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Samhällsekonomisk analys (SEA)  
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SEA av miljövärden och miljöåtgärder 
 
 

Helhetsperspektivet:  
Analysera samtliga relevanta konsekvenser  
och hur de fördelar sig på berörda aktörer 

 
 

Allt kan / ska / bör inte räknas i pengar:  
Miljöns kvalitet och kvantitet räknas också! 

 
 

SEA för bästa möjliga resursanvändning:  
Miljönytta ↔ Åtgärdskostnad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
… och Hållbarhetsperspektiven 

 
 

● Använd naturens och mänskliga resurser medvetet och  
balanserat genom social, miljö- och ekonomisk hänsyn 

 
 

● Använd knappa resurser effektivt och rättvist  
för att nå målen och därmed goda livsmiljöer 

 
 

● Hushålla med resurser över tiden så att kommande  
generationer får samma förutsättningar som nuvarande 

 



 
 

Miljövärden 
 

Ett beräknat monetärt värde på befintliga  
naturresurser och deras avkastning/tjänster 

 
Grundvatten (Mälarens dricksvattensystem: 2 mdr kr/år)  

 
Bebyggd/odlad mark (skånsk åkermark: 298 000 kr/ha)  

 
1 skogkubikmeter: 567 kr i södra Sverige (Ø 389 kr)  

 
Nötskrikors ekollonsamlande: 35 000 kr/par 

 
Ekosystemtjänster (rekreation: 220-340 kr/besök i naturen) 

 
 
 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varje vår mobiliserar bybor i Maoxianprovinsen i Sichuan, Kina, för att  
pollinera fruktträd. Området har förlorat de naturliga pollinatörerna pga  
ohämmad användning av pesticider samt överexploatering av honung.  

 
 

Källa: apinews.com/en/news/item/12780-china-hand-pollination 
 



Metoder för monetär miljövärdering  
 

Marknadsvärden 
Priser på ekosystemvaror och ‐tjänster som handlas på marknader 

Försörjningstjänster: mat, vatten, trä etc 
  

Ersättningskostnader 
Kostnader för att ersätta ekosystemtjänster med artificiell teknik. 

Reglerande tjänster: Pollinering, luft‐ och vattenrening 
  

Undvikna skadekostnader 
Hur stora kostnader kan/kunde undvikas genom ekosystemtjänstens existens? 

Reglerande tjänster: Översvämningsskydd, kolupptag 
  

Resekostnadsmetoden 
Kostnaden för att besöka en plats i form av resekostnader  

eller inträde men också värdet av förbrukad fritid. 
  

Scenariovärderingsmetoden 
Enkätundersökning; hur mycket är den svarande beredd att betala  

för att få mer, eller mindre, av en viss ekosystemtjänst? 
 



Ekonomi & Vatten 
 

Grundvattentjänster: I analogi med TEEBs definition av  
ekosystemtjänster kan en definition av grundvattentjänster formuleras: 

”Grundvattnets direkta och indirekta bidrag till människans välbefinnande”. 
 
 

Källa: Grundvattnets ekosystemtjänster och ekonomiska värden – En inledande 
kartläggning. SGU-rapport 2014:40.  Institutionen för Bygg- och Miljöteknik, 

Chalmers Tekniska Högskola & Enveco Miljöekonomi AB. 
  
 



 
 
 
Grundvattentjänster 
 
Dricksvatten för hushåll  
Färskvatten för industri   
Färskvatten för jordbruk   
Ekologiska värden  
Bidrag till ytvattenflöden, kan indirekt möjliggöra vattenkraft   
Kulturmiljö, kopplat till naturliga källor   
Rekreation  
Buffert eller reserv: när det uppstår brist på vattentillgångar   
Skydd mot sättningar  
Skydd mot saltvatteninträngning  
Recipientvärden, förmåga att rena föroreningar från dagvatten 
Arvsvärden  
Existensvärden  
Optionsvärden 
 
Källa: Grundvattnets ekosystemtjänster och ekonomiska värden – En inledande 
kartläggning. SGU-rapport 2014:40.  Institutionen för Bygg- och Miljöteknik, Chalmers 
Tekniska Högskola & Enveco Miljöekonomi AB.   
    
