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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Efter FN:s rapport ”Vår gemensamma framtid” från 1987 (även kallad Brundtland-rapporten) 

och FN:s miljökonferens i Rio de Janeiro 1992, blev principen hållbar utveckling antagen 

som ett övergripande mål för medlemsländerna. Hållbar utveckling definieras i rapporten, 

som utveckling som möter dagens behov utan att hindra kommande generationer från att 

uppfylla sina behov. Två nyckelkoncept för detta tas upp i rapporten. För det första är så 

kallade fria produkter som luft och vatten resurser. För hållbar utveckling krävs att negativa 

effekter på kvaliteten hos luft, vatten och andra naturresurser minimeras för att behålla 

integriteten hos ekosystem. För det andra är hållbar utveckling i kärnan en förändringsprocess 

där exploatering av resurser, inriktningen av investeringar och teknisk utveckling samt 

institutionella förändringar är i harmoni för att förbättra möjligheten att möta mänskliga 

behov och ambitioner både nu och i framtiden.
1
 Begreppet hållbar utveckling har också givits 

rättskraft i Sverige genom miljöbalkens portalparagraf. Där framgår att miljöbalken ska 

tillämpas så att hållbar utveckling främjas. 

 

År 2000 trädde EU:s ramdirektiv för vatten i kraft med syfte att vara en gemensam ram för att 

skydda och förbättra statusen av ytvatten i inland, övergångszoner, kuster samt grundvatten 

och för att minska föroreningar, främja hållbar vattenanvändning samt mildra effekterna av 

torka och översvämningar.
2
 Direktivet knyter tydligt an till hållbar utveckling. I inledningen 

förklaras t ex att ”vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, 

försvaras och behandlas som ett sådant”.
3
   

 

Vattendirektivet bygger på adaptiv förvaltning av vattenresurser. Detta innebär att 

förvaltningen sker enligt en sexårig vattenplaneringscykel. Det första steget i cykeln är att 

karaktärisera vilken status vattendragen har. Därefter bestäms miljömål för 

vattenförekomsterna. Huvudregeln är att målen ska vara ”god vattenstatus” år 2015 enligt den 

första cykeln. Vattenmyndigheterna för varje vattendistrikt gör i nästa steg en 

förvaltningsplan som innehåller miljökvalitetsnormer som är preciseringar av målen, samt 

åtgärdsprogram för att genomföra dessa. Sedan genomförs åtgärdsprogrammen, detta 

                                                 
1
 World Commission on Environment and Development, 1987. 

2
 Direktiv 2000/60/EG, art. 1. 

3
 Direktiv 2000/60/EG, preambeln p.1.  
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övervakas och utvärderas.
4
 Den här uppsatsen handlar om den svenska operationaliseringen 

av vattendirektivets miljömål med fokus på det rättsliga genomförandet av 

miljökvalitetsnormer. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva det svenska rättsliga genomförandet av miljömålen i 

artikel 4.1 i vattendirektivet för att analysera dels hur detta genomförande överensstämmer 

med vattendirektivets mål, och dels hur det överensstämmer med Lena Gipperths teori om 

ideala miljökvalitetsnormer för att uppnå hållbar utveckling.  

 

Följande frågeställning används för att uppnå syftet:  

 Vilka är vattendirektivets miljömål i artikel 4.1 och hur är dessa operativa i svensk 

rätt? 

 Har Sverige uppfyllt vattendirektivets mål? 

 Vad är ideala miljökvalitetsnormer för hållbar utveckling enligt Lena Gipperths teori? 

 Hur överensstämmer det svenska genomförandet av vattendirektivets mål med teorin 

om ideala miljökvalitetsnormer? 

 

1.3 Metod och material 

Till hela uppsatsen har en rättsvetenskaplig metod använts med material i form av lag, 

förarbeten, praxis och doktrin samt en del övrig information från myndigheter (främst 

miljömålsutvärderingar).  

 

Vattendirektivets miljömål beskrevs utifrån direktivet. För att beskriva hur dessa mål är 

operativa i svensk rätt användes juridisk metod för att fastställa gällande rätt. Den praxis har 

använts som hänvisats till i doktrin för att göra en rimlig avgränsning med orsak av 

uppsatsens omfattning. 

 

Analysen om Sverige uppfyller miljömålen i vattendirektivets artikel 4.1 baseras på tidigare 

resonemang i förarbeten och doktrin med tillägg av nytt material från EU. En sökning gjordes 

i databasen Karnov för att hitta relevant praxis från EU-domstolen avseende miljömålen i 

artikel 4.1 och dess tolkning och status. Sökningen avgränsades till praxis från år 2012 – april 

                                                 
4
 Michanek och Zetterberg, 2012, s. 178 f. 
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2015. Anledningen till vald metod och material är begränsningen av uppsatsens storlek varför 

det tycktes rimligt att utgå från tidigare tolkningar av EU-rätten med tillägg av nytt material 

som ännu inte hunnit belysas desto mer i doktrin. Baserat på detta material samt den senaste 

miljömålsutvärderingen drogs slutsatser om Sverige uppfyller miljömålen i artikel 4.1. 

 

Kriterier för vad som anses vara ideala miljökvalitetsnormer för hållbar utveckling enligt 

Lena Gipperths teori beskrevs utifrån hennes avhandling ”Miljökvalitetsnormer – En 

rättsvetenskaplig studie i regelteknik för operationalisering av miljömål”. En analys gjordes 

över hur Sveriges genomförande av vattendirektivet miljömål överensstämmer med Gipperths 

teori om ideala miljökvalitetsnormer. Materialet som låg till grund för analys och slutsatser 

var svensk lag, förarbeten, praxis och doktrin främst i form av Gipperths avhandling. Även 

om avhandlingen skrevs 1999 så är de kriterier för miljökvalitetsnormer som beskrivs som 

ideala för ekologiskt hållbar utveckling viktiga även i senare miljörättslig forskning. Fler 

kriterier av betydelse för hållbar utveckling har dock uppmärksammats senare men kan inte 

omfattas av denna uppsats.
5
 

  

 

2 Vattendirektivets miljömål 
 

I artikel 4 i vattendirektivet finns miljömål som ska genomföras genom de åtgärdprogram som 

varje avrinningsdistrikt ställer upp i sina förvaltningsplaner. I huvudsak ska målen nås till 

december år 2015, det finns dock undantag som ger möjlighet att förlänga tidsfristen till år 

2021 eller 2027. Miljömålen är uppdelade i kategorierna ytvatten, grundvatten och skyddade 

områden.
6
 

 

Målen för ytvatten innefattar att genomföra alla åtgärder som är nödvändiga för att en 

försämrad status ska förebyggas i alla ytvattenförekomster. Alla vattenförekomster ska 

skyddas, förbättras och återställas i syfte att nå god ytvattenstatus senast år 2015. Om 

vattenförekomsterna redan är kraftigt modifierade eller konstgjorda är målet istället att skydda 

och förbättra dessa så att de senast år 2015 når god ekologisk potential och god kemisk 

status.
7
 Vad som räknas till god ekologisk status eller potential definieras i bilaga V till 

direktivet, där det beskrivs hur klassning av vattenförekomster till hög, god, måttlig, 

