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kallad Vattenförvaltningsförordningen 
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1 Inledning  

Vattenkraftverk och tillhörande reglerdammar har stor påverkan på akvatiska faunan, inte 

minst försvåras laxfiskarternas möjligheter att vandra såväl uppströms som nedströms till och 

från havet och laxfiskarterna lekområden. Utöver nämnda fiskarter påverkas även ål, harr, sik 

och flodnejonöga m.fl. arter negativt av vattenkraftsregleringarna. i SOU 2013:69 ”Ny tid ny 

prövning – förslag till ändrade vattenrättsliga regler” presenteras tretton olika typer av 

negativa effekter av vattenkraften, varav fiskens vandringshinder endast utgör en av de 

negativa konsekvenserna.1 

 

I Sverige finns ca 10.600 st. vattenregleringsanläggningar, 2  varav upp emot 6300 st. 

anläggningar saknar fiskvandringsvägar.3 Utav nämnda anläggningar baseras ca. 95 % utav de 

tillståndsprövade vattenverksamheterna på äldre lagstiftning, medan ca 5 % av tillstånden 

(2018) 4  endera prövats eller omprövats enligt bestämmelserna i Miljöbalken (1998:808) 

(MB). Trots att giltighetstiden för de flesta äldre tillstånden löpt ut omprövas endast 4 till 15 

st. tillstånd för vattenverksamheter och anläggningar per år. 

 

Drift av vattenkraftverk, uppförande av dammar samt arbete i vatten är tillståndspliktiga 

verksamheter enligt 11:9 Miljöbalken (1998:808) (MB) och tillstånd för dessa verksamheter 

söks hos Mark- och miljödomstol 11:9b. 5  Vattenanläggningar och verksamheter som av 

någon anledning saknar tillstånd bör laglighetsprövas, tillståndsprövas eller omprövas så att 

de omfattas av aktuell miljölagstiftning. Inte minst är det önskvärt ur fiskförvaltningssynpunkt 

att vattenverksamheter med utgångna tillstånd omprövas på mer naturvetenskapliga grunder 

genom tillämpning av Miljökvalitetsnormer (MKN).  

 

I denna uppsats studeras vilka förutsättningar som krävs för att få till stånd en omprövning 

och vilket inflytande EU-rätten har på svensk vattenrätt.  

                                                 
1 SOU 2013:69, s. 83. 
2 Westman och Olsson et.al, 2017. 
3 SOU 2009:42, s 84; ursprungliga siffran för antalet dammar som saknat tillstånd är 6402 st, men upp emot 

sammanlagt 15-talet laglighetsprövningar, tillståndsprövningar eller tillståndsprövningar leder till nya 

fiskvägar årligen. 
4 SOU 2009:42, s. 80ff. Uträkningarna har justerats med hänsyn till att ungefär 15 st. tillstånd omprövats årligen 

(ca. 150 st. totalt) sedan Vattenverksamhetsutredningen genomfördes. 
5 Vattenverksamheter utan tillstånd kan av tillsynsmyndighet åläggas att söka tillstånd. Kruse, Miljöbalk 

(1998:808) 11 kap. 9 §, Karnov 2018-01-01, [2018-04-17]. 
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1.1 Syfte  

Målen med denna uppsats är att beskriva gällande rätt avseende på; i) vem/vilka som kan 

ansöka om omprövning av ett tillstånd för vattenkraftverk eller dammar i syfte att förbättra 

fiskförvaltningen6; ii) med vilken rätt (eg. med stöd av vilka lagrum) kan omprövning av 

tillstånd för vattenverksamheter genomföras i syfte att förbättra fiskförvaltningen och; iii) vad 

kan omprövas i tillstånd för vattenverksamhet med hänsyn till fiskvård, samt; iiii) vilka 

kostnader får ägare till eller utövare av vattenverksamheter i form av vattenkraftverk och 

reglerdammar tåla i form av förlorad vattenkraft till följd av omprövade villkor med hänsyn 

till fiskvården. 

 

För att nå en djupare förståelse för det vattenrättsliga området inklusive omprövning av 

tillstånd underlättar det att känna till vilket inflytande EU:s ramvattendirektiv har på den 

svenska vattenrätten. Eftersom vattnens status skyddas genom miljörättsliga bestämmelser går 

det heller inte att utelämna tillämpning av MKN för vatten. 

 

1.2 Metod och material 

Detta arbete har utförts som en studie i rättskällelära pga. att samtliga frågeställningarna 

behandlat vad gällande rätt säger i fråga om omprövning av vattenanläggningar och 

verksamheter. Arbetet refererar enligt rättskälleläran till lag, förarbeten, praxis och doktrin.7 

Tillämpliga lagrum för denna uppsats som berör miljöhänsyn, fiskvård och omprövning av 

vattenverksamhet återfinns främst inom kap. 2, 11 och 24 MB och kap. 5 – 7 Lag (1998:812) 

med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (LSV, benämns även med smeknamnet 

Restvattenlagen)8. Vidare studeras såväl lagkommentarer som förarbeten till nämnda lagrum. 

Två centrala förarbeten som refereras är dels Miljöbalkspropositionen 1997/98:45 som både 

avser införandet av MB och LSV, medan propositionen 2017/18:243 Vattenmiljö och 

vattenkraft kompletterar grunderna för mina analyser. Förarbeten till ÄVL och äldre 

vattenrättsliga bestämmelser som kräver studier av arkivmaterial har dock utelämnats. 

 

                                                 
6 I lagtexten används begreppen värna fiske eller fisket. Begreppen fiske eller fisket har i denna uppsats ersatts 

med fiskförvaltning eller fiskvård, detta för att belysa förvaltning av naturresursen fisk i artbevarande syfte 

eller upprätthållande av biologisk mångfald som minst lika legitima syften som hänsyn till olika former av 

fiske. Jfr Kruse, Miljöbalk (1998:808) 11 kap. 15 §, Karnov 2018-01-01, [2018-05-24]. 
7 Sandgren, 2015, s. 42. 
8 Smeknamnet Restvattenlagen används ganska ofta i olika domar, ett exempel är i M 11799-13, s. 3. 
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Mot bakgrund av att EU:s Ramvattendirektiv (RDV, nedan kallat Vattendirektivet) skall vara 

fullt ut införlivad i medlemsstaternas lagstiftning, och pga. att EU-kommissionen anser att 

Sverige inte införlivat vattendirektivet korrekt har direktivet använts parallellt med svensk lag 

under uppsatsarbetet. 9  Eftersom EU-praxis är vägledande för medlemsstaternas 

rättstillämpning behandlas även den s.k. Weserdomen pga. att det rättsfallet innehåller 

förhandsutlåtanden med ett flertal riktlinjer för hur vattendirektivets bestämmelser skall 

tillämpas.10 

 

För att ta del av den senaste och mest utvecklade tillämpningen av Vattendirektivet och 

Weserdomen vid omprövning av tillstånd för vattenverksamheter i Sverige har så färska 

rättsfall som möjligt refererats.  

 

Under detta arbete har huvudsakligen sökverktyget Karnov används för instudering av lagtext 

inklusive tillhörande lagkommentarer, plus länkar till förarbeten och rättsfall mm. 

 

Myndigheternas instruktionsmaterial har varit värdefulla att studera som doktrin. Framförallt 

var Naturvårdsverkets material om omprövning av vattendomar en god introduktion i ämnet. 

 

För beskrivning av biologisk påverkan av vattenkraft och dammar på fisk används SOU 

2013:69.  

 

Sökord: ”Omprövning fiskväg” i Karnov. 

 

2 Svensk vattenrätt 

Redan i de medeltida landskapslagarna och landslagarna behandlades rätten att bygga 

kvarnar, anlägga fasta fiskeanordningar och använda vattendragen för transporter. 11 

Byggningabalken i lagboken från 1736 behandlade bl.a. rätten till fiske för bolby (de tidigast 

anlagda byarna) och avgärda bys (tidig by eller i vissa fall hemman som avskilts från bolbys 

mark).12 Byggningabalken i 1736 år lagbok innehöll även bestämmelser för diken. 

 

                                                 
9 Mål C-251/13, Överträdelse nummer 2007/2239, s. 9; Prop. 2017/18:243.  
10 Havs- och vattenmyndighetens rapport. 2016:30, s. 8 och 12; 2 kap. artikel 288.1 funktionsfördraget.  
11 http://fiskevattenagarna.se/lagstiftning-juridik/aldre-lagstiftning/ 
12 Förvaltningshistorisk ordbok [www.fho.sls.fi] 2018-05-24; Nationalencyklopedin [www.ne.se] 2018-05-24. 
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Exempel på nuvarande lagar som innehåller bestämmelser om fisk eller rätt till fiske är bl.a. 

Fastighetsbildningslag (1970:988) (FBL), Fiskelag (1993:787) (FiskeL), Förordning 

(1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskenäringen (FiskeF), Jordabalken (1970:994) (JB) 

och Lag (1981:533) om fiskevårdsområden. Här skall påpekas att vattenrätten behandlar 

betydligt mer än enbart fisk. I 11:1-5 MB definieras ett flertal verksamheter som berörs av 

vattenrättsliga bestämmelser, exv. arbeten i form av fyllning, pålning, grävning, sprängning, 

markavvattning och hantering av grundvatten. Utöver nämnda lagar tillkommer en mängd 

föreskrifter, inte minst genom införlivandet av EU:s ramvattendirektiv och 

havsmiljödirektivet. 

 

Införandet av MB genomfördes av bl.a. två skäl. Ena skälet var att sammanställa alla 

miljöbestämmelser i en och samma balk. T.ex överfördes en del bestämmelser från 

Vattenlagen (1983:291) (VL) över till MB, medan andra bestämmelser utan anknytning till 

miljö samlades ihop från VL och bildade LSV13. Ett annat av skälen var att MB skulle kunna 

användas parallellt med lagstiftning för alla olika typer av verksamhetsområden.14  Som en 

följd av det som nämnts regleras numera dammar och vattenkraftverk genom MB tillsammans 

med LSV.  