    
    
 



Sammanställning av metoder som finns tillgängliga  
för ekonomisk värdering av grundvattentjänster 
 
 
Värdering baserad på faktisk marknad för grundvattentjänst  
Värdering baserad på skadekostnader   
Produktionsbaserad värdering   
Värdering baserad på individers faktiska beteende på relaterade marknader 
(resekostnads- och fastighetsvärdemetoden)   
Värdering baserad på scenariometoder (individ- och gruppbaserade) 
Värdering baserad på åtgärdskostnader  
 
 
Källa: Grundvattnets ekosystemtjänster och ekonomiska värden – En inledande kartläggning. 
SGU-rapport 2014:40.  Institutionen för Bygg- och Miljöteknik, Chalmers Tekniska Högskola & 
Enveco Miljöekonomi AB.   
 



 
För att synliggöra det ekonomiska värdet av grundvattentjänster  
är det viktigt att vid åtgärder som påverkar grundvattenförekomst: 
 
 
Undersöka åtgärdernas inverkan på olika egenskaper hos grundvattnet. 
 
Utreda konsekvenserna av denna inverkan för att identifiera vilka grundvatten-
tjänster som påverkas och även kvantifiera hur tjänsterna påverkas. Och där så är 
möjligt/rimligt tillämpa ekonomisk värdering av den påverkan som kvantifierats. 
 
Resultatet av en ekonomisk värdering beror på bedömningar och antaganden om 
komplexa naturvetenskapliga och ekonomiska samband.  
 
En ekonomisk värdering är bara ett av flera underlag i en beslutsprocess. 
 
 
Källa: Grundvattnets ekosystemtjänster och ekonomiska värden – En inledande kartläggning. SGU-rapport 2014:40.  
Institutionen för Bygg- och Miljöteknik, Chalmers Tekniska Högskola & Enveco Miljöekonomi AB. 
 
 



Exempel på schablonvärden i SEA 
 

Koldioxid 1,45 kr/kg  
Kväveoxid 80 kr/kg, Svaveldioxid 27 kr/kg, Kolväten 40 kr/kg 

Partiklar, avgaser och slitage: 1 260 kr/µg/m3  
 

Fritidsfiske, ädelfisk:  
 1 extra kg: 13-207. Schablonvärde: 78. 

 1 extra fisk: 7-358. Schablonvärde: 105. 
 1 extra fiskedag: 17-229. Schablonvärde: 94. 

 
Vattenkvalitet:  

 Kväve: 4-70 per reducerat kg. Schablonvärde: 31. 
 Fosfor: 127-2140 per reducerat kg. Schablonvärde: 1023. 

Schablonvärden för siktdjupsförbättring i kustvatten på 1 m: 
Per person/år: 268-369. Schablonvärde: 315. 

Per besök: 45-360. Schablonvärde: 130. 
 

Källor: Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden. Trafikverket, 2015. 
Monetära schablonvärden för miljöförändringar. Naturvårdsverket, 2009. 

 



EST: Ekosystemens bidrag till människors välbefinnande  
 
Försörjande: Den direkta avkastning som naturen ger, t ex mat, vatten, virke och 
biobränslen  
 
Reglerande: Stabiliserar omgivningen och påverkar miljöfaktorer som klimat och 
översvämningar, nedbrytning av organiskt material, pollinering av grödor och 
skydd mot sjukdomar och skadeinsekter  
 
Stödjande: Grundläggande funktioner som är förutsättningar för övriga tjänster, t 
ex jordmånsbildning, bördighet, fotosyntes och näringscirkulation 
 
Kulturella: T ex rekreation som inverkar positivt på människors välbefinnande 
 
Källor: Naturvårdsverket (2015) och Millennium Ecosystem Assessment (2005) 



Adam Smith: Värdeparadoxen 
 

Vatten: Lågt bytesvärde, högt bruksvärde   
 

Diamanter: Högt bytesvärde, lågt bruksvärde 
 
 
 