                                                 
5
 Carlman, 2005, s. 167; Jóhannsdóttir, 2009, s 90 f. 

6
 Direktiv 2000/60/EG, art 4. 

7
 Direktiv 2000/60/EG, art 4.1 a) 
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otillfredsställande eller dålig status sker baserat på biologiska, hydromorfologiska och 

fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer. Vattenförekomsternas kemiska status klassificeras som 

antingen god eller uppnår ej god kemisk status efter bedömningsgrunder enligt dotterdirektiv.
8
 

Nödvändiga åtgärder ska också vidtas för att gradvis minska föroreningar av prioriterade 

ämnen och för att minska spill och utsläpp av prioriterade farliga ämnen så dessa upphör 

alternativt stegvis elimineras, detta beskrivs vidare i artikel 16.
9
 

 

Vad gäller grundvatten ska medlemstaterna utföra de åtgärder som är nödvändiga för att 

förebygga eller begränsa att föroreningar når grundvatten och förebygga försämring av status 

i alla grundvattenförekomster. Till år 2015 ska alla grundvattenförekomster skyddas, 

förbättras och återställas samt ha säkerställd balans mellan grundvattenbildning och uttag, för 

att nå god status. De åtgärder ska genomföras som är nödvändiga för att motverka varje 

eventuell betydande tendens till ökande koncentrationer av föroreningar orsakade av 

mänskliga verksamheter, i syfte att föroreningen av grundvatten gradvis ska minska. Detta 

beskrivs ytterligare i artikel 17 samt i annan EU-lagstiftning.
10

  

 

För skyddade områden gäller att de ska nå de mål och normer som uppställts av direktivet, 

vilket alltså som lägst betyder god status år 2015. De undantag till målen som kan åberopas 

för andra vattenförekomster gäller inte för skyddade vattenförekomster.
11

 

 

Direktivet har dock flera möjligheter till att göra undantag från de ovan beskrivna målen utan 

att det räknas som överträdelser av direktivets bestämmelser. Dessa undantag kan tillåta att 

lägre mål får sättas än god status eller potential om vattenförekomsterna är så pass mänskligt 

påverkade eller har ett sådant naturligt tillstånd, att det skulle vara omöjligt eller 

oproportionerligt dyrt att nå. Det finns också möjlighet att förlänga tidsfristen för målen samt 

tillåta tillfälliga försämringar.
12

 Flera villkor ska dock uppfyllas för att undantag ska 

accepteras. En av dessa är att vattendragens status inte får försämras ytterligare.
13

 

 

 

                                                 
8
 Direktiv 2008/105/EG, not 77; direktiv 2006/118/EG 

9
 Direktiv 2000/60/EG, art 4.1 a) 

10
 Direktiv 2000/60/EG, art 4.1 b) 

11
 Direktiv 2000/60/EG, art 4.1 c) 

12
 Direktiv 2000/60/EG, art 4.4, 4.5 och 4.6 

13
 Direktiv 2000/60/EG, art 4.7 
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3 Det svenska genomförandet av vattendirektivets mål 
 

Reglerna för hur vattendirektivet ska genomföras i Sverige utgår från 5 kap. i miljöbalken 

(MB) och preciseras i förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön 

(vattenförvaltningsförordningen).  Vattendirektivet bygger i hög grad på ett system av 

miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram.
14

 

 

3.1 Miljökvalitetsnormer 

Enskilda vattenförekomsters miljömål preciseras som miljökvalitetsnormer. Till 

vattendirektivet finns miljökvalitetsnormer för kemisk status i ytvatten och grundvatten 

reglerade i dotterdirektiv.
15

 Dessa definieras i svensk rätt enligt 5 kap. 2 § 1 st. 1 p. MB som 

gränsvärden.
16

 Det är störnings- eller föroreningsnivåer som inte får överskridas eller 

underskridas under viss tidpunkt eller angivna tidsperioder. Avseende ekologisk status i 

vatten saknas tydliga regler om miljökvalitetsnormer i vattendirektivet. Sverige har ändå 

enligt direktivet skyldighet att uppnå minst ”god” ekologisk status och att inte försämra 

nuvarande ekologiska status.
17

  Enligt 5 kap. 2 § 1 st. 4 p. MB ska miljökvalitetsnormer bland 

annat ange de övriga krav på miljöns kvalitet som följer av medlemskapet i EU. Baserat på 

detta har målet om den ekologiska statusen räknats som en ”miljökvalitetsnorm” och 

regeringen har enligt 5 kap. 1 § 2 st. MB överlåtit till Naturvårdsverket att ta fram generella 

kriterier för ekologiska miljökvalitetsnormer för ytvatten utifrån 4 kap. i 

vattenförvaltningsförordningen.
18

 Baserat på dessa kriterier fastställer vattenmyndigheten 

miljökvalitetsnormer för de enskilda vattendragen enligt 4 kap. 

vattenförvaltningsförordningen. Till skillnad från de kemiska miljökvalitetsnormerna räknas 

de ekologiska inte som gränsvärden.
19

  

 

                                                 
14

 Michanek och Zetterberg, 2012, s. 178. Se avsnitt 1.1. 
15

 Direktiv 2000/60/EG art 10; direktiv 2008/105/EG,  not. 77; direktiv 2006/118/EG. 
16

 Prop. 2009/10:184, s. 40. 
17

 Direktiv 2000/60/EG, art 4.1 a) 
18

 Enligt Michanek och Zetterberg, 2012, s 181-182, har det har diskuterats om de ekologiska 

miljökvalitetsnormerna utfärdats på ett korrekt sätt eller om de måste utfärdas av regeringen för att inte strida 

mot 5 kap 1 § 2 s. då det inte står uttryckligen i ramvattendirektivet att de ekologiska kvalitetskraven ska ses 

som ”miljökvalitetsnormer”  
19

 Prop. 2009/10:184, s. 40. 
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3.2 Genomförande av miljökvalitetsnormer genom åtgärdsprogram 

Åtgärdsprogram används som tidigare nämnts för att genomföra målen om vattenstatus och de 

preciserade miljökvalitetsnormerna i vattendistrikten.
20

 Innehållet i åtgärdsprogrammen 

preciseras i artikel 11 i vattendirektivet. I svensk rätt regleras åtgärdsprogram i 5 kap. 6 § MB 

och dessa får omfatta alla verksamheter och åtgärder som kan påverka möjligheten att 

miljökvalitetsnormer följs. Åtgärdsprogam ska enligt samma paragraf ha ett visst innehåll,  

bl. a vilka åtgärder som ska vidtas, av vilken myndighet och när, hur förbättringskrav ska 

fördelas mellan olika miljöpåverkande källor och åtgärder, hur mycket åtgärderna bedöms 

bidra till att miljökvalitetsnormen följs, en konsekvensanalys för programmet från allmän och 

enskild synvinkel samt hur detta ska finansieras.  Gäller åtgärdsprogrammen vattendistrikt ska 

de också, enligt 6 kap. 5 § vattenförvaltningsförordningen, bl. a innehålla åtgärder för att 

skydda dricksvatten, åtgärder för att åstadkomma omprövning av tillstånd och villkor för 

miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet i den mån det behövs, åtgärder för att hindra 

och reglera diffusa utsläpp av föroreningar, åtgärder för att förebygga eller begränsa att 

grundvatten förorenas och åtgärder för att motverka alla andra betydande negativa 

konsekvenser på vattenmiljön, speciellt för att god ekologisk status eller potential ska kunna 

nås med avseende på hydromorfologiska förhållanden i vattendragen.  

