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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Enligt Miljöbalkens målparagraf är dess syfte att miljön och människors hälsa ska skyddas 

mot föroreningar och annan påverkan samt att olika resurser ska användas för att nå en 

långsiktigt hållbar utveckling.
1
 Huvudregeln i svensk miljölagstiftning är alltså rätt klar, 

människornas hälsa och miljön ska skyddas. 

Men vad händer när det är ett annat lands utsläpp som påverkar den svenska miljön och 

svenska medborgares hälsa och vår egen lagstiftning inte kan användas för att avhjälpa 

problemet? Vi kan ju inte stoppa föroreningarna vid gränsen. 

Bakgrunden till detta är att Haparanda kommun drabbas av utsläpp från det närliggande finska 

stålverket Outokumpu i grannstaden Torneå. Bland annat har verket utsläpp av kvicksilver på 

300 kilo per år jämfört med hela Sveriges utsläpp som ligger mellan 500 och 600 kg och dess 

kromutsläpp är högre än Sveriges totala utsläpp. Samtidigt vill de fördubbla produktionen 

fram till 2015.
2
 

Norrländska Socialdemokraten har publicerat en uppmärksammad artikelserie om det här 

fallet, för vilken journalisterna belönats med journalistpriserna Guldspaden 2012 och Årets 

Miljöjournalist 2011, men från finsk sida skrivs istället negativt om deras arbete, bland annat 

att de inte skulle ha undersökt rätt saker och att de har dragit förhastade slutsatser.
3
 

När Sverige skulle genomföra folkomröstningen om inträde i Europeiska unionen 1994 var ett 

av argumenten för ett inträde att internationella problem som miljöföroreningar bäst tas om 

                                                 
1
 Miljöbalken (1998:808) 1:1. 

2
 Sammandrag av Miljökonsekvensbeskrivning för utbyggnad av delar av verksamheten vid Torneåverken 

http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=31380 s. 16; Outokumpus hemsida, About us, Corporate 

Structure, Ferrochrome. http://www.outokumpu.com/About-us/Corporate-structure/Ferrochrome/; Norrländska 

Socialdemokratens webbtidning, Docenten: ”De är inte ofarliga” 

http://www.nsd.se/nyheter/haparanda/artikel.aspx?ArticleID=6387175 (publ. 2011-09-17), Den talande 

tystnaden http://www.nsd.se/nyheter/tornedalen/artikel.aspx?ArticleId=6492043 (publ. 2011-10-28) Hämtat 

2012-02-22. 
3
 Föreningen Grävande Journalister. Guldspaden, Vinnare, 2011, 

http://www.fgj.se/Guldspaden/Vinnarna/2011/tabid/361/Default.aspx Hämtat 2012-05-08; Miljöjournalisternas 

förening. Linda Danhall och Lotta Nilsson utnämns till Årets Miljöjournalist 2011. 

http://www.miljojournalisterna.se/2011/12/13/jjj/ (publ. 2011-12-13) Hämtat 2012-05-08;.Pohjolan Sanomat, 

Ruotsalaistoimittajat pitävät kiini kiistellyistä Outokumpu-jutuistaan. 

http://www.pohjolansanomat.fi/cs/Satellite?c=AMArticle_C&childpagename=PSA_newssite%2FAMLayout&ci

d=1194738203771&p=1194613330149&pagename=PSAWrapper (publ. 2012-04-13) Hämtat 2012-05-03. 

http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=31380
http://www.outokumpu.com/About-us/Corporate-structure/Ferrochrome/
http://www.nsd.se/nyheter/haparanda/artikel.aspx?ArticleID=6387175
http://www.nsd.se/nyheter/tornedalen/artikel.aspx?ArticleId=6492043
http://www.fgj.se/Guldspaden/Vinnarna/2011/tabid/361/Default.aspx
http://www.miljojournalisterna.se/2011/12/13/jjj/
http://www.pohjolansanomat.fi/cs/Satellite?c=AMArticle_C&childpagename=PSA_newssite%2FAMLayout&cid=1194738203771&p=1194613330149&pagename=PSAWrapper
http://www.pohjolansanomat.fi/cs/Satellite?c=AMArticle_C&childpagename=PSA_newssite%2FAMLayout&cid=1194738203771&p=1194613330149&pagename=PSAWrapper
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hand gemensamt istället för att alla stater agerar individuellt.
4
 Men trots att både Finland och 

Sverige idag omfattas av gemensam miljölagstiftning på EU-nivå är både Naturvårdsverket 

och Länsstyrelsen i Norrbottens län kritiska till dagens nivåer på utsläppen vilket tyder på att 

stålverket, om det hade varit placerat på den svenska sidan om gränsen, hade haft strängare 

villkor i sitt utsläppstillstånd.
5
 

Det har i fallet diskuterats om det så kallade IPPC-direktivet följs, bland annat om bästa 

tillgängliga teknik används men också om stålverkets tillstånd för utsläpp bedömdes på ett 

korrekt sätt av dåvarande tillståndsmyndigheten för utsläpp i vatten i området, finsk-svenska 

gränsälvskommissionen, som sedan dess fått sina uppgifter ändrade.
6
 

Sverige är känt som ett land som försöker vara en föregångare vad gäller miljö men om inte 

Finland har samma ambition kommer de svenska ansträngningarna inte till lika stor nytta för 

de som bor i gränstrakterna där de närboende påverkas av de lägre kraven på andra sidan 

gränsen.
7
 Miljön totalt sett förbättras när någon går före, vilket absolut inte ska förringas, men 

här ställs frågan om hur Sverige ska skydda sina medborgare mot otillbörlig påverkan utifrån. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att belysa problematiken kring hanteringen av 

gränsöverskridande miljöfrågor samt att klargöra vad de inblandade institutionernas roller är 

och vad de har för relationer till varandra för att se hur Sverige kan agera mot otillbörlig 

påverkan utifrån. Allt detta med utgångspunkt i fallet Haparanda kommun och utsläppen från 

stålverket Outokumpu i Torneå. Oavsett om utsläppen i det aktuella fallet är ett problem eller 

inte idag rent miljömässigt är det relevant att göra en studie kring detta eftersom situationen 

kan uppkomma. 

                                                 
4
 SVT Play, Ja eller nej till EU – Debatt del 1, 30 oktober 1994. Öppet arkiv: 

http://svtplay.se/v/1392971/oppet_arkiv/ja_eller_nej_till_eu_-_debatt_del_1?sb,k103107,1,f,103124.  
5
 I urval; Haparandabladets webbtidning, Mindre utsläpp av kvicksilver räcker inte enligt svenska krav, 

http://hbwebben.se/mindre-utslapp-av-kvicksilver-racker-inte-enligt-svenska-krav/ (publ. 2012-02-06) Hämtat 

2012-02-22; Norrländska socialdemokratens webbtidning, Länsstyrelsen vill se egna initiativ från Outokumpu, 

http://www.nsd.se/nyheter/haparanda/artikel.aspx?ArticleID=6487274  (publ. 2011-10-26), Länsstyrelsen säger 

ifrån mot Outokumpu http://www.nsd.se/NYHETER/ARTIKEL.aspx?ArticleID=6266241 (publ. 2011-07-09) 

Hämtat 2012-02-22. 
6
 Europaparlamentet. Frågor för skriftligt besvarande till kommissionen, Art. 117 i arbetsordningen, Isabella 

Lövin (Verts/ALE) och Satu Hassi (Verts/ALE) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+WQ+E-2011-012409+0+DOC+XML+V0//SV; Prop. 2009/10:212. 
7
 I Universitetet Yales miljöranking från 2012 ligger Sverige på plats 9 och Finland på plats 19, Sverige är med i 

gruppen Strongest Performers och Finland i gruppen Strong Performers: Yale Centre for Environmental Law and 

Policy, Environmental Performance Index, Rankings, EPI Rank. http://epi.yale.edu/epi2012/rankings Hämtat 

2012-04-25. 

http://svtplay.se/v/1392971/oppet_arkiv/ja_eller_nej_till_eu_-_debatt_del_1?sb,k103107,1,f,103124
http://hbwebben.se/mindre-utslapp-av-kvicksilver-racker-inte-enligt-svenska-krav/
http://www.nsd.se/nyheter/haparanda/artikel.aspx?ArticleID=6487274
http://www.nsd.se/NYHETER/ARTIKEL.aspx?ArticleID=6266241
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2011-012409+0+DOC+XML+V0//SV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2011-012409+0+DOC+XML+V0//SV
http://epi.yale.edu/epi2012/rankings
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1.3 Frågeställningar 

 Vilka regleringar och överenskommelser finns rörande gränsöverskridande 

föroreningar och vad ger dessa för handlingsutrymme vid konflikter? 

 Hur ser ansvarsfördelningen mellan olika offentliga institutioner ut på miljöområdet? 

 Kan teorin om multi-level governance beskriva den uppkomna situationen där svenska 

myndigheter är kritiska mot de finska motsvarigheternas tillståndsgivning inom 

ramarna för den gemensamma lagstiftningen? 

1.4 Avgränsningar 

Eftersom detta är ett arbete med stora begränsningar gällande både tid och utrymme krävs 

snäva avgränsningar. Därför kommer fokus att ligga på främst EU:s regleringar men även till 

viss del på mellanstatliga överenskommelser. Vad gäller EU:s regleringar finns det oerhört 

mycket material varför främst det övergripande IPPC-direktivet och ett par direktiv rörande 

vatten kommer att studeras, detta för att kunna gå in lite djupare på dessa och samtidigt ge en 

överblick över ett delområde. 
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2. Teoretiskt ramverk 

Omfattande politikområden leder ofta till styrning på olika nivåer där både officiella och 

privata aktörer berörs, av den anledningen kommer flernivåstyrningsperspektivet
8
 att 

appliceras på det för uppsatsen aktuella fallet i och med dess fokus på att samhället idag styrs 

på flera olika nivåer som är ömsesidigt beroende av varandra. Inom 

flernivåstyrningsperspektivet är uttrycket ”governance” viktigt varför begreppet får ett eget 

avsnitt. 

Skillnaden mellan ”governance” och ”multi-level governance” är, enligt Marks, att 

”governance” handlar om en ökad växelverkan mellan offentliga och privata aktörer/ 

organisationer och ”multi-level governance” handlar om ett ökat ömsesidigt beroende mellan 

offentliga aktörer på olika nivåer.
9
 

Kapitlet börjar med en beskrivning av tidigare forskning på området, därefter beskrivs 

begreppet ”governance” och slutligen beskrivs teorin om flernivåstyrning innan en kort 

diskussion förs tillsammans med en operationalisering. 