Oscar Wilde: 
 

Ekonomer vet priset på allt men inte värdet av något 
 
 



 
 
 
 
Aktuella vattenrelaterade SEA: Från sjöar & vattendrag till öppet hav  
 
 
- Värdet av vattenresurser (Kristianstads grundvattenråd 2008) 
- Värdering av grundvatten (Vombsjön + Mälaren 2014, SGU 2015) 
- Mälarens värde som ekosystem ( Chalmers 2009) 
- Våtmarkers värde (Värmdö 2014, Mensättra 2015, Skåne 2016) 
- Restaurera vattendrag (Målarmusslan -2016, Findusutsläpp 2012) 
- Värdet av fiskvandring/rensning/restaurering i åar (Mörrum, Almaån, Vramsån)  
- Värdet av kvalitetsförbättring i övergödningspåverkade vatten (Enveco 2014)  
- Kalkning av vattendrag och sjöar (Umeå universitet/NV 2013)  
- Kustvatten och EST (Hanö 2013, Ystad 2014, Trelleborg 2012)  
- Vattenproblem pga klimatförändringar/kusterosion (Helsingborg 2012) 
- Hanöbuktens EST (HaV 2013)  
- Östersjöns övergödning (HaV 2013) 
- Ålgräsängar (Mittuniversitetet 2016) 
- EST i Höje å (Lund 2014) 
- EST i kommuner (HKR, ECOSIMP, Lst Örebro/RUS, KfSk-nätverk)  
- Kustnära EST i Östersjön (Region Skåne, Baltikum, Danmark, Polen, Tyskland)  
 
 
 

 
 
 
 





Kan grundvatten värderas ekonomiskt? 
 
 

Kristianstadsslätten en av nordeuropas största grundvattentillgångar.  
Dess ekonomiska värde bestäms av vilka tjänster grundvattnet ger 

 
Via ersättningskostnadsmetoden skattas värdet av grundvatten som dricksvatten, 

ersättningskostnaden för kommunens dricksvattentäkter  
blir i 3 alternativ 50 mkr, 200 mkr respektive 510 mkr  

 
Jordbruksbevattningen på Kristianstadsslätten,  

som huvudsakligen sker med grundvatten: 110 mkr  
 

Optionsvärdet och industrins användarvärde värderas till  
kommunalt m3-pris: 90 mkr - 120 mkr respektive 7 mkr 

 
Källa:  Grundvattenrådet för Kristianstadsslätten, 2008 



 
Mälarens värde som ekosystem 
 
• Mälaren värderas till 2 mdkr/år för dricksvattensystemet  
• Sjön som badplats har ett värde på 3 mdkr/år 
• Våtmarker 0,1 mdkr/år 
• Yrkesfisket värderas till 10 mkr/år   
• Möjligheten till skridskoåkning 40 mkr 
 
 
Källa: Mälarens värde - En förstudie av det potentiella värdet av Mälarens ekosystemtjänster och 
socio-tekniska systemtjänster samt värdet för människans välbefinnande. Chalmers Tekniska 
Högskola 2009 

Skydd av dricksvattentäkter 



 
Värdet av våtmark 

 
 

Värmdö kommun restaurerar en våtmark för att förbättra  
häckningsmöjligheter för fåglar, skapa ett fungerande 

reproduktionsområde för fisk och få en ny rekreationsmiljö 
 

Beräknat årligt värde av ekosystemtjänster ca 20 mkr,  
rekreationsvärde och fiskproduktion största värdeposter 

 
 

Källa: Svensk Ekologikonsult AB, 2014 
 
 

+ Bannerhed & Örnsafarin! 
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Nytta 

Målarmusslans återkomst förväntas ge nytta  i form av  
bättre rekreation och vattenkvalitet samt ökad mängd fisk 

 
Källa: www.ucforlife.se  



 
Findus utsläpp i Vegeån augusti 2012  

 
 