 

3.3 Genomförande av miljökvalitetsnormer mot enskilda 

Som grundregel har myndigheter och kommuner ansvaret för att miljökvalitetsnormer 

genomförs, enligt 5 kap. 3 § MB. Det finns alltså inte något krav om att enskilda ska följa 

normerna, utan myndigheter ska rikta åtgärder mot miljöpåverkande aktörer så normerna 

följs.
21

 

 

När myndigheter ingriper mot enskilda verksamheter och åtgärder vid prövning av tillstånd, 

tillåtlighet, godkännande, dispens, villkor samt vid tillsyn blir de allmänna hänsynreglerna i 2 

kap. MB aktuella. Enligt 2 kap. 7 § 1 st. MB ska en rimlighetsavvägning göras mellan nytta 

av skyddsåtgärder/försiktighetsmått och kostnad. Om verksamheten eller åtgärden påverkar 

en miljökvalitetsnorm aktualiseras också 2 kap. 7 § 2-3 st. MB. Huvudregeln i 2 st. förklarar 

att de krav som behövs för att följa en så kallad gränsvärdesnorm enligt 5 kap. 1 § 1 st. ska 

ställas trots rimlighetsavvägningen. Om ett åtgärdsprogram fastställts för att följa normen ska 

detta användas som vägledning vid bedömningen av behovet av krav.  

                                                 
20

 Michanek och Zetterberg, 2012, s. 178. 
21

 Prop. 2009/10:84, s. 35; Se även Michanek och Zetterberg, 2012, s. 160. 
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De miljökvalitetsnormer som inte är gränsvärdesnormer, t ex. de ekologiska 

miljökvalitetsnormerna som räknas till övriga krav som följer av EU-medlemskapet. 5 kap. 2 

§ 4 p. MB, ska ses som vägledande vid tillämpningen av 2 kap. MB.
22

 Om detta har en del 

praxis utvecklats. I MÖD 2012:19 avslogs en tillståndsansökan till ett nytt vattenkraftverk 

eftersom miljökonsekvensbeskrivningen inte innehöll information om vilken påverkan 

verksamheten skulle ha på vattendragets ekologiska status.  

 

I mål nr M 10108 (2012-09-13) framförde mark- och miljööverdomstolen att 

prövningsmyndigheten vid ansökan om tillstånd för verksamhet ska pröva, genom tillämpning 

av hänsynsreglerna i 2 kap. MB, om verksamheten medför att miljökvalitetsnormen god 

ekologisk status inte kan nås och om vattenförekomstens status kommer försämras mer än 

tillfälligt. Myndigheten ska också ställa krav på skyddsåtgärder och försiktighetsmått så att 

normen ska nås i tid. Målet gällde tillåtlighet till utbyggnad av ett kraftverk i Laxsjöån. Mark- 

och miljööverdomstolen ansåg att utbyggnaden inte verkade förhindra eller försvåra de 

åtgärder som behövdes för att nå god ekologisk status till år 2012, ett hovrättsråd var dock av 

skiljaktig mening. Målet återgick till mark- och miljödomstolen för beviljande av tillstånd 

samt bestämmande av villkor. Domstolen skickade in en begäran om förhandsavgörande till 

EU-domstolen för att klargöra dels hur artikel 1 i direktivet och dels hur 

undantagsbestämmelserna i artikel 4.7 ska tolkas. Därefter drogs tillståndsansökan tillbaka 

varpå även begäran om förhandsavgörande drogs tillbaka.
23

  

 

I mål nr M 6369-12 (2013-03-26) avgjorde mark- och miljööverdomstolen att Gamleby 

avloppsreningsverk i Västerviks kommun skulle få tillstånd till fortsatt drift utan 

tidsbegränsning. Detta trots att en omlokalisering (enligt 2 kap. 6 § MB) skulle varit positivt 

med tanke på luktolägenheter och utsläpp av näringsämnen till Gamlebyviken. Viken hade 

otillfredsställande ekologisk status och i målet hade utretts att utsläppen av näringsämnen till 

viken behövde minska för att miljökvalitetsnormen god ekologisk status år 2021 skulle kunna 

nås. Vid en rimlighetsavvägning enligt 2 kap. 7 § 1 st. MB ansågs dock att kostnaden för 

omlokalisering skulle vara orimlig för verksamhetsutövaren i proportion till nyttan efter att 

andra skyddsåtgärder vidtagits. Så var inte fallet i MÖD 2014:15. I det målet ålades en 

                                                 
22

 Prop. 2009/10:184, s. 40, s. 45 f. 
23

 Mål C-251/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Östersunds tingsrätt (Sverige) den 6 maj 2013 - 

E.ON Vattenkraft Sverige Aktiebolag/Kammarkollegiet m.fl.; Havs- och vattenmyndigheten, 2014, s. 13. 
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vattenverksamhet i form av vattenkraftverk att inrätta fiskvägar för upp- och 

nedströmsvandring förbi vandringshinder eftersom nyttan för detta bedömdes överväga 

kostnaderna. Bristande kontinuitet i vattendraget hade i förvaltningsplanen utpekats som en 

orsak till bristande ekologisk status och enligt åtgärdsprogrammet var fiskvägar och 

minimitappning möjliga åtgärder. Mark- och miljödomstolen resonerade att kvalitetskraven 

för god ekologisk status är tydliga nog för att det ska gå att bedöma om de kan nås inom 

tidsfristen. Vid en direktivkonform tolkning av vattendirektivet är de därför bindande vid 

tillståndsprövningar och målen ska nås om inget undantag är tillämpbart.  

 

För gränsvärdesnormer, som de för kemisk status, gäller dock högre krav. Hänsynsreglerna 

ska tillämpas utan hänsyn till kostnaden för nyttan enligt 2 kap. 7 § 2 st. MB. Myndigheter 

ska uppmärksamma även bara risken för att ett gränsvärde inte kommer följas. Om 

störningsbidraget inte är betydligt i ett större sammanhang kan dock lägre krav ställas.
24

  

 

I 2 kap. 7 § 3 st. MB framgår att om en verksamhet eller åtgärd (t ex. förändring av befintlig 

verksamhet) vid prövning av tillåtlighet, tillstånd, godkännande eller dispens, visar sig 

medföra en ökad förorening eller störning som kan antas bidra mer än på ett obetydligt sätt till 

att en gränsvärdesnorm inte följs, får verksamheten eller åtgärden bara tillåtas om den 

uppfyller någon av tre alternativa undantagsregler. Med obetydligt bidrag menas enligt 

propositionen exempelvis om verksamheten medför en försumbar trafikökning som bidrar till 

att gränsvärdesnormen inte följs.
25

 

 

Den första undantagspunkten gäller om verksamheten eller åtgärden ”är förenlig med ett 