 

Prövning av ett nytt vattenkraftverk medför avvägning mot de allmänna hänsynsreglerna i 2 

kap MB. Förenklat skall fördelarna med anläggningen överväga skadorna enligt 11:6 som har 

en mer omfattande motsvarighet i artikel 4.7 c vattendirektivet. Avvägningarna skall även 

göras mot tekniska bestämmelser i Elberedskapslagen (1997:288). I och med Sveriges 

medlemskap i EU skall en sådan prövning även motsvara samtliga kraven enligt artikel 4:7 a-

d i vattendirektivet. 

 

2.1 Definitioner av vattenkraftverk och dammar 

Vattenkraftverk och dammar definieras på olika sätt inom vattenrätten. I regel benämns 

kraftverk och dammar som ”byggnad i strömfall” i ÄVL, medan vattenföretag är ett 

samlingsbegrepp i VL som avser såväl vattenkraftverk, dammar som arbeten i vatten. Numera 

definieras dammar explicit som vattenanläggningar genom 11:4 MB, medan 

                                                 
13 Pga. att LSV består av ett flertal bestämmelser som överförts från VL är förarbetena (SOU 1977:27, prop. 

1981/82:130, JoU 1982/83:30) till VL fortfarande av intresse enl. Kruse, LSV (1998:812) 1 kap, Karnov 

2018-01-01, [2018-05-24]. 
14 Prop. 1997/98:45, Del 1, s. 1. 
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vattenkraftverken implicit definieras som vattenverksamhet genom bl.a. 11:5 [om] 

vattenreglering för annan vattenverksamhet [som kan vara ett vattenkraftverk] 15 . Till 

vattenverksamhet räknas inte enbart permanenta verksamheter, utan även tillfälliga arbeten så 

som grävning, sprängning och rensning mm, 11:3.  

 

2.2 Villkor och avgifter med hänsyn till fiskförvaltning enligt Miljöbalken 

De hänsyn som skall tas till fiskvården vid vattenverksamheter, vattenkraftverk och dammar 

framgår av 11:8 § MB. Detta är en presumtionsregel 16  som innebär att utövare av 

vattenverksamhet eller ägare av dammar som skadar fisket17 i första hand är skyldiga att på 

egen bekostnad anlägga och underhålla såväl fiskvägar (fisktrappor eller omlöp) som 

ålyngelledare mm.18 Under senare år har även ett antal projekt genomförts i syfte att öka 

överlevnaden på nedströms vandrande laxfisk genom s.k. smoltrännor och beseledare19 förbi 

dammar och kraftverk. Om fiskvägar inte går att iordningställa åläggs tillståndshavaren att 

utan ersättning säkra fiskets bestånd på annat sätt. Exempel på betydelsefulla 

kompensationsåtgärder som förekommer är fiskodling och årligt återkommande utsättning av 

smolt (laxfiskarterna yngel) eller biotopvård genom iordningställande av lekbottnar mm. 

Verksamhetsutövaren skall också utan ersättning släppa fram de vatten som behövs för 

fiskvägarnas funktion och fiskförvaltningen i övrigt. Av förarbetet till MB framgår det att 

minimitappningen från dammar och kraftverk bör hållas så hög som möjligt, riktvärdet som 

nämns motsvarar vattendragets naturliga lågvattenflöde.20 Om däremot nämnda åtgärder eller 

villkor inte är skäligt21 kostnads- eller nyttoeffektiva kan verksamhetsutövaren genom 11:8 st. 

3. istället åläggas att betala särskilda fiskeavgifter enligt 6:5 lagen (1998:812) med särskilda 

bestämmelser om vattenverksamhet, (LSV). De särskilda fiskeavgifterna skall användas till 

fiskvårdande kompensationsåtgärder i samma vattendrag eller i något anslutande 

vattenområde som berörs av den tillståndssökta verksamheten 6:5 § 1 st. LSV. Utöver 

                                                 
15 Kruse, Miljöbalk (1998:808) 11 kap. 5 §, Karnov 2018-01-01, [2018-04-14]; Kruse, SFS (1998:812) LSV 6 

kap. 1 §, Karnov 2017-07-01, [2018-04-15]. 
16 Hitta referensen till rättsfall eller kommentar som bekräftar påståendet. 
17 Istället för fisket och fiskets bestånd skulle jag förorda livskraftiga fiskstammar eller fiskbestånd. Dvs. rikta 

mer fokus på förvaltningen av naturresursen fisk och mindre fokus på själva fisket. 
18 Prop. 1997/98:45, s. 130; SOU 2009:42, s 305 ff. 
19 Beseledare omnämns i ett antal omprövningsmål i exv, M 1423-13; M 673-14; M 3779-15 och M 1543-07. 
20 Prop. 1997/98:45, s. 130. 
21 Rekvisitet ej skäligt för tillämpning av undantagsbestämmelser gällande vattenverksamheter enligt 11:8 § MB 

är lindrigare jämfört med rekvisitet orimligt för övriga avvägningar av miljöbalkens hänsynsregler enligt 2:7 

§. Kruse, Miljöbalk (1998:808) 11 kap. 8 § 1 st, Karnov 2018-01-01, [2018-04-15]. 
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tillståndshavarens ansvar för nämnda hänsynsåtgärder enligt 11:8 MB tillkommer bygde- och 

[allmänna] fiskeavgifter 27:8 MB.  

 

Bygdeavgift skall betalas årligen och beräknas vid ansökan om driftsättning av 

vattenkraftverk eller vattenreglering om minst tolv månader lång dämningsperiod22  enligt 6:1 

§ 1-2 LSV. Bygdeavgifterna används dels för att förebygga eller ersätta verkningar av vatten- 

verksamheter och anläggningar utanför den direkta sakägarkretsen23, dels för att tillgodose 

allmänna intressen på orterna som berörs av de ändrade vattenmiljöförhållandena 6:1 § 3 st. 

LSV. 

 

Allmän fiskeavgift är en årlig avgift som skall betalas av ägare till vattenkraftverk eller 

tillhörande damm(ar)24 som antas skada fisket eller ändra de naturliga vattenförhållandena i 

mer än obetydlig omfattning 6:6 § 1 st. LSV. De allmänna fiskeavgifterna användas till 

forskning och utveckling av fiskvården efter beslut25 från Havs- och vattenmyndigheten enligt 

10 § Förordning (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter. 

 

Även straffsanktionerade fiskeförbud kan meddelas som fiskvårdande åtgärd för ett visst 

område enligt 28:13 MB. 

 

Skyddet för fisket [eller förvaltningen av fiskbestånden] i 11 kap. MB är så tydligt att man i 

två propositioner poängterat vikten av att behålla nämnda lagrum. Dels i syfte att säkerställa 

att prövning av vattenverksamheter går tillräckligt långt, dels för att tillsynsmyndigheter skall 

bära sitt ansvar avseende fiskförvaltningen.26 11:8 som stadgar anläggning av fiskvägar har 

funnits med i vattenlagstiftningen sedan ÄVL 1918 och när den flyttades vidare till VL 

underströk man att fiskvägar inte enbart var avsedda för laxfisk.27 

 

                                                 
22 I det refererade lagrummet används begreppen årsreglering och flerårsreglering. Årsreglering innebär att 

vatten från exempelvis vårfloden tillvaratas och nyttjas vid torrare förhållanden inom en tolvmånadersperiod, 

som inte behöver sammanfalla med kalenderåret. Flerårsreglering innebär att vatten däms upp under riklig 

tillgång på vatten för att användas under något år med torrare förhållanden. Kruse, LSV (1998:812) 6 kap. 1 

§, Karnov 201-07-01, [2018-04-19]. 
23 Den direkta sakägarkretsen ersätts genom bestämmelserna i 31 kap. MB. 
24 En vattenkraftsanläggning kan bestå av en eller flera dammar utöver själva kraftverket. 
25 Vilka forsknings eller utvecklingsprojekt som de allmänna fiskeavgifterna skall bekosta beslutas av Havs- och 

vattenmyndigheten efter samråd med Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbygge, 10 § 2 

st. F (1998:928). 
26 Prop. 1997/98:45, s. 130f; Prop. 2004/05:129, s. 93. 
27 Prop. 1981/82:130, s. 423. 
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3 Ramvattendirektivets inflytande på vattenförvaltningen 

Efter att EU:s gemensamma vattenpolitik utvecklats till ett antal svåröverskådliga direktiv, 

gjordes till slut ett omtag som år 2000 resulterade i ett sammanhållet regelverk kallat 

ramvattendirektivet, 28  eller bara vattendirektivet. 29  Vattendirektivet omfattar allt 

inlandsvatten30 inklusive övergångszoner31 (med brackvatten) och kustvatten32 enligt artikel 1, 

medan bestämmelser avseende havsvattnen finns i bl.a. Havsmiljödirektivet 33 . 34 

Vattendirektivet och Havsmiljödirektivet är dock utformade med överlappande verkan på så 

sätt att båda direktiven är tillämpliga för kustvattnen.35 

 

Skälen för Ramvattendirektivet inleds med att ”Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett 

arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant”. Syftet med vattendirektivet 

är enligt artikel 1 bl.a. att försämringar av vattnens status skall förhindras och att statusen hos 

de akvatiska ekosystemen skall förbättras. Samtidigt skall en hållbar och effektiv användning 

av vattenresurserna främjas. 36  Detta skall inte misstas för att vara tomma ord då hela 

vattendirektivet är bindande för samtliga medlemsstater med hänsyn till avsedda resultat 

enligt 2 kap. artikel 288.1 funktionsfördraget och genom Europadomstolens rättspraxis. Ett 

rättsfall som blivit vägledande på flera sätt för tillämpningen av vattendirektivet är fallet Bund 

für Umwelt und Naturschutz Deutschland eV mot Bundesrepublik Deutschland (även kallad 

Weserdomen). 

