemsidorna, vilket har iakttagits.

Att författaren öppet redogör för sin ståndpunkt ökar, enligt min åsikt, en studies trovärdighet.
Utifrån detta ges läsaren större möjlighet att bilda sig en för läsaren relevant uppfattning om
det studien beskriver.

Utgångspunkten för uppsatsen var en oroskänsla för vad som skulle kunna hända
vattenhanteringen i Sverige ifall en omfattande privatiseringen skedde, då denna process har
visat sig kunna ställa till problem för människor med lägre köpkraft och svagare social status i
andra delar av världen.17 Dock har strävan under arbetet med uppsatsen varit att finna skilda
synsätt samt höra de olika parterna i ärendet. I och med detta tycker jag mig ha vunnit nya
insikter, vilket förhoppningsvis uppsatsen lyckas förmedla.

17 Se kap. 2 nedan.
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2. Teoretisk bakgrund

I följande fem delkapitel redogörs för företeelser och begrepp som är viktiga att känna till för
förståelsen av uppsatsen. 

2.1 Politisk geografi

”Jordytan är indelad i synliga och osynliga maktbitar; samverkande, överlappande,
kolliderande.”18 

Detta citat lånat av den svenske kulturgeografen Thomas Lundén utgör ett för denna uppsats
grundläggande antagande angående förståelsen av omvärlden ur ett geografiskt perspektiv.
Lundéns teorier inom politisk geografi passar utmärkt som teoretisk grund då det ligger i
denna uppsats intresse att studera internationella överenskommelsers och en nationell lags
betydelse för den konkreta vattenhanteringen på lokal nivå, i samband med privata aktörers
inflytande vilken innebär en politisk påverkan av omgivningen. Här följer en genomgång av
några för uppsatsen väsentliga begrepp och tankegångar.

Den politiska geografin förstås som de auktoritativa beslutens geografi, med andra ord även
studiet av hur de auktoritativa besluten påverkar geografin och dess invånare. Med politik
avser Lundén i detta sammanhang det politiska regelverkets betydelse för rummets struktur.19

Medborgarnas eller invånarnas beteende styrs medelst detta med avsedd eller oavsedd effekt
på omgivningen.20 Det betydelsefulla momentet för det politiska beslutets påverkan på
omgivningen är själva ikraftträdandet, d.v.s. när ett förslag blir till regel.21

Auktoritet, som kommer ifrån latinets ’auctóritas’, betyder makt, myndighet. Auktoritativa
beslut berör både de som tar dem samt de som åtlyder dem, frivilligt eller efter påtryckning.
Auktoriteten och dess regler har i allmänhet klart avgränsade s.k. gällandeytor som tydliggör
att det råder olika förhållanden innanför respektive utanför dess gränser.22 En aspekt av
auktoriteten, som har stor betydelse för den här studien, är att den även är hierarkisk23, dvs. att
makten är skiktad i över- och underordnad makt, som ofta uttrycks i en rumslig dimension. 
Stat kommer från det latinska status, med betydelsen ’hållning’, ’fast ordning’. Det är ett
område med gemensam styrelse, statsmakt. Exklusivt för denna typ av territorium är
existensen av ett täckande system av ömsesidiga avtal, erkännanden och samarbetsorgan som
bygger på en någorlunda likartad status. Trots att statsbegreppets legitimitet är omtvistad så
hävdar Lundén (citat): ”att staten är den entydigaste territoriella avgränsningsprincipen i
världen”.24 

18 Lundén, T. (1997) s. 5
19 Ibid. ss. 10-11
20 Ibid.
21 Ibid. s. 11
22 Ibid.
23 Ibid. s. 16
24 Ibid. s. 19
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Domän härstammar från latinets ’domínium’, vilket betyder herravälde. Tidsgeografen
Torsten Hägerstrand, liksom Lundén, använder ordet ”domän” med den vidare betydelsen av
”geografiskt område som i någon mening behärskas av någon”.25 

I en demokratisk stat utövas makten, åtminstone i princip, av folkviljan genom en
representativ riksdag som regerar över beslutsterritoriet, staten. Detta territorium delas
vanligen in i flera delstrukturer med var sin beslutande auktoritet. En domän eller territorium
är uppfyllt av många lager mosaikbitar av s.k. ”gällandeytor”. Lagren kan ha fysiska uttryck,
som när en internationell flygled samtidigt överlagrar en stat, en kommun och en radhustomt
som i sin tur överlagrar en kommunalförbundsägd vattenledning. Domänens gräns brukar
oftast ha en gränsmarkering, t.ex., en skylt som varnar för att här tar ett annat regelsystem vid.
Men vanligast, menar Lundén, är att överlagringarna är osynliga, åtminstone tills de överträds
eller sätts ur spel.26 

Staten utgör även den viktigaste enheten i fördelningen av offentlig makt över världen.
Överstatlig reglering är intressant ur geografisk synpunkt då den påverkar den rumsliga
fördelningen av föremål, idéer och strukturer, som nämnts ovan. 27 En domän, en maktenhet,
kan slå sig samman med andra och bilda större maktenheter, förbund, som får sina större
maktbefogenheter av de ”underordnade” enheterna. Lundéns exempel passar denna uppsats
mycket väl: han menar att såväl ett vattenverksförbund som Förenta Nationerna har
befogenhet att gripa in mot medlemmar som inte sköter sig. Oftast sker det mer genom
informella påtryckningar från de andra inom förbundet än från förbundet i sig. Medlemskapet
kan sägas upp ifall ett beslut inte passar.28 Stormakter har dock i kraft av sin auktoritet en
tendens att strunta i ofördelaktiga beslut.29

Då uppsatsen belyser svenska förhållanden kan det vara av intresse att veta att av historiska
skäl har beslut om statens mark och om ägandeförhållanden mellan offentliga respektive
privata institutioner och personer haft tydlig politisk påverkan på den rumsliga disposition i
landet, enligt Lundén.30 Svensk markpolitik är ganska unik, då den förenar ett omfattande
statligt markägande med en öppenhet gentemot större markegendom oavsett ägandeform, till
skillnad från andra kapitalistiska stater där det offentliga markägandet är begränsat.31 Lundén
menar att markägande är en viktig domäntyp då detta innebär en tillåtelse från auktoritetens
sida att nyttja marken.32

Lundén beskriver som domänhierarkins uppgift att reglera samhälleliga och ekonomiska
flöden och kontakter. När det gäller naturen och dess resurser är den inte väl anpassad till att
styra de gränsöverskridande flödena och styrningen kan svårligen ske endast med hjälp av det
juridiska domänsystemet. Statens domänansvar befinner sig i den aspekten ofta långt ifrån
domänens fysiska innehåll, hävdar Lundén.33 Detta utgör förstås ett problem när det gäller att
reglera de komplexa ekonomiska och sociala relationer som utgör vår globaliserade värld.

25 Enligt Hägerstrand, 1975a i Lundén, T. (1997) s. 12 
26 Lundén, T. (1997) s. 19 
27 Ibid. s. 52 
28 Ibid. s. 32
29 Ibid. s. 53
30 Ibid. s. 76
31 Ibid. s. 77
32 Ibid. s. 78
33 Ibid. s. 99
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2.2 Mänskliga rättigheter

2.2.1 Kort historik
- ”Det borde vara en mänsklig rättighet!” hörs folk ibland säga när de diskuterar sådant de
tycker borde förbättras i största allmänhet. De mänskliga rättigheter, som åsyftas i denna
studie, återfinns i ett urval av deklarationer som Förenta Nationerna har tagit fram och
merparten av världens stater undertecknat. Dessa deklarationer visar på den politiska viljan
och den moraliska inriktningen hos staterna. Grunden till denna typ av deklarationer kan hittas
i bl.a. Rousseaus och Lockes tankar om folksuveränitet och ett samhällskontrakt, som i sin tur
ledde fram till andra rättighetsförklaringar i slutet av 1700-talet.34

Efter andra världskriget ville de europeiska staterna och befolkningsopinionen hindra att fler
sådana ohyggliga brott mot mänskligheten skulle ske, som de i nazityskland. För att
demonstrera sin avsky och hävda alla människors lika värde påbörjade Förenta Nationerna ett
mödosamt arbete med ett gemensamt policydokument. Det första dokumentet, ”Allmänna
förklaringen om de mänskliga rättigheterna”, blev klart 1948.35 Grundpelaren är att alla
människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.36 Denna förklaring är en icke-
bindande resolution,37 som man dock hade tänkt göra till bindande konvention. Men p.g.a.
efterkrigstidens politiska uppdelning av staterna i två maktblock, vilka lade vikten på olika
typer av rättigheter, kunde man inte enas utan fick lov att utforma två olika konventioner.
Dessa är ”Konventionen om ekonomiska, sociala och politiska rättigheter” och
”Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter”, som bägge öppnades för
undertecknande 1966. Först 1976, tio år senare, trädde de i kraft efter att erforderliga 35 stater
undertecknat dem.38 

2.2.2 Konventionen om de ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheterna, 1966: Artiklar 11 och 12 

När en nationsstat godkänt och undertecknat en FN-konvention har den åtagit sig ett åliggande
gentemot sina medborgare att uppfylla de mål och krav som beskrivs i konventionen. Den
konvention som särskilt tar upp de ekonomiska och sociala behoven, som är relevanta för
denna studie, är ”Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter”. Staterna
åtar sig att föra in dess lydelser i sin lagstiftning samt sträva efter att nå målen.39 
Relevanta för rätten till vatten är:

 Artikel 11 som handlar om rätten till föda och produktion av föda, samt rätten till
rimliga boendeförhållanden och

 Artikel 12 som rör rätten till god hälsa och förutsättningar för detta, som man brukar
hänvisa till när vattenfrågan diskuteras.40

34 Bonniers lexikon (1996); band 12, s. 10 (Locke), samt band 17, s. 30 (Samhällsfördrag)
35 Hedlund Thulin, K. (1996) ss. 16-17
36 Ibid. s. 14
37 Den har dock en mycket stark sedvanerättslig ställning även för stater som ej undertecknat den, enligt ibid., s.
19.
38 Ibid. s. 18
39 Ibid. s. 27
40 Se bilaga 1. 
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2.2.3 General Comment nr 15, 2002: rätten till vatten
”Konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna” fick år 2002 ett arton
sidor långt tillägg, ”General Comment nr15”41 angående rätten till vatten. Det ägnar sig enbart
åt att förtydliga på vilka sätt och för vilka ändamål världens stater ska tillgodose sina
medborgares rätt till vatten. 
De allra viktigaste kriterierna i General Comment nr 15 finns i kapitel 1:2:

“The human right to water entitles everyone to sufficient, safe, acceptable,
physically accessible and affordable water for personal and domestic uses. An
adequate amount of safe water is necessary to prevent death from dehydration, to
reduce the risk of water-related disease and to provide for consumption, cooking,
personal and domestic hygienic requirements.” 42

Med andra ord ska vatten finnas i tillräcklig mängd till envar. Det ska vara friskt och rent,
smakligt, tillgängligt samt undfås till en rimlig kostnad.43 Det kan vara svårt att få staterna att
utföra sina åtaganden. De vanligaste sätten för att få motsträviga stater att handla i efterlevnad
med dokumenten är övertalning stater emellan, diplomatiska påtryckningar, ekonomiska
sanktioner, militärt ingripande och reaktion från den internationella opinionen.44 Under de
senaste decennierna har de mänskliga rättigheterna och de humanitära normerna fått en så pass
stark status i den internationella politiska diskursen att vissa forskare hävdar att de utgör en
global ideologi. Detta är dock omtvistat, men de humanitära normerna erkänns därmed öppet
på den politiska dagordningen. Mänskliga rättigheter som social och kulturell företeelse utgör
för närvarande en paradox - samtidigt som medvetenheten och kommunikationen om
mänskliga rättigheter ökar globalt, försvagas rättstaten som garant för de mänskliga
rättigheterna, enligt Magdalena Bexell, filosofie doktor och universitetslektor i statsvetenskap
vid Lunds universitet.45 

Ovanstående överenskommelse togs på högsta beslutandenivå, den internationella. På och
under denna nivå finns många andra överenskommelser, mer eller mindre tvingande, som alla
syftar att styra bruket av vatten på olika sätt. Avtryck i den svenska lagstiftningen av att
Sverige har skrivit under denna konvention kan man bl.a. finna i Regeringsformen.

2.2.4 Regeringsformen 1:2
Den av de tre svenska grundlagarna som främst skyddar de mänskliga rättigheterna är
Regeringsformen. I dess första kapitel, paragraf  två, konstateras att medborgaren från det
allmänna, dvs. staten och dess administrativa delstrukturer, som län, landsting och
kommuner, har rätt att förvänta sig att: ”Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella
välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt
åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka
för social omsorg och trygghet.”
Det står även att: ”Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö
för nuvarande och kommande generationer.” 46 Dessutom innehåller många andra svenska
lagar regler, som i praktiken omsätter konventionernas övergripande rättigheter och åtaganden
i konkreta termer.47

41 UNHCHR:s (United Nations High Commissioner for Human rights) hemsida, 2006-04-20
42 Ibid.
43 Författarens översättning.
44 Hedlund Thulin, K. (1996) s. 94 
45 Bexell, M. (2001) s.62
46 Sveriges Riksdags hemsida, 2006-05-31
47 Hedlund Thulin, K. (1996) s. 175
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2.3 Om nya VA-lagen

2.3.1 Vad innebär den nya VA-lagen?
Den 17 juni överlämnade Miljödepartementets särskilde utredare Jörgen Qviström
betänkandet ”Allmänna vattentjänster SOU 2004:64” till miljöminister Lena Sommestad. Det
skickades sedan på en nästan två år lång remissutläggning hos relevanta instanser.
Lagförslaget antogs i slutet på april 2006 och lagen kommer att träda i kraft den 1 januari
2007.
I korthet är den nya VA-lagens intention att undvika fortsatta utförsäljningar av kommunal
vattenförvaltningar, den syftar till att stärka de kommunala vattenförbundens samarbete och
även föra in flexibilitet i verksamheten. Den offentliga makten över vattnet bekräftas, vilket
ligger i linje med regeringsformen, genom att säkra kommunal kontroll, oavsett
huvudmannaskap, genom kommunalt ägande eller samägande, kommunalt bestämmande av
taxan och upprätthållande av självkostnadsprincipen. Den stärker även synen på att allmän
tillgång till vatten är en mänsklig rättighet.48

2.3.2 Bakgrund till den nya VA-lagen
Regeringen tillsatte år 2004 en utredning om ny VA-lag eftersom man alarmerats av det
privata vattenbolaget Sydkraft AB:s köp av Norrköpings kommuns vattenförvaltning några år
innan. Nedan återges hur denna privatisering gick till och hur situationen är idag som
bakgrund till den nya VA-lagens uppkomst.

Det första exemplet på en totalprivatisering av ett svenskt kommunalt VA-verk återfinns i
Norrköping. I september 1999 köpte Sydkraft AB 49 procent av aktierna i Norrköpings Miljö
och Energi AB (NME), som förutom kommunens VA-verk, bl.a. omfattade renhållning, el,
fjärrvärme och en entreprenadavdelning. NME hade bildats 1997 som ett av kommunen helägt
bolag i vilket kommunen skulle samla all sin tekniska verksamhet. På VA-sidan kunde man
tänka sig att konkurrera om drift- och underhållsentreprenader i Norrköpings närområde där
en samordning av resurser skulle kunna ge skalfördelar. Sydkraft, som idag ägs av tyska EON
Energie, fullföljde företagsförvärvet genom att den 1 januari 2001 köpa de återstående
aktierna för 1,4 miljarder kr. 
Överlåtelsen avsåg äganderätten till hela den fysiska anläggningen. Rätten att ha kvar
ledningarna i kommunens gatumarksfastighet reglerades i köpeavtalet.

I samband med övertagandet avtalades att Sydkraft i fortsättningen skulle svara för
kommunens skyldighet enligt 2 § VA-lagen att bygga ut allmän VA-anläggning där det
behövs. Avtalet löpte på tio år och skulle förlängas med tre år i taget om det inte sades upp.
Under sommaren 2003 ombildades Sydkraft ÖstNät AB på så sätt att elnätverksamheten
överfördes till en avdelning av Sydkraft Nät AB och för VA-verksamheten bildades Sydkraft
Vatten AB, som därefter var huvudman för den allmänförklarade VA-anläggningen.
VA-verksamheten bedömdes vara så starkt lagreglerad att politikerna inte uppfattade det som
någon fara att låta privata intressen ta över. Kommunen har heller inte upplevt några problem
efter övertagandet.49

48 För mer detaljerad information; se bilaga 1och läs i statens offentliga utredning ” SOU 2004:64 Allmänna
vattentjänster”på ”Regeringens hemsida”, se Källförteckning.
49 Regeringens hemsida, 2006-05-22: SOU 2004:64  Allmänna vattentjänster; ss. 38-41 
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Trots detta fick Norrköpings tidning 18 maj detta år anledning att skriva om kommunens
återköp av VA-verksamheten, värd 420 miljoner. Skälet till återköpet uppgavs vara den nya
lagen som väntas sätta stopp för privata ägare av allmänna vattenanläggningar och avlopp.
Lagen säger nej till privata huvudmän för allmänna VA-anläggningar. En annan förändring är
att kommunfullmäktige nu ska godkänna alla höjningar av VA-taxorna. Enligt lagen får
vatten- och avloppsverksamhet inte drivas med vinst. Man får bara ta ut avgifter som täcker
kostnader för nya investeringar. Enligt Norrköpings tidning innebar affären därför varken
vinst eller förlust för Sydkraft.50 
 
 

2.4 Globalisering och privatisering

2.4.1 Globaliseringsprocessen
Globaliseringen är en komplex process som kan förstås på många sätt. Privatiseringen av
vatten hänger samman med globaliseringen av företagen, som vi ska se exempel på nedan.
Här görs ett försök att belysa skilda åsikter och inställningar kring och reaktioner på
globaliseringen i allmänhet och privatiseringen av vatten i synnerhet, i Sverige och i
omvärlden.