åtgärdsprogram som har fastställts för att följa normen.” Om en verksamhet eller åtgärd har 

förutsetts i ett åtgärdsprogram och programmet innehåller åtgärder för att kompensera de 

ökade störningar eller föroreningar som verksamheten eller åtgärden bidrar med kan den 

tillåtas enligt propositionen.
26

  

 

Den andra undantagspunkten gäller om verksamheten eller åtgärden förenas med villkor om 

att vidta alternativt bekosta kompenserande åtgärder i en utsträckning som gör att 

                                                 
24

 Prop. 2009/10:184, s. 74. 
25

 Prop. 2009/10:184, s. 74. 
26

 Prop. 2009/10:184, s. 74. 
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möjligheterna för att följa normen ökar i en utsträckning som inte är obetydlig.  Det spelar 

ingen roll vid vilken verksamhet detta sker.
27

 

 

Den tredje och sista undantagspunkten kan användas om verksamheten eller åtgärden, trots att 

möjligheterna att följa normen på kort sikt eller i ett litet geografiskt område försvåras, kan 

antas väsentligt öka förutsättningarna för att miljökvalitetsnormen följs på längre sikt eller i 

ett större geografiskt område. Exempel på sådana situationer kan vara utbyggnad av 

kollektivtrafik som initialt ger ökade störningar och föroreningar men leder till förbättring 

långsiktigt, eller tunnlar för biltrafik som ger ökade avgashalter vid tunnelmynningarna men 

som avlastar större områden från föroreningarna.
28

 

 

Även vid planläggning och andra ärenden under plan- och bygglagen (2010:900) ska 

miljökvalitetsnormer följas, enligt 2 kap. 10 § samma lag. Detaljplaner och 

områdesbestämmelser kan överprövas av länsstyrelsen om det kan antas att de inte följer en 

miljökvalitetsnorm, 11 kap. 10-11 §§ plan- och bygglagen.  

 

 

4 Har Sverige uppfyllt vattendirektivets miljömål? 
 

EU lämnar stort utrymme till medlemsländerna att själva införa rättsliga system för att 

genomföra vattendirektivets mål som passar ihop med ländernas övriga rättsläge.
29

 I följande 

avsnitt analyseras om Sverige uppfyller vattendirektivets miljömål i artikel 4.1 genom den 

rättsliga implementeringen av målen som svenska miljökvalitetsnormer.  

 

För att kunna svara på om Sverige gör vad vattendirektivet kräver behöver det först utredas 

vad direktivets krav faktiskt är. Vilken förpliktelse som miljömålen i artikel 4.1 innebär är en 

omdiskuterad fråga i doktrin.
 30

 Anledningar till detta är att vattendirektivet är ett komplicerat 

regelverk och att en språklig tolkning av direktivet kan vara problematisk eftersom skillnader 

uppstår vid översättningar till olika språk. Somliga menar att det är bindande att målen nås till 

uppsatt tid och att det är tvingande för medlemsländerna att göra allt som faktiskt är möjligt 

för att uppnå resultatet. Andra menar att målen förpliktat medlemsländerna till att genomföra 

                                                 
27

 Prop. 2009/10:184, s. 74. 
28

 Prop. 2009/10:184, s. 74. 
29

 Se FEUF Art. 288. 
30

 Se exempelvis van Kempen, 2012, s. 520-533; Olsen-Lundh, 2014, s. 76; dock Bjällås och Fröberg, 2013, s. 

24. 
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alla de åtgärder de anser är rimliga att vidta för att målen ska nås inom utsatt tid.
 31

    I 

praktiken är det bara EU-domstolen som kan avgöra vad som faktiskt gäller.
32

 Ostridigt är att 

den svenska lagstiftningen måste garantera att direktivets bestämmelser genomförs fullt ut, på 

ett klart och tydligt sätt. Ett osäkert rättsläge är inte acceptabelt även om det skulle förtydligas 

genom rättspraxis.
33

 

 

En begäran om förhandsavgörande i mål C-461/13 Bund für Umwelt und Naturschutz 

Deutschland e.V. mot Förbundsrepubliken Tyskland kan komma att ge intressanta besked 

angående miljömålens status. Målet pågår men generaladvokaten har lämnat förslag till 

avgörande, detta är dock inget som domstolen är skyldig att rätta sig efter.
34

  Resonemanget 

som generaladvokaten för är att artikel 4.1 a i) (kravet om icke-försämring) i direktivet ska 

tolkas som att medlemsstaterna är skyldiga (om undantag inte är tillämpliga) att vägra 

godkänna projekt som kan medföra försämring av status hos ytvatten, alternativt riskera att 

god status för ytvattenförekomster, god ekologisk potential eller god kemisk status inte kan 

nås i tid. Generaladvokaten föreslår även att ”försämring av status” i artikel 4.1 a i) ska tolkas 

så att försämring innebär alla försämringar av en kvalitetsfaktor eller ett ämne som används 

för att klassificera status enligt bilaga V, till en nivå som är under den aktuella 

klassificeringsnivån. Inte bara försämring till en annan statusklass med andra ord. 

 

Mål C-43/10 Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias m.fl. mot Ypourgos Perivallontos, 

Chorotaxias kai Dimosion ergon m.fl. handlade om ett projekt för att överföra vatten från ett 

avrinningsområde till ett annat, före det att förvaltningsplaner utformats. I förhandsavgörandet 

beslutades bland annat att medlemsstaterna är skyldiga att inte vidta åtgärder som allvarligt 

kan äventyra att resultaten som föreskrivs i artikel 4 (miljömålen) i vattendirektivet inte kan 

nås. Detta gäller oavsett om det sker under vattendirektivets införlivandefrist eller i en 

övergångsperiod. 

 

                                                 
31

 van Kempen, 2012, s. 501-530. 
32

 SOU 2013:69, s.146. 
33

 SOU 2005:113, s. 93. 
34

Sveriges Riksdag, EU-upplysningen [http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/EUs-institutioner/EU-

domstolen/] 2015-05-25. 

http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/EUs-institutioner/EU-domstolen/
http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/EUs-institutioner/EU-domstolen/
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I svensk rätt anses kravet om icke-försämring samt att nå miljömålen i vattendirektivet som 

bindande. Hade de inte varit det skulle det inte finnas t ex. undantag till tidfristerna, som kan 

användas för att stegvis nå målen samt möjligheten till mindre stränga miljömål.
35

  

 

Sverige fick dock en formell underrättelse från EU-kommissionen år 2007 som kompletterats 

i november år 2014. Kommissionen anser att miljökvalitetsnormerna i Sverige, till skillnad 

från miljömålen i artikel 4.1, inte verkar vara bindande och att prövningsmyndigheten inte 

heller är bunden av villkoren i 4.7 vid tillståndsbeslut. I artikel 4.7 fastställs alltså villkor för 

att kunna göra undantag från bestämmelser i artikel 4.1. Enligt kommissionen kräver inte 

svensk lag att dessa villkor beaktas vid prövning av tillstånd för vattenverksamhet. Detta gör 

att projekt inte måste uppfylla dessa villkor för att få tillstånd även om det medför att 

miljömålen i 4.1 a i) och ii) (kravet om icke-försämring och att uppnå god status i 

ytvattenförekomster) inte uppfylls.
36

 I sitt svar framförde den svenska regeringen att de anser 

att artikel 4.1 är korrekt genomförd i svensk rätt. Regeringen hänvisar till 

vattenförvaltningsförordningen 4 kap. 11 § där undantagen i artikel 4.7 § är införda.
37