Bestämmelserna i Ramvattendirektivet är i praktiken indelade i två kategorier, dels ett större 

antal riktlinjer om indelning av vattendistrikt och förvaltningsmyndigheter, dels miljömål 

inklusive prövningsregler avseende ingrepp i vattenmiljön. Bestämmelserna i vattendirektivet 

                                                 
28 Ramvattendirektivets fullständiga namn är: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 

2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på 

vattenpolitikens område. 
29 Michanek och Zetterberg, s. 184f. 
30 Inlandsvatten: Allt stillastående eller rinnande vatten på markytan inklusive allt grundvatten innanför baslinjen 

från vilket territorialvattnets bredd mäts, 2.3 2000/60/EG. 
31 Med övergångszon menas brackvatten: Huvudsakligen ytvatten från floder och vattendrag som blandas med 

saltvatten från havet, 2.6 direktiv 2000/60/EG (Ramvattendirektivet). 
32 Kustvatten: Allt vatten från land eller övergångszon och en nautisk mil innanför baslinjen från vilket 

territorialvattnet mäts, 2.7 direktiv 2000/60/EG. 
33 Havsmiljödirektivets fullständiga namn är: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 

2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på 

havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv om en marin strategi) 
34 Michanek och Zetterberg, s. 194. 
35Jfr 1.1, 2.7 direktiv 2000/60/EG och 2.1, 3.1 direktiv 2008/56/EG; Jfr dock Michanek och Zetterberg, s. 194. 
36 Jfr artikel 4.7 c och 11.3 c. 
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har främst införlivats i kap. 5 MB och förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten 

på vattenmiljön. 

 

3.1 Jämställd rättsställning för vattnets kemiska status, ekologiska 

status och ekologiska potential  

Trots att många bestämmelser i vattendirektivet fokuserats på att motverka vattenföroreningar 

framgår det bl.a. genom artikel 2.17 att såväl vattnets ekologiska status som ekologiska 

potential37 har samma rättsliga ställning som vattens kemiska status. Att vattnens kemiska- 

och ekologiska status omfattas av samma rättsskydd och prövningsregler har även bekräftats 

genom ett förhandsutlåtande från Europadomstolen. Genom Weserdomen har det bl.a. 

fastställts att medlemsstaterna inte får bevilja tillstånd för projekt som riskerade att försämra 

ytvattnets totala status eller om någondera av vattnets kemiska status eller ekologiska 

potential inte motsvarar godkända nivåer inom de tidsfrister som framgår av miljömålen i 

artikel 4.1, utan att rekvisiten för respektive undantagsregler är uppfyllda. 

 

Weserdomen medfört betydande konsekvenser för svensk vattenförvaltning. Inte minst skall 

MKN för ekologisk status [vilket inkluderar laxfiskarternas förekomst i vattnen] ges samma 

rättsverkan som MKN för kemisk status redan har.38 Eftersom bestämmelser för ekologisk 

status och ekologisk potential beaktar olika fiskarters naturliga förekomst i vattnen är dessa 

bestämmelser väsentliga vid omprövning av tillstånd för vattenanläggningar och 

vattenverksamheter.39 

 

3.2 Riktlinjer om förvaltningsplaner, åtgärdsprogram och adaptiv 

vattenplanering 

För ett land som Sverige med tusentals sjöar, rinnande vattendrag och kustvatten är det 

resurskrävande att leva upp till vattendirektivets bestämmelser,40 regeringen har därför inrättat 

Hav- och vattenmyndigheten som samordnare för tillämpningen av vattendirektivet. I enlighet 

med artikel 3.1 har samtliga vatten indelats i avrinningsdistrikt (Bottenviken, Bottenhavet, 

                                                 
37 För konstgjorda eller modifierade vattendrag kan god ekologisk potential tillämpas i förvaltningsplaner och 

åtgärdsprogram istället för god ekologisk status, vilket medför något lindrigare miljömål enligt artikel 4.5. 
38 Havs- och vattenmyndighetens rapport. 2016:30, s. 9. 
39 2000/60/EG Bilaga V. 
40 Michanek och Zetterberg, s. 188. 
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Norra Östersjön, Södra Östersjön och Västerhavet) vilka framgår av 5:10 p 1-5 MB. Vidare 

har en länsstyrelse utsetts till ansvarig vattenmyndighet för respektive distrikt i enlighet med 

5:11 MB och artikel 3.2. Vattenmyndigheterna skall i sin tur upparbeta en förvaltningsplan i 

enlighet med artikel 13.1. I förvaltningsplanerna beskrivs vattenförhållandena inom distriktet 

och myndighetens vattenmiljöarbete 5:1 Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten 

på vattenmiljön (VFF, även kallad vattenförvaltningsförordningen). Enligt artikel 13.5 kan 

förvaltningsplanerna också kompletteras med noggrannare program eller upprättas för 

delavrinningsområden, alternativt för ett enskilt vattendrag eller med hänsyn till något särskilt 

behov mm. Artikel 13.5 skall den miljörättsligt intresserade lägga på minnet eftersom här 

stadgas ett skydd mot att medlemsstaterna eventuellt skulle använda vissa program för att 

lindra sitt miljöansvar i förhållande till syftet med vattendirektivet. Var sjätte år skall 

förvaltningsplanerna enligt artikel 13.7 ”ses över och uppdateras”. Därefter offentliggörs 

förvaltningsplanerna i enlighet med artikel 13.6, och finns att hämta hem från 

vattenmyndigheternas gemensamma hemsida.41 

 

För varje avrinningsdistrikt skall även den mänskliga påverkan på vattenmiljön beskrivas och 

en ekonomisk analys av vattenanvändningen genomföras 5.1 bilaga II och III. Nämnda 

konsekvensbeskrivning och ekonomiska analys skall enligt 5.2 ”ses över, och om nödvändigt 

uppdateras” vart sjätte år och används bl.a. för att avgöra vilka miljömål i art. 4 som gäller vid 

upprättandet av åtgärdsprogrammen artikel 11.1. Bestämmelser för upprättande av det som 

vattendirektivet avser med åtgärdsprogram har åtminstone delvis införlivats i 5:4-8 MB. 

Åtgärdsprogrammen behöver inte tillgängliggöras på samma sätt som förvaltningsplanerna 

eftersom åtgärderna kan genomföras med stöd av nationell lagstiftning 11.1. 

 

Vattendirektivets adaptiva planering innebär att förvaltningsplaner revideras och 

åtgärdsprogram omprövas var sjätte år (med start senast f.o.m. 2015) i enlighet med artikel 

13.7 och 11.8. Under dessa sexårscykler är även följande sex arbetsmoment schemalagda: I 

steg ett karaktäriseras vattnens status: I steg två fastställs miljömålen: I steg tre revideras 

förvaltningsplanerna och nya eller ändrade MKN kan tillföras åtgärdsprogrammen: I steg fyra 

skall åtgärdsprogrammen genomföras: I steg fem övervakas utförda arbeten och: I steg sex 

utvärderas hela den genomförda arbetscykeln. Syftet med den adaptiva vattenplaneringen är 

dels att vattenförvaltningsmyndigheterna skall kunna reagera på ändrade förhållanden i 

                                                 
41 Vattenmyndigheterna [www.vattenmyndigheterna.se] 2018-05-16. 
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vattenmiljön, dels att med stöd av lag minska allmänhetens och verksamhetsutövares 

belastning på vattenmiljön.42 

 

Förenklat kan man skilja på att förvaltningsplanerna berör myndigheternas egna 

vattenmiljöarbete, medan åtgärdsplanerna avser krav på andra verksamhetsutövares 

vattenmiljöhänsyn. Här är kan även nämnas att innebörden av samma ordalydelse ”ses över 

och, när så är nödvändigt, uppdateras” som återkommer i bl.a. artikel 5.2, 11.3 e-i, 13.7 

vattendirektivet överförts med de skilda begreppen ”revideras” till 5:1 

vattenförvaltningsförordningen och ”omprövas” till 5:6 p 6 MB. Möjligen kan detta bero på 

att artikel 5.2 och 13.7 i båda fallen avser uppdatering av vattenmyndighetens egna arbeten, 

vilket inte bör medför något invecklat juridiskt förfarande. Medan uppdatering av ett 

åtgärdsprogram som kan medföra omarbetning av MKN eller ändringar i lagstiftningen är en 

helt annan process. 

 

I likhet med bestämmelserna om att adaptiva vattenplaneringen genomförs i sexårscykler, så 

är det enligt artikel 19.2 även tänkt att vattendirektivet skall utvärderas senast under 2019 för 

eventuella ändringar.  

 

3.3 Vattendirektivets miljömål och prövningsregler 

Miljömålen i artikel 4.1 utgör vattendirektivets allra mest centrala innehåll pga. att all 

tillämpning av direktivet går ut på att genom förvaltningsplaner och åtgärdsprogram uppnå 

minst god vattenstatus till år 2015. Ytvattnens status består av två delar, dels kemisk status, 

dels ekologisk status eller ekologisk potential. Utgångspunkten är alltid att uppnå både god 

kemisk status och god ekologisk status till år 2015. Som exempel på i det närmaste 

opåverkade vattendrag med hög ekologisk status kan nämnas fjällbäckar.43 Om däremot ett 

ytvatten klassats som konstgjort eller kraftigt modifierat till följd av omfattande 

vattenkraftsreglering, finns enligt artikel 4.3 möjlighet att tillämpa undantagsbestämmelser 

som medger det lindrigare miljömålet god kemisk status och god ekologisk potential till år 

2015. 