2.1 Tidigare forskning 

Gränsöverskridande föroreningar är en svår fråga som länge vållat problem. Hoffman 

beskriver ett fall där en fabrik i Kanada på 1920-talet släppte ut svaveldioxid som fick stora 

verkningar i USA och sedan blev ett mycket uppmärksammat rättsfall på 1940-talet och redan 

1909 hade Kanada och USA kommit överens om att de Stora sjöarna som ligger på gränsen 

mellan länderna inte fick användas så att en skada uppkom på den andra sidan av sjön.
10

 De 

nordiska länderna träffade också en liknande överrenskommelse 1974, den nordiska 

miljöskyddskonventionen, rörande att man inte får utsätta övriga för något man inte tillåter att 

de egna medborgarna drabbas av. Men den gav också rätt för en stat som påverkades eller 

riskerade att påverkas negativt att föra talan om förbud mot anläggningen, skydd, ersättning 

och liknande.
11

 

                                                 
8
 Flernivåstyrning och begreppet multi-level governance kommer i denna uppsats att användas synonymt. 

9
 Bache, Ian & Flinders, Matthew. ”Themes and Issues in Multi-level Governance” i Bache, Ian & Flinders, 

Matthew (red.) (2004) Multi-level Governance. Oxford: Oxford University Press, s. 3; Ebbesson, Jonas (2000) 

Internationell miljörätt, 2:a uppl. Uppsala: Iustus förlag, s. 38. 
10

 Hoffman, Kenneth B. (1976) ”State Responsibility in International Law and Transboundary Pollution Injuries” 

i The International and Comparative Law Quarterly, 25 (3) s. 514ff; Michanek, Gabriel & Zetterberg, Charlotta 

(2008) Den svenska miljörätten, 2:a uppl. Uppsala: Iustus förlag, s. 88. 
11

 Ebbesson (2008) s. 30; Michanek & Zetterberg (2008) s. 246-247. 
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Miljökonferensen i Stockholm 1972 fungerade som ett startskott för arbetet med att ta fram 

internationella regleringar som behandlar mellanstatlig miljöproblematik. Man insåg att de 

sinande naturresurserna skulle kunna vålla våldsam problematik i framtiden och såg ett behov 

av försöka förekomma dessa framtida problem.
12

 

En kärnfråga är varför en stat ska åsidosätta sin suveränitet för att samarbeta med, och skydda, 

andra stater. Enligt suveränitetsprincipen har alla länder rätt att göra vad de vill inom sitt 

territorium och får därmed använda sina naturresurser hur de vill. Men ingen ska heller 

drabbas av utsläpp från någon annan. Ebbesson översätter ett citat av Heffter som menar att 

grannstatens suveränitet är mer värd än den egna, vilket påminner om både den gyllene regeln 

om att man ska behandla andra så som man själv vill bli behandlad och Bentham och Mills 

idé om att en människas frihet når upp till den nivån att man inte skadar någon annans jämlika 

frihet.
13

 

Orsaken till varför internationellt samordnad lagstiftning behövs på miljöområdet är för att 

effekterna av miljöförstörande verksamheter sällan bara drabbar det land där verksamheten är 

lokaliserad, men skälen är också ekonomiska. Om krav på dyrare mer miljövänlig teknik bara 

krävs i en del länder kommer berörda verksamheter att antingen flytta till de länder där den 

inte är ett krav eller drabbas av sämre konkurrenskraft jämfört med företag som inte behöver 

använda sig av den dyrare tekniken. Detta kan leda till att stater inte sätter de miljökrav som 

egentligen behövs för att skydda miljön för att behålla företagen vilket har visats bland annat 

när man försökt få till högre miljökrav också i u-länder men motarbetats eftersom de är 

ekonomiskt beroende av västerländska företag som driver verksamhet där, trots att den är 

miljöfarlig.
14

 

Landet där utsläppen har sitt ursprung är vanligen det som får tillgodogöra sig fördelarna av 

den utsläppsorsakande verksamheten och kan tycka att det är onödigt med dyra 

förbättringssystem och kontroller, de vill helt enkelt inte betala för något extra utan maximera 

vinsten från verksamheten. Den drabbade staten har å sin sida ofta svårt att använda sig av 

lagstiftning för att minska på utsläppen som skadar deras miljö samtidigt som de sällan får 

                                                 
12

 Ebbesson, Jonas (2008) Miljörätt, 2:a uppl. Uppsala: Iustus förlag, s. 28; Hoffman (1976) s. 509. 
13

 Ebbesson (2000) s. 20ff, 37ff; Klemmensen, Børge, Pedersen, Sofie, Dirckinck-Holmfeld, Kasper R, 

Marklund, Annelie & Rydén, Lars (2007) Environmental Policy – Legal and Economic Instruments. Uppsala: 

Baltic University Press s. 30; Nollkaemper, André, ”Sovereignty and environmental justice in international law” 

i Ebbesson, Jonas & Okowa, Phoebe (red.) (2009) Environmental Law and Justice in Context, Cambridge: 

Cambridge University Press, s. 255; Sands, Philippe (2003) Principles of International Environmental Law, 2:a 

uppl. Cambridge: Cambridge University Press, s. 235. 
14

 Ebbesson (2000) s. 18; Ebbesson (2008) s. 26; Michanek & Zetterberg (2008) s. 87ff. 
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utnyttja några av de fördelar som verksamheten genererar, varför inte heller de vill betala för 

rening av utsläppen.
15

 

Det har genom åren visat sig att just miljöregleringar har varit svåra att implementera i EU:s 

alla medlemsstater på grund av att de ofta är kostsamma men också för att skillnaden mellan 

de olika ländernas arbete på området är stor.
16

 Kanske också för att man bär på föreställningen 

om att hårdare miljökrav skulle försämra konkurrenskraften även om det finns de som hävdar 

att det istället är precis tvärtom. Att kraven istället ökar konkurrenskraften i och med att 

investeringarna betalar sig på sikt, man måste dock ha ett långsiktigt perspektiv för att sälla 

sig till den senare nämnda skaran.
17

 

Just frågan om ekonomi, pengar och kortsiktiga vinster har alltid varit miljöns svåraste 

motståndare. Speciellt inom EU har det varit en stötesten i och med att syftet med 

gemenskapen var ekonomiskt och de delar av unionen som berör den fria marknaden och 

konkurrensen inte får kränkas av andra regleringar. Europeiska rådet har dock kommit 

överrens om att man måste särskilja ekonomisk tillväxt och användandet av miljöns ändliga 

resurser för att kunna nå ett hållbart samhälle.
18

 

Frågan om ekonomi och miljö kan också ses från ett spelteoretiskt perspektiv där länder vill 

utnyttja fördelarna av mindre utsläpp och mer miljövänliga metoder men inte vill betala för 

detta själva utan hoppas att andra ska betala för det, så kallade gratisåkare. Om straffen för att 

inte följa internationella överenskommelser är låga eller inte existerar kan stater avstå från att 

följa undertecknade avtal utifrån antagandet att man ändå får en bättre miljö då andra stater 

kommer att fullfölja sina åtaganden.
19

 Det som faller bort i detta synsätt är att vinsten för alla 

blir störst om samtliga genomförde de uppgifter man åtagit sig och samarbetar. 

Det finns några ”gyllene regler” som gäller vid transnationell förorening och som accepterats 

globalt. Bland annat ska den drabbade staten inte drabbas hårdare på något sätt än 

utsläppslandets egna medborgare och den drabbade staten ska behandlas likadant som det 

egna landets invånare i fråga om ersättningar och likande, denna så kallade ”Harmless Use of 

                                                 
15

 Larsson, Markus. “Miljöekonomi – ekonomiska verktyg i miljöns tjänst” i Öckerman, Anders & Friman, Eva 

(red.) (2003) Hela världen – Samhälleliga och kulturella perspektiv på miljökrisen. Lund: Studentlitteratur, s. 

112; Merrill, Thomas, W. (1997) ”Golden Rules for Transboundary Pollution” i Duke Law Journal, 46 (5) s. 

932, 935. 
16

 Nugent, Neill (2010) The Government and Politics of the European Union, 7:e uppl. Basingstoke: Palgrave 

Macmillan, s. 347. 
17

 Klemmensen m.fl. (2007) s. 31. 
18

 Ibid. s. 32. 
19

 Larsson i Öckerman & Friman (red.) (2003) s. 109ff. 
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Territory”-principen innebär att man inte på sitt eget territorium får tillåta sådan verksamhet 

som skadar ett grannland, vilken erkändes i fallet som nämndes ovan om den kanadensiska 

industrin som förorenade i USA och togs även upp i Stockholmsdeklarationen 1972.
20

 

Också Sands har skrivit om internationella principer och urskiljer sju stycken, den första är 

den som beskrevs i ovanstående stycke. Övriga principer handlar om förebyggande åtgärder, 

samarbete, hållbar utveckling, försiktighetsprincipen, principen om att förorenaren betalar 

samt om gemensamt men uppdelat ansvar. Han diskuterar dock att deras användning är oklar 

då det inte finns någon överstatlig makt som kontrollerar att dessa följs eller kan sätta upp 

villkor.
21

 Dessa motsvarar grunderna i EU:s miljölagstiftning som beskrivs under 

empiriavsnittet längre fram. 

En annan diskussionsfråga är om stater kan ses som ansvariga för utsläpp som görs inom 

deras territorium från någon annan aktör.
22

 För detta skulle kunna argumenteras att det är 

statliga organ som ger tillstånd till utsläpp och även får intäkter som till exempel skatter från 

verksamheten. Emot skulle kunna anföras argument kring att det alltid är utsläpparen själv 

som är ansvarig för de problem som uppkommer vilket en känd EU-princip förespråkar, den 

beskrivs under rubrik 4.1.1. 

Det diskuteras också om hur man ska bedöma var gränserna för skador och arbetet för dess 

minimerande ska gå. Ska man vidta försiktighet eller bör man vänta med att förbjuda eller 

begränsa något tills det är bevisat att det verkligen är farligt?
 
Det debatteras också vad 

konsekvenserna blir om den utsläppande staten gjort det med vilje, av oaktsamhet eller 

vårdslöshet och vad av detta som ska räknas som utsläpparens ansvar.
23

 

Keskitalo diskuterar olika sätt för frågor att hamna på den politiska dagordningen, vilka kan 

ses som resultat av olika synsätt. Hon nämner bland annat att det är allra lättast att strukturera 

upp ett område när det är nytt eftersom det, enligt tankarna om stigberoende, senare blir svårt 

att förändra ett policyområde. Hon nämner också tanken kring att fönster öppnas och stängs 

för när frågor kan tas upp i enlighet med teorin kring jämviktslägen och avbrott (punctuated 

equilibrium) och nämner att olika egenskaper som samhällen har påverkar miljöarbetet, till 

exempel den ekonomiska situationen och hur känsligt området är för påverkan men att det 

också beror på hur olika kriser uppkommer. Hon menar att plötsliga händelser påverkar i 

                                                 
20

 Merrill (1997) s. 936; Michanek & Zetterberg (2008) s. 88. 
21

 Sands (2003) s. 231. 
22

 Merrill (1997) s. 937 
23

 Ebbesson (2000) s. 16; Merrill (1997) s. 937ff; Sands (2003) s. 241. 