 Det är 

vattenmyndigheten som kan besluta om undantag för en viss vattenförekomst enligt den 

paragrafen. Det EU ifrågasätter är varför inte tillståndsmyndigheten är bundna till att göra den 

prövningen.
38

 Angående om de svenska miljökvalitetsnormerna har bindande verkan hänvisar 

regeringen till 2 kap. 7 § 2 st. MB där de framkommer att de krav som behövs ska ställas vid 

tillståndsprövning för att en miljökvalitetsnorm i form av ett gränsvärde, som de för kemisk 

status, ska följas.
39

 Denna stoppregel gäller dock inte de ekologiska miljökvalitetsnormerna 

som alltså har lägre status i svensk rätt än de kemiska miljökvalitetsnormerna, en gradskillnad 

som inte existerar i vattendirektivets miljömål som miljökvalitetsnormerna är menade att 

operationalisera. Det innebär att den ekologiska statusen kan få vika undan om potentiella 

skyddsåtgärder är för dyra.  

 

                                                 
35

 Prop. 2009/10:184, s. 42. 
36

 Europeiska kommissionen, kompletterande formella underrättelse, den 27 november 2014, Överträdelse 

2007/2239. 
37

 Svar på kompletterande formell underrättelse angående införlivandet av direktiv 2000/60/EG om upprättande 

av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (SG-Greffe(2014)D/17632, Överträdelse 

nummer 2007/2239) 2015-01-27. 
38

 Europeiska kommissionen, kompletterande formella underrättelse, den 27 november 2014, Överträdelse 

2007/2239. 
39

 Svar på kompletterande formell underrättelse angående införlivandet av direktiv 2000/60/EG om upprättande 

av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (SG-Greffe(2014)D/17632, Överträdelse 

nummer 2007/2239) 2015-01-27. 
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Även om kraven på genomförandet av miljömålen diskuteras kvarstår förpliktelsen att 

miljömålen ska uppnås.
40

 Huvudregeln är att god vattenstatus ska nås till december år 2015. 

Enligt utvärdering nås målet om god eller hög ekologisk status i 17 % av 

kustvattenförekomsterna, 49 % av sjöarna och 32 % av vattendragen. För kustvattnen är detta 

en liten förbättring sedan år 2009 men för sötvattnen innebär det en försämring jämfört med 

år 2012 vilket kan förklaras delvis av ändrade bedömningsgrunder.
 41

 God kemisk status 

uppnås inte i någon av de statusklassade ytvattenförekomsterna. Detta beror till stor del på att 

kvicksilver finns upplagrat i marken och långsamt läcker ut i grundvatten och ytvatten. Men 

även andra ämnen överskrider gränsen för god kemisk status. Det saknas dock mätdata från 

många sjöar och vattendrag vilket inneburit att statusklassning ofta skett baserat på modeller, 

expertbedömningar eller inte skett överhuvudtaget.
42

 God kemisk status exklusive kvicksilver 

uppnås i 21 % av kustvattnen, 18 % uppnår ej god och resterande kustvatten är ej 

klassificerade.
43

  

 

Statusbedömning av grundvattenförekomster görs baserat på underlag som inte uppfyller 

vattendirektivets krav.
 

Det gör bedömningen av måluppfyllnad osäker eftersom den 

systematiskt överskattas.
 44

  

 

Sverige når alltså inte målen och får kritik av EU för det rättsliga genomförandet av 

miljökvalitetsnormerna. I kommande avsnitt jämförs de svenska miljökvalitetsnormerna med 

vad som enligt doktrin är ideala miljökvalitetsnormer för att kunna genomföra miljömål, vilka 

utgör delmål till det övergripande målet hållbar utveckling.
45

 

 

 

5 Ideala miljökvalitetsnormer för hållbar utveckling 
 

För att målet hållbar utveckling och underliggande miljömål för vatten ska kunna nås behöver 

de operationaliseras, alltså göras rättsligt verksamma.
46

 Det innebär att målen ska brytas ned i 

delmål, omsättas i lagregler som gäller för faktiska personer, dessa ska efterföljas och 

effekterna av detta ska bli ändamålsenliga i de komplexa system som regleras. 

                                                 
40

 Prop. 2009/10:184, s. 42. 
41

 Naturvårdsverket, 2015, vol. 2, s. 29-31, 69. 
42

 Naturvårdsverket, 2015, vol. 2, s. 29-31. 
43

 Naturvårdsverket, 2015, vol. 2, s. 69-70. 
44

 Naturvårdsverket, 2015, vol. 1, s. 410. 
45

 Westerlund, 1997, s. 45. 
46

 Westerlund, 2003, s. 95-96.   
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Miljökvalitetsnormerna för vatten är konkreta delmål för miljöns tillstånd som inte får 

överskridas.
47

     

 

Baserat på hållbar utveckling (ekologisk sådan i synnerhet) av icke-linjära system där det inte 

är önskvärd att ekosystem försämras bortom vissa gränser och med perspektiv även på 

framtiden, har Gipperth tagit fram ett förslag på kriterier för hur en ideal miljökvalitetsnorm 

skulle kunna se ut och genomföras. Begreppet miljökvalitetsnorm utgår här alltså inte från 

annan rättslig terminologi. Tre kriterier måste vara uppfyllda för att en regel ska räknas som 

en ideal miljökvalitetsnorm: miljörelationskriteriet, rättsverkanskriteriet och 

återkopplingskriteriet.
48

   

 

5.1 Miljörelationskriteriet 

”En miljökvalitetsnorm skall avspegla gränsen för ett miljötillstånd eller del därav, som är 

objektivt kontrollerbar och som inte får överskridas efter en viss tidpunkt.”
49

 

 

Med miljötillstånd menas ett förhållande i den yttre miljön. Detta förhållande kan beskrivas 

på många olika sätt. Det kan exempelvis handla om tillståndet i ett visst medium som vatten, 

luft eller jord, tillståndet i ett ekosystem eller en population av organismer. Det är dock viktigt 

att gränsen för det eftersträvansvärda miljötillståndet är beskrivet så exakt att det är möjligt att 

objektivt kontrollera om det är uppfyllt.
50

  

  

5.2 Rättsverkanskriteriet 

”En miljökvalitetsnorm skall vara kopplad till regler om rättsverkan som är tillräckliga för att 

upprätthålla gränsen för miljötillståndet.”
51

 

 

Människors förhållningssätt påverkar miljötillståndet. Miljökvalitetsnormer anger dock inte 

hur enskilda människor eller myndigheter ska förhålla sig för att normen inte ska överträdas. 