 

                                                 
42 Michanek och Zetterberg, s. 187. 
43 Michanek och Zetterberg, s. 188. 
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Hösten 2018 föreslås 658 vattendrag i Sverige klassificeras som kraftigt modifierade vatten 

(KMV) utifrån de kriterier som stadgas av artikel 4.3. Detta innebär för fiskvården att 

bestämmelserna i vattendirektivets bilaga V skall tillämpas på så sätt att god ekologisk 

potential (dvs. det lägre ställda ekologiska målet) uppnås tillsammans med god kemisk status. 

Här skall nämnas att bilagorna kompletterar vattendirektivets bestämmelser med bl.a. 

naturvetenskapliga kriterier för vattenförvaltningsarbetet. Varav god ekologisk status anses 

uppnådd när samtliga åtgärder med betydande ekologiska nytta genomförts.44 

 

Vid tillståndsprövning av en ny verksamhet som riskerar att medföra negativ påverkan på 

vattnens status enligt artikel 4.7 krävs det att samtliga rekvisit måste vara uppfyllda enligt 

punkterna a-d, så att; a) alla genomförbara åtgärder vidtagits för att mildra de negativa 

konsekvenserna; b) skälet för ingreppet motiveras med noggranna redovisningar i det aktuella 

avrinningsdistriktets förvaltningsplan som skall vara upprättad enligt artikel 13 och att 

miljömålen ses över vart sjätte år; c) skälet för ingreppet utgör ett större allmänintresse, 

och/eller nyttorna för miljön och samhället överväger miljömålen i artikel 4.1 avseende 

människors hälsa, säkerhet och hållbarhetsutveckling samt att; d) den avsedda nyttan inte är 

tekniskt eller ekonomiskt orimlig att genomföra på något miljövänligare sätt. 

 

Genom Weserdomen klargjordes ett flertal frågor, men målet återremitterades för prövning av 

motsvarande bestämmelser till artikel 4.7 i Tyskland. Mer om Weserdomen finns i avsnitt 2.3. 

Vikten av att samtliga rekvisit i artikel 4.7 beaktats belyses också genom Europadomstolens 

avgörande i fallet Kommissionen mot Republiken Österrike – om tillstånd för byggnation av 

ett vattenkraftverk i floden Schwarze Sulm. Österrike kunde bygga vattenkraftverket tack vare 

väl underbyggda belägg för att samtliga rekvisit i artikel 4.7 beaktats, medan kommissionen 

förlorade på att de inte förde någon bärande motargumentation med stöd av 4.7.45  

 

Framförallt artikel 4.1 och 4.7 är viktiga att använda vid arbete med fiskförvaltning, 

åtminstone så länge EU-kommissionen inte anser att Sverige införlivat dessa bestämmelser 

korrekt i nationella lagstiftningen. EU-kommissionen driver nämligen ett överträdelseärende 

                                                 
44 Vattenmyndigheterna 2018, Miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vattenförekomster – vattenkraft, s. 

6. 
45 mål C-346/14, 82 § Sulm. 
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pga. att de inte anser att Sverige uppfyllt skyldigheterna avseende artiklarna 2.33, 2.38, 2.39, 

4.1, 4.7 och 9.1 i vattendirektivet.46 

 

Resterande undantagsregler [som inom miljörätten även kan betraktas som avvägningsregler] 

avser möjligheter att förlänga tidsfrister förutsatt att inga ytterligare försämringar av det 

aktuella vattnets status sker under förlängningsperioden artikel 4.4. Även själva förvaltningen 

av vattendrag som klassats som kraftigt modifierade anses ske med stöd av undantagsregler i 

artikel 4.5. Tillfälliga försämringar orsakade av naturen själv, force majeure eller andra 

exceptionella omständigheter som inte kunnat förutses hanteras också med stöd av 

undantagsreglerna i artikel 4.6.   

 

Dammar är ett exempel på direkt utpekade anläggningar som skall förprövas enligt artikel 

11.3 e, vilket också motsvaras av att dammar är tillståndspliktiga enligt 11:9 MB. 

Vattendirektivets prövningsbestämmelser berör även reglering (i svensk rättstillämpning 

villkor) vilka ”regelbundet [skall] ses över och, när så är nödvändigt, uppdateras” enligt 11.3 

e-i, (i svensk kontext omprövas). Närmaste motsvarigheten till regelbunden översyn av 

villkoren i svensk lagstiftning är att villkoren kan omprövas enligt kap. 24 MB när 

tillståndens giltighetstid löpt ut och att åtgärdsprogram [som ofta berör vattenmiljön] skall 

omprövas vart sjätte år enligt MB 5:6 p 6 Lag 2010:882. Mer om tidsfrister finns i avsnitt 3 

och 3.1. 

 

Såväl tillståndsprövning som omprövning kan genomföras enligt medlemsstaternas nationella 

lagstiftningar, men resultaten skall motsvara vattendirektivets bestämmelser enligt 2 kap. 

288.1 funktionsfördraget. 

 

3.4 Weserdomen 

Ett förhandsavgörande från EU-domstolen som påverkar såväl EU-praxis som svensk 

vattenförvaltning är Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland eV mot Bundesrepublik 

Deutschland allmänt kallad Weserdomen.47 Frågorna i målet gällde tolkning av miljömålen 

gällande ytvatten i Ramvattendirektivets artikel 4.1, 48  inför muddring av drygt en meter 

                                                 
46 Överträdelse nummer 2007/2239; Kommissionen fick kännedom om delar av överträdelserna genom en 

begäran om ett förhandsutlåtande från Östersunds Tingsrätt, men Europadomstolen avskrev målet C-251/13. 
47 Mål C-461/13, Weserdomen. 
48 Mål C-461/13, Weserdomen § 28. 
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bottenmaterial i flodmynning för att möjliggöra anlöp av upp till 13,5 meter djupgående 

containerfartyg in i Tyska floden Weser, plus två andra muddringssträckor för anlöp av något 

mindre fartyg längre uppströms. Muddringsprojekten som skall tillståndsprövas kommer även 

att behöva underhållas genom återkommande muddringsarbeten i framtiden och 

överskottsmassorna skall huvudsakligen dumpas i flodens mynning som vid tidigare 

muddringsarbeten.49 

 

I Weserdomens avgöranden kom EU-domstolen fram till att [vattenskyddskraven] i artikel 4.1 

a i - iii är bindande för medlemsstaterna, som därmed inte får bevilja projekt vilka riskerar att 

äventyra eller försämra en ytvattenförekomsts status. Undantag kan endast beviljas om 

samtliga rekvisit i artikel 4.7 a-d är uppfyllda. EU-domstolen konstaterar även genom 

Weserdomen att nedsättning av en kvalitetsfaktor med endast ett steg till en sämre klass skall 

betraktas som en miljöförsämring, oavsett om nedklassningen leder till att 

helhetsbedömningen av vattenförekomstens status påverkas eller ej. Vidare konstaterar EU-

domstolen att varje enskild försämring av en kvalitetsfaktor i sämsta klassen dålig skall 

betraktas som en försämring av ytvattenförekomstens totala status. 50 EU-domstolens tolkning 

av artikel 4.1 är väsentlig genom att den befäster myndigheternas skyldighet att motverka 

försämrad status på enskild vattenförekomstnivå, dvs för en viss sjö eller ett rinnande 

vattendrag. 

 

Weserdomen tydliggör EU:s vattenpolitik och Ramvattendirektivets funktion. Varje enskild 

vattenförekomst är i lag skyddad mot försämrad status, medan kvalitetsfaktorer och 

parametrar är de verktyg som används för att klassa respektive vattenförekomsts status. 

 

För svensk vattenförvaltning innebär Weserdomen främst att vattnens ekologiska status och 

potential skall uppvärderas och ges samma rättsliga ställning som hänsyn till vattnens 

kemiska status vid såväl prövning som omprövning av tillstånd för vattenverksamheter.   

  

Praxis efter Weserdomen har redan tillämpats i sådan omfattning att den föreslås kunna 

kodifieras i svensk lag utan att prövningsmyndigheternas arbete påverkas.51 

                                                 
49 Mål C-461/13, Weserdomen §§ 17-20. 
50 Mål C-461/13, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland eV, s. 15. Referera även till rapporten, det är 

ärligast. 
51 Prop. 2017/18:243, s. 184. 
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4 Miljökvalitetsnormer 

Det finns ingen kort definition för begreppet miljökvalitetsnorm (MKN), däremot kan 

begreppet förklaras som föreskrifter med gränsvärden för vad i detta fallet vattenmiljön kan 

tåla. MKN regleras i kap. 5 MB och av 1 § framgår det att gränsvärdena gäller över 

geografiskt definierade områden, och som mest för hela landet. Föreskrifterna avser kvaliteten 

på såväl mark, vatten, luft och för miljön i övrigt samt att syftet med normerna är att varaktigt 

värna människors hälsa och miljön. 