Marie Segerlund  Sverige och gränsöverskridande föroreningar   

8 

 

mycket större grad än de som kommer smygande och inte är lika enkla att notera eftersom de 

inte uppfattas vara lika akuta. Hon menar även att decentraliserade eller federala system 

lättare reagerar på förändringar och accepterar flernivåstyrningssystem än mer centraliserade 

stater, vilket känns rimligt då de redan befinner sig i på liknande sätt uppbyggda system där 

olika nivåer har olika ansvarsområden.
 24

 

2.2 ”Governance” 

Med ”governance” menas ett brett styrningssätt där även icke-statliga aktörer är inblandade i 

jämförelse med den traditionella institutionella styrningen där staten är synonymt med 

makten. Governance betonar samarbete, interaktion och relationer mellan olika beslutsfattare 

och handlar om det komplexa system som upprätthåller hela detta styrningssätt. Styrningen 

anses också handla mer om förhandlingar än om traditionell styrning av en makthavare över 

de på lägre nivåer i hierarkin.
25

 

2.3 Flernivåstyrning – Multi-level Governance 

Tanken bakom flernivåstyrningsperspektivet är att det inte längre endast är stater som styr 

samhället. Att makten har spridits både uppåt och nedåt, såväl till överstatliga organisationer 

likväl som till regionala och lokala institutioner och till viss del även till privata aktörer som 

företag och intresseorganisationer. Institutionernas roller gentemot varandra kan ses som mer 

avspända än tidigare men i minnet måste hållas att staterna när som helst kan ta tillbaka 

makten genom lagstiftning om de vill, vilket tyder på att staterna godkänner denna 

maktspridning som gynnas av EU och dess regionala strukturfond. Det kan dock diskuteras 

vad statens egentliga roll är i detta system då makten är utspridd på flera olika aktörer och 

nätverk, vad är så att säga kvar för staten att styra över?
26

 

Just miljöområdet är ett typiskt flernivåområde i och med frågans internationella, 

allomfattande och komplexa karaktär. Samtidigt krävs också handlande på även lokal, 

regional och nationell nivå för att lösa problematiken. Beroende av hur man ser på 

miljöfrågan kan man antingen hävda att styrningen bör ske genom över- och mellanstatliga 

institutioner som lättare kan skaffa sig en helhetsbild av situationen eller så kan man se det 

                                                 
24

 Keskitalo i Keskitalo (red.) (2010) s. 6, 342. 
25

 Pierre, Jon & Peters, B. Guy (2000) Governance, Politics and the State. New York: St. Martin’s Press, s. 1ff; 

Peters, B. Guy och Pierre, Jon (2001) ”Development in intergovernmental relations: towards multi-level 

governance” i Policy and Politics, 29 (2), s. 131ff. 
26

 Peters, B. Guy & Pierre, Jon “Multi-level Governance and Democracy: A Faustian Bargain?”  i Bache, Ian & 

Flinders, Matthew (red.) (2004) Multi-level Governance. Oxford: Oxford University Press, s. 75; Peters & Pierre 

(2001) s. 131ff; Pierre & Peters (2000) s. 114ff 
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som att det faktiska agerandet sker lokalt och att den nivån därför är den viktigaste. 

Alternativt anser man att den gyllene medelvägen är det bästa och hävdar att samarbete 

mellan alla nivåer, flernivåstyrning, är det bästa sättet att lösa problemet på.
27

 

Flernivåstyrning brukar ses som en demokratisk modell eftersom fler tillåts att delta i 

beslutsprocessen men samtidigt bidrar ett komplext system också till att försvåra för 

ansvarsutkrävandet eftersom väljarna får svårigheter att utkräva ansvar vid kommande val om 

viktiga beslut fattas utanför demokratiskt valda församlingar.
28

 

Fördelarna med ett flernivåsystem är att det kan öka legitimiteten i fall där medborgarna 

känner att de styrande är distanserade från det vardagliga livet och inte förstår dess problem.
29

 

Det brukar också ses som positivt att flernivåstyrningen är flexibel eftersom den då kan 

anpassas så att den passar många olika typer av politiska områden och problem som 

människan och samhället ställs inför, allt ifrån lokal sophämtning till den globala 

uppvärmningen.
30

 

Att hantera ett system som präglas av flernivåstyrning handlar om att åstadkomma 

samordning mellan de olika nivåerna så att ett gott resultat uppnås för medborgarna, men utan 

att de olika institutionernas roller förbises. Även om det är ett mindre hierarkiskt system styrs 

de lägre nivåerna fortfarande av de högre eftersom det är ovanifrån pengarna och 

lagstiftningen till stor del kommer från, varför man inte kan se det som ett helt platt system. 

Detta hindrar dock inte till exempel att regionala aktörer kontaktar de på europeisk nivå på 

egen hand utan statens inblandning och därmed ”hoppar över” en nivå.
31

 

Ett tecken på förändring mot ett flernivåsamhälle är att regeringar inte längre i lika stor 

utsträckning detaljstyr vad pengarna de delar ut ska användas till. Istället får de som tar emot 

pengarna själva fördela ut summan över alla sina ansvars- och intresseområden, dessa aktörer 

(till exempel kommuner) är alltså mycket friare i att placera pengarna där de anser att de 

behövs bäst istället för att endast följa regeringens instruktioner.
32

 

                                                 
27

 Fairbrass, Jenny & Jordan, Andrew “Multi-level Governance and Environmental Policy” i Bache, Ian & 

Flinders, Matthew (red.) (2004) Multi-level Governance. Oxford: Oxford University Press, s. 148; Gustavsson 

(2008) s. 99. 
28

 Peters, B. Guy & Pierre, Jon. ”Governance approaches” i Wiener, Antje & Diez, Thomas (red.) (2009) 

European Integration Theory, 2 uppl. Oxford: Oxford University Press, s. 96. 
29

 Ibid. 
30

 Marks, Gary & Hooghe, Liesbet. “Contrasting Visions of Multi-level Governance” i Bache, Ian & Flinders, 

Matthew (red.) (2004) Multi-level Governance. Oxford: Oxford University Press, s. 29. 
31

 Keskitalo i Keskitalo (red.) (2010) s. 4; Peters & Pierre i Bache & Flinders (red.) (2004) s. 79. 
32

 Peters & Pierre i Bache & Flinders (red.) (2004) s. 79; Pierre & Peters (2000) s. 116. 
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En del ser dock flernivåstyrningsmetoden som ett slags ”Faustian-bargain”, med vilket 

menas att man går med på något som ger kortsiktiga vinningar men som i det långa loppet blir 

mycket kostsamt. I det här fallet eftersom vi kanske ännu inte sett de fulla konsekvenserna av 

att tumma på de demokratiska värderingarna och värdet av ett stabilt och långsiktigt system 

där till exempel ansvarsutkrävande är viktigare än effektivitet. Systemet med flernivåstyrning 

skulle till exempel kunna utnyttjas för att komma förbi en del av de mekanismer som bildats 

just för att hindra att någon får makt på ett icke-demokratiskt sätt.
33

 

Marks och Hooghe delar in flernivåstyrningen i två grupper istället för att tydligt särskilja 

governance och multi-level governance. Dessa typer brukar ses som komplement till varandra 

eftersom deras styrkor ligger på olika ställen och de därför erbjuder olika lösningar på hur ett 

flernivåstyrningssystem ska vara organiserat. Dessa två typer är teoretiska idealbilder vilket 

ska kommas ihåg men de kan hjälpa till att klargöra systemets struktur.
34

 

2.3.1 Flernivåstyrningens typ 1. 

I denna typ är det politiska systemet brett och stabilt och flera nivåer att agera på finns. 

Antalet nivåer är begränsat men inte fixerat. Man urskiljer ofta lokal, regional, nationell och 

internationell nivå men antalet nivåer skiljer sig mellan olika länder. 

Det politiska systemets struktur är stabil och bygger vanligen på en uppdelning mellan den 

lagstiftande makten, den exekutiva och den dömande likt Montesquieus maktdelningsteori
35

. 

Denna grundstruktur tenderar att behållas trots att systemet utvecklas i övrigt vilket vi bland 

annat ser i och med att det är en vanlig grundmodell bland moderna demokratier. 

Lagstiftningen är relativt bred och generell för att passa många olika typer av situationer 

vilket kan ses som ett led i att vara effektiv. Man ser detta speciellt kring regleringar som 

gäller den lokala nivån där fall med stor variation ska hanteras av kommunerna men 

parlamenten, utan samma närhet till vardag och förståelse för ärendenas variation, stiftar 

lagarna. Å andra sidan blir lagstiftningen inte anpassad efter flera olika tänkbara scenarier, 

utan många olika fall ska alla hanteras på samma sätt. 

                                                 
33

 Peters & Pierre i Bache & Flinders (red.) (2004) s. 85-89. 
34

 Hooghe, Liesbet & Marks, Gary (2003) “Unraveling the Central State, but How? Types of Multi-level 

Governance” i American Political Science Review, 97 (2) s. 233ff ; Marks & Hooghe i Bache & Flinders (red.) 

(2004) s. 16, 29. 
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Viktigt inom denna grupp är också de icke överlappande ”medlemskapen” som ofta hör 

samman med territoriella gränserna men också handlar om att olika nivåer har olika 

befogenheter vilket gör att beslut som tas på olika nivåer inte får överlappa varandra. 

Systemet är tåligt och resistent eftersom kostnaderna för att förändra systemet är för höga för 

att se det som rimligt att genomföra, vilket kan kopplas samman med den historiska 

institutionalismens tankar kring stigberoende. Enligt dessa tankar kan man se att största 

möjligheten att förändra procedurer och liknande är när en ny fråga tas upp av systemet.
36

 

2.3.2 Flernivåstyrningens typ 2 

Den andra gruppen används för att visa på att det finns flera maktcentrum som formellt är 

separerade men som ändå är väldigt sammankopplade med syfte att effektivt lösa problem. 

Exempel på detta är samarbetet mellan Umeå och de närliggande kommunerna för att på olika 

sätt effektivisera verksamheter och därmed spara pengar.
37

 

Denna gruppering är mindre strukturerad än den första, lagstiftning och reglering är här mer 

specifik för olika situationer och man ser inte en enda specifik regering som styr utan menar 

istället att medborgarna påverkas från många olika håll. Man ser inte heller någon självklar 

anledning till varför regler på lägre nivå måste hålla sig inom ramarna för de som beslutats 

om på högre, man ser det alltså inte som ett problem att lagar kan överlappa varandra eller att 

institutioners uppgifter inte är helt specificerade och åtskiljda. 

Antalet nivåer är i princip obegränsade och mer hierarkiskt fria, man pratar inte om högre och 

lägre nivåer eller något dominerande utan istället om olika aktörer i olika situationer utan att 

rangordna. Varför man inte begränsar systemet till den traditionella uppdelningen mellan 

lokalt, regionalt, nationellt och internationellt är för att man hävdar att det mindre 

strukturerade sättet är mycket mer effektivt både kostnads- och nyttomässigt. 