Det gör att regler måste finnas på plats som påverkar människors materiella rättsläge, alltså 

det som är tillåtet att göra och inte i förhållande till miljötillståndet som miljökvalitetsnormen 

beskriver så att den inte överskrids. Kriteriet är uppfyllt om det finns både skyldighet och 

                                                 
47

 Gipperth, 1999, s. 42- 47. 
48

 Gipperth, 1999, s. 199. 
49

 Gipperth, 1999, s. 200. 
50

 Gipperth, 1999, s. 200 f. 
51

 Gipperth, 1999, s. 200. 
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befogenhet för något organ att utforma ett sådant rättsläge. Detta rättsläge kan utformas på 

många varierande sätt men för att miljökvalitetsnormer ska fungera krävs dock en regel som 

säger stopp när det inte finns utrymme att utöka sin belastning. För att få rätt till det kan 

undantag göras om belastningsökningen kan kompenseras med motsvarande 

belastningsminsking på annat håll eller en utvidgning av miljöns kapacitet kan åstadkommas 

för att hantera belastningen.
52

  

 

5.3 Återkopplingskriteriet 

”En miljökvalitetsnorm skall vara kopplad till en rättsgrund för att kontinuerligt revidera det 

materiella rättsläget om normen överskrids.”
53

 

 

Detta kriterium hänger ihop med föregående rättsverkanskriterium, men betonar också att 

detta gäller över tiden och att det därför behöver finnas rättslig grund för att ändra det 

materiella rättsläget för myndigheter och enskilda om miljötillståndet försämras eller inte 

förbättras som målsatt. Myndigheter ska alltså vara skyldiga att kontinuerligt utvärdera om 

det materiella rättsläget är tillräckligt för att genomföra miljökvalitetsnormen. Rättsläget för 

enskilda ska alltså utgå från miljökvaliteten och om miljötillståndet förändras kan enskildas 

rättsläge också göra det, utan att lagändring sker först. Det möjliggör att miljötillståndet 

påverkar rättsläget direkt trots att faktorer som tid och icke-linjäritet annars kan vara 

problematisk för att koppla samman miljön med rättsliga system.
54

  

 

  

6 Jämförelse med teorin om ideala miljökvalitetsnormer 
 

I detta avsnitt analyseras hur det svenska rättsliga genomförandet av miljökvalitetsnormer för 

vatten står sig jämfört med tidigare beskrivna teori om ideala miljökvalitetsnormer för att 

uppnå ekologiskt hållbar utveckling. 

 

6.1 Miljörelationkriteriet 

”En miljökvalitetsnorm skall avspegla gränsen för ett miljötillstånd eller del därav, som är 

objektivt kontrollerbar och som inte får överskridas efter en viss tidpunkt.”
55

 

                                                 
52

 Gipperth, 1999, s. 202 f. 
53

 Gipperth, 1999, s. 200. 
54

 Gipperth, 1999, s. 203. 
55

 Gipperth, 1999, s. 200. 
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Miljökvalitetsnormer ska enligt kriteriet beskriva ”gränsen för ett miljötillstånd”. Denna gräns 

verkar enligt kriteriet kunna sättas där det passar beroende på avvägningar mellan olika 

intressen och vad som räknas som gräns och tillstånd i miljön i det enskilda fallet.
56

 

Faktorerna som används till att bestämma de svenska miljökvalitetsnormerna utgår från 

sådana beslutade gränser för tillstånd i miljön.
57

 De ekologiska miljökvalitetsnormerna 

bestäms enligt vattenförvaltningsförordningen och föreskrifter som följer av denna baserat på 

faktorer i bilaga V till vattendirektivet, och motsvarar alltså den ekologiska statusklassningen.  

De kemiska miljökvalitetsnormerna motsvarar också den kemiska statusklassningen och är 

baserade på dotterdirektiven till vattendirektivet. 

 

Bestämningsfaktorerna för ekologisk status har dock kritiserats för att inte vara kopplade till 

modern ekologisk forskning.
58

 Med tanke på den högre målsättningen om ekologisk 

hållbarhet skulle detta kunna anses problematiskt då delmål verkligen behöver bestå av de 

delar som krävs för att uppfylla ett högre mål.
59

 Att de svenska miljökvalitetsnormerna 

motsvarar vattendirektivets miljömål är dock ändamålsenligt i syfte att uppfylla dessa. 

Forskningsprojekt pågår för att utveckla bestämningsfaktorerna.
60

 

 

Miljökvalitetsnormerna för vatten anses vara tillräckligt objektivt kontrollerbara för att deras 

måluppfyllnad ska hålla för bedömning i domstol.
61

 Interkalibrering sker även mellan EU:s 

medlemsländer för att statusklassningarna ska vara jämförbara mellan länder.
62

 Bristen på 

mätdata i Sverige har dock lett till att stor del av bedömningarna baseras på modeller eller 

expertbedömningar.
63

 

 

Vad gäller kriteriets krav att miljökvalitetsnormerna inte får överskridas efter en viss tidpunkt 

så har detta i praktiken en viss flexibilitet. Som huvudregel ska miljömålen i artikel 4.1 nås i 

                                                 
56

 Gipperth, 1999, s. 200. 
57

 Direktiv 2000/60/EG, bilaga V. 
58

 Josefsson och Baaner, 2011, s. 466-486,  menar att de ekologiska miljökvalitetsnormerna skulle vara mer 

relevanta för det övergripande målet hållbar utveckling om de beskrev gränser för funktionella ekosystem 

med fungerande ekosystemtjänster som klarar av att upprätthålla sig själva utan naturvårdande åtgärder 

istället för att, som dagens målsättning, sikta på att nå ett referensstadium där vattenförekomster är så 

opåverkade från mänskliga aktiviteter som möjligt.  
59

 Westerlund, 1997, s.43-47.  
60

 Se Göteborgs universitet [http://waters.gu.se/] 2015-05-25. 
61

 MÖD 2014:15 har uttalat sig om att de ekologiska kvalitetskraven är tillräckligt tydliga för att de ska gå att 

bedöma om målen kommer nås i tid. 
62

 Europeiska kommissionen, 2008. 
63

 Naturvårdsverket, 2015, vol. 2, s. 31. 
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december år 2015. Med undantag kan detta förlängas till år 2021 eller som längst år 2027. 

Möjligheten att förlänga tidsfristen har använts till nästan alla vattenförekomster som är 

utsatta för risk.
64

 Även om undantaget kanske använts mer som regel än undantag finns en 

bortre tidsgräns då miljökvalitetsnormerna och målen ska vara uppfyllda.  

 

Eftersom miljökvalitetsnormerna avspeglar objektivt kontrollerbara gränser för miljötillstånd 

samt har tidsbegränsningar anser jag att miljörelationkriteriet är uppfyllt.
65

 

 

6.2 Rättsverkanskriteriet 

”En miljökvalitetsnorm skall vara kopplad till regler om rättsverkan som är tillräckliga för att 

upprätthålla gränsen för miljötillståndet.”
66

 

 

Dagens samt planerade styrmedel är inte tillräckliga för att uppnå och upprätthålla gränsen för 

målstatusen i alla vattenförekomster som vattendirektivet omfattar.
67

 På det stora hela uppnås 

därför inte rättsverkanskriteriet. 