 

MKN blev ett nytt miljörättsligt verktyg i svensk lagstiftning när MB infördes. 52  I 

propositionen till införandet av MB underströk regeringen att upprättandet av MKN enbart 

skall baseras på kunskap om vad människors hälsa och miljön i övrigt tål, utan hänsyn till 

tekniska och ekonomiska omständigheter. Syftet är att på vetenskapliga grunder motivera 

samhället till fortsatta miljöförbättringar. Däremot är det tillåtet att beakta tekniska och 

ekonomiska förutsättningar vid tillämpningen av fastställda MKN:er, så att praktiska 

miljöförbättringar kan genomföras på kostnadseffektiva sätt i alla typer av verksamheter.53 

 

MKN är som redan nämnts inte bara ett miljörättsligt verktyg, det är ett system som omfattar 

såväl upprättandet av normerna som tillämpningen av dem. I Sverige är regeringen ansvarig 

för att MKN både fastställs och meddelas i föreskrifter.54 Överföring av EU-rättsliga MKN 

kan däremot delegeras av regeringen till andra myndigheter 5:1 st. 2, vilket är fallet med 

tillämpningen av exv. ramvattendirektivet.55  

 

Punkt nr. 4 i 5:2 anges av naturvårdsverket som den viktigaste för vatten.56 Varje myndighet 

som på något sätt arbetar med miljöfrågor har sina egna föreskrifter om hur MKN för just 

deras ansvarsområden upprättas. Enbart ”Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter 

(HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten” bjuder på 

mer än 180 sidor läsning, bestående av ömsom föreskrifter ömsom kvalificerade 

naturvetenskapliga instruktioner och beräkningsformler. Fastställda MKN är dock enkla att 

                                                 
52 5:1 MB nr 184 
53 Prop. 1997/98:45 del 2, s. 42. 
54 Prop 1997/98:45 s 42 Del 2. 
55 Jfr Michanek och Zetterberg, s. 165f. 
56 Naturvårdsverket, Handbok 2008:5, s. 37f. 
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läsa och används av myndigheterna vid såväl tillsyn som prövning och omprövning av 

verksamheter. Se bilaga 1. som innehåller exempel på MKN för kraftigt modifierade 

vattenförekomster (KMV). 

 

MKN började att tillämpas direkt vid införandet av MB och skall enligt 6 § MP även 

tillämpas vid omprövning av tillstånd som beviljats genom äldre lagstiftning, före införandet 

av MB. 

 

5 Omprövning av vattendomar 

Fram till införandet av ÄVL (1918:523) tillämpades civilrättsliga bestämmelser för reglering 

av vattenresurser. I praktiken innebar detta att vattenföretag som inte uppfyllde rekvisiten för 

urminneshävd när som helst kunde kallas till domstolsförhandling initierade av motstående 

intressenter och drabbas av sådana villkor att verksamheterna avsevärt försvårades eller rent 

av upphörde. Genom ikraftträdandet av ÄVL infördes prövning av byggnationer i vatten,57 på 

så sätt fredades inte minst utvecklingen av den begynnande vattenkraftverksindustrin från 

oförutsedda juridiska processer inom ramen för beviljade tillstånd och villkor. I ÄVL fanns 

även bestämmelser om nyprövning, vilket motsvaras av omprövning i efterföljande VL och 

nu gällande MB och LSV.  

 

Eftersom tillstånd för dammanläggningar och vattenkraftverk enligt ÄVL var giltiga i 55 år 

och som längst upp till 30 år för motsvarande tillstånd enligt VL, har ett flertal av dessa 

tillstånd numera löpt ut. Motsvarande tillstånd för vattenverksamhet är numera 10 år enligt 

24:5 p. 1 MB. Utgångna tillstånd som beviljats genom prövning av föregående lagstiftningar 

till nuvarande bestämmelser i MB anses dock fortsatt giltiga med stöd av bl.a. 4-5, 34 §§ 

(1998:811) (MP) och 3 § Lag (1998:813) om införande av lagen med särskilda bestämmelser 

om vattenverksamhet. Observera det faktum att ett tillstånds giltighetstid löpt ut inte innebär 

något ifrågasättande av vare sig äganderätten till anläggningen eller verksamheten i sig, utan 

innebär endast att rättsverkan upphört på så sätt att tillståndet eller dess villkor blivit 

omprövningsbara. 

 

                                                 
57 Naturvårdsverket, Fakta 8287, April 2007, s. 4. 
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Vattenläggningar som av olika anledningar saknar tillstånd laglighetsprövas enligt 17-18 §§ 

Lag (1998:811) om införande av miljöbalken (MP). Observera att det är endast anläggningar 

som kan laglighetsprövas, vattenverksamheter utan tillstånd måste tillståndsprövas med 

hänsyn till fiskvården genom 11 kap. MB i vanlig ordning. 58  Genom två deldomar 

laglighetsförklarades dels en damm, dels beviljades tillståndför ett vattenkraftverk i Brevens 

Bruk. Tillståndet bands med villkor om att anlägga fiskvägar för såväl upp- som nedstigande 

fisk enligt 11:8 MB. Dessutom skall bygdeavgift betalas vid varje kalenderårs utgång, 

beräknad utifrån magasinrymd och kraftverkets effekt i enlighet med 6:1-4 LSV. Rättsfallet är 

också intressant pga. att fiskvägarna skulle anpassas för svagsimmande fiskarter och alltså 

inte enbart vara avsedda för laxfisk. På detta sätt uppfylldes miljömålen bättre för hela det 

runtomkringliggande sjösystemet. 59 

 

Samtliga tillståndsprövade vattenverksamheter och anläggningar för vilka giltighetstiden löpt 

ut kan om skäl finns omprövas med hänsyn till fiskförvaltningen genom 24:5 p. 11 MB. 

 

Oavsett med vilken äldre lagstiftning tillstånd för vattenverksamheter utfärdats genomförs 

omprövning av vattendomar i grunden med samma regler som för miljöfarlig verksamhet 

enligt 24:1 MB, läs även definitionerna av miljöfarlig verksamhet som innefattar anläggningar 

i vatten och vattenverksamhet 9:1 st 1 p. 1-2. De processrättsliga förfarandet hanteras enligt 

vad som gäller för ansökningsmål. 

 

Efter att tillstånd eller villkor omprövats har dessa enligt 24:1 st. 3 MB (Lag 2012:907) 

samma rättsverkan som ursprungliga tillstånd och villkor. 

 

Omprövning av tillstånd kan dock inte genomföras helt utan hänsyn till vilken lag respektive 

tillstånd beviljats genom. 

 

 

 

                                                 
58 A Bengtsson, B Bengtson et al, MP (1998:811) 17 §, Karnov 2017-07-01, [2018-05-26]. 
59 MÖD 2014:15; Löpande avgöranden mål nr M 9888-12. 
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5.1 Tidsfrister för när omprövning av vattendomar kan genomföras 

För att ett tillstånd gällande byggnad i vatten (ÄVL) eller vattenföretag (VL), motsvarande 

vattenverksamhet eller vattenanläggning enligt nuvarande bestämmelser (MB) skall kunna 

omprövas måste tidsfristen som framgår av respektive beslut eller lag först löpt ut.60 Nedan 

följer en presentation av tidsfrister inklusive kommentarer när olika tillstånd kan omprövas. 

 

 1879 års dikningslag och 1880 års vattenrättsförordning saknar 

övergångsbestämmelser. MB:s 10-årsfrist tillämpas, vilket innebär att alla tillstånd 

med stöd av 1879/80 års vattenlagstiftning kan omprövas.61 

 Tillstånd för byggnader i strömfall62 med stöd av ÄVL (1918:523) kan omprövas 55 år 

efter att beviljad byggtid löpt ut. Omprövning skall då enligt 4:5 genomföras med den 

lag som är aktuell vid omprövningstillfället, dvs. med nuvarande MB eller eventuellt 

annan lag i framtiden. Är tillstånd beviljat för 55 år med stöd av ÄVL precis före 1983 

års VL (1983.12.31), kan ett sådant tillstånd omprövas efter årsskiftet 2038/39. 

 Tillstånd för byggnader i strömfall som nyprövats enligt 4:5 st. 1 ÄVL är giltiga i 40 

år. Har ett nyprövat tillstånd utfärdats enligt ÄVL precis före ikraftträdandet av 1983 

års VL kan detta omprövas efter årsskiftet 2023/24. 

 Tillstånd för byggnader i strömfall enligt ÄVL som omprövats efter ikraftträdandet av 

VL är som längst giltiga i 30 år. Ett tillstånd som utfärdats med stöd av ÄVL och som 

omprövats med stöd av VL före 1999.01.01 då MB (1998:808) trädde ikraft kan 

omprövas efter årsskiftet 2028/29. 

 Tillstånd enligt ÄVL avseende andra byggnader än i strömfall eller byggnader utan 

koppling till vattenreglering saknar övergångsbestämmelser. För nämnda tillstånd 

tillämpas MB:s 10-årsfrist, vilket i praktiken innebär att giltighetstiden löpt ut och att 

dessa tillstånd kan omprövas.63 

 Tillstånd för vattenföretag som beviljats med stöd av VL (1983:291) kan beroende på 

vad som framgår av besluten omprövas minst 10 eller högst 30 år efter att respektive 

tillstånd fick rättskraft, detsamma gäller för omprövade beslut enligt 15:3 samma lag. 

Har tillstånd utfärdats med stöd av 1983 års VL precis före införandet av MB så har de 

                                                 
60 Naturvårdsverket, Fakta 8287, April 2007, s. 7 f. 
61 Naturvårdsverket, Fakta 8287, April 2007, s. 8. 
62 Typiskt sett vattenkraftverk alt. dammar för vattenreglering eller andra ändamål, (egen kommentar). 
63 Se Naturvårdsverket, Fakta 8287, April 2007, s. 8. 
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tioåriga tidsfristerna löpt ut, medan de längre tidsfristerna fortsätter att löpa ut som 

längst fram till årsskiftet 2028/29. 

 Tillstånd för miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet som beviljats med stöd av 

MB (1998:808) kan omprövas 10 år efter tillståndet fick laga kraft. Omprövning kan 

dock ske tidigare om; i) det framgår av tillståndsmyndighetens beslut; ii) regeringens 

föreskrifter eller; iii) pga. åtaganden som följer av Sveriges medlemskap i EU, 24:1 st. 

1 p. 1. 