Flexibiliteten innebär att institutioner skapas när ett behov framträder och tvärtom. Även 

storleken på dessa är föränderlig för att minimera spillovers, effekter i ett andra led, som 

påverkar även de som inte är direkt inblandade.
38
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 Keskitalo i Keskitalo (red.) (2010) s. 6; Marks & Hooghe i Bache & Flinders (red.) (2004) s. 17ff; Pollack, 

Mark A. ”The New Institutionalisms and European Integration” i Wiener, Antje & Diez, Thomas (red.) (2009) 
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2.4 Summering och operationalisering 

En kritisk situation som kan uppkomma är att frågor faller utanför systemet, i Marks och 

Hooghes typ 1 av multi-level governance eftersom alla institutioner har blivit tilldelade sina 

uppgifter som inte överlappar varandra vilket kan leda till att nya frågor som kommer upp på 

dagordningen kan bli hängande i luften innan det är bestämt var de ska hanteras. Detta gör att 

det kan bli en fördröjning mellan problemets uppkomst och tiden för agerandet, vilket typ två 

skulle kunna undvika i högre grad då den är mer flexibel vilket vi sett i redogörelsen ovan. 

Å andra sidan krävs att något ses som ett problem för att det ska komma upp på agendan i typ 

2-gruppen eftersom behov och efterfrågan driver fram skapandet av nya institutioner. Ses 

något inte som ett problem så kommer det inte heller att föras upp på dagordningen trots att 

det kanske vore det långsiktigt bästa. Anses till exempel miljöförstöring inte vara 

problematiskt så kommer heller inget att göras för att förändra situationen. 

Som nämndes ovan kan de olika typerna ses som alternativ och komplement till varandra 

beroende på vilket synsätt man utgår ifrån. Där typ 1 visar på behovet av en struktur och en 

stabil grund att utgå ifrån visar typ 2 på hur det ser ut när många olika aktörer – statliga och 

icke-statliga - är med och påverkar.
39

 

För att se i vilken av dessa grupperingar situationen som behandlas i denna uppsats passar in 

kommer en sammanställning av reglerande dokument och systemets uppbyggnad att göras för 

att se om dagens situation tenderar att likna någon av de nämnda typerna av flernivåstyrning. 

För att förenkla tolkningen kommer Hooghes och Marks skiss nedan över skillnaderna mellan 

de olika typerna av flernivåstyrning att användas. Utifrån det kan slutsatser sedan dras om de 

problem och fördelar som dagens system har och står inför. 

Typer av flernivåstyrning: 

1 2 

Generell lagstiftning Syftespecifika regleringar 
Separerade medlemskap Korsande medlemskap 

Begränsat antal nivåer Obegränsat antal nivåer 
Strukturerat system Flexibilitet 

Marks och Hooghes modell över de olika typerna av flernivåstyrning.
40
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 Gustavsson, Eva (2008) Mellan det lokala och det globala – klimat, kommuner, nätverk. Örebro: Örebro 

Universitet, s. 113. 
40
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3. Metod och material 

3.1 Design 

Detta är en teoretisk fallstudie av situationen i Haparanda som påverkas av 

gränsöverskridande utsläpp. Den kommer att genomföras genom en institutionell analys och 

baseras på teorin om flernivåstyrning/multi-level governance. Då det är fallet som står i 

centrum kan undersökningen ses som en teorikonsumerande studie.
41

 

Vid en fallstudie ses det som viktigt att fallet man har valt är ett fall av något större, i detta fall 

är den studerade situationen ett fall av gränsöverskridande utsläpp från ett annat EU-land som 

påverkar Sverige.
42

 

Det finns många definitioner av vad en fallstudie är, Merriam identifierar dock fyra generella 

kännetecken för kvalitativa fallstudier, vilka är att den ska vara partikularistisk, deskriptiv, 

heuristisk och induktiv. Partikularistisk innebär att fokus ligger på ett speciellt fall, deskriptiv 

att undersökningens beskrivning av fallet ska vara omfattande, heuristisk att läsarens 

förståelse för det studerade är tänkt att öka och induktiv innebär att man inte förutsätter så 

mycket innan man börjar med arbetet utan man gör ett nedslag där man börjar arbeta och 

utifrån det man får fram tar man sig vidare, liksom en snöboll som blir större och större ju 

längre den rullar.
43

 

En fallstudie är lämplig för denna uppsats då det är ett lämpligt upplägg för studier som 

behandlar aktuella frågor och där variabler inte går att manipulera eller isolera. Eftersom 

uppsatsens syfte är att beskriva och klargöra, förklara och skapa förståelse krävs först 

fördjupning i det aktuella fallet för att sedan kunna visa på något om helheten. Nackdelen med 

fallstudien som forskningsdesign är dock att det är svårt att uppnå en fullständig beskrivning 

och analys av fallet på begränsad tid, eller motsatsen, att den blir för ingående och därmed 

trögläst. Men också att den inte visar på hur helheten egentligen ser ut utan bara en del av den, 

vilket man måste vara medveten om innan man försöker generalisera.
44
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 Esaiasson, Peter; Gilljam, Mikael; Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (2012) Metodpraktikan – Konsten 
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 Ibid. s. 32, 88, 108-109. 
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Fallstudier kan vara antingen beskrivande, tolkande eller värderande.
45

 Då denna uppsats syfte 

är att klargöra hur ansvarsfördelningen och regleringarna på området ser ut samt att tolka 

detta i ett flernivåstyrningsperspektiv faller den in under grupperingen tolkande fallstudie. 

3.2 Material 

För att söka svaren på frågeställningarna kommer olika typer av texter och dokument att 

användas som material, främst lagtext och andra centrala dokument som rör EU och Sveriges 

miljöområde, till exempel remissyttranden, direktiv och mellanstatliga överrenskommelser. I 

enlighet med avgränsningarna som gjorts tidigare till övergripande direktiv och vattenområdet 

kommer endast material  

Fördelarna med att använda sig av offentliga dokument är att deras äkthet är hög i och med att 

de innehåller vad som verkligen är överenskommet, vilket väl stämmer överrens med denna 

uppsats syfte. För detta syfte spelar det ingen roll vilka förslag som förekommit i debatten 

kring framtagandet eller liknande utan det är den slutgiltiga produkten som är av intresse. De 

dokument jag använt mig av är hämtade från officiella hemsidor varför jag inte ser någon 

anledning att tvivla på dess riktighet. 

3.3 Analysmetod och verktyg 

För att svara på frågeställningarna krävs en systematisering av det tillgängliga materialet, 

detta för att kunna klargöra strukturen för ansvarsfördelningen på miljöområdet och göra 

området mer förståeligt. Metoden klassas därmed som en kvalitativ textanalys. Genom att 

textinnehållet struktureras kommer ansvarsfördelningen att klargöras och de huvudsakliga 

idéerna i texterna att framträda, vilket enligt Bergström och Boréus kan ses som en slags 

idéanalys. Metoden som kommer att användas kan alltså ses som en blandning av en 

innehållsanalys och en idéanalys.
46

 

Systematiserande metoder passar bra för fallstudier och därmed deskriptiva studier eftersom 

det handlar om att bearbeta mycket information, och då syftet är att förklara situationen 

snarare än att förutsäga något om framtiden bör en systematiserande textanalys av innehåll 

och idéer vara en givande metod att söka svaren på frågeställningarna med.
47
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Systematiseringen kommer att genomföras genom en uppställning av de lagar och regler som 

reglerar miljöpolitiken på främst vattenområdet inom EU, som både Finland och Sverige 

därmed omfattas av. Detta efter noggrann genomläsning för att minimera risken för 

missförstånd av texternas innehåll och betydelse. Genom att ställa upp de regleringar som är 

aktuella kommer en helhetsbild att fås över det valda delområdet av miljöförstöringar vilket 

kommer tydliggöra vad som egentligen gäller och därmed synliggörs också de svenska 

möjligheterna att agera. Även svenska regleringar och avtal mellan Finland och Sverige 

kommer att studeras på samma sätt för att kunna ge en helhetsbild av vad det egentligen är 

som gäller. 

Som analytisk utgångspunkt kommer den svenska kritiken mot utsläppsnivåerna att användas. 

3.4 Källkritik 

I teoriavsnittet hänvisas till ett fåtal författare, orsaken till detta är att det är att dessa personers 

verk som ofta hänvisas till och de därmed verkar vara föregångare på området varför jag, 

enligt principen om att gå till primärkällan, valt att främst utgå från dessa författare. 

Vad gäller empiriavsnittet har all lagstiftning från EU lästs på endast svenska, vilket Nilsson 

diskuterar kan vara vanskligt vid rättstillämpning då det kan ha blivit något missförstånd eller 

fel vid översättningen.
48

 Orsaken till detta är främst de tidsramar som ställts upp för detta 

arbete men också att denna uppsats inte behandlar ämnet så specifikt och detaljerat som görs 

vid domstolsprövning varför det inte bör ses som en svaghet i det här fallet.  
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4. Empiri 

Miljöfrågor styrs av många olika dokument och överrenskommelser, allt från kommuners 

översiktsplaner till EU-gemensam lagstiftning och FN-protokoll reglerar miljö på olika sätt. I 

detta kapitel kommer regleringar som berör det aktuella fallet med utsläpp, i främst vatten, 

från ett annat EU-land som påverkar Sverige att tas upp. 

Då Europeiska unionens lagstiftning gäller framför den svenska kommer EU-regleringarna att 

behandlas först och sedan det mellanstatliga och det nationella.
49

 

4.1 EU 

Regleringar som EU beslutat om kan medlemsländerna bindas vid direkt eller tvingas att 

implementera i den egna lagstiftningen i och med möjligheterna till sanktioner om det inte 

görs, till skillnad mot internationella regleringar som sällan har någon egentlig 

kontrollfunktion och därmed måste implementeras frivilligt i den nationella lagstiftningen.
50

 

För att EU ska få agera på ett område krävs enligt subsidiaritetsprincipen att frågan inte bättre 

kan hanteras på lägre nivå. Det är dock svårt att på förhand bedöma var och hur den bästa 

effekten kan uppnås. När det gäller miljöfrågor är det dock sällan något problem i realiteten 

då de flesta är medvetna om hur föroreningar sprids över gränserna vilket gör att man förstår 

behovet av samordning och samarbete för att kunna hantera problematiken.
51

 

Miljöfrågorna togs för första gången upp i EU:s fördrag i och med Enhetsakten 1987 och har 

sedan dess blivit ett allt större policyområde. I fördraget om Europeiska Unionens 

funktionssätt finns en egen avdelning om miljö som behandlar syftet och målen med 

miljöpolitiken, hur regleringar ska stiftas och att det är tillåtet för länder att ha stängare 

skyddsregleringar än den gemensamma lagstiftningen så länge de är förenliga med övrig 

lagstiftning. Mycket som tillämpas av medlemsstaterna är dock sekundärrätt, det vill säga 

förordningar, direktiv och beslut.
 52

 

Det finns en uppfattning om att EU har orsakat en sämre miljölagstiftning i Sverige på grund 

av att bland annat kemikalier som tidigare förbjudits återigen tillåtits men i många fall är det 

                                                 
49

 Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska Unionen; Nilsson, Mattias & 

Lundberg, Jenny (2010) Europarätten – en introduktion till EU-rätten och Europakonventionen. 4:e uppl. 

Stockholm: Jure Förlag AB, s. 34ff. 
50

 Michanek & Zetterberg (2008) s. 91ff. 
51

 Fördraget om Europeiska Unionen, art. 5; Langlet, David & Mahmoudi, Said (2011) EU:s miljörätt, 3:e uppl. 