Erik Andersson51, forskare i internationell politisk ekonomi vid Göteborgs universitet, menar
att hela världen är indragen i eller påverkad av den globala socioekonomiska interaktionen.52

Då den globala finansmarknaden har vuxit enormt under efterkrigstiden, hävdar han att:
“Idag utgör den en global sfär av kapitalförmering som utsätter stater och marknader för ett
starkt tryck att omforma samhället i enlighet med marknadens diskurs och egendynamik.
Denna marknad har stora samhälleliga verkningar, inte minst politiska, som griper långt
bortom dess stipulerade resursallokerande funktion.”53

Privatisering och globalisering utgör ofta delar i en sammanhängande process. Även
vattenförvaltningen är inbegripen i den globala privatiseringsvågen, eftersom det är vanligt att
de lokala vattenbolagen tillhör globala koncerner. Som nämnts ovan är privata bolag inte
bundna av samma konventioner som staterna och har inte dessas skyldigheter mot landets
medborgare, utan har det ekonomiska målet att gå med vinst till förmån för sina ägare. Ett
flertal exempel finns världen över på att vattenbolag sätter vinstintresset i första rummet,
varvid bl.a. de resurssvaga delarna av befolkningen blir utan dricksvatten och/eller avlopp.54 
  
Privatisering kan även ses som ett alternativ till statlig kontroll över vattnet, särskilt när den
statliga förvaltningen fungerar dåligt. Hur man ser på saken har givetvis många orsaker. Den
politiska hemvisten kan vara en.

2.4.2 Politiskt färgade inställningar till globaliseringen
Andersson delar in de politiska inställningarna gällande globaliseringen i tre huvudgrupper; de
liberala och nykonservativa, de socialliberala och vänstersympatisörerna.
Han hävdar att de förstnämnda i huvudsak anser att globaliseringen är en process som
överensstämmer med den neoklassiska nationalekonomin och främjar frihandel. Dessa anses
skapa förutsättningar för större ömsesidigt beroende mellan länder och öka
informationsspridningen mellan människor, vilket i sin tur torde gynna fred och välstånd.
50 Norrköpings tidnings hemsida, 2006-05-18
51 Erik Andersson, forskare på Institutionen för freds- och utvecklingsforskning - Padrigu, Göteborgs universitet.
52 Andersson, E (2001) s. 30
53 Ibid. s. 155
54 Public Integrity´s hemsida, 2006-05-18: Se bl.a. exemplet Cartagena, Colombia, i A Tale of Two Cities. 
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De socialliberala utgörs i huvudsak av de europeiska socialdemokratierna, som tar
globaliseringen för given samt uppfattar den som positiv, ifall man lyckas bibehålla eller
skapa omfördelande och kompenserade mekanismer för de som förlorar på densamma.
Vänstern menar i huvudsak att globaliseringen är negativ då den ses som en utvidgning av
kapitalismens exploatering av världens arbetare. Då de globala företagen och det finansiella
kapitalet inte beror på någon nationalstat, kan dessa spela ut stater mot varandra för att vinna
ekonomiska fördelar till sig själva. Vänstern propagerar bl.a. för slopandet av de
transnationella finansmarknaderna, vilket antas återge det nationella samhället makten över
politiken och skapa större social jämlikhet.55  
Här följer ett utdrag ur Norrköpings tidning angående återköpet av den totalprivatiserade
vattenförvaltningen i Norrköping56 där exempel på ovanstående i verkligheten kan ses mycket
tydligt. Fetmarkeringen nedan uppmärksammar den politiska hemvisten:

”…Mattias Ottosson (s)57 som själv stod bakom privatiseringen ser inte återköpet som en
förlust. – ”Det har fungerat bra med Sydkraft och det viktiga är att det kommer att fortsätta
att fungera.”58

 
Moderaternas oppositionsråd Jörgen Rundgren är desto mer kritisk mot affären och det nya
lagförslaget.  – ”Vi var med och drev igenom försäljningen av NME.59 Det som händer nu är
att man trampar på det kommunala självstyret.” Han tror inte att kunderna kommer att märka
av affären men säger att det hade varit bättre om Sydkraft och EON-koncernen fått fortsätta
sköta VA-verksamheten.”60 

För vänsterpartiet, som motionerat om ett återköp, är däremot kommunens beslut en seger. 
- ”Privatiseringshysterin har nått vägs ände. Tillgången till friskt vatten är ett grundläggande
mänskligt behov som det inte ska finnas möjlighet att göra privat vinst på,” säger
vänsterpartiets fullmäktigeledamot Rodi Ailert.”61 

2.4.3 Privatiseringen av VA-hanteringen
Här definieras begreppet privatisering, samt vad den innebär i praktiken inom
vattenförvaltningen.

Jan-Erik Gustafsson, forskare på KTH och expert på vattenförvaltningsfrågor, hävdar att:
”Privatisering betyder snävt definierat att ägande överförs från den offentliga sektorn till
privata bolag eller individer. Men mera generellt står privatisering för att statens eller den
offentliga sektorns funktioner och ansvar överförs till privat kontroll.”62 
Till exempel kan drift och underhåll tas över av privata entreprenörer eller innebära s.k.
bolagisering, då tidigare öppna offentliga funktioner läggs under statliga och kommunala
bolag. Gustafsson menar att kommersialisering är en vidare definition av privatisering som
kan inbegripa införandet av mera marknadsliknande metoder, strukturer och kulturer i den
offentliga verksamheten. Han tar beställar-utförandesystem, målstyrning, platta organisationer
eller intern konkurrensutsättning som t.ex. elevpeng, studentpeng, patientpeng,

55 Andersson, E. (2001) ss. 28-29 
56 Se ovan, kap. 2.3.2  Bakgrund till den nya VA-lagen.
57 Med ”(s)” menas” socialdemokrat”, förf. anm.
58 Norrköpings tidnings hemsida, 2006-05-18
59 ”NME” betyder ”Norrköpings Miljö och Energi AB”, förf. anm.
60 Norrköpings tidnings hemsida, 2006-05-18
61 Ibid.
62 Clartés hemsida: Gustafsson, J-E. (2002); Clarté  nr 3, 2006-06-05
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medborgargarantier, så kallad ”benchmarking”, som exempel på detta. Enligt Gustafsson kan
en privatisering uppfattas som en lång process som startar med en beställar-utförarmodell63 via
ovannämnda processer till det sista steget som är en” fullständig utförsäljning av den
offentliga tillgången på den privata marknaden”.64 Denna marknad är numera global och
företagen går ihop till stora koncerner med skiftande verksamhet inom servicesektorn, s.k.
multi-utility bolag med förgreningar i många länder. I bilaga 4 återfinns Gustafssons
sammanställning av de dominerande multi-utility bolagen som är verksamma inom
vattenområdet. 
Det är i utvecklingsländerna som privatiseringspolitiken inom vattenområdet drivs som
intensivast. Den är en del av strukturanpassningsprogrammen dikterade av Världsbanken och
Internationella valutafonden, menar Gustafsson.65 

Den svenska regeringens utredare av det nyligen antagna förslaget på ny VA-lag66, Jörgen
Qviström, hävdar att  privatiseringsfrågan främst gäller VA-verksamhetens organisation, drift
samt frågan om ägandet av de allmänna anläggningarna. Qviström påpekar även att skillnaden
mellan en långvarig driftentreprenad och en överlåtelse av anläggningen kan vara liten i
praktiken. Han förtydligar: ”Privatisering kan ses som en successiv övergång till privata
intressenter av rådigheten över resurserna, från upplåtelse av drift och underhållsansvar,
ansvar för investeringar, rätt att besluta om taxa, allmänna bestämmelser och
verksamhetsområde, och till överlåtelse av äganderätt.” 67 

2.4.4. Fem former av privatisering av VA-hanteringen
Qviström urskiljer minst fem huvudtyper av privatisering av VA-verksamheten i Europa. Han
kategoriserar dem nedan allt efter graden av offentligt eller privat åtagande avseende
funktionerna ägande, investering, drift och taxesättning/-uppbörd i fallande
privatiseringsskala.

 Utförsäljning av tillgångarna
Det innebär att alla fyra funktionerna hamnar i privata händer. Totalprivatiseringen 1989 av
VA-verksamheten i England och Wales är bästa exemplet på detta.

 Koncession för hela driften/verksamheten
Själva ägandet av tillgångarna blir här kvar hos det allmänna men de övriga funktionerna –
investeringar, drift och taxesättning – går över till det privata. Kontrakt av det här slaget
präglar särskilt verksamheten i Frankrike med världens tre största företag på området, Veolia
Water, Suez-Lyonnaise des Eaux och Saur-Cise. I Spanien tillämpas kontraktsformen av
företagen Aguas de Barcelona och Aguas de Valencia.68

 BOO-koncession (Build, Own, Operate) och BOT-koncession
(Build, Operate, Transfer)

BOO-koncessionen innebär att det privata företaget bygger ny anläggning och äger den samt
svarar för underhållet och driften under tillgångarnas livslängd. BOT-koncession är detsamma
utom såtillvida att det privata företaget här lämnar över anläggningen till kommunen när den
är byggd och färdig. Taxefrågorna ligger i båda formerna kvar hos kommunen. Exempel på

63 Förklaring, se kap. 2.4.5 ang. PPP 1.
64 Clartés hemsida: Gustafsson, J-E. ( 2002); Clarté nr 3, 2006-06-05
65 Ibid.
66 Förtydligande; se ovan kap.2.3.
67 Regeringens hemsida: SOU 2004:64, ss. 55-57, 2006-05-13
68 Se kap. 2.4 nedan ang. exemplet Cartagena.
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sådana koncessioner finns från Budapest, Berlin och Portugal med franska och engelska
entreprenörer.

 Leasingkontrakt (Affermage) 
Detta är den franska grundmodellen för VA-privatiseringen i hemlandet. Konceptet har också
varit framgångsrikt i andra länder. Det privata företaget hyr tillgångarna från kommunen för
en bestämd tid, ofta upp till 20–25 år. Kommunen står för investeringarna medan företaget
driver anläggningen och sköter taxesättning och avgiftsuppbörd. I en variant av modellen
utarbetar det privata företaget ett program som ger företaget rätt att göra
förbättringsinvesteringar i anläggningen under hela kontraktstiden. Ägandet kvarstår hos
kommunen.