 

Möjligheten att ompröva tillstånd före tidsfristerna gått ut enligt 24:2 och 3 st. 1 p. 1-9 MB 

avser huvudsakligen förseelser eller brått som föranleder tillbakadragande av villkor eller hela 

tillstånd. Genom nämnda 24:2 framgår även att ej nyttjade tillstånd förfaller om inte 

tillståndshavaren ansökt om förlängd tidsfrist innan giltighetstiden löpt ut. Tillståndets 

giltighet kan i dessa fall förlängas med som längst tio år och dessutom kompletteras med 

såväl nya som skärpta villkor.  

 

Ett rättsfall gällande utfyllnad av ett vattenområde med bl.a. negativ påverkan på 

fiskreproduktion, belyser risken med att inte utföra tänkta projekt inom utsatt tid. 

Förlängningsansökan avslogs pga. skärpta strandskydds- och miljöbestämmelser antagits 

under den förlupna tillståndsperioden.64 I ett principiellt viktigare rättsfall om reparation av 

en förfallen damm och återupptagen dämning efter ca. 55 års outnyttjad dämningsrätt ansågs 

tillståndet förfallet i enlighet med nuvarande 24:3 st. 1 p 9 MB om övergiven verksamhet och 

med stöd av ett förarbetsuttalande angående motsvarande bestämmelse i VL. I förarbetet 

anges tillstånd som konstaterats övergivna automatiskt förfallna s. 347 och att man för varje 

enskilt fall får avgöra hur lång tid verksamheten skall ha varit övergiven för att respektive 

tillstånd skall anses förbrukat s. 571.65  

 

5.2 Omprövning ett processrättsligt ansökningsmål 

Mark- och miljödomstol är första instans vid såväl tillståndsprövning som omprövning av 

både vattenanläggningar och vattenverksamheter enligt 21:1 st. 1 p. 1 och 16:1 st. 3 MB. 

 

                                                 
64 NJA 1982 s. 742. 
65 NJA 1984 s. 790; Prop. 1981/82:130, s. 347, 521. 
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Ärenden som avser omprövning av tillstånd för vattenverksamheter med hänsyn till 

fiskvården i kap. 11 MB och LSV 7:1, 7:13-15 definieras enligt 21:1a p. 7-9 som 

ansökningsmål. I ansökningsmål behandlas ärenden som utöver tillståndssökande berör en 

diffus sakägarkrets, exempelvis allmänheten och miljön. Det processrättsliga genomförandet 

av omprövningen regleras genom 7:3-7 LSV och 22 kap. MB. Ansökningsmålens domslut är 

speciella bl.a. pga. att de har rättskraft även mot tredje man.66  Domsluten/tillstånden som 

avgjorts genom ansökningsmål kan därför enklast beskrivas som ett bindande trepartskontrakt 

mellan tillståndshavaren, allmänheten inklusive miljön och myndigheterna.67  

 

Allmänhetens och miljöintressets [i detta fall fiskvårdens] talan skall under 

omprövningsprocessen föras utav Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, 

länsstyrelsen och Kammarkollegiet när det behövs. Kammarkollegiet är en expertmyndighet 

med många uppdrag, bl.a. för de allmänhetens talan i miljömål.68 Kommunernas talerätt gäller 

både miljöfrågor och sådant som berör allmänna intressen 22:6 MB. 

 

5.3 Vad kan omprövas och vilka är skälen i MB för omprövning av 

vattenverksamhet 

Vad som kan omprövas i ett tillstånd för vattenverksamhet och skälen för omprövning hör på 

sätt och vis ofta ihop. De skäl för omprövning som framgår av lagen finns i 24:5 MB och 

avser både miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter. Speciellt viktiga för 

fiskförvaltningen är 24:5 st. 1 p. 2 och 11 samt 7:13-15 LSV. Av inledningen till 24:5 st. 1 

framgår det att tillståndsmyndigheterna kan ompröva såväl vattenverksamheternas omfattning 

som produktionsmängd genom att ändra, upphäva eller tillföra nya villkor. Nedan presenteras 

först skälen för omprövning utan eller med mycket vaga kopplingar till fisk, därefter beskrivs 

omprövningsskälen i ovan nämnda lagrum som är av betydelse för fiskvården. 

 

Ett tillstånd för miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet kan omprövas av 

tillståndsmyndighet när tillståndshavaren undanhållit uppgifter, lämnat oriktiga uppgifter eller 

inte följt villkoren som gäller för verksamheten 24:5 st. 1 p. 3-4 MB. Vidare kan tillstånd 

omprövas då en olägenhet uppstått som inte kunde förutses vid ordinarie prövning av 

                                                 
66 Kruse, LSV (1998:812) 7 kap, Karnov 2017-07-01, [2018-04-15]. 
67 Jfr Naturvårdsverket, Fakta 8287, April 2007, s. 11. 
68 Kammarkollegiet [www.kammarkollegiet.se] 2018-05-23. 
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verksamheten 24:5 st. 1 p. 5. I det senare fallet är tillståndsmyndigheten enligt 24:5 st. 4 även 

fri att komplettera befintliga tillstånd med nya villkor i syfte att förebygga eller lindra 

liknande problem i framtiden.   

 

Tillstånd för miljöfarlig- eller vattenverksamhet kan också omprövas i förbättringssyfte som 

innebär minskade hälso- eller miljörisker, alternativt för att ersätta äldre utrustning och 

processer med miljövänligare teknik. Detta gäller även mätutrustning för styr- och 

reglerteknik som medför bättre kontroll och minskade risker 24:5 st. 1 p 7-8, 10. 

 

Skulle det visa sig att en verksamhet helt eller delvis i väsentlig utsträckning är belagd inom 

ett område, där regeringen med hänsyn till miljö eller människors hälsa enligt 9:4 § MB 

förbjudit vissa typer av verksamheter som kan skada mark, grundvatten eller en 

ytvattenförekomst 69  kan tillståndet omprövas 24:5 st. 1 p 9. Även väsentligt ändrade 

förhållanden i omgivningen kan medföra omprövning 24:5 st. 1 p 6. 

 

Över- eller understiger ställda säkerheter för avhjälpande eller återställande av 

täktverksamhet, eller hantering av kärntekniskt avfall kan tillstånden för dessa omprövas 

enligt 24:5 st. 1 p. 12. 

 

Det mest generella skälet för omprövning enligt 24:5 st. 1 p. 1 är att tidsfristen för ett tillstånd 

löpt ut. Samma lagrum är även tillämpbart om ett tillstånd behöver anpassas till EU-rättsliga 

bestämmelser. Här kan påpekas att i svensk rättstillämpning är det inte obligatoriskt att 

ompröva tillstånd enbart till följd av att giltighetstiden löpt ut, avgörande för när ett tillstånd 

skall omprövas beror i svensk kontext på verksamhetens miljöbelastning.70 Anpassningen till 

EU:s ramvattendirektiv har dock medfört att obligatorisk omprövning införts för 

åtgärdsprogrammen som avses i 5:6. 

 

Tillstånd för en verksamhet som inte medverkar till att en MKN följs kan omprövas enligt 

24:5 st. 1 p 2. Observera att begreppet ”medverkar” belyser faktumet att en MKN gäller för 

ett geografiskt område exv. avrinningsområdet för en älv, varmed samtliga verksamheter 

inom detta område berörs av samma MKN. Observera att tillfälliga överträdelser av en MKN 

                                                 
69 Begreppet ytvatten använd i EU:s Ramvattendirektiv och avser huvudsakligen rinnande vattendrag, sjöar och 

hav.  
70 Wik, MB (1998:808) 24 kap. 5 § p 1, Karnov 2018-01-01, [2018-05-25]. 
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inte utgör grund för omprövning, utan omprövningsgrunden kräver varaktiga överträdelser 

som med säkerhet medför att målet med normen inte uppnås i enlighet med RDV till 2015 

alternativt till 2021 eller 2027.71  

 

Tydligaste lagstödet för omprövning av vattenverksamhet med hänsyn till fiskvården finner 

man i 24:5 st. 1 p 11 MB. Med stöd av denna punkt kan tillstånd omprövas när anordningar, 

villkor eller avgifter ämnade för fiskvården enligt 11:8 MB eller 6:5 LSV visat sig vara 

mindre ändamålsenliga. 

  

Genom välutvecklad praxis finns också ett mycket starkt, närmast självklart stöd för 

omprövning av s.k. latenta villkor i tillstånd för vattenkraftsanläggningar. Latenta (eller 

vilande) villkor om fiskvägar har meddelats i tillstånd för vattenkraftsanläggningar i vatten 

som inte varit laxförande vid tiden för tillståndsprövningen, men där man ändå kunnat 

förutsätta att vattendraget tidigare varit laxförande. I ett sådant rättsfall gällande Granö 

kraftstation i Mörrumsån anger Miljööverdomstolen (MÖD) att vilande villkor kan väckas 

när vattnet åter blivit laxförande, utan noggrannare preciseringar. Vidare anger MÖD att 

latenta villkor kan preciseras inom ramen för det redan utfärdade tillståndet, utan behov av 

någon omprövningsprocess. Dock poängterar MÖD att tillståndsmyndigheten skall beakta 

omprövningsbestämmelsen i 24:5 sista stycket MB, som stadgar att verksamheten inte får 

försvåras i avsevärd omfattning eller tvingas upphöra.72 

 

Genom 7:13 § LSV är det möjligt för en kommun eller ett vattenförbund att hos Mark- och 

miljödomstolen söka omprövning av tillstånd för skäl som tillgodoser allmänna miljö- och 

hälsoaspekter eller i syfte att förvalta fisket. 

 

Avgiftsskyldig eller länsstyrelse kan av erfarenhetsskäl avseende bestående hinder för 

verksamheten eller till följd av dess verkningar ansöka hos Mark- och miljödomstol om 

ändring av aktuell bygdeavgift eller den allmänna fiskeavgiften, 7:15 LSV. 