Stockholm: Norstedts Juridik, s. 68ff. 
52

 Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt, art. 191-193; Nilsson (2009) s. 7; Nugent (2010) s. 54, 346. 
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inget som hindrar att Sverige har strängare lagstiftning än EU så länge det inte strider mot den 

fria marknaden eller andra grundläggande principer inom samarbetet. Mycket av 

miljölagstiftningen är till för att ange en minimikvalitet på miljön och därmed ges stater 

friheten att om de vill skärpa lagstiftningen. Det som blir problematiskt är om något 

medlemsland vill förbjuda en viss produkt eller ett ämne helt vilket skulle bli ett 

handelshinder.
53

 

Nilsson konstaterar att Sverige utnyttjat denna möjlighet och generellt har strängare krav på 

industriutsläpp än unionens gemensamma minimiregler, även om unionens minimikrav börjar 

komma ikapp.
54

 

Det som omfattas av EU:s miljörätt är stationära verksamheter, en fabrik omfattas därmed 

men inte till exempel transporter, de omfattas istället av lagstiftningen rörande den inre 

marknaden. Detta gör att stålverket Outokumpu omfattas av EU:s miljölagstiftning.
55

 

Ett antal principer har stiftats inom ramarna för EU:s miljöarbete genom åren och har idag 

fördragsstatus, ett urval av dessa är försiktighetsprincipen, principen om att förorenaren 

betalar och principen om att miljöfrågor ska integreras i andra politikområden. Dessa är 

integrerade i det så kallade IPPC-direktivet och många andra direktiv på miljöområdet. Dessa 

behandlas mer utförligt under nästa rubrik.
56

 

Enligt det så kallade MKB-direktivet, som behandlar miljökonsekvensbeskrivningar vid 

tillståndsprocesser och liknande, har länder som riskerar att drabbas av gränsöverskridande 

miljöföroreningar rätt att få tillgång till information, att delta i tillståndsförfarandet samt att 

framföra synpunkter rörande det projekt som utreds. I direktivet stadgas att samrådet ska ske 

”på ömsesidig och jämställd grund” och att inkommande uppgifter ska tas hänsyn till vid 

tillståndsprövningen.
57

 

Om reglerna inte följs används i första hand administrativa medel för att komma till rätta med 

problematiken. Olika typer av påföljder som kan användas, beroende på överträdelsens 

                                                 
53

 Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt, art. 191-193; Michanek & Zetterberg (2008) s. 94. 
54

 Nilsson (2009) s. 74. 
55

 Direktiv 2008/1/EG om samordnande åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar, art. 1 & bilaga I; 

Nilsson (2009) s. 8. 
56
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samordnande åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar, skäl 2. 
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 Rådets direktiv 85/337/EEG om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, art. 

7 & 8; Nilsson (2009) s. 42.  
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omfattning, är skriftliga varningar, böter eller tillbakadragande av tillstånd.
58

 Om det inte är 

en verksamhet utan ett land som inte fullföljer sina åtaganden kan antingen kommissionen 

eller ett annat medlemsland dra dem inför domstolen för att komma till rätta med problemet.
59

 

4.1.1. Direktiv 2008/1/EG om samordnande åtgärder för att förebygga och 

begränsa föroreningar 

Direktivet, som brukar kallas IPPC-direktivet (efter engelskans Integrated Pollution 

Prevention and Control), är ett försök att samordna det tidigare så splittrade 

miljölagstiftningsområdet och fungerar som en ram för utsläpps- och störningshantering 

gällande stora anläggningar av olika typer, till exempel industrier. Bland skälen till direktivets 

uppkomst nämns att man vill undvika att olika lagstiftning orsakar skiftande nivåer på 

miljöskyddet inom unionen samt att man vill uppnå en ökad skyddsnivå för miljön som 

helhet. Stor vikt läggs också vid att berörda ska ha möjlighet att delta och yttra sig vid 

tillståndsprocesser och liknande.
60

 

Målet är att helt undvika föroreningar, och där inte det är möjligt åtminstone minska dem, i så 

stor utsträckning det går direkt vid källan. Det stadgas även att medlemsländerna har ansvar 

för att anläggningar inom deras territorium arbetar för att undvika föroreningar genom att de 

använder sig av ”lämpliga förebyggande åtgärder” vilket gör att länderna inte kan förhandla 

bort sitt ansvar för vad som sker inom dess territorium, vilket diskuterades under rubrik 2.1.
61

 

Direktivet behandlar, som nämndes ovan, många av de principer som är grundläggande för 

miljöarbetet samt frågor kring hur tillståndsprocesser ska gå till och liknande och ska tas 

hänsyn till vid all tillståndsprövning.
62

 

Principen om bästa tillgängliga teknik handlar om att verksamheter med miljöpåverkan, i den 

mån det är skäligt, ska använda den bästa tillgängliga tekniken för att minimera sin 

miljöpåverkan. Inga exakta verktyg att använda nämns utan tanken är att verksamheter ska 

förbättra sig allt eftersom och det är tillsynsmyndighetens ansvar att kontrollera att så också 

görs. Med skäligt innebär bland annat att det inte får vara så dyrt att företaget får ekonomiska 

problem om de skulle köpa in en viss ny teknik samt att den förbättringen som uppnås av 
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60
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62

 Ibid. art. 2, p. 12.  
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investeringen måste överväga kostnaderna. Bara marginell förbättring till hög kostnad kan 

alltså inte krävas.
63

 

Försiktighetsprincipen handlar om att verksamhetsutövare ska vidta stor försiktighet, till 

exempel ska inte kemikalier användas om konsekvenserna av användningen är oklar men 

misstanke finns om att det kan vara farligt för miljön eller hälsan. Det kan alltså inte hävdas 

att det inte var bevisat att det var farligt utan försiktighet ska vara ledordet. Samtidigt är det 

svårt att förutsäga vad som skulle kunna förorsaka skador på miljön eller hälsan innan det har 

testats och utretts.
64

 Vad gäller Bottenviken har störningar i lakens reproduktionsförmåga 

konstaterats, Outokumpu hävdar dock att inget samband till deras utsläpp kunnat 

konstateras.
65

 

Principen om att förorenaren betalar innebär att den som orsakar en miljöskada också är 

ansvarig för att miljön återställs i så stor mån det är möjligt. Det stadgas också att dessa 

kostnader inte får bekostas av staterna genom till exempel subventionering av bättre teknik 

eller sanering på statens bekostnad.
66

 Det hävdas dock att denna princip ännu inte fungerar 

som det är tänkt och att det fortfarande är de som drabbas av en miljöförorening som får 

betala det högsta priset. Många ”gamla synder” är också svåra att ställa någon till svars för på 

grund av att företagen hade ett tillstånd och då inte kan göras ansvariga eller att de för länge 

sedan gått i konkurs eller på annat sätt avslutats.
67

 

Vid tillståndsprövande ska många saker vägas in, förutom de ovan nämnda principerna ska 

utsläppens miljöpåverkan bedömas, det geografiska läget (t.ex. om bättre lämpad plats finns), 

buller och liknande som kan störa närboende, vad för material som man har tänkt använda och 

hur platsen kan återställas när verksamheten eventuellt läggs ned.
68

 

Vad gäller gränsöverskridande frågor i IPPC-direktivet stadgas, liksom i MKB-direktivet, att 

ett berört land ska ha samma rätt att yttra sig, överklaga, få ta del av uppgifter och liknande 
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föroreningar, art. 3 & 9; Nilsson (2009) s. 11; Sands (2003) s. 266ff. 
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Klemmensen m.fl. (2007) s. 203. 

http://www.outokumpu.com/en/Sustainability/sustainable-operations/Environment-and-energy/Local-environment-information/Lokal-miljofakta/Pages/Lokal-miljofakta1205-6305.aspx
http://www.outokumpu.com/en/Sustainability/sustainable-operations/Environment-and-energy/Local-environment-information/Lokal-miljofakta/Pages/Lokal-miljofakta1205-6305.aspx
http://www.outokumpu.com/en/Sustainability/sustainable-operations/Environment-and-energy/Local-environment-information/Lokal-miljofakta/Pages/Lokal-miljofakta1205-6305.aspx


Marie Segerlund  Sverige och gränsöverskridande föroreningar   

20 

 

som medborgare i det land där den utsläppsorsakande verksamheten är lokaliserad om det 

handlar om betydande påverkan. Det kan dock diskuteras vad som är en betydande påverkan. 

Det stadgas i samma artikel att hänsyn måste tas till det påverkade landets framförda åsikter 

vid samråd och liknande. Det regleras dock inte på vilket sätt hänsyn skall tas och hur stor 

vikt som skall läggas vid dessa åsikter.
69

 

I direktivet ställs också kravet på att tillståndsprocesser ska vara samordnade så att en 

verksamhets totala utsläpp bedöms och inte olika delar var för sig (till exempel till mark, 

vatten och luft) och att tillstånd inte behöver sökas hos flera olika institutioner.
70

 Vid tillstånd 

måste det göras en övervägning av olika intressenters intressen. Den ständiga konflikten 

mellan ekonomi och miljö måste tas hänsyn till men också till de närboende då de kan störas 

av utsläpp, ljud, ökad trafik och liknande.
71

 

Enligt en fråga till EU-kommissionen menar frågeställarna att IPPC-direktivet inte har följts i 

det aktuella fallet, det finns bland annat frågetecken kring det tillstånd som Outokumpu styrts 

av fram till slutet av 2011 vilket utfärdades av den nu avreglerade (och återetablerade, men 

med nya uppgifter) finsk-svenska gränsälvskommissionen vars beslut inte kunde överklagas. 

Tillståndet gav också bara tillstånd för utsläpp i vatten vilket betyder att tillståndsprocessen 

inte var samordnad vilket stadgas i IPPC-direktivet (se ovanstående stycke). Kommissionens 

svar på frågan var att de skulle begära in handlingarna från de finska myndigheterna samt en 

hänvisning till IPPC-direktivet.
72

 

4.1.2. EU-regleringar rörande vatten 

De stora direktiven på vattenområdet är ramdirektivet för vatten, det så kallade 

vattendirektivet (2000/60/EG) och ramdirektivet om en marin strategi (2008/56/EG). 

Det så kallade vattendirektivet började gälla år 2000 och är idag införlivat i svensk 

lagstiftning, främst i Vattenförvaltningsförordningen
73

. En av tankarna bakom direktivet var 

att samordning krävs över territoriella gränser för att nå en god vattenstatus till år 2015, vilket 

är det övergripande målet med direktivet.
74
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I syftesbeskrivningen stadgas bland annat att målet är att utsläpp av vissa ämnen, däribland 

cyanider och metaller som släpps ut av Outokumpu, ska upphöra eller stegvis minska för att 

förbättra vattenmiljön och dess skydd. Att Outokumpu då vill fördubbla sin produktion och 

därmed sannolikt öka utsläppen går alltså inte i linje med direktivets syfte.
75

 Outokumpu 

säger själva att utsläppen i vatten kommer att hålla sig på dagens nivåer, att det i princip bara 

är luftutsläppen som kommer att öka,
76

 men med dagens samordnade tillståndsprocess skall 

luftutsläppen vägas samman med utsläppen i vatten och bör alltså påverka tillståndsprocessen. 