 Drift- och underhållskontrakt
Här är privatiseringsinslaget minst. Kommunen svarar för ägande och investeringar. Driften
av verksamheten och underhållet är privat under en bestämd tidsperiod. Det privata företaget
deltar inte i utveckling eller nya investeringar. Taxefrågorna kan skötas av kommunen eller
det privata företaget.69

2.4.5  ”PPP” 1: Public-Private Partnership
”PPP” är en förkortning av ett begrepp som är av intresse för studien, då det ofta används vid
affärer den privata och den offentliga sektorn emellan. Den står för ”Public-Private
Partnership. Finlands kommunförbund har definierat det på följande vis:
”PPP avser en förbindelse mellan en offentlig och en privat aktör som pågår en viss tid och
inom vilken parterna utvecklar en nyttighet och delar kostnader, risker och inkomster som
hänför sig till genomförandet. I verksamhetsmodellen betonas särskilt ”partnership”, dvs.
kompanjonskap. PPP kan definieras snävare även som en modell för privatfinansiering eller
ett avtal om användarrätt som vardera i allmänhet pekar på användning av privat
finansiering i den offentliga serviceproduktionen.”70 Nedanstående tabell är ett exempel på
PPP taget från Veolia Vatten AB:s hemsida.

Typisk rollfördelning för partnerskap enligt Veolia Vatten AB: 

69 Regeringens hemsida, SOU 2004:64, ss. 55-57, 2006-05-13
70 Finlands Kommunförbunds hemsida,  2006-06-05
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Kommunen Veolia Vatten
• Ägande av VA-anläggningarna 
• Definiera vattenpolicy (ABVA, VA-verksamhets-
  områden)
• Definiera service- och kvalitetsmålen
• Vattenavstängning, information om skötsel och 
   underhåll
• Fastställande av taxan 
• Fastställande av kontrakt, funktionskrav och
  kontroll över resultat 
• Långtidsplanering rörande nyinvesteringar
• Finansiering och beslut rörande nyinvesteringar
  och investeringar

• VA-verksamhet i enlighet med beställarens mål 
• Drift och underhåll av infrastruktur 
• Kundtjänst (information, kontakt, fakturering
  och uppföljning av betalning) 
• Information och rapportering till myndigheter
• Långtidsplanering
• Expertsupport
• Personalutveckling 

2.4.6 Konsekvenser av privat vattenhantering samt alternativa skeenden
Peter Sörbom, informationsvolontär på biståndsorganisationen Svalorna, skriver så här i en
artikel från World Social Forum(tema Vatten),  i Porto Alegre, Brasilien i januari detta år,
angående privatiseringen av vattnet:
”Enligt den amerikanska finanstidningen Fortune kommer vatten vara för 2000-talet vad
oljan var för 1900-talet. Tillgången till vatten kommer att vara avgörande för länders
välstånd och långsiktiga utveckling. Företagen har varit väl medvetna om denna betydelse.
Under 80-talets nyliberala epok med tillhörande strukturanpassningsprogram och
privatiseringar uppvaktade flera av de större multinationella företagen de latinamerikanska
regeringarna. Deras arbete gav resultat och under 80- och 90-talet kunde företagen skörda
frukterna av en omfattande privatiseringsvåg.”  
Sörbom ger i samma artikel två exempel på privata vattenbolag vars verksamhet lett till
missförhållanden för befolkningen/brukarna. Det ena utspelar sig i Cochabamba i Bolivia,
landets tredje största stad. Det är det mest berömda exemplet på folkets protester mot
privatisering av vattentillgångarna, förklarar Sörbom. När privatiseringen genomfördes 1999
steg priserna med 200 procent. Efter massiva protester tvingades det nordamerikanska
företaget Bechtel överge staden. Denna händelse ledde till att den folkliga mobiliseringen blev
katalysator för skapandet av ett internationellt nätverk för liknade rörelser, hävdar han.

Sörboms andra exempel på illa skött privat vattenhantering rör det franska företaget Suez. De
sociala rörelserna i staden El Alto, Bolivia, tvingade regeringen att vid årsskiftet71 säga upp
kontraktet med Suez, efter en längre tids protester mot överpriser och undermålig leverans.
Företaget är världens största på området sett till antalet konsumenter och har den senaste
tioårsperioden genomfört en offensiv på den latinamerikanska kontinenten.72

María Teresa Ronderos på organisationen Public Integry skriver att globala företag har fått
finansiering från Världsbanken för att privatisera flera colombianska städers
vattenförvaltningar under 1990-talet med anledning av den påstådda ineffektiviteten inom de
kommunala förvaltningarna. Hon berör särskilt exemplet med Cartagena, en stad vid den
karibiska kusten med 870 000 invånare. Bolaget som där fick kontraktet med kommunen var
Aguas de Cartagena, en colombiansk variant på Aguas de Barcelona, vilket är ett spanskt
dotterbolag inom den franska Suez-koncernen.73 Enligt en ideell organisation som köpt aktier
inom företaget för att kunna övervaka hanteringen, gjordes inom kort tid stora vinster och hela
investeringskostnaden vanns tillbaka med råge inom sex år. Företaget förbättrade avsevärt

71 2005/2006; förf. anm.
72 Svalornas hemsida: Sörbom, P. (2006), 2006-06-05
73 Se bilaga 4 ang. globala multi-utiliy bolag.
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täckningen av va-nätet och servicens pålitlighet, men fick problem med anklagelser om
kontraktsoegentligheter och bristande insyn.74

Enligt Amelia Morey-Strömberg på Norrtälje kommuns VA-avdelning har
vattenförvaltningen på den latinamerikanska kontinenten under 1990-talet och framåt
genomgått vidsträckta privatiseringar med mycket varierande konsekvenser för befolkningen.

Men Peter Sörbom påstår även att privatiseringar inte längre står på politikernas agenda i
Latinamerika eftersom ett organiserat motstånd allt oftare gör sig gällande. Han anser att helt i
linje med detta är resultatet av en folkomröstning i Uruguay, genomförd den 31 oktober 2004,
där det beslöts att vattnet nu kommer att förstatligas. 

Ronderos förespråkar den colombianska huvudstaden Bogotás exempel där staden vidtog
omfattande effektiviseringsåtgärder av den kommunala vattenförvaltningen utan lån från
Världsbanken. Staden var lyckosam med sin åtgärd. Den tar inte ut vinsten utan återinvesterar
sitt överskott i bolaget,75 vilket för övrigt liknar den svenska självkostnadsprincipen.

Sörbom hävdar också att staten inte alltid åtnjuter så starkt förtroende från de
latinamerikanska folkrörelsernas sida. Han menar att nationaliseringen av vattenförvaltningen
kan avskräcka i dessa länder, där staten långt ifrån är sedd som en pålitlig aktör och
representant för folket, p.g.a. utbredd korruption, elitstyre och institutionaliserad
diskriminering. Lösningen kan då vara innovativa ägandeformer inkluderande lokala lösningar
präglade av deltagandedemokrati och kooperativalternativ.76 

2.4.7 ”PPP 2”: Public-Public partnership 
Enligt fackförbundstidningen Kommunalarbetaren har offentliga vattenföretag börjat
samverka kring vattenhanteringen, vilket inneburit att  begreppet ”PPP” har börjat användas
med en ny betydelse. Det kallas för offentligt–offentligt partnerskap. För att världens
människor ska få tillgång till vatten ska offentliga vattenverk världen över samarbeta och
stödja dem som är mindre och behöver moderniseras, så att de ska bli effektivare. Till skillnad
från privata företag har de inget vinstintresse. En ny internationell organisation, bestående av
offentliga vattenföretag, är på väg att bildas. Modellen har med framgång provats i Litauen
och Lettland, där Stockholm Vatten varit rådgivare. Och nu tycks modellen sprida sig vidare.
Även representanter inom Världsbanken har visat sig positiva till offentligt–offentligt
partnerskap, hävdar Kommunalarbetaren.77

2.5 Påverkansarbete för långsiktigt ansvarstagande

På senare tid visar även den globala företagsvärlden tendenser till att samlas runt de mänskliga
rättigheterna för att tillsammans med FN-organ, stater och ideella organisationer åstadkomma
ett mer etiskt företagande. Här skildras några exempel på detta.