 

                                                 
71 SOU. 2014:35, s. 232f. 
72 MÖD 2011:49 
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Villkor i tillstånd för verksamheter som omfattas av åtgärdsprogram enligt artikel 11.3 e-i 

vattendirektivet skall utvärderas regelbundet och vid behov uppdateras, sker i svensk 

rättstillämpning genom omprövning 5:6 p 6 st. 2 MB. 

 

Övriga skäl för omprövning av tillstånd för vattenverksamheter enligt LSV berör ändrade 

tappningsregler för bättre nyttjande av strömfall, ändrade rättsförhållanden mellan 

elproducent och andelshavare, vattentäkter, ändrade förhållanden gällande olika former av 

samfälligheter som förvaltar gemensamma vattenresurser, kap 7 och 8 LSV. 

 

Den finns ingen begränsning av vad som kan omprövas i ett tillstånd för miljöfarlig 

verksamhet eller vattenverksamhet.73 Den enda egentliga begränsningen vid omprövning av 

miljötillstånd som framgår sist i 24:5 MB stadgar att verksamheten varken avsevärt får 

försvåras eller tvingas upphöra. 

 

Befintliga dammar som saknar tillstånd laglighetsprövas enligt 17 § Lag (1998:811) om 

införande av miljöbalken (MP) med hänsyn till fiskvården efter samma bestämmelser i 11:8 

MB och LSV som vid uppförande av nya anläggningar eller vid omprövning enligt 24:5 och 

kap. 11 MB. Vattenkraftverk utan tillstånd räknas däremot som verksamhet och skall 

tillståndsprövas enligt 11:9 MB. 

 

5.4 Vem kan ansöka om omprövning av tillstånd för vattenverksamhet  

Tvärtemot vad man kan tro så har Mark- och miljödomstolen inte behörighet att initiera 

omprövningar av tillstånd, utan det är andra myndigheters ansvar att initiera omprövningar. 

Inte heller vattenmyndigheterna har befogenheter att initiera omprövning av 

vattenverksamheter, deras ansvar är att upprätta åtgärdsprogram och MKN som skall följas 

vid omprövningsprocesser. Naturvårdsverket, Kammarkollegiet, Havs- och 

vattenmyndigheten och länsstyrelserna är däremot behöriga att initiera omprövning av 

tillstånd för vattenverksamheter. 74 

 

Av omprövningsbestämmelserna 24:5 st. MB och 7:13-15 LSV framgår utöver skälen för 

omprövning även vilka fler än redan nämnda myndigheter som kan ansöka om omprövning. 

                                                 
73 Naturvårdsverket, Fakta 8287, April 2007, s. 8. 
74 SOU 2014:35, s. 245. 
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Vem eller vilka som kan ansöka om omprövning är då i vissa fall beroende av vilket skäl som 

anges för omprövningen. Generellt gäller dock att tillståndshavare eller huvudman för en 

vattenverksamhet kan ansöka om omprövning av såväl villkoren i tillstånden som för bygde- 

och fiskeavgifterna enligt 7:13 st. 1 och 7:15 LSV.  

 

Omprövning av de nämnda bygde- och fiskeavgifterna kan också enligt 7:15 initieras av 

länsstyrelserna. [I detta fall man utgå ifrån att omprövning gällande avgifter sker av olika 

incitament beroende på vem som gör ansökan. En verksamhetsutövare vill sannolikt sänka 

avgiftsbeloppen. Medan länsstyrelsernas uppgift kan vara att anpassa beloppen till rådande 

verksamhetsförhållanden enligt 7:15 eller att korrigera felaktiga avgiftsbelopp som inte 

stämmer med beräkningsreglerna]. 

 

Kommuner och vattenförbund är enligt 7:13 behöriga att ansöka om omprövning av i syfte att 

främja såväl fisket (fiskvården) som för att främja allmänna intressen i form av hälso- och 

miljövård. 

 

I praktiken är det dock vanligt att Kammarkollegiet blir tilldelad uppgiften att initiera 

omprövningen av vattenverksamheter i syfte att förbättra fiskförvaltningen.75 

 

På grund av att det kan finnas flera vattenkraftverk med olika ägare i ett och samma 

vattendrag, kan en huvudman för ett kraftverk ansöka om omprövning av någon annans 

tillstånd enligt 7:13 LSV. 

 

Slutligen är skadelidande till följd av vattentappning som inte reglerats genom villkor är 

också behörig att ansöka om omprövning av det aktuella verksamhetstillståndet enligt 7:16 

LSV. 

  

5.5 Ersättning vid omprövning av vattenverksamhet 

Som redan framgått i avsnitt 1.1 så är 11:8 MB en presumtionsregel som stadgar att den som 

bedriver vattenverksamhet i första hand är skyldig att utan ersättning bekosta och underhålla 

fiskens passage förbi exv. dammar och kraftverk. Alternativt utföra eller bekosta andra 

                                                 
75 Länsstyrelsen Värmland, Publikationsnummer 2012:13, s. 2; SOU 2009:42, s. 307. 
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kompensationsåtgärder för att bevara de aktuella fiskbestånden. Detsamma gäller även vid 

omprövning, dock med tillämpning av andra ersättningsregler 

 

I likhet med att olika tidsfrister gäller för när omprövning tidigast kan ske, tillämpas olika 

ersättningsregler vid omprövning beroende vilken lag tillstånden baserats på enligt 31:20-23 

MB inkl. kompletterande promulgationslag76 (läs övergångsbestämmelser) i 17-19 §§ och 38-

41 §§ MP. För de äldsta tillstånden gäller de förmånligaste ersättningsreglerna. Innehavare av 

tillstånd baserade på ÄVL eller ännu äldre lagstiftning behöver endast tåla 5 % förlorad 

vattenkraft utan ersättning, medan innehavare av tillstånd baserade på VL eller MB får tåla 

upp till 20 % förlorad vattenkraft vid en omprövning. Att tillståndshavaren har rätt till 

ersättning för vattenförluster utöver ovan nämnda procentsatser har delvis hämmat resultaten 

som skulle kunna uppnåtts vid omprövning av vattendomar och begränsar på det hela taget 

nyttjandet av omprövningsinstitutet. 77 

 

I den senaste propositionen ”Vattenmiljö och vattenkraft” (som i skrivande stund endast är 

några veckor gammal, daterad 12 april 2018) förs en diskussion som går ut på att principen 

”förorenaren betalar” även skall gälla för vattenkraften. Bl.a. säger man att skattebetalarna 

inte skall finansiera vattenkraftindustrins miljöanpassning. Argumentationen stärks dessutom 

av att ingen motsvarande ersättning tillämpas vid omprövning av vare sig industriella 

verksamheter eller annat kommersiellt nyttjande av naturresurser. Håller den s.k. 

energiöverenskommelsen genom riksdagen är det också meningen att vattenkraftsindustrin 

framöver skall finansiera kommande omprövningar och bidra till att Sverige lever upp till 

Vattendirektivets bestämmelser. 78 

 

Ersättningsrätten enligt 31 kap. 20-22 MB och egendomsskyddet 2:15 RF har analyserats av 

två föregående utredningar (Utredningen om ersättning vid rådighetsinskränkningar och 

vattenverksamhetsutredningen) till den aktuella propositionen som går under namnet 

”Vattenmiljö och vattenkraft”. Båda utredningarna resulterade i samma juridiska slutsats, där 

de menade på att ”[omprövning] enligt 24:5 MB är knuten till betydande hälsoskydds-, 

miljöskydds-, eller säkerhetsskäl”. Läser man 2:15 tredje stycket framgår det ordagrant att 

[vanlig] lag gäller. Vidare skall nämnas att ingripande av det allmänna till följd av 

                                                 
76 Wikipedia [www.wikipedia.org] 2018-05-27. 
77 Se Naturvårdsverket, Fakta 8287, April 2007, s. 8-9. 
78 Prop. 2017/18:243, s. 138f 
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hälsoskydd-, miljöskydd- eller hälsoskäl principiellt inte utgjort grund för någon rätt till 

ersättning i svensk rättstillämpning.79 Sett från ett grundlagsperspektiv, tycks riksdagen alltså 

vara fri att rösta igenom förlaget om slopad ersättning till tillståndshavare vid omprövning av 

vattenverksamheter. 

 

5.6 Exempel på omprövade vattendomar och resultat 

Utöver fiskvägar för lax och öring utförs kompensationsodling och utsättning av dessa arter. 

Därför är det av speciell betydelse när fiskvägar och biotopvård anpassas för att gynna 

bestånd av andra lekvandrande fiskarter som inte kompensationsodlas. Ett exempel som redan 

nämnts i avsnitt 5. är MÖD 2014:14 då en fiskväg i Brevens Bruk anpassades för 

svagsimmande fiskarter med stöd av miljömålen (MKN) för ekosystemen runt sjön Sottern.  

 

Ett annat exempel på omprövning av tillstånden för vattenkraftverk som resulterat i villkor 

om fiskväg för andra fiskarter än lax och öring är M 1401-07. I de rättsfallet beslutade MMD 

att kraftverken i Spjutmo, Väsa och Blyberg skulle anlägga fiskvägar anpassade för harr. 

Vidare meddelades tappningsvillkor och att årliga fiskeavgifter till förmån för förvaltningen 

av dessa harrbestånd.80 

 

Omlöp i form av naturliknande kanaler är naturligtvis att föredra när detta är möjligt, eftersom 

sådana lösningar gynnar fler organismer än enbart fiskfaunan. Så var fallet I M 230-14 då 

MMD beviljade tillstånd att släppa vatten i en 120 m. lång torrfåra förbi Turefors 

kraftverksdamm. Syftet med åtgärden var bl.a. att gynna spridning av Tjockskalig 

Målarmussla, vilket även medförde att ”så gott som” samtliga fiskarter i ån också kunde 

passera kraftverket. Utöver nämnda miljöförbättringar angavs groddjur som andra exempel på 

artgrupper som också kan nyttja omlöpet, endera som spridningskorridor eller t.o.m. som ett 

eget habitat.81 Härutöver meddelades villkor om minimitappning på mellan 0,25 – 0,35 m3/s 

för att stadigvarande upprätthålla omlöpets funktion. 