 

För att miljökvalitetsnormer ska kunna genomföras genom de allmänna hänsynsreglerna krävs 

att det finns en rättsligt bindande stoppregel som gäller om normen riskerar att överskridas, 

alternativt att ökad belastning kompenseras.
68

 Om miljökvalitetsnormer av kategorin 

gränsvärden (som de kemiska miljökvalitetsnormerna) riskerar att överskridas gäller en sådan 

stoppregel med vissa undantag. Det första enligt 2 kap. 7 § 3 st. 1 p. var om 

verksamheten/åtgärden är förenlig med ett åtgärdsprogram vilket i propositionen utvecklas till 

att verksamheten/åtgärden förutsågs i åtgärdsprogrammet och kompensationsåtgärder därmed 

räknats in i programmet. Michanek och Zetterberg har ifrågasatt att åtgärdsprogram, utan att 

vara varken rättsligt bindande eller överklagbara, kan vara godtagbara skäl till rättsligt 

bindande tillstånd som kan bidra till att ett gränsvärde överskrids. Detta underminerar 

gränsvärdenas rättsverkan eftersom situationer kan uppstå då kompensationsåtgärder i 

åtgärdsprogram inte genomförs pga. exempelvis resursbrist.
69

  

 

                                                 
64

 Europeiska kommissionen, 2012, s. 49. 
65

 Jfr Gipperth, 2002, s. 488. 
66

 Gipperth, 1999, s. 200. 
67

 Europeiska kommissionen, 2015, s. 31. 
68

 Gipperth, 1999, s. 210-213. 
69

 Michanek och Zetterberg, 2012, s. 166 f. 
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Miljökvalitetsnormer i form av kemiska gränsvärden får alltså inte ”riskera att påverkas mer 

än obetydligt” om inte undantagen i 2 kap. 7 § MB 3 st. är tillämpliga. Kanske har praxis 

ännu inte riktigt utvecklat hur stora utsläpp en verksamhet får bidra med i förhållande till 

risken att överskrida en miljökvalitetsnorm i recipienten. Flera fall är på gång där 

miljökvalitetsnormer i form av kemiska gränsvärden diskuteras i anslutning till verksamheter. 

Tillstånd har givits utan att vilka utsläppsvillkor som ska gälla har fastställts slutgiltigt, detta 

är under prövotid för att göra närmare undersökningar.
70

 Havs- och vattenmyndigheten anser 

att miljökvalitetsnormerna för vatten behöver tillämpas mer och få större genomslag i 

domstolsavvägningar vid tillståndsprövningar för att ett uppnå ett tydligare rättsläge.
71

 

Motsatsvis står det klart att ”obetydliga bidrag” till att överskrida en miljökvalitetsnorm är 

tillåtna, gränsvärde eller ej, åtminstone efter att de allmänna hänsynsreglerna tillämpats. 

 

De ekologiska miljökvalitetsnormerna har lägre status i svensk rätt än de för kemisk status 

eftersom stoppregeln i 2 kap. 7 § 2 st. MB inte gäller dem. Genomförandet blir en 

avvägningsfråga mellan nytta och kostnad för skyddsåtgärder enligt 2 kap 7 § 1 st. I 

jämförelse med kriterierna för en ideal miljökvalitetsnorm uppfylls således inte 

rättsverkanskriteriet för de ekologiska miljökvalitetsnormerna och för icke-försämringskravet. 

 

Ansvaret för att genomföra miljökvalitetsnormer ligger på kommuner och andra myndigheter 

enligt 5 kap. 3 § MB. Åtgärdsprogram är den huvudsakliga metoden som myndigheterna har i 

förfogande för att genomföra miljökvalitetsnormerna.
72

 Dessa är rättsligt bindande för 

myndigheter men inte kopplade till enskildas rättsläge och de är inte överklagbara. 

Åtgärdsprogrammen är alltså inte operationaliserade fullt ut eftersom detta skulle kräva 

koppling till det materiella rättsläget hos enskilda.
73

 Rättsverkanskriteriet uppfylls därför inte 

för åtgärdsprogrammen, trots att dessa har viss rättsverkan och spelar en viktig roll som 

planerings- och beslutsunderlag.
74

 I första hand är det administrativa åtgärder som införts i 

åtgärdsprogrammen. Administrativa åtgärder kan visserligen vara bra, men leder inte till 

förbättrad status utan att ytterligare åtgärder genomförs direkt i miljön.
 75
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Den huvudskaliga funktionen av dagens åtgärdsprogram verkar kanske snarare vara som 

genomdrivandeinstrument.
76

 Betydelsen av bra genomdrivandeinstrument ska dock inte 

underskattas då en förvånande stor del av genomförandeunderskottet kan bestå av ett 

genomdrivandeunderskott av befintliga regler.
77

   

 

Åtgärdsprogramsutredningen föreslog att miljökvalitetsnormernas rättsverkan mot enskilda, 

myndigheter samt kommuner skulle skärpas och tydliggöras för att miljökvalitetsnormerna 

skulle kunna uppnås och upprätthållas.
78

 Alternativen som utredningen pekade på för hur 

detta kunde ske var antingen att en myndighet skulle ha möjlighet att överpröva 

genomdrivandet av åtgärdsprogram, en modell som vanligtvis inte används i svensk 

förvaltning. Eller att åtgärdsprogrammen så långt som möjligt skulle innehålla föreskrifter 

med försiktighetsmått direkt riktade till enskilda och myndigheter.
79

 Regeringen höll dock 

inte med om utredningens förslag och framhöll att miljöområdets traditionella reglering består 

av handlingsregler som riktas direkt mot enskilda källor som kan åstadkomma miljöpåverkan. 

Miljökvalitetsnormer har ett motsatt perspektiv vilket innebär att de utgår från det 

sammanlagda resultatet i miljön, men ska inte ge några handlingsregler i sig. Perspektiven ska 

tillämpas parallellt och ska komplettera varandra menade regeringen. 

Åtgärdsprogramutredningens förslag ansågs sammanblanda dessa perspektiv och göra att 

systemet och ansvarsfördelningen skulle uppfattas som problematisk och otydlig vid 

tillämpning.
80

 Regeringen framhöll ändå miljökvalitetsnormernas betydelse som verktyg då 

många olika källor bidrar till en oacceptabel miljösituation och kraven behöver fördelas 

mellan många. 
81

 Jag anser det värt att uppmärksamma att trots att miljökvalitetsnormerna i 

propositionen beskrivs som viktiga verktyg som ska komplettera systemet med 

handlingsregler mot enskilda, så avslås åtgärdsprogramutredningens förslag utan att 

ytterligare resonemang förs kring hur miljökvalitetsnormerna istället ska genomföras och hur 

ansvarsfördelningen för detta bör vara.   

 

Om inte de grundläggande hänsynskraven ska ligga till grund för genomförandet av 

miljökvalitetsnormer krävs det enligt rättsverkanskriteriet istället att ett genomförandeorgan 

har rättslig grund att utifrån miljötillståndets förhållande till miljökvalitetsnormen påverka 

                                                 
76

 Gipperth, 1999, s. 199. 
77

 Westerlund, 1997, s. 54-57. 
78

 SOU 2005:113, s. 135 ff;  Prop. 2009/10:184, s. 35 f.  
79

 Prop. 2009/10:184, s. 36; SOU 2005:113, s. 135.  
80

 Prop. 2009/10:184, s. 36 
81

 Prop. 2009/10:184, s. 35. 