Förlorad ål: 493 000 
Förlorad ädelfisk: 91 000 
Fosforutsläpp: 210 000 

Minskad rekreation: 633 000 
 

𝑥𝑥 + 𝑎𝑎 𝑛𝑛 = ∑ 𝑛𝑛
𝑘𝑘 𝑥𝑥𝑘𝑘𝑎𝑎𝑛𝑛−𝑘𝑘  = 𝑛𝑛

𝑘𝑘=0 1 427 000 kr 

 
 



Värdet av förbättrad 
fiskvandring 

 
  
 



Miljöförbättrande åtgärder i Mörrumsån  
 

Samhällsekonomisk beräkning inför  
förhandling om fiskväg vid Granö kraftverk 

 
Schablonvärden från andra studier:  

Investeringskostnader och drift 
Värde av förbättrat fiske och av förbättrade fiskbestånd 

 
Kalkylperiod 25 år (diskonteringsränta 3,5%) 

Känslighetsanalys: Ränta och kalkylperiod okänsliga 
 

Samhällsekonomiskt nettonuvärde: -6 mkr till -11 mkr,  
dvs fiskväg vid Granö inte samhällsekonomiskt lönsam 

 
 

Källa: Mittuniversitetet 



Förslag för nedvandrande fisk i Vramsån (Lst Skåne 2012:18) 
 
 
Sammanställning av kostnader för föreslagna alternativ vid kraftverken i Vramsån 
 
 
Kraftverk           Återställning (tkr)  Anpassad drift (tkr)  Avledning (tkr) 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ugerups mölla           990                             500                      370 
Sågmöllan               1 600                             570                      430 
Bäcklunda kvarn     1 700                             750                      260 
Trobrodal                1 400                             610                      260 
Tollarps kvarn         1 200                             480                      390 
V Vrams kvarn        1 600                             490                      430 
Årröds kvarn           1 600                             500                      460 
Forshults kvarn          360                             140                       330 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Totalt                    10 450                           4 040                   2 930 



Prioriterade förslag vid kraftverken i Vramsån (Lst Skåne 2012:18)  
 
Funktionssiffran 5 motsvarar naturligt skick och 1 kraftverk utan vandringsväg 
 
 
Kraftverk                Prioriterat förslag           Kostnad (kkr)            Funktion 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ugerups mölla          Anpassad drift                   500                             4 
Sågmöllan                Återställning                   1 600                             5 
Bäcklunda kvarn      Avledning                          260                             3 
Trobrodal                 Anpassad drift                   610                             4 
Tollarps kvarn          Anpassad drift                   480                             4 
V Vrams kvarn         Anpassad drift                   490                             4 
Årröds kvarn            Avledning                          460                             3 
Forshults kvarn        Anpassad drift                    140                             4 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Totalt                                                              4 377                           3,9 



  
Ångermanälvsprojektet  

 
 

Miljöförbättrande investeringar  
 

Behållen elproduktion  
 

Lokalt näringsliv kan gynnas 
 

Sysselsättningsskapande 
 



 
 

Ångermanälvsprojektet 
 

Biomångfalden försämrad, vildlax borta, öring och harr svag reproduktion  
Strömlevande insekter minskat, växten klådris starkt hotad.  

 
Viktiga värden kvar i biflöden: Hotade och rödlistade arter som flodkräfta,  

flodpärlmussla och klådris; utter finns, bäver återintroducerad 
 

Åtgärdsmotiv: EU:s ramdirektiv för vatten och krav att nå god ekologisk status  
eller potential till 2021. Vattenmyndigheten: Status ej acceptabel pga vattenkraftutnyttjandet.  

 
Konsensus om att vattenkraft går att producera på ett ”väl avvägt sätt” där  

”En levande älv ger en levande landsbygd som i sin tur skapar jobb och framtidstro”. 
 Goda möjligheter skapa fiskvägar förbi kraftverken till låg kostnad.  