Enligt direktivet ska vatten med sämre kvalitet förbättras men det får inte ske på bekostnad av 

att andra vatten får en försämrad status, man ska med andra ord arbeta för att inget ska 

försämras men att en förbättring ska uppnås totalt sett, vilket också det marina direktivet 

föreskriver.
77

 

De vatten som omfattas av vattendirektivet är sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten 

men inte hav.
78

 Haven regleras däremot i ramdirektivet om en marin strategi. Vattnet i 

Haparanda skärgård faller in under både gruppen kustvatten och hav och omfattas därmed av 

både vattendirektivet och det marina direktivet. Såvida något inte redan behandlas i 

ramvattendirektivet används det marina direktivet, de ska alltså ses som komplement till 

varandra där vattenområdet omfattas av båda direktiven.
79

 

Det marina direktivet menar att påverkan på de marina miljöerna idag är allt annat än hållbar 

och att det inte bara är de verksamheter som ligger närmast de mest förorenade som måste 

agera utan alla måste samarbeta för att nå de uppsatta målen. Målet för det marina direktivet 

är god vattenstatus 2020.
80

 

Kustvattnet utanför Haparanda håller idag måttlig status, det är alltså inte akut dåligt men inte 

heller tillräckligt bra för att klara målsättningen för 2015 om inga förbättringar görs.
81

 Med 

måttlig status innebär att aktuella mätvärden avviker måttligt från det normala och visar 
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därmed spår av störningar framkallade av mänsklig verksamhet i mycket större grad än i 

områden som klassas som god status.
82

 

Enligt Länsstyrelsen i Norrbottens län är Bottenviken, där utsläppen till vatten från 

Outokumpu görs, ett känsligt vattenområde på grund av de speciella förutsättningarna som 

råder vad gäller till exempel näringsfattighet, salthalt och liknande. Trots att dagens utsläpp 

minskar utgör de ett stort problem eftersom tidigare utsläpp som ligger lagrade i havsbottnen 

bidrar till en ökning av halter av olika farliga ämnen.
83

 

Att utsläpp tillåts i ett redan ekologiskt känsligt område kan bero på att man tar hänsyn till 

ekonomiska och sociala effekter och att de ekonomiska följderna bedöms bli så negativa vid 

högre krav att även de sociala effekterna blir negativa, till exempel genom ökad arbetslöshet. 

Det skulle också kunna ses som att hårdare krav skulle leda till hinder för principen om den 

fria konkurrensen inom gemenskapen vilket är en av de grundläggande idéerna med den 

europeiska unionen och därmed inte får åsidosättas. 

Enligt vattendirektivet måste länderna aktivt arbeta för att en försämring av vattenstatusen 

inte sker, så är dock fallet i Bottenviken vilket nämndes ovan. Undantag från detta är om det 

är under en tillfällig period, om något speciellt händer eller om ett redan väl fungerande vatten 

försämras något och om man gör allt för att minimera försämringen.
84

  

Både det marina direktivet och ramdirektivet för vatten föreskriver att länder som delar 

marina regioner och avrinningsområden ska samarbeta vad gäller de åtgärder som måste 

genomföras för att målsättningarna om god vattenstatus ska uppnås, till exempel ska 

åtgärdsplaner, förvaltningsplaner och liknande vara koordinerade, ha ett långsiktigt perspektiv 

och ta hänsyn till målet om en hållbar utveckling, det andra landet har också rätt att få ta del 

av rapporter som framställs angående förvaltningen av området och likande.
 85

 I gränsområdet 

mellan Sverige och Finland krävs detta då avrinningsområdet ligger i båda länderna, mycket 

av samordningen sköts därför med stöd av gränsälvsöverenskommelsen (beskrivs närmare 

under kommande rubriken mellanstatliga överenskommelser).
86
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Vad gäller regionalt samarbete stadgas i övrigt i både det marina direktivet och i 

vattendirektivet att samarbete är det centrala. Arbetet med det marina direktivet ska i den mån 

det går bygga på redan befintliga institutioner och enligt vattendirektivet ska beslut rörande 

vatten tas så nära som det möjligt vilket gränsälvskommissionen varit ett bra exempel på, idag 

är beslutsmakten flyttad men kommissionen får agera remissinstans och liknande då de har 

bra kunskap om vattenområdet och om båda ländernas tillståndsprocesser och liknande i och 

med dess samordningsansvar.
87

 

Om ett medlemsland i gemenskapen anser att det finns ett miljöproblem som omfattas av 

vattendirektivet och som de inte kan lösa själva finns möjlighet att kontakta EU-

kommissionen och andra berörda medlemsländer för att meddela dessa om tänkbara lösningar 

på problematiken.
88

 

Vad gäller påföljder står i vattendirektivet att det är upp till medlemsländerna själva att 

besluta om dessa i och med införandet av direktivet i nationell lagstiftning. Det stadgas dock 

att dessa påföljder ska vara ”effektiva, proportionella och avskräckande”.
89

 

EU har också antagit del XI av Förenta Nationernas havsrättskonvention i det marina 

direktivet, som bland annat menar att parter har ansvar för att se till att verksamheter under 

deras jurisdiktion inte orsakar någon skada utanför dess egna marina område.
90

 Om det 

bevisas att utsläppen från Outokumpu är orsaken till en sådan här skada på Sveriges marina 

miljö kan denna reglering därmed användas för att utkräva skadestånd. 

4.3 Mellanstatliga överenskommelser 

Som nämndes ovan stadgar det marina direktivet att länder ska samordna sina åtgärdsplaner 

och liknande och att samarbetet gärna får ske genom mellanstatliga avtal och liknande. I det 

berörda fallet med gränsvattnet som delas av Finland och Sverige uppfylls kravet i och med 

den finsk-svenska gränsälvskommissionen, gränsälvslagen
91

 och konventionen om skydd av 

Östersjöns marina miljö. 
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4.3.1 Finsk-svenska gränsälvskommissionen 

Kommissionen har existerat sedan 1971, det vill säga redan innan Sveriges och Finlands 

inträde i EU men har uppdaterats genom åren, senast år 2010. Dess uppgifter var tidigare att 

bedöma tillstånd för gränsälvarna (delar av Torneälven samt Muonio älv) men också att 

främja samarbete och informationsutbyte längs gränsen. År 2010 ändrades dock 

arbetsuppgifterna, till exempel togs uppgiften att bedöma tillstånd bort, idag har 

gränsälvskommissionen mest samordnande och informerande uppgifter för att uppfylla 

direktivets delar rörande just detta.
92

 Från regeringens sida menade man att förändringen 

berodde på att lagstiftningen i länderna är så pass jämställd att några problem inte skulle 

uppkomma men man ser också att det var en nödvändig förändring eftersom besluten inte 

gick att överklaga och tillståndsprövningen för olika utsläpp inte var samordnad vilket stred 

mot annan EU-lagstiftning.
93

 

Den svenska bevakningsmyndigheten för överenskommelsen var fram till den första juli 2011 

Naturvårdsverket men efter det tog Havs- och vattenmyndigheten över.
94

 

I gränsälvsöverenskommelsen har Sverige och Finland kommit överens om att eventuella 

tvister ska lösas genom förhandlingar. Att dra varandra framför domstol som tidigare 

nämndes som en tänkbar aktion strider alltså mot den överenskommelse som länderna träffat 

med varandra.
95

 

4.3.2 Konventionen om skydd av Östersjöns marina miljö 

Länderna kring Östersjön har tillsammans med EU-kommissionen kommit överrens om att 

samarbeta för att skydda det gemensamma havet. Arbetet sköts sedan 1974 av 

Helsingforskommissionen (Helcom) som, liksom namnet antyder, är placerad i den finska 

huvudstaden Helsingfors. Sverige är för närvarande ordförandeland (2010-2012). 
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Målet för kommissionen är att förbättra den ekologiska balansen i havet, som är världens mest 

förorenade, genom att bland annat arbeta för att minska övergödningen, dumpningen av avfall 

samt föroreningar som på olika sätt hamnar i havet.
96

 

Idag arbetar man med Baltic Sea Action Plan, en aktionsplan för Östersjön som syftar till att 

nå god vattenstatus i havet senast 2021 (dvs. senare än direktiven från EU stadgar) genom att 

fokusera på ett antal områden, däribland farliga ämnen och övergödning. Bland annat tas upp 

att man arbetar för att förbjuda kvicksilver och minimera användandet av dioxiner vilket 

konstaterats släpps ut från Outokumpu. Arbetet är också en del av implementeringen av det 

marina direktivet som beskrevs ovan.
97

 

Länderna ska enligt artikel 5 arbeta för att ”förhindra och eliminera” föroreningar av vissa 

skadliga ämnen och artikel 7 om miljökonsekvensbeskrivningar stärker det som både IPPC- 

och vattendirektiven säger om att berörd stat har rätt att samråda och att samarbete ska ske för 

att i så stor grad som möjligt skydda och förbättra Östersjöns miljö.
98

 

Många av de principer som används inom EU-samarbetet gäller också inom denna 

konvention, till exempel försiktighetsprincipen och användningen av bästa tillgängliga teknik. 

Det stadgas även att om hänsynen till dessa principer inte är tillräckliga för att nå målet om 

god vattenstatus skall ytterligare åtgärder vidtas, vilket tyder på att miljön ska vara viktigare 

än till exempel hög produktion om den bryter ned vattenmiljön i Östersjön.
99

 

4.4 Sverige 

Den svenska riksdagen har beslutat att kunna ge beslutanderätt till EU om frågor som rör allt 

utom statsskickets principer eller som går emot de mänskliga rättigheterna och friheterna 

vilket gör att det är tillåtet att EU beslutar om saker rörande miljö som blir bindande för 

Sverige.
100
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Vad gäller vatten så är idag direktiven som beskrevs ovan under 4.2.2 införlivade i svensk 

lagstiftning, främst i förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.
101

 Eftersom 

direktiven har beskrivits utförligt i avsnittet ovan kommer ingen upprepning att ske här. 

Både Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Norrbottens län har i media varit öppet kritiska till 

de utsläppsnivåer som tillåts från stålverket Outokumpu i Torneå. Nedan följer en mer 

noggrann utredning om de olika institutionernas agerande i fallet. 

4.4.1 Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten 

Naturvårdsverket var den svenska bevakningsmyndigheten för de allmänna intressena i frågor 

som rör gränsöverskridande påverkan fram till 1 juli 2011, uppdraget togs sedan över av 

Havs- och vattenmyndigheten. 