2.5.1 Global Compact
Global Compacts verksamhet startade i FN:s högkvarter i New York den 26 juli 2000. Global
Compact lanserades under The World Economic Forum 1999 av FN:s generalsekreterare Kofi
Annan för att främja ett socialt och miljömedvetet ansvarstagande hos internationellt
74 Public Integry´s hemsida, 2006-05-18: Ronderos, M. T. (2003); förf. översättning.
75 Ibid.
76Svalornas hemsida: Sörbom, P. (2006), 2006-06-05
77 Kommunalarbetarens hemsida, 2006-06-01
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verksamma företag. Global Compact utmanar storföretagare att gå med i ett internationellt
initiativ för att stödja tio principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljön och mot
korruption tillsammans med FN-organ, fackföreningar och det civila samhället så att
näringslivet kan bli en del av lösningen på globaliseringens utmaningar. Visionen som man
strävar efter att förverkliga är en mer hållbar ekonomi som inte marginaliserar vissa
samhällsgrupper. Idag är hundratals företag från alla delar av världen såväl som internationella
fackförbund och frivilligorganisationer engagerade i Global Compact. Sammanslutningens
huvudsyften kan sammanfattas i två punkter:
•  Göra de tio principerna till norm för företagande i hela världen78 
•  Katalysera handling för att stödja FN:s visioner

De två grundläggande principerna om mänskliga rättigheter som är de mest relevanta för
rätten till vatten lyder:
”Princip 1: Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för
företagens inflytande; och 
Princip 2: Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga
rättigheter.” 79   
Global Impact fungerar som ett nätverk av företag, stater och organisationer. Med föregående
kapitel i åtanke kan det vara av intresse att veta att de latinamerikanska och karibiska
nätverken inom Global Compact träffades för första gången i Panamá City den 25 maj i år.80

För Sveriges del besökte Sveriges näringsminister Leif Pagrotsky, statsekreterare Lotta Fogde
och sex höga chefer från svenskt näringsliv ett Global Compact-toppmöte i New York i juni
2004 där 400 företagsledare och politiker från hela världen samlats. Näringsministern stod
värd för en ministerfrukost, mot bakgrund av Sveriges aktiva roll ifråga om företags sociala
ansvar och landets ställning som största givare till Global Compact, vilken resulterande i
positiva diskussioner om regeringarnas roll inom CSR-arbetet (d.v.s. Corporate Social
Responsability), ett område som anses viktigt inte minst i förhållande till
biståndsorganisationernas arbete.81

2.5.2 Tällberg Foundation
Tällberg Foundation är en svensk stiftelse, med både svenska och utländska styrelseledamöter
ifrån näringslivet och politiken, som sedan 25 år tillbaka årligen samlar ledare från hela
världen i Tällberg, Dalarna, för samtal om vår tids utmaningar. Den samarbetar även FN-
organ och biståndsorganisationer. Temat för mötet i juni i år är ”Hur i hela världen kan vi leva
ihop?” och handlar på olika plan om ”global sustainability82”.83 Här följer utdrag ur stiftelsens
analys av globaliseringens konsekvenser. Dess förklaringsmodell angående globaliseringen
lyder som följer:
Tällberg Foundation menar att ökningen av den globala integreringen och det ömsesidiga
beroendet de senaste årtiondena är en naturlig och logisk del i den kapitalistiska ekonomin
som del av jakten efter ökad avkastning. Teknologiska framsteg och avreglering har lett till att
processen har accelererat. Den drivs inte av politiker, eller av några konspirationer mellan

78 Mer information , se bilaga 5.
79 UNHCR:s hemsida, 2006-06-16
80 Global Compact´s hemsida, 2006-06-16
81 Regeringskansliets hemsida, 2006-06-16
82 ”Global sustainability” innebär ungefär ”världsomfattande socialt och ekologiskt hållbar samhällsutveckling”,
författarens översättning.
83 Tällberg Foundation´s hemsida, 2006-06-17
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storföretag utan är en naturlig och spontan följd av en myriad av okoordinerade beslut hos en
mångfald investerare och företagare, menar stiftelsen.84 85 

Tällberg Foundation kritiserar den globaliserade marknadsekonomin för att ha 
visat sig oförmögen att handskas på ett tillfredsställande sätt med ändliga resurser,
såväl sociala som biologiska, samtidigt som stora geografiska områden och betydande
delar av världens befolkning lämnas helt oberörda av marknadsekonomins fördelar.
Stiftelsens vill åstadkomma att fördelarna som följer av en väl fungerande
marknadsekonomi skall nå många fler människor.86

Tällberg Foundation konstaterar att värdekedjor nu sträcker sig över hela världen under ett
paraply av multinationella företag eller som ett mer löst knutet system av leverantörer och
marknader, men att de flesta institutioner vi har för politisk styrning däremot fortfarande
bygger på idén om nationalstaten. Det föreligger sålunda ett ohållbart missförhållande mellan
hur världen fungerar när det gäller produktion och värdeskapande och hur den politiska
makten utövas, påpekar stiftelsen.87 Tällberg Foundation menar att de stora utmaningarna som
våra samhällen står inför, t.ex. hot mot säkerheten, låg ekonomisk tillväxt, fattigdom, brist på
demokrati, sjukdomar och miljöförstörning, alla hänger samman och har globala orsaker
och/eller följder.
För att komma till rätta med dessa missförhållanden förslår stiftelsen inrättandet av
övernationella institutioner eller samarbetsformer med förmågan att överbrygga det smala
egenintresse som karakteriserar nationalstater. Aktuella politiska institutioner är djupt
förankrade i suveränitetsprincipen och därför otillräckliga. Skapandet av en hållbar långsiktig
strategi kräver en stark internationell samordning och en fokusering på individers mänskliga
rättigheter, ej på staters rättigheter. Nya former för FN och den globala säkerhetsordningen,
och nytänkande gällande strukturen på de internationella juridiska, finansiella och
handelssystemen krävs, enligt Tällberg Foundation.88

Strategin som förespråkas är att alla intressenter involveras och engageras i samma dialog,
vilket är förutsättningen för en produktiv och meningsfull diskussion. Tällberg Foundations
åsikt är näringslivets röst hörs alltför sällan i detta sammanhang:  ”Vi måste acceptera att
politik och näringsliv inte längre går att sära på. De värdeskapande systemen måste kopplas
ihop med de välfärdsskapande systemen och viceversa. Allt för ofta är de två bortkopplade
ifrån varandra. Vi måste också acceptera att den värld vi lever i nu är ett integrerat system
karakteriserat av ömsesidigt beroende.”89

84 Ibid.
85 Enligt Andersson (ovan) kan denna förklaring anses vila på en liberal eller socialdemokratisk värdegrund.
86 Tällberg Foundation´s hemsida, 2006-06-17
87 Ibid.
88 Ibid.
89 Ibid.
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3. Metod

3.1 Tillvägagångssätt

En jämförande studie genomfördes för att utröna hur de båda parterna, kommunen och det
privata vattenbolaget, ser på sina roller som de som ska se till att medborgarnas rätt till rent
vatten tillämpas, såsom stadgas både i FN-deklarationer90 och i svensk grundlag.91 

För detta ändamål gjordes intervjuer med ett antal ansvariga personer inom både kommunal
och privat vattenförvaltning. Erforderliga upplysningar och kunskaper inhämtades även
genom läsning av vetenskaplig litteratur samt av information på organisationers hemsidor på
Internet. Insamlandet av material skedde alltså med hjälp av s.k. indirekta metoder.92

3.2 Val av metod

Studien är utförd enligt hypotetisk-deduktiv93 metod, eftersom den utgick från en
övergripande hypotes samt relaterade hjälpfrågeställningar, vars överensstämmelse med
verkliga förhållanden prövades genom litteraturstudier och intervjuer. 

Den kvalitativa,94 hermeneutiska95 inställningen till materialet valdes för att under
undersökningsprocessens gång på ett dynamiskt sätt kunna vara öppen för nya fakta,
förhållanden och infallsvinklar. Det möjliggör även omformulering av de initiala
frågeställningarna ifall dessa skulle visa sig irrelevanta.

Då det ligger i denna uppsats intresse att studera en internationell överenskommelse och en
nationell lags betydelse för den konkreta vattenhanteringen på den lokala nivån, passar
Lundéns politiska geografi utmärkt som teoretisk grund, vilken förklaras utförligare i kapitel
2. 
Intervjuerna var till sin typ relativt fria,96 med frågor som angav temat och inriktningen i de
övergripande frågeställningarna med stor öppenhet för informantens egna svar.
Intervjufrågorna baserades på hypoteserna och frågeställningarna med något mer detaljerad
utformning. Under intervjuernas gång hände det att material framkom som väckte nya frågor.
Då ställdes följdfrågor när så behövdes, för att få fram förtydliganden och på så sätt kunna
besvara kärnfrågorna. 

90 Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, 1966; General Comment nr.15, 2002, se
bilaga 1.
91 Regeringsformen 1:2, se bilaga 1.
92 Ekholm, M. och Fransson, A. (1994) s. 9 
93 Nationalencyklopedin (1992) s. 223 
94 Ibid. s. 559
95 Nationalencyklopedin (1992) s. 560, samt Gadamer, H.G.; Om förståelsens cirkel, ur  kompendiet ”Texter till Logik
1”, (2001), GK Logik, Södertörns högskola, ss. 208-209
96 Ekholm, M. och Fransson, A. (1994) s. 13 
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För en mer korrekt och tillförlitlig jämförelse och tolkning av svaren från de båda parterna97

ställdes i det närmaste identiska frågor, under förutsättning att de var relevanta för respektive
part. Intervjufrågorna finns sammanfattade i bilagor 2 och 3.
På kommunens begäran skickades intervjufrågorna i förväg till dem. Veolia Vattens
verkställande chef begärde inte detta och då han verkade mycket upptagen, blev han inte
föreslagen detta.98 Däremot fick både han och de andra informanterna läsa i de utskrivna
intervjufrågorna under intervjuns gång.99 

97 Norrtälje kommun och Veolia Vatten AB, Norrtälje
98 Detta framgick under ett förberedande telefonsamtal.
99 Intervjufrågor; se bilagor 2 och 3.
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4. Resultat