 
Åtgärder i kraftproduktion: Öppnade sidokanaler, tillflöden och gamla älvfåror  

 Några kraftverkskanaler: Grunda strandhabitat för strandvegetation, harr, öring, flodpärlmussla  
 Anpassade flöden, fiskvägar, minimitappning, justering av torrfåror för minimitappning, återfå 30 km 

strömmande habitat med åtgärder, gynna öring, harr, flodpärlmussla, klådris, flodkräfta 
  

Habitatförbättringar (lekgrus, stora block och död ved), skydd av strandzon,  
ny strandzon nederst i kraftverkskanaler, utrivning av grunddammar.  

 
Inte skattat kostnader, men finns för fiskvägar vid kraftverk beräknade av kraftproducenterna. 

  
 
  



 
Ångermanälvsprojektet  

 
 

Kostnader/Resurser: Restaureringsåtgärder,  
sysselsättning, kraftproduktion 

 
Miljönytta: Biomångfald och ekosystemtjänster  

 
 

Åtgärdslista med kostnader (IVL/Vattenmyndigheten 2008)  
  

Metoder för att prioritera åtgärder i  
vattenkraften från naturvårdssynpunkt (HaV 2015) 

 
Rikedomar runt rinnande vatten – De ekonomiska  

värdena av en miljöanpassad vattenkraft (WWF m fl 2015)  
 
 





SEA av hotade ekosystem i Hanöbukten 
 
 
- Fiskets marknadsvärde 23 mkr 
- Kulturella tjänster, typ ålagillen 30 mkr 
- Båtproduktion/underhåll,fiskprocessindustri,transport 60mkr   
- Försämrad vattenkvalitet och minskad turism 63-75 mkr 
- Minskade fastighetsvärden? 
 
 
 

Källa: Hanöbuktsutredningen. Havs- och vattenmyndigheten 29/10 2013 



Ekonomiska värden kopplade till kustvatten 
 

Trelleborg  
Ekonomiskt värde av strandrelaterad turism: 130 mkr/år  

(Sweco, 2012)  
 

Hanöbukten  
Värdet av tillgång till rekreationsområden med ekosystem- 

tjänster som stränder, god vattenkvalitet, strand- & kustängar  
med biomångfald : 470 mkr/år (HaV, 2013)   

 
Ystad  

Omsättning som kan knytas till användningen av rekreations-
möjligheter, miljö och turism vid och kring stadens stränder:  

450 mkr/år (Sweco, 2014) 
 



 
Pågående EST-värdering utanför Simrishamn: Sandbaserat kustområde 

med träd planterade för att minska erosion 
 

♦ Biomassa/Fibrer: Stödjande ekosystemtjänster.  
Värderas med Ersättningskostnadsmetoden och Marknadspriser 

 
♦ Stabilisering och erosionskontroll: Reglerande ekosystemtjänster.  

Värderas med Undvikna skadekostnader 
 

♦ Regional klimatreglering: Reglerande ekosystemtjänster.  
Värderas med Undvikna skadekostnader 

 
♦ Lindring av lukt och buller: Reglerande ekosystemtjänster.  

Värderas med Ersättningskostnadsmetoden 
 

♦ Estetiska/kulturella/rekreationsvärden: 
 Värderas med Scenariovärderingsmetoden 

 
Källa: Lunds Tekniska Högskola 

 



 
Betalningsvilja för ett friskare hav: 7½ miljarder kr 

 
Åtgärdskostnad: 3 miljarder kr 

 
Källa: The Baltic Sea Our Common Treasure – Economics of  

Saving The Sea. Havs- och Vattenmyndigheten, rapport 2013:4. 

Miljönytta och samhällsekonomisk kostnad av att 
minska Östersjöns övergödning: Baltic Stern  



 
 
 

Skånes kust i omvandling… 
 
 



Ystad: Väntar på sand, förbannar havet… 



Aktuellt om EST 
 

Guide för värdering av ekosystemtjänster 
(Naturvårdsverket, 2015) 

 
Ekosystemtjänster från svenska hav 

(Hav- och vattenmyndigheten, 2015) 
 

Rikedomar runt rinnande vatten 
(Naturskyddsföreningen m fl, 2015)  

 
Uppdrag åt FORMAS/NV: Analysera forskning 
om biomångfald och EST (Regeringskansliet, 2015) 



  
Vattensjuk samhällsekonomi för döva öron, eller? 