Bevakningsuppdraget innebär att de har en viktig roll i att tillvarata allmänhetens intresse men 

också att se till att allmänheten är medvetna om viktiga frågor genom kungörelser av olika 

typer av handläggningar. Uppdraget innebär också att de har rätt att överklaga beslut, begära 

att en utredning kompletteras och att de ska företräda svenska medborgares intresse då de är 

ansvariga för att samla in alla åsikter och sedan föra dem vidare.
102

 

I det här fallet har Naturvårdsverket lämnat ett yttrande till de finska myndigheterna i 

tillståndsprocessen för utbyggnaden av Outokumpu. Man samlade in remissyttranden från 

svenskt håll innan man sammanfattade dem och skickade dem till det finska 

Miljöministeriet.
103

 Naturvårdsverket har även fungerat som remissinstans för Havs- och 

vattenmyndighetens arbete där man angav ett antal villkor för att tillståndet skulle godkännas 

från svenskt håll, bland annat att kvicksilverhalterna skulle mätas och en del 

utsläppsgränser.
104

 

4.4.2 Länsstyrelsen i Norrbottens län 

Länsstyrelserna har i Sverige ansvar för bland annat folkhälsan, energi och klimat, naturvård 

och miljö- och hälsoskydd.
105

 Länsstyrelsen i Norrbottens län än också utsedd till regional 

vattenmyndighet för Bottenvikens vattendistrikt vilket betyder att de har ett extra ansvar för 

att se till att vattenmiljön når den uppsatta målsättningen om god vattenstatus och fungerar 
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också som miljöprövningsdelegation, vilket innebär att ärenden som enligt miljöbalken ska 

hanteras av en länsstyrelse tas om hand.
106

 

Vad gäller miljöarbetet ska länsstyrelserna verka för att implementeringen av regeringens 

miljömål fungerar, man ska stödja kommunerna i deras miljöarbete genom att bidra med 

uppgifter från undersökningar och se till att hänsyn tas vid samhällsplaneringen som sköts av 

kommunerna.
107

 

2007 publicerade Länsstyrelsen en rapport om metaller som finns lagrade i sediment längs 

Norrbottenskusten. Den visar på att halterna av krom är högre än normalt i Haparanda 

skärgård, på de två olika testplatserna fann man halter som klassades som stor respektive 

mycket stor avvikelse från det normala. Man konstaterar också att det sannolikt beror på 

stålverket i Torneå samt att effekterna kan spåras geografiskt längre bort än i den absoluta 

närheten som Haparandas skärgård.
108

 

I det här fallet har man bidragit med kunskap, till exempel rapporten som beskrevs i 

ovanstående stycke och lämnat yttranden till bevakningsmyndigheten, man har även gjort 

tester av vattnet i och med bevakningsuppdraget vilket även nämndes under rubrik 4.1.2.
109
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5. Analys 

Vi har i empiriavsnittet sett att de olika principerna som EU använder sig av följer idéer och 

tankar som tidigare forskning på området diskuterar som grundläggande på det internationella 

miljöområdet. Vi har också identifierat luckor i den europeiska unionens gemensamma 

lagstiftning, bland annat är användandet av principen om bästa tillgängliga teknik 

problematisk och användningen av försiktighetsprincipen kan diskuteras. 

Frågetecken som kvarstår efter empirigenomgången är hur man bedömer vad som är 

proportionellt straff för en miljöskada som kanske inte går att reparera och vad som omfattas 

av vaga begrepp som exempelvis betydande påverkan. 

Något som också kan vara problematiskt är att IPPC-direktivet stadgar att ett 

helhetsperspektiv ska användas vid tillståndsbedömningar, vilket i och för sig är rimligt för att 

kunna bedöma en verksamhets totala påverkan, men då olika områden regleras av olika 

direktiv är frågan om det inte kan vara rörigt vid tillståndshandläggning när flertalet direktiv 

ska tas hänsyn till i samma process. Att ha en än mer samlad lagstiftning än idag skulle kunna 

förenkla tillståndsprövningen, nackdelen är då att lagstiftningen troligen måste bli än mer 

generell och fler vaga begrepp som diskuterades i ovanstående stycke skulle troligen bli en 

konsekvens av en sådan förändring. 

I samtliga undersökta direktiv stadgades att ett land som kan komma att beröras av någon 

slags påverkan har rätt till samråd och liknande vid tillståndsprocesser vilket rimmar väl med 

principerna om att inte skada annan stats territorium som tagits upp. Men en diskussion kring 

huruvida det kan ses som en säkerhet för att åsikterna från det andra landet kommer att 

hörsammas i tillståndsförfarandet saknas, och också i vilken grad då det bara stadgas att 

hänsyn skall tas men inte på vilket sätt eller i vilken grad man behöver anpassa sig till dem. 

Syftet med IPPC-direktivet var att samordna miljöpolicys för att undvika skillnader mellan 

medlemsländernas miljölagstiftningar. Vissa länder har stått i framkant och där det varit 

möjligt haft strängare lagstiftning än minimikraven, Sverige är ett av dessa, och detta skulle 

kunna vara förklaringen till varför Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Norrbottens län är 

kritiska till nivåerna på utsläppen som tillåts från finskt håll. 

Vad gäller ansvarsfördelningen arbetar EU med övergripande regleringar, genom direktiven 

styrs medlemsländernas lagstiftning åt det håll som beslutas av på gemenskapsnivå för att 

uppsatta målsättningar ska nås. Detta i och med subsidiaritetsprincipen. 
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Det nationella ansvaret handlar om att implementera lagstiftningen som kommer från den 

europeiska nivån men också att se till att den följs. Vad gäller gränsöverskridande 

vattenområden har man en viktig roll i att sköta samarbete och samordning med den stat man 

delar gränsområdet med vilket gjort att samarbetet mellan Finland och Sverige tagits upp i 

denna uppsats. 

Länsstyrelserna har i sin tur fått delegerat till sig en del uppgifter från statlig nivå. Bland annat 

har de ansvar för vattenmyndigheter och miljöprövning för miljöfarliga verksamheter upp till 

stor storlek där istället regeringen tar över. Vad gäller havs- och vattenmyndigheten är den 

utsedd som är ansvarig bevakningsmyndighet i frågor som rör gränsälvsöverenskommelsen 

vilket gör att de har en viktig uppgift i detta fall. På grund av att ansvaret tilldelats dem 

relativt nyligen har istället Naturvårdsverket använts i uppsatsen då de tidigare ansvarade för 

frågan. 

Med följande skiss kan ansvarsfördelningen i grova drag sammanfattas: 

Ansvarsfördelning 
Nivå Ansvar Exempel 
EU Övergripande regleringar, policystyrning IPPC-direktivet 

Nationell Implementering, kontroll, samordning Gränsälvsöverenskommelsen 
Regional Prövning av tillstånd, bevakning Remissvar 

Skiss över ansvarsfördelningen mellan olika institutionella nivåer. 

De möjligheter för Sverige att agera som framkommit är främst olika typer av samordnings- 

och samarbetsformer innan ett tillstånd fattas. Samtliga direktiv som tagits upp har regleringar 

som ger ett grannland som riskerar att påverkas samma rättigheter som medborgare och 

myndigheter i landet där den utsläppsorsakande verksamheten planeras. 

Vad gäller lite kraftigare medel kan man se det som att Sverige avtalat bort möjligheter att 

agera. I och med gränsälvsöverenskommelsen har man avtalat med Finland om att eventuella 

konflikter kring gränsvattnet ska skötas diplomatiskt och från EU:s håll framhävs att 

samarbete är viktigt. Tanken kring att konflikter med andra länder i gemenskapen ska 

undvikas så långt det går gör att det krävs ganska mycket för att man ska kunna dra motparten 

inför domstolen eller liknande. Vad gäller gränsälvsöverenskommelsen går den att säga upp, 

en uppsägning börjar dock gälla först efter ett år
110
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I vattendirektivets artikel 12 stadgas att länder kan kontakta andra berörda länder och 

kommissionen om problem som rör vattendirektivet uppstår vilket hade varit en tänkbar 

möjlighet att agera men i och med gränsälvsöverenskommelsen har man kommit överens om 

att sköta problem som rör vattnet direkt med varandra istället för att blanda in utomstående. 

Den finsk-svenska gränsälvskommissionen kan dock ses som ett bra sätt för Sverige att 

försöka påverka synen på utsläppen och få information om vad som pågår på den finska sidan 

om gränsen, men man måste komma ihåg att det inte längre är den som är ansvarig institution 

för att handlägga tillståndsförfrågningar utan mer fungerar som en samråds- och 

påverkansgrupp där man kan försöka få gehör för sina åsikter. 

När gränsälvsöverenskommelsen omförhandlades kom Finland och Sverige överens om att 

hantera konflikter rörande gränsälvarnas vatten diplomatiskt. Sverige menade att då 

lagstiftningen är så pass lika i de två länderna behövs inte starkare regleringar. Men idag, 

endast ett par år senare, är svenska myndigheter kritiska till de nivåer på utsläpp som tillåts 

från finsk sida vilket tyder på att det inte är så lika som det såg ut att vara. 

Vad gäller frågan till EU-kommissionen togs upp att endast utsläppen till vatten beaktades av 

finsk-svenska gränsälvskommissionen trots direktivens idé om samordnade 

tillståndsprocesser. Detta kan vi nu konstatera var helt korrekt utifrån det faktum att 

gränsälvskommissionens befogenheter bara omfattade frågor rörande vatten. Däremot borde 

utfallet av beslutet ha kunnat överklagas till EU i och med att IPPC-direktivet därmed inte 

följdes även om kommissionens beslut normalt sett inte gick att överklaga. 

Egentligen skulle ansökan dock ha bedömts av någon som kunde ha ett helhetsperspektiv 

redan från början om EU-reglerna hade följts men i och med att gränsälvskommissionen då 

hade ansvaret för utsläppen i vatten kan man inte på något sätt klandra dem eller Outokumpu 

för tillståndet. Gränsälvskommissionen agerade helt utifrån de regler som existerade vid 

tillfället, även om dessa i sin tur bröt mot direktiven. Idag har tillståndsförfarandet förändrats 

så att det uppfyller kraven i EU-direktiven då gränsälvskommissionens tillståndsgivande 

uppgift tagits bort och den istället lagts på myndigheter i respektive land. 

I och med de slutsatser som dragits ovan gällande Sveriges möjligheter att agera kan man 

diskutera om den för EU gemensamma lagstiftningen hjälper eller stjälper. Den ger en god 

grund för länderna att utgå ifrån eftersom minimikrav måste uppfyllas men då medlemsländer 

utifrån det kan stifta nationella lagar med strängare regler så länge rörligheten och 



Marie Segerlund  Sverige och gränsöverskridande föroreningar   

31 

 

konkurrensen inom unionen inte kränks kan regleringarna mellan länder ändå skifta. Man kan 

tänka sig att en del länder inte arbetar aktivt för att skärpa sin miljölagstiftning utan tar det i 

den takt som EU höjer miniminivån medans andra successivt försöker skärpa lagstiftningen 

och kanske hindras från att göra de förbättringar de hade velat. Vi har också sett att det är 

svårare att förnya lagstiftning än att reglera ett nyuppkommet område vilket kan göra att det 

tar lång tid för EU att tvinga fram förbättringsåtgärder. 