4.1 Bakgrund

4.1.1 Norrtälje kommun:
Norrtälje kommun är med 54 596 invånare en medelstor kommun.100 Norrtälje kommun har ca
6500 vatten- och avloppsabonnenter. Den politiska majoriteten är knappt borgerlig, 31 mot 30
mandat. Ordförande i Tekniska nämnden med ansvar för VA-frågorna är moderat.101 Sedan den
första januari 2002 har man överlåtit på ett privat vattenbolag, Veolia Vatten AB, att sköta drift och
skötsel av den lokala vattenförvaltningen. Kommunens tekniska kontor är fortfarande ansvariga för
ärenden gällande nya anslutningar och avgifter.102

4.1.2 Veolia Vatten AB
Det företag som nu är Veolia Vatten AB grundades 1853 i Lyon, Frankrike. 
Det är ett dotterbolag till ett internationellt s.k. multy-utility-bolag, känt under namnet
Vivendi Environnement, som 1999 knöt olika omvärldsinriktade företag till sig såsom:
Vivendi Water (vatten), Onyx (fastigheter), Dalkia (Energi) och Connex (Transport).
Förra året tog man samlingsnamnet Veolia för att åstadkomma en global koherens mellan de
olika avdelningarna och öka bolagets synlighet.103 Veolia Vatten AB har specialiserats sig på
vattenservice i partnerskap med kommuner och har idag de mer än 5000 VA-driftskontrakt
med kommuner över hela världen.104 De arbetar utifrån konceptet  kallat private-public
partnership105, som är en form av kommunnära tjänsteproduktion. Veolia Vatten AB har
sedan den första januari 2002 hand om drift och skötsel av vatten- och avloppsproduktionen i
Norrtälje kommun.106

4.2 Redogörelse av intervjuerna

I detta kapitel följer redogörelsen för intervjuerna gjorda för den jämförande studien mellan
Norrtälje kommun och det privat vattenbolaget Veolia Vatten AB.

4.2.1 Intervju med Norrtälje kommun
Lena Kjellson, verkställande chef för VA-avdelningen och Amelia Morey-Strömberg,
civilingenjör med ansvar för VA-frågor, VA-avdelningen,  Norrtälje kommun, var de första
som intervjuades. En positiv stämning rådde och frågorna besvarades beredvilligt och
informativt av ovannämnda informanter.

100 Uppgifter från 31 december 2005, se Norrtälje kommuns hemsida, nr 1, 2006-06-01
101 Norrtälje kommuns hemsida, nr 3 och 4, 2006-06-01
102 Norrtälje kommuns hemsida, nr 2, 2006-06-01
103 Veolia Environnement´s hemsida, 2006-06-01 (Förf. översättning)
104 Veolia Vatten AB:s hemsida, 2006-06-01
105 Se ovan kap. 2.4.5.
106 Intervju med Peter Leonardsson, 2006-05-12.
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Frågan om huruvida privatisering av vattenförvaltningen kan hota medborgarens rätt till
vatten besvaras nekande av informanterna. De hävdar att det med nuvarande svensk
lagstiftning inte går att förbise tillhandahållandet av tjänligt vatten till medborgarna. Detta
beror, dels på att kommunen innehar det så kallade huvudmannaskapet och således är den som
ansvarar juridiskt för tillhandahållandet av vatten till allmänheten, dels på att vi i Sverige har
en ramlagstiftning som bildar ett juridiskt nät kring individens rätt att av skilda skäl undfå
vatten. I Sverige fungerar lagstiftningen nämligen så att konventioner inte antas i sin helhet.
Istället görs en översyn av lagstiftningen som anpassas efter konventionen där det behövs. 

Ramlagstiftningens samverkande lagar är i detta fall vatten- och avloppslagen (VA-lagen),
plan- och bygglagen (PBL), miljöbalken, hälsoskyddslagen samt socialtjänstlagen. 
VA-lagen reglerar de allmänna VA-tjänsterna inom det kommunala verksamhetsområdet,
samt fritidshus och villor, PBL reglerar VA-infrastrukturerna inom sitt område, miljöbalken
det övergripande miljöfrågorna, då det är en samlingslagstiftning, och hälsoskyddslagen sätter
regler för vattenkvalitet och smittorisker. Kommunerna har egna hälsoskyddsenheter och den
övergripande tillsynsmyndigheten är länsstyrelsen.  Socialtjänstlagen ska värna om att de, som
saknar ekonomiska medel, inte lider akut brist på livets nödtorft, vatten inbegripet.

I Norrtälje har kommunen ett beställare-utförarekontrakt med en privat entreprenör som
uteslutande har hand om driften av verksamheten.107 Huvudmannaskapet innebär, enligt
informanterna, att kommunen har det övergripande ansvaret för att verksamheten skall
fungera gentemot medborgarna. Även fast man, som i Norrtäljes fall, lagt ut driften på
entreprenad så bestämmer kommunen taxorna och har beslutanderätten över den långsiktiga
planeringen och större investeringar.

På frågan om hur ägandet av vattentäkter och VA-anläggningar regleras, svarar man att
vattentäkter inte kan ägas av det allmänna eller av andra för kommersiellt bruk utan att den
som förestår en vattenhanteringsverksamhet istället har en vidsträckt s.k. nyttjanderätt. Detta
är ett förfarande som är sed i Sverige. Informanterna anser att det är relativt ovanligt att
kommuner låter VA-anläggningen gå till salu som i Norrköpingsfallet. Detta kunde
genomföras på grund av oklarheter i huvudmannaskapets utformning, vilket tillät kommunen
att godkänna att det privata bolaget tog på sig uppgiften. Detta problem torde nu ha åtgärdats i
och med den nya VA-lagen.

Norrtälje kommun har alltså huvudmannaskapet och detta innebär, enligt informanterna, att de
har nyttjanderätten till vattentäkten, äger infrastrukturen, bestämmer taxorna enligt
självkostnadsprincipen, som enligt VA-lagen fastslår att taxorna inte får överstiga de totala
driftskostnaderna. 
Kommunen tar också hand om slamkvittblivningen, d.v.s. den tar hand om restprodukterna
som blir kvar efter avloppsreningen, samt el-fakturorna på ett tioårskontrakt, då detta kan vara
svårt att beräkna för en entreprenör. Kommunen har även beslutanderätten över långsiktig
planering och står ekonomiskt för stora investeringar. 

På driftentreprenören läggs ansvaret att sköta hela VA-driften, det vill säga vattenrening,
avlopp, distribution och avledning. Det ingår även att hålla sig uppdaterad på relevant
lagstiftning och ge underlag till kommunen för att denna ska kunna rätta till felaktigheter som
kräver långsiktighet.

107 Se indelningen i fem kategorier i kap. 2.4, samt ”PPP 1” i kap. 2.4.5.
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Lena Kjellson betonar det positiva i att vara två jämbördiga parter som ställer krav på
varandra och på så sätt driver varann i en positiv spiral. Hennes mening är att detta leder till
ökad effektivisering av verksamheten.

Kontraktet mellan kommun och vattenleverantör är det dokument som reglerar parternas
funktioner och åtaganden, såväl sinsemellan som gentemot medborgarna/brukarna. Där står,
enligt informanterna, inget som helst om nämnda FN-konventioner eller grundlagen eller
något som direkt hänvisar till dessa eller mänskliga rättigheter. Inte heller står dessa att finna i
den lagstiftning som bestämmer kommunens vattenhantering. 

4.2.2 Intervju med Veolia Vatten AB
Peter Leonardsson, verkställande chef på Veolia Vatten AB, intervjuades samma dag.
Mottagandet var vänligt och korrekt och intervjun påbörjades samt avslutades relativt fort.
Peter Leonardsson svarar även han nekande på frågan om de mänskliga rättigheterna i form av
nämnda konventioner kan påvisas i dokument och praktik, åtminstone på det lokala planet.
Företagets uppgift är att sköta driften för VA-verksamheten åt kommunen och det är
kontraktet parterna emellan som reglerar hur denna ska skötas. Det är kommunen som har det
juridiska ansvaret mot medborgarna, men företagets verksamhet följer självklart allmänna
lagar och regler.
Företaget tog över personalen och vårdar den till och med bättre än kommunen, hävdar
Leonardsson, då personalen är företagets största tillgång. 

Informanten förespråkar motpartsförhållandet mellan kommunen och företaget, liksom
kommunens representant. Det är en nackdel att inte ha konkurrens inom en verksamhet, anser
Leonardsson. Därför är det bra med en stark motpart som kan ställa krav på verksamheten.
Det förbättrar effektiviteten och handlingskraften i företagen, anser han, så att dessa kan göra
smarta investeringar. Detta är nödvändigt eftersom självkostnadsprincipen råder så vinsterna
måste fås på andra sätt.
Även i fallet England, där VA-verksamheten är så gott som helt privatiserad, finns det en stark
kontrollmyndighet som motpart. Informanten menar att det är självklart att en del ordning är
bra och att alla ju måste ha vatten; det är även viktigt för samhället.

För övrigt anser varken vattenbolaget eller kommunen att de har ett direkt åtagande gentemot
nämnda FN-konventioner. Däremot regleras deras verksamhet av den svenska lagstiftningen i
sin helhet och på så sätt styrs de i olika hänseenden indirekt av Sveriges juridiska åtaganden
som nation.
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5. Diskussion

I ovanstående kapitel har olika perspektiv belysts angående vattenhantering, lagstiftningen
kring mänskliga rättigheter och den globala socioekonomiska kontexten. Uppsatsen tar upp
frågan om vatten som grundläggande behov för allt liv, som lokal naturresurs att fördela, som
mänsklig rättighet att försvara, som samhällsnytta och som kommersiell produkt.
Fokus har legat på hur och vilka instanser som bör eller kan garantera rätten till vatten från
den globala nivån till den lokala. Inläggen ovan, från skilda aktörer i debatten, bidrar
förhoppningsvis till att göra komplexiteten runt problemet synlig. Flera av inläggen ovan
påtalar motsägelsefulla förhållanden. Om så är fallet, vem har då ansvaret för och auktoriteten
över vattnet? 