 
SEA i VISS + Naturvårdsverkets SEA-databas & schablonvärden   



Åtgärder i vattendirektivet (Björn Lagerhall, Vattenmyndigheten Västerhavets VD) 
 
Prioriteringar Västerhavet 2016-2021: Miljögifter från gamla och nya industrier samt hushåll; 
Övergödning i sjöar, vattendrag och kustvatten; Fysisk påverkan i vattendrag 
 
Samhällsekonomisk konsekvensanalys: Vad kostar det för Sverige? 
 
Miljöproblem        Kostnad styrmedel (tkr)          Kostnad fysiska åtgärder (tkr/år) 
_______________________________________________________________ 
 
Övergödning                   718 378                                               3 917 803 
Försurning                           2 500                                                 205 330  
Miljögifter                       495 849                                                 837 528  
Främmande arter               81 600                                                   50 000  
Fysisk förändring            621 000                                                 692 226 
Dricksvattenskydd +                                                                            - 
Grundvattennivåer        1 432 000                                                        - 
_______________________________________________________________ 
 
Totalt                            3,3 mdr kr                                             5,7 mdr kr/år 



Vattenmyndighetens samhällsekonomiska analys av miljöproblem 
 
 

Grundproblem: Förorenade områden saneras i alltför långsam takt. 
 

Analys av styrmedels kostnader och miljöeffekter samt fysiska åtgärder 
 

Analyserade styrmedel ej tvingande, enbart förslag till myndigheter/kommuner 
 

Oklart hur åtgärders kostnader och effekter beräknats 
 

Värdet av åtgärd ofta beräknat som värdet av undvikna skador via åtgärden 
 

Betydande osäkerheter i beräkningarna, kvantifierbar koppling 
 åtgärd < = > status krävs för att bedöma kostnadseffektiviteten 

 
 

Källa: Vattenmyndigheten södra Östersjön. Samhällsekonomisk konsekvens- 
analys per miljöproblem – Miljögifter i yt- och grundvatten 2015-2021. 



 

Ekonomiska perspektiv på implementeringen av vattendirektivet 
  
Samhällsekonomisk effektivitet  
EU-målet om god vattenstatus baseras på ekologiska och kemiska kriterier snarare än på strävan efter 
samhällsekonomisk effektivitet, Studier som utvärderat samhällsekonomiska effekter av att implementera 
direktivet i olika länder visar olika slutsatser. 
  
Kostnadseffektivitet vid implementeringen av vattendirektivet  
Viktigt fokusera på hur målet god vattenstatus nås till lägsta möjliga kostnad för samhället, dvs 
kostnadseffektivt. Implementeringen av direktivet är komplex, en mängd faktorer måste beaktas: 
• Punktkällor och diffusa utsläppskällor från t ex jordbruk, trafik etc. 
• Problem med vattenkvaliteten beror på när och var påverkan sker. 
• Avsaknad av entydigt samband mellan utsläpp och koncentrationer av föroreningar. 
• Åtgärder mot ett problem kan ge bieffekter och påverka vattenstatus i annat geografiskt område. 
• Olika delmål och olika åtgärder kan vara inbördes relaterade. 
• Valfriheten när det gäller styrmedel kan vara begränsad. 
  
Kostnadseffektiv vattenförvaltning bör bestå av flera åtgärder, inte bara ekonomiska styrmedel. Alla 
delmål nås inte samtidigt. Beslutsfattare behöver prioritera mellan åtgärder och delmål. Vill Vatten-
förvaltningen nå vattendirektivets mål kostnadseffektivt behövs riktlinjer för hur olika faktorer för god 
vattenstatus skall värderas och prioriteras.  
  
Källa: A remark on the European Water Framework Directive from an economic perspective. Inst för 
ekonomi, teknik och samhälle, Luleå universitet, Inst för nationalekonomi, CERE, Umeå universitet, 2014 
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