EU:s syn på medlemsländernas inbördes relationer verkar utifrån empirin vara att de ska 

samarbeta och vara överens vilket i sin tur styr lagstiftningen på så sätt att olika typer av 

negativt laddade åtgärder mot andra länder i gemenskapen förhindras. Detta gör att eventuella 

konflikter kan bli svårlösliga. Det kan också vara på det sättet att man i och med medlemskap 

i samma union inte vill eller vågar sätta åt varandra på grund av till exempel den framtida 

relation man vill ha. 

I och med att gränsälvsöverenskommelsen har visat sig vara relativt tandlös vad gäller 

sanktioner mot varandra och att EU pekar på att ärenden bör skötas på så låg nivå som möjligt 

upplevs Sverige en aning bakbundet då förhandlingar bygger på att båda parterna är villiga att 

nå en lösning. I sådana fall skulle det kunna behövas lite hjälp från en överstatlig institution 

som kan fungera både som medlare men också kan sätta ner foten då det behövs. EU-

domstolen kunna vara den institution som hanterade sådana frågor. 

Utifrån det material som samlats in och den strukturering av regleringarna på området som 

gjorts kan man utifrån Hooghe och Marks skiss över typerna av flernivåstyrning se att 

policyområdet tenderar att likna Marks och Hooghes typ 1 av flernivåstyrning. 

Typer av flernivåstyrning: 

1 2 

Generell lagstiftning Syftespecifika regleringar 
Separerade medlemskap Korsande medlemskap 

Begränsat antal nivåer Obegränsat antal nivåer 
Strukturerat system Flexibilitet 

Marks och Hooghes modell över de olika typerna av flernivåstyrning.
111

 

Detta eftersom de olika nivåerna är få och relativt bestämda och lagstiftningen är klar, om den 

svenska lagstiftningen strider mot den europeiska är det till exempel bestämt att den 

europeiska har företrädesrätt. Lagstiftningen är också relativt generell, även om man har 

direktiv som riktar in sig på till exempel haven är de ändå rätt allmänt hållna för att kunna 
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 Hooghe & Marks (2003) s. 236; Marks & Hooghe i Bache & Flinders (red.) (2004) s. 17. 
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passa många olika situationer och miljöer i och med unionens stora geografiska utbredning. 

Mer detaljerad lagstiftning kan däremot finnas på nationell nivå när direktiven 

implementerats. Nivåerna är dock inte helt åtskiljda, till exempel Helcom kan ses som en 

blandning av nationell och övernationell nivå i och med att länderna frivilligt gått samman för 

att arbeta med Östersjöproblematiken men ändå styrs av EU i hög grad. Systemet är också 

relativt strukturerat, om än komplext, med många olika institutioner och organisationer men 

där ansvaret är fördelat med relativt klara och bestämda uppgifter för de olika nivåerna. 

Marks och Hooghe skriver att typ 1 system oftast kan identifieras i traditionella statsstrukturer 

och att typ två är vanligt på internationell nivå men att ett undantag finns, de menar att man 

kan se typ 1 i den Europeiska unionen idag, bland annat eftersom både överstatliga och 

regionala/lokala institutioner fått större makt än tidigare och för att EU hanterar många olika 

frågor som i andra delar av världen är utspridda på många olika institutioner och liknande.
112

 

Det europeiska systemet kan också ses som en utbyggd statsstruktur där en nivå lagts till 

ovanför den nationella nivån och att det därmed relativt enkelt skulle kunna placeras inom typ 

1-klassificeringen. 

Vad gäller gränsälvskommissionen kan man diskutera om just den organisationen liknar 

någon av de två idealtyperna. Marks och Hooghe argumenterar för att det i många 

gränsregioner finns institutioner eller organisationer med specifika uppgifter för att hantera 

någon typ av problematik, vilket gränsälvskommissionen passar bra in på, vilket liknar ett typ 

2-system även om de verkar inom ett typ 1-system.
113

 De tar dock också upp att Blatter menar 

att liknande organisationer i Europa oftast liknar typ 1-system.
114

  

Enligt teorin ska ett system som passar in på typ 1 av flernivåstyrning vara resistent mot 

förändringar vilket skulle kunna förklara varför systemet länge sett likadant ut och att de 

största förändringarna sker när en ny fråga ska införlivas i unionens arbete då det bildas ett 

nytt direktiv som medlemsländerna ska implementera nationellt och EU påverkar de enskilda 

länderna i hög grad. 

Problemet som kan uppkomma är att någon måste få tilldelat sig ett ansvar från en högre nivå 

vilket kan orsaka en viss fördröjning från att en fråga uppkommer tills arbetet med den startar. 
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Med tanke på att alla institutioner i dagens samhälle har begränsade resurser borde ingen 

institution vilja göra mer än vad som krävs av dem och är beslutat om att de ska göra. 

Det som krävs för att fylla ut de luckor som identifierats i Europeiska unionens lagstiftning 

bör därför, enligt teorin om flernivåstyrning, att man från EU:s sida med mer specifika regler 

klargör vad det är som gäller, oavsett om det är strängare regler eller lösare sådana, vilket 

skulle göra att konflikter medlemsländer emellan skulle kunna undvikas. Detta skulle 

innebära att situationen mer skulle komma att likna typ 2 av flernivåstyrning, åtminstone vad 

gäller regleringarnas utformning. Svårigheterna med att specificera reglerna är dock att 

samtliga fall som kan beröras fortfarande ska omfattas av regleringarna utan att det blir för 

svårförståeligt och komplext. 

Varför svenska myndigheter är kritiska till de utsläppsnivåer som tillåts i Finland kan ha sin 

förklaring i att EU:s miljölagstiftning främst stadgar de miniminivåer som måste uppnås inom 

unionen men länderna individuellt kan ha strängare krav så länge vissa krav uppfylls. Detta 

leder till att miljöskyddet inte nödvändigtvis behöver hålla samma standard i olika 

medlemsländer och därmed vara en grund till konflikt.  
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6. Avslutning 

I uppsatsen har ansvarsfördelningen för miljöfrågor klargjorts och de regleringar som rör 

miljöområdet har ställts upp för att ge en översiktlig bild över vilka regleringar som 

egentligen finns rörande miljöförstöring i gränsområden och vilka möjligheter Sverige har att 

agera för att förhindra detta. 

Överlag ser det rätt bra ut vad gäller efterlevnaden av regleringarna i det undersöka fallet, 

utan att ha gjort en juridisk bedömning, det går dock alltid att diskutera vaga begrepp som 

betydande påverkan och liknande som gör att det är inte enkelt går att säga hur det borde vara 

utan varje fall kräver djupgående undersökningar och mätningar av den miljömässiga 

situationen. Detsamma gäller de olika principerna som vi sett är väldigt svåra att hävda 

gentemot en verksamhet. 

I och med problematiken kring hävdandet av principer och de vaga begreppen har vi 

identifierat luckor i lagstiftningen som borde utvecklas för att tydliggöra för länderna vad det 

egentligen är som gäller, det skulle samtidigt innebära en trygghet både för utsläppare samt de 

som drabbas av utsläppen då man enklare kan se om situationen är godtagbar eller ej. Genom 

att regleringarna är otydliga är det öppet att från fall till fall bedöma situationen vilket kan ses 

som både positivt och negativt. Positivt av den anledningen att varje situation och miljö 

faktiskt är unik men negativt på så sätt att den som drabbas kan mena att situationen omfattas 

av lagstiftningen och den som släpper ut att det inte gör det. Det är alltså svårt att på förhand 

se vem som har rätt och vem som har fel vilket är negativt ur ett rättssäkerhetsperspektiv. 

Att olika institutioner har ansvar för olika saker i ett flernivåstyrningssystem kan vara 

problematiskt på det sätt att ingen egentligen har en helhetsbild över situationen i och med 

situationen som vi i analysen sett tenderar att likna typ 1 av flernivåstyrning, det vill säga ett 

relativt strukturerat system. EU stiftar många regleringar på området men när de ska 

implementeras i medlemsländernas nationella lagstiftning görs det av varje enskilt land vilket 

gör att det gränsöverskridande och överstatliga perspektivet eventuellt kan falla bort, att fokus 

hamnar på hur det egna landet tolkar direktivet utifrån sina förutsättningar. Det gör också att 

lagstiftningen i de olika länderna inte nödvändigtvis behöver vara exakt likadan då direktiven 

från EU tolkas vid implementeringen av dessa i de nationella lagstiftningarna. Också 

kontrollen sker främst av de enskilda staterna vilket gör att den kan skilja sig åt mellan länder. 

Även om EU kan anses ha en bra översiktlig bild över hela miljöområdet i och med att de 

stiftar de övergripande lagarna och regleringarna kan inte heller de ha bra koll på det som 
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händer på nationell, regional och lokal nivå. Bland annat eftersom de lägger ifrån sig en del 

ansvar på vissa områden genom att mena, i likhet med subsidiaritetsprincipen, att 

gränsöverskridande frågor i första hand ska hanteras genom mellanstatliga avtal mellan de 

berörda staterna, vilket i och för sig är rimligt men vilket genererar svårigheter vid konflikt. 

Sammantaget tyder detta på att den likriktning av miljöpolitiken som man vill uppnå kan 

diskuteras. För total likriktning hade EU behövt vara starkare, vilket skulle ske på bekostnad 

av de enskilda staternas suveränitet. 

Även Sverige skulle ha möjlighet att dra Finland inför domstol är frågan om man skulle göra 

det eller om skulle man försöka lösa problemet på annat sätt. Det kanske inte är värt att dra 

någon inför domstol och därmed riskera den mellanstatliga relation man har och troligen ger 

fördelar på andra områden. På grund av gränsälvsöverenskommelsen är detta inte ens möjligt 

då man avtalat med Finland om att frågor rörande gränsvattnet ska lösas genom diplomati, det 

kan dock vidare undersökas vad som skulle hända om förhandlingar inte räcker till för att nå 

en överenskommelse. 

Eftersom lagstiftningen är den samma i hela landet och inom EU borde fallet kunna 

generaliseras till andra liknande situationer. EU-lagstiftningen omfattar de flesta länder som 

Sverige gränsar mot vilket gör att situationen borde se likadan ut även om det är ett annat land 

som står för utsläppen eller om det skulle vara Sverige som genom utsläpp skadar ett annat 

land. Gränsälvsöverenskommelsen är i och för sig unik men liknande avtal med de andra 

grannländerna finns. 

Som lösning på utsläppsproblematik överlag har bland annat utsläppsrätter och så kallad grön 

skatteväxling diskuterats men man kan också resonera om en attitydförändring till fördel för 

en situation där marknadskrafterna och ekonomi har mindre betydelse skulle kunna förbättra 

situationen. Där miljön i sig har ett värde som får vara med och styra i större utsträckning än i 

dagens lagstiftning där sämre konkurrenskraft är mer värt än en bevarad miljö. Men då måste 

något land gå först, strunta i så kallade gratisåkare (se avsnitt om tidigare forskning) och ta 

den eventuella kostnaden för det. Så länge alla strävar efter ekonomiska fördelar på olika sätt 

och ingen vågar sänka sin konkurrenskraft kommer pengar gå före miljö, vilket vi sett i 

framställningen ovan är gällande norm inom EU:s lagstiftning.  
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