Källan till problemet verkar vara att de demokratiska, folkstyrda staterna som domän, har
överlagrats av de globala, multinationella företagen som domän, uttryckt med Lundéns termer.
Eftersom domäner förstås som maktsfärer med återverkningar på geografiska platser handlar
det om vilka aktörer som har herraväldet, auktoriteten, att styra över levnadsvillkoren inom
sina domäner. Lagstiftningen som ska skydda våra mänskliga rättigheter grundas på
nationsstatens auktoritet och ansvar. Nationsbegreppet löses upp när den globaliserade
marknadsekonomin med dess olika företagskoncerner bildar världsomfattande nätverk, vilka
konstituerar världsvida domäner till skillnad från nationsstaterna. Vad som är tillåtet eller
önskvärt regleras av en jurisdiktion baserad på en överlagrad aktörs auktoritet. Den blir
därmed föråldrad och irrelevant. 

Är lösningen att stärka staternas auktoritet för att kunna garantera den mänskliga rätten till
vatten? Jag tror inte det är riktigt så enkelt. Även många stater gör avkall på de mänskliga
rättigheterna, av skiftande skäl. Ett är att det i ett flertal länder saknas den demokratiska,
statliga struktur som skulle behövas, ett annat att det är svårt att kontrollera efterlevnaden av
ratificerade konventioner.
I de fall där staterna inte själva ger befolkningen tillräcklig service på VA-området, öppnas
utrymme för privata vattenbolag, som vi sett ovan. På många håll sätts tyvärr de mänskliga
rättigheterna ur spel i jakten på vinstmaximering för företaget, men på en del platser bidrar
företagen till utvecklingen av en fungerande VA-verksamhet till befolkningens väl. Förutom
den eventuella etiska policy som företagen kan tänkas ha, verkar i dessa fall maktrelationen
mellan kommun och entreprenör vara en viktig faktor för att åstadkomma en för bägge parter
tillfredsställande verksamhet. Att jämbördiga parter är att föredra i en förhandling framgick av
intervjuerna med de båda parterna i Norrtälje kommun. Deras samstämmiga uttalande löd:
“Jämstarka partners kan sporra varandra till en positiv utveckling.”
Det är möjligt att det hör till saken att partnerskapet Norrtälje kommun - Veolia AB ingår i
den lättaste privatiseringskategorin.

Det verkar finnas åtminstone två läger i denna sak. Å ena sidan återfinns motståndarna till en
privatisering av de kommunala vattenförvaltningarna. Deras framtidsvisioner skiljer sig något
åt inbördes men de hävdar alla att privata bolag inte är en passande form för vattenförsörjning
till allmänheten. De hävdar att företagens motor är kortsiktig vinstmaximering till sina ägare
och att detta rimmar illa med långsiktig, hållbar förvaltning samt rättvis fördelning av
livsnödvändiga naturresurser. Olika former av vattenförvaltning utan inblandning av privata
bolag stärks därför eller börjar göra sig gällande på nya ställen. Ett exempel på detta är de
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offentliga vattenförvaltningar som går samman och bildar större och kraftfullare domäner för
att skydda de allmänna vattentjänsterna i s.k. public-public partnership.
Å andra sidan har vi förespråkarna för en privatisering; dels de som uttryckligen har som
övergripande mål att dra in pengar till sina ägare, dels de som vill göra detsamma, men på ett
mer etiskt sätt vilket förmodas ge andra, långsiktiga vinster som ekologiska sådana, t.ex.
genom att samarbeta överstatligt och med det civila samhället. Jag anser att det definitivt är ett
problem att privata bolag inte omfattas av den internationella lagstiftningen om de mänskliga
rättigheterna. Det vore ett juridiskt ansvarsminimum att kräva av alla samhällsaktörer, särskilt
av dem vars verksamhet har stor påverkan på samhället.

Det kan åtminstone konstateras att den svenska staten värnar sina domäner på
vattenförvaltningsområdet genom att skapa en ny VA-lag som stärker det allmännas kontroll
över vattenförsörjningen. Man skulle kunna uttrycka det som att Olle motas bort ifrån den
svenska hagen. Enligt Jörgen Qviström på Miljödepartementet, finns det inget som tyder på
att den konservativa regering, som svenska folket valde den 17 september 2006, skulle vilja
hindra den nya lagen från att träda i kraft eller ändra den, även om det naturligtvis är fullt
genomförbart.108 

Har då lagstiftningen kring de mänskliga rättigheterna i dagsläget någon direkt betydelse för
kommuners eller privata entreprenörers vattenhantering i Sverige på det lokala planet? Denna
studie visar att så inte är fallet. Då den nya VA-lagstiftningen börjar gälla, ökar möjligen
tillämpningen av de internationella konventionerna om de mänskliga rättigheterna också på
detta område.

Inför framtiden däremot är det osäkert hur betydelsefulla de mänskliga rättigheterna blir på det
lokala planet - kanske mer, kanske mindre. Det beror förstås på hur långt in i framtiden man
tänker och ifall det blir det kortsiktiga vinstintresset som vinner maktkampen eller om
miljöproblemen och protesterna mot de sociala orättvisorna får de olika aktörerna att inse att
vi, eller kanske snarare våra efterkommande, egentligen sitter i samma båt.

Därför är min personliga åsikt att det är glädjande att såväl överstatliga organ, som stater,
globala företag och folkrörelser går samman för att åtminstone försöka upprätta ett samtal
kring mänskliga rättigheter och formulera problemet kring globalt hållbara ekologiska,
ekonomiska och sociala relationer, även om jag inser att med rådande ekonomiska drivkrafter,
kan företagen bara vara solidariska med det konceptet så länge de går med ekonomisk vinst.
Men samtal är en fredlig väg till en socialt och ekologiskt hållbarare och rättvisare framtid,
kanske även till en global ekonomi, som mäter vad som är vinst på ett annorlunda sätt mot nu,
mer i samklang med naturens kretslopp och de mänskliga rättigheterna.109 

108 Telefonsamtal med Jörgen Qviström, Miljödepartementet, 2006-10-17.
109 Man får göra som loppan – leva på hoppet! Trots allt. (Förf. anm.)
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6. Slutsats

Av den här studien har framkommit att varken FN-konventioner eller andra dokument om
mänskliga rättigheter är direkt närvarande den praktiska verksamheten inom en lokal
vattenförvaltning i Sverige, men att humanistiska värden istället vävs in i ramlagstiftningen
kring omsorgen om individen som samhällsmedborgare och hänsynen till miljön. På så sätt
regleras även VA-förvaltningen indirekt i linje med dessa värden. 
Förblir då vattnet en mänsklig rättighet när kommunen privatiserar? Jo, om rättstatens makt
består i Sverige. Med nuvarande jurisdiktion och demokratiska statsskick, kan man med
största sannolikhet dra slutsatsen att Sveriges befolkning inte löper någon risk vare sig att bli
utan tjänligt dricksvatten till en rimlig kostnad, eller att förlora det allmännas översyn av
vattenförvaltningen. Min hypotes torde därmed dementerats och de huvudsakliga syftena med
uppsatsen uppnåtts. 

På det globala planet samspelar olika krafter - tendenser till ökad privatisering och
globalisering av offentlig vattenhantering såväl som tendenser till ökat samarbete kring
mänskliga rättigheter samt kring de fysiska och sociala resurserna. Utgången av de
processerna beror på så komplexa samband och maktrelationer att man helt enkelt får se
framtiden an. 
En studie i så liten skala som denna går givetvis inte att dra stora teoretiska växlar på. Min
förhoppning är ändå att den kanske kan ge en fingervisning om vart vinden blåser på
vattenförvaltningsområdet i dagsläget i Sverige, och till viss del, även internationellt. 
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Bilaga 1

Regeringsformen, artiklar 11 & 12 ur FN:s International Covenant on Economic, Social
and Cultural Rights, 1966, samt utdrag ur General Comment nr 15, 2002; kap. 1.

Regeringsformen
1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket. 
 Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett
representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. 
 Den offentliga makten utövas under lagarna. 
 2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans
frihet och värdighet. 
 Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga
verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att
verka för social omsorg och trygghet. 
 Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande
generationer. 
 Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den
enskildes privatliv och familjeliv. 
 Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna
skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller
religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som
person. 
 Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör
främjas. Lag (2002:903). 
http://www.riksdagen.se/templates/R_PageExtended____6055.aspx, 2006-05-29

Artiklar 11 & 12 ur FN:s International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights, 1966
Article 11 General comment on its implementation 
1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of living for
himself and his family, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of
living conditions. The States Parties will take appropriate steps to ensure the realization of this right, recognizing

to this effect the essential importance of international co-operation based on free consent. General comment
on its implementation 
2. The States Parties to the present Covenant, recognizing the fundamental right of everyone to be free from
hunger, shall take, individually and through international co-operation, the measures, including specific
programmes, which are needed: 
(a) To improve methods of production, conservation and distribution of food by making full use of technical and
scientific knowledge, by disseminating knowledge of the principles of nutrition and by developing or reforming
agrarian systems in such a way as to achieve the most efficient development and utilization of natural resources; 
(b) Taking into account the problems of both food-importing and food-exporting countries, to ensure an equitable
distribution of world food supplies in relation to need. 