 

Gemensamt för ovan nämnda rättsfall är villkor om fiskvägar av olika typ inklusive 

minimitappning för upprätthållande av fiskvägarnas funktion. Nedan refereras resultaten av 

                                                 
79 Prop. 2017/18:243, s. 138f; Jermsten, RF (1974:152) 15 kap. 2 §, Karnov 2018-01-01, [2018-05-23]. 
80 MMD, dom 2015-10-27, Mål nr M 1401-07. 
81 MMD, dom 2014-04-24, Mål nr M 230-14. 
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70 st. omprövningsmål fram till 2010 som sammanställts av Länsstyrelsen i Värmland med 

stöd av Kammarkollegiet, Naturvårdsverket och Fiskeriverket. 

 

Genom dessa 70 omprövningar uppnåddes 132 fisk- och naturvårdsförbättringar vid 90 st. 

dammar/kraftverk. Den enskilt vanligaste åtgärder gällde i 64 fall ändrade 

tappningsbestämmelser till förmån för fiskvägar eller nedströms belägna vattendrag. Näst 

vanligaste kategorin av åtgärder bidrog i 29 fall till någon form av förbättrade fiskvägar 

(fisktrappor eller omlöp förbi vandringshindren). Tredje vanligaste åtgärden bidrog till nästan 

20 st ändrade eller kompletterade smoltutsättningsvillkor. Därefter följde ungefär 5 st. 

åtgärder vardera i form av biotopvårdsåtgärder, ändrade fiskeavgifter, installation av 

smoltgaller, smoltledare samt ålyngelledare.82 

 

Nästan 45 st. av ovan nämnda fiskvårdsåtgärder medförde upp till 5 % förlust av de berörda 

kraftverkens vattenflöden. Drygt 5 st. åtgärder orsakade 5 till 10 % förlust av de berörda 

kraftverkens vattenflöden.  Endast 10-talet åtgärder medförde mellan 10 till 25 % förlust av 

kraftverkens vattenflöden.  Sammanlagt motsvarade nämnda vattenkraftsförluster ca. 0,02 % 

av Sveriges totala vattenkraftsproduktion under ett normalår (ca. 67 TWh).83 

 

6 Analyser och slutsatser 

Omprövningar av tillstånd för vattenverksamheter genomförs i Sverige med stöd av nationell 

rätt, men tillämpningen av MKN baseras på EU:s vattendirektiv. 

 

Under de etthundra år som gått sedan ÄVL trädde ikraft har miljörätten utvecklats avsevärt. 

Dels genom att giltighetstiderna minskat från 55 till 10 år, vilket möjliggör tidigare 

omprövning om åtgärdsbehov uppstår. Dels har införandet av MKN medfört 

naturvetenskapligt baserade gränsvärden och riktlinjer som anger vad miljön anses kunna tåla, 

vilket prövnings- och tillsynsmyndigheter skall beakta för att bidra till en hållbar 

samhällsutveckling. Trots att de flesta äldre tillståndens giltighetstider löpt ut och därmed kan 

omprövas kan det rent teoretiskt fortfarande förkomma äldre tillstånd som inte kan omprövas 

före årsskiftet 2038/39. 

 

                                                 
82 Länsstyrelsen Värmland, Publikationsnummer 2012:13, s. 2. 
83 Länsstyrelsen Värmland, Publikationsnummer 2012:13, s. 4. 
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Då vattenkraften står för ca. 45 % av Sveriges elproduktion kommer den även fortsättningsvis 

att vara av avgörande betydelse för energiförsörjningen. Inte minst kommer vattenkraften att 

användas för att hålla nere koldioxidutsläppen.84 Strategin för framtidens vattenkraft medger 

att upp till 2,3 % av dagens vattenflöde kan avvaras i syfte att säkra god ekologisk status alt. 

god ekologisk potential i våra vattendrag. 85  Utan lindrigare ställda krav på ekologiska 

potentialen i KMV-vatten som är av stor betydelse för vattenkraftsregleringen, skulle en 

omställning av energisystemet medföra orimligt stora kostnader för det svenska samhället.86 

Till den nationella vattenkraftsstrategin föreslås miljöförbättrande åtgärder koncentreras till de 

avrinningsområden som bidrar med minst elproduktion. Medan elproduktionen däremot skall 

gynnas så långt som möjligt i de starkast modifierade vattendragen.87  

 

Om energiöverenskommelsen går igenom innebär det bl.a. att vattenkraftsindustrin själva 

skall finansiera kommande omprövningar och att branschen skall bidra till att Sverige lever 

upp till EU-rätten. I gengäld skall staten förenkla prövningssystemet. Vidare skall 

nationalälvarna inkl. andra i lag skyddade älvsträckor fortsätta vara skyddade från utbyggnad.  

Även om samhället och vattenkraftsindustrin inte skulle klara att avvara mer än 2,3 % av 

vattnet för att säkra fiskvägarnas funktion förbi kraftverksanläggningarna, så är det ändå en 

förbättring jämfört med idag. Kan man dessutom anlägga funktionella lekbottnar, då förstärks 

troligen såväl den ekologiska- som ekonomiska nyttan med åtgärderna ännu mer.  

 

Det är inte enbart vattenkraftsregleringen som behöver miljöanpassas, även flottningsepokens 

negativa inverkningar behöver åtgärdas för att åstadkomma förbättringar för de 

strömvattenlevande fiskbestånden. Restaurering av naturmiljön efter nedlagda 

flottningsverksamheter väcker dock andra juridiska frågeställningar pga. av oklara 

huvudmannaskap jmf med omprövning av pågående verksamheter med tydliga 

huvudmannaskap. Vidare påverkas både vattnens kvalitet och lekbottnarnas funktion av såväl 

partikel som kemiska utsläpp från andra areella näringar och industriella verksamheter m.m. 

 

Om MKN kan man säga att dessa på sätt och viss tillskriver miljön ett antal rättigheter som 

allmänheten inte får beivra. Eftersom miljön inte kan föra sin egen talan, skyddas den numera 

                                                 
84 Prop. 2017/18:243, s. 63. 
85 Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:14, s. 40. 
86 Vattenmyndigheterna, Miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vattenförekomster, s. 20. 
87 Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:14, s. 41. 
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m.h.a. MKN. Observera att det inte enbart är pågående verksamheter som påverkar nivån på 

hur väl MKN för vatten uppnås, även effekterna från nedlagda verksamheter kan påverka hur 

väl MKN uppnås. 

 

7 Sammanfattning 

I denna uppsats behandlas lagstödet för omprövning av tillstånd gällande dammar och 

vattenkraftverk som man finner i 24:5 MB och 7:13-15 LSV. Nämnda 

omprövningsbestämmelser visar sig vara uppbyggda på så sätt att de främst anger rekvisiten 

för omprövning och i vissa fall vilka som kan ansöka om omprövning. I 24:5 st. 1 p. 11 MB 

finner man också det tydligaste stödet för omprövning med hänsyn till fiskvården. Det 

nämnda lagrummet stadgar att ej ändamålsenliga villkor som meddelats med hänsyn till 

fiskvården i enlighet med 11:8 kan omprövas. Fiskvården i 11 kap. MB anses även så 

väsentlig att vikten av att behålla bestämmelserna poängterats i två propositioner (1997/98:45 

och 2004/05:129). Utöver detta framgår även att omprövning av tillstånd för vattenkraftverk 

medför stora kostnader för samhället då mer än 5-20 % minskade vattenflöden genom 

vattenkraftsanläggningarna skall ersättas enligt 31:20-23. Ersättningsbestämmelserna är dock 

numera så ifrågasatta att de kanske tas bort, delvis för att göra det lättare att leva upp till 

vattendirektivets miljöbestämmelser. 

 

Vidare framgår det att varken Mark- och miljödomstol eller vattenmyndigheter har 

befogenhet att initiera någon omprövningsprocess. Däremot är Naturvårdsverket, Havs- och 

vattenmyndigheten, Kammarkollegiet och länsstyrelserna generellt behöriga att ansöka om 

omprövning av tillstånd för alla typer av vattenanläggningar och verksamheter. Härutöver är 

kommuner och vattenförbund också behöriga att ansöka om omprövning i syfte att förbättra 

fiskvården. Kommunernas behörighet är dock bredare genom att den även gäller allmänna 

intressen så som hälsoskydd och annan miljövård utan koppling till fiskförvaltningen. 

Ytterligare några är behöriga att ansöka om omprövning, men det rör sig om säkerhets- och 

tekniska frågor som inte behandlas i detta arbete. 

 

Det framgår också att EU-rätten via ramvattendirektivet påverkat svensk vattenförvaltning 

påtagligt genom att såväl Havs- och vattenmyndigheten inrättats och vattenmyndigheter 

utsetts. Vidare har förvaltningsplaner och åtgärdsprogram samt MKN upprättats för att skydda 

eller förbättra vattnens kemiska status såväl som dess ekologiska status eller potential (läs 
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fiskfauna). Inte minst har Weserdomen medfört att ekologiska MKN fått samma rättsverkan 

som gränsvärdesnormer i svensk rättstillämpning, vilket i praktiken är att betrakta som ett 

stärkt skydd för lekvandrande fiskarter. Nämnda planer och program skall revideras 

(omprövas) vart sjätte år. Denna rättsutveckling menar jag stödjer omprövningsinstitutet, inte 

minst i kombination med eventuellt slopade ersättningar för förlorad vattenkraft vid 

omprövade tillstånd. 
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