Article 12 General comment on its implementation 
1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest
attainable standard of physical and mental health. 
2. The steps to be taken by the States Parties to the present Covenant to achieve the full realization of this right
shall include those necessary for: 
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(a) The provision for the reduction of the stillbirth-rate and of infant mortality and for the healthy development of
the child; 
(b) The improvement of all aspects of environmental and industrial hygiene; 
(c) The prevention, treatment and control of epidemic, endemic, occupational and other diseases; 
(d) The creation of conditions which would assure to all medical service and medical attention in the event of
sickness. http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_cescr.htm, 2006-06-01

Utdrag ur General Comment nr 15, 2002; kap. 1.
KAP 1
The legal bases of the right to water
2. The human right to water entitles everyone to sufficient, safe, acceptable,
physically accessible and affordable water for personal and domestic uses. An
adequate amount of safe water is necessary to prevent death from dehydration, to
reduce the risk of water-related disease and to provide for consumption, cooking,
personal and domestic hygienic requirements.

3. Article 11, paragraph 1, of the Covenant specifies a number of rights
emanating from, and indispensable for, the realization of the right to an adequate
standard of living “including adequate food, clothing and housing”. The use of the
word “including” indicates that this catalogue of rights was not intended to be
exhaustive. The right to water clearly falls within the category of guarantees essential
for securing an adequate standard of living, particularly since it is one of the most
fundamental conditions for survival. Moreover, the Committee has previously
recognized that water is a human right contained in article 11, paragraph 1, (see
General Comment No. 6 (1995)).2 The right to water is also inextricably related to the
right to the highest attainable standard of health (art. 12, para. 1)3 and the rights to
adequate housing and adequate food (art. 11, para. 1).4 The right should also be seen
in conjunction with other rights enshrined in the International Bill of Human Rights,
foremost amongst them the right to life and human dignity.

4. The right to water has been recognized in a wide range of international
documents, including treaties, declarations and other standards.5 For instance, Article 14, paragraph 2, of the
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
Against Women stipulates that States parties shall ensure to women the right to “enjoy
adequate living conditions, particularly in relation to […] water supply”. Article 24,
paragraph 2, of the Convention on the Rights of the Child requires States parties to
combat disease and malnutrition “through the provision of adequate nutritious foods
and clean drinking-water”.

5. The right to water has been consistently addressed by the Committee during
its consideration of States parties’ reports, in accordance with its revised general
guidelines regarding the form and content of reports to be submitted by States parties
under articles 16 and 17 of the International Covenant on Economic, Social and
Cultural Rights, and its general comments.

6. Water is required for a range of different purposes, besides personal and
domestic uses, to realize many of the Covenant rights. For instance, water is necessary
to produce food (right to adequate food) and ensure environmental hygiene (right to
health). Water is essential for securing livelihoods (right to gain a living by work) and
enjoying certain cultural practices (right to take part in cultural life). Nevertheless,
priority in the allocation of water must be given to the right to water for personal and
domestic uses. Priority should also be given to the water resources required to prevent
starvation and disease, as well as water required to meet the core obligations of each
of the Covenant rights. 6

Water and Covenant rights
7. The Committee notes the importance of ensuring sustainable access to water resources for agriculture to
realize the right to adequate food 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/a5458d1d1bbd713fc1256cc400389e94?Opendocument, 2006-04-12
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Bilaga 2
Intervjufrågor kommunen:
Tema: Kan privatisering av vattenförvaltningen i Sverige kan leda till att det uppstår en
orättvis fördelning av vatten till befolkningen? Finns det faror med privatiseringen av
vattenskötseln? Förtjänster? Hur upplevs detta i praktiken i en kommunal vattenförvaltning?

 Hur ser en kommun (Norrtälje) på sin roll gentemot medborgarna som
försörjare av dricksvatten (och VA) och som i praktiken ansvarig för att
tillämpa det ansvar som åligger staten enligt FN-konventionen om de
ekonomiska sociala och kulturella rättigheterna (1966), artiklar 11 och 12,
samt tillägget i General Comment nr 15 (2002). Likaså utifrån Sveriges
regeringsform, artikel 1 § 2, som säger att staten ska garantera sina
medborgares grundläggande behov inklusive hälsa och bostad.

 Är FN-konventionen eller andra internationella styrdokument (G.C.)
inom mänskliga rättigheter synliga i de styrdokument som kommunen
följer?

 Regeringsformen? Tillgodoses skyddet av den mänskliga rättigheten och
grundlagskyddet av tillgången på rent dricksvatten och VA till medborgarna? 

 Hur säkrar kommunen dricksvattenförsörjningen till medborgarna i dagsläget?
I framtiden? 

 Hur ser kommunen på de privata bolagens roll i
vattenförsörjningsfrågan? Ser kommunen någon risk med privata bolag som
vattenförsörjare? Överpriser, dålig kvalitet, ojämn utbyggnad, ovisshet ang.
stanna kvar.  Någon förtjänst? Billigt att driva, expertis, bekvämt?  

 Hur resonerade man inför överlåtandet av VA-driften?

 Hur skyddas medborgarnas rätt till dricksvattenförsörjning av kontraktet
mellan kommun och vattenleverantör? 

 Hur regleras ägandet av vattentäkter och VA-anläggningar? 
 Vad innebär huvudmannaskapet?
 Vad innebär det att Veolia har det fulla ansvaret?
 Vad är skillnaden mot ett kommunägt företag? 
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Bilaga 3
Intervjufrågor Veolia AB:
Tema: Kan privatisering av vattenförvaltningen i Sverige kan leda till att det uppstår en
orättvis fördelning av vatten till befolkningen. Finns det faror med privatiseringen av
vattenskötseln? Förtjänster? Hur upplevs detta av ett företag inom vattenförvaltning i
praktiken i en kommun?

 Hur ser Veolia AB (Norrtälje) på sin roll gentemot medborgarna som
försörjare av dricksvatten (och VA) och som i praktiken ansvarig för att
tillämpa det ansvar som åligger staten enligt FN-konventionen om de
ekonomiska sociala och kulturella rättigheterna (1966), artiklar 11 och 12,
samt tillägget i General Comment nr 15 (2002). (Dock med tillägget att även
andra aktörer ska följa FN-utlåtandet, bl. a. WTO.) Likaså utifrån Sveriges
regeringsform, artikel 1 § 2, som säger att staten ska garantera sina
medborgares grundläggande behov inklusive hälsa och bostad. Veolias roll?

 Är FN-konventionen eller andra internationella styrdokument (G.C.)inom
mänskliga rättigheter synliga i de styrdokument som företaget följer?

 Regeringsformen 1:2?
 Tillgodoses skyddet av den mänskliga rättigheten och grundlagskyddet av

tillgången på rent dricksvatten och VA till medborgarna? 
 Hur säkrar Veolia och kommunen dricksvattenförsörjningen till medborgarna i

dagsläget? I framtiden? 

 Hur ser Veolia på de privata bolagens roll i vattenförsörjningsfrågan? Ser
man någon risk med privata bolag som vattenförsörjare? Överpriser, dålig
kvalitet, ojämn utbyggnad, ovisshet ang. stanna kvar.  Någon fördel? Billigt att
driva, god förtjänst, expertis, bekvämt?  

 Hur resonerade man inför övertagandet av VA-driften?

 Hur skyddas medborgarnas rätt till dricksvattenförsörjning av kontraktet
mellan kommun och vattenleverantör? 

 Hur regleras ägandet av vattentäkter och VA-anläggningar? 
 Vad innebär det kommunala huvudmannaskapet?
 Vad innebär det att Veolia har det fulla ansvaret (för driften)?
 Vad är skillnaden mot ett kommunägt företag? 
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Bilaga 4

Tabell 1. De dominerande världsledande multi-utility bolagen

Tabell 1. De dominerande världsledande multi-utility bolagen
Företagsgrupp Ranking/dotterbolag Ranking/dotterbolag Ranking/dotterbolag

- Vatten Elektricitet Avfall
SUEZ-LYONNAISE 1,Ondeo 5,Tractebel 1,Sita

VIVENDI 2,Vivendi - 2,Onyx
RWE 3,Thames 4,RWE 3,RWE

BOUYGUES 4,SAUR SAUR SAUR
EON Gelsenwasser 3,Preussenelektra -

Källa: 

 David Hall (2001), EU competition policies and public services. EPSU conference Brussels 12
December 

 David Hall (2002), The Water multinationals 2002 – financial and other problems. Psiru Report
www.psiru.org

Artikel: ”Händelser vid vatten - global ekonomisk politik” 
JAN-ERIK GUSTAFSSON,
http://www.clarte.nu/grafik/cl023/cl023_10.htm, 2006-06-05
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Bilaga 5

Global Compacts tio principer

”Principerna är:   
Mänskliga rättigheter   
Princip 1: Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens inflytande; och 
Princip 2: Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter   

Arbetsrätt   
Princip 3: Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar   
Princip 4: Eliminera alla former av tvångsarbete   
Princip 5: Avskaffa barnarbete   
Princip 6: Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter     

Miljö   
Princip 7: Stödja förebyggande åtgärder för att motverka miljöproblem   
Princip 8: Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande   
Princip 9: Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik 
Motverka korruption 
Princip 10: Företag ska arbeta mot alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor” 

UNHCR:s hemsida:
http://www.unhcr.se/se/how_i_can_help/Global_Compact.htm,
2006-06-16
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