21 

 

rättsläget för de miljöpåverkande aktörerna och fördela förbättringskrav mellan dem. 

Pågående verksamheter ska alltså kunna få höjda krav, vilket kan orsaka ekonomiska 

svårigheter. Detta ska också kunna upprepas om det behövs för att uppfylla 

miljökvalitetsnormen. Den typen av genomförande anses vara svår ur rättspolitisk synvinkel 

eftersom den är komplicerad att kombinera med principer som legalitet och förutsebarhet. De 

starka intressekonflikter som kan uppkomma ur sådana situationer utgör starka skäl till att 

föredra att genomföra miljökvalitetsnormer genom allmänna handlingsregler som gäller 

normalt. Ett problem med att genomföra miljökvalitetsnormer enbart med hjälp av allmänna 

handlingsregler är att det kan ta för lång tid. Det är då viktigt att det finns en tydlig rättslig 

grund som beskriver när myndigheter kan gå in och ställa högre krav.
82

 För att undvika de 

komplikationer som kan uppstå kanske det vore önskvärt om lagstiftaren förde denna 

diskussion på ett tydligare sätt och klargjorde hur de svenska miljökvalitetsnormerna ska 

anses uppfylla kravet om att vara rättsligt bindande. 

 

Det finns många olika typer av verksamheter som påverkar tillståndet i miljön och flera av 

dessa verksamheter regleras i sektorspecifik eller äldre lagstiftning där miljötillståndet hos 

naturresurserna som utnyttjas eller påverkas inte har varit utgångspunkten för vilka åtgärder 

och verksamheter som tillåtits.
83

 Det största miljöproblemet i svenska vatten är fysisk 

påverkan vilket orsakas av bl. a areella näringar som skogsbruk och jordbruk samt 

vattenkraftsproduktion.
84

 Gamla vattenkraftverk och dammar har storskaliga effekter på 

förhållandena i våra vattendrag men kan ha tillstånd utan tidsbegränsning baserade på gammal 

lagstiftning med bristande miljöhänsyn. Lagstiftningen som rör vattenverksamhet är under 

utredning.
85

 Faktum kvarstår dock att om tillståndet i miljön ska användas som utgångspunkt 

(vilket är syftet med miljökvalitetsnormer) för rättsläget krävs att man utgår från vilken 

påverkan som recipienten har och fokuserar på att åtgärda källorna till detta. Det är vilken 

slags påverkan det handlar om och hur stor skada detta medför som påverkar miljötillståndet. 

Inte från vilken sektor eller från vilket årtal källan till föroreningen eller störningen hör.
86

 Den 

svenska rättens förmåga att utgöra en skyddsbarriär mot försämrad vattenstatus varierar 

beroende på om orsaken till försämringen är diffusa utsläpp, en areell näring, 
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vattenverksamhet, en verksamhet som styrs av gammal lag eller en verksamhet eller åtgärd 

som prövas enligt miljöbalken.
87

 

 

För att miljömålen ska vara rättsligt verksamma krävs också att störningar och föroreningar 

från åtgärder och verksamheter som vi av någon anledning väljer att inte tillståndspröva samt 

att alla de ”obetydliga bidragen” till att överskrida en miljökvalitetsnorm kompenseras av 

någon annan aktör, alltså att ansvaret övervältras. Att övervältra ansvar kan vara användbart 

eftersom det kan vara svårt att utöva tillsyn över små verksamheter eller diffusa källor (ex 

bilister), att avgöra vad som anses vara förändrad eller pågående verksamhet eller av politiska 

orsaker till att vi vill ha vissa verksamheter.
88

  Jag har inte funnit någon enhetlig diskussion i 

rättskällorna angående hur diffus påverkan är tänkt att kompenseras och av vem, även om 

åtgärdsprogrammen ska innehålla åtgärder riktade mot diffusa utsläpp och uppgifter om hur 

förbättringskrav ska fördelas mellan olika miljöpåverkande källor. Om flera verksamheter 

tillsammans gör att en miljökvalitetsnorm överträds och kraven som behövs för att 

miljökvalitetsnormen ska nås bedöms som orimliga för de enskilda verksamheterna så finns 

ingen möjlighet att ställa mer långtgående krav. Hur miljökvalitetsnormerna då ska nås är 

oklart.
89

 Enligt proposition 2009/10:184 är det inte genom enskilda prövningar som man ska 

komma tillrätta med diffusa föroreningar och störningar. Dessa ska därför tillåtas. Istället bör 

mer generella styrmedel användas för att komma tillrätta med problemet.
90

 Vilka styrmedel 

som syftas på framkommer inte i propositionen. Miljöbalkskommittén föreslog, mot bakgrund 

av att stora punktkällor redan står under stränga krav enligt miljöbalken och är föremål för 

både tillståndsprövning och tillsyn oavsett om miljökvalitetsnormer finns eller inte, att 

miljökvalitetsnormerna kan ha större betydelse genom att påverka små och svåridentifierade 

källor. Vidare uppmärksammades betydelsen av att kunna göra insatser mot dessa diffusa 

källor för att följa miljökvalitetsnormer. Miljöbalkskommittén föreslog därför att regeringen 

eller den myndighet eller kommun som regeringen bestämmer ska kunna föreskriva om 

förbud, skyddsåtgärder, begränsningar och andra försiktighetsmått för att följa 

miljökvalitetsnormer. Dessa föreskrifter skulle kräva stöd i förvaltningsplaner. Regeringen 
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avslog förslaget eftersom det ansågs olämpligt med ett brett bemyndigande inom ett område 

där behovet av generella föreskrifter inte skulle kunna gå att förutse.
91

 

 

Det kan finnas skäl till att som tidigare nämnts undvika nya oförutsedda krav för 

verksamhetsutövare och även till att låta bli att reglera vissa påverkanskällor. Andra 

möjligheter som föreslagits för att förbättra miljötillståndet är exempelvis att aktörer som gör 

mer än de vanliga kraven får en ekonomisk eller annan slags fördel. Ett annat sätt är att kräva 

att kompensationsåtgärderna för ökad belastning vid ny eller ändrad verksamhet ställs högre 

än vad belastningen faktiskt innebär. Då kommer en liten förbättring av miljötillståndet att ske 

varje gång en verksamhet ändras eller tillkommer och det skapas ett så kallat 

förbättringsöverskott. 
92

 

 

6.3 Återkopplingskriteriet 

”En miljökvalitetsnorm skall vara kopplad till en rättsgrund för att kontinuerligt revidera det 

materiella rättsläget om normen överskrids.”
93

 

 

Genomförandet av vattendirektivets miljömål bygger på adaptiv förvaltning och har alltså 

tydliga återkopplingsfunktioner. Förvaltningsplanerna ska förnyas vart sjätte år, åtgärder 

utvärderas och de åtgärder som behövs ska vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska nås.
94

 

Enligt kriteriet ska det finnas en rättslig grund för att ändra rättsläget när normer överskrids. 

Återkopplingskriteriet hänger alltså ihop med rättsverkanskriteriet eftersom det är det 

materiella rättsläget som kriteriet syftar till behöver kunna revideras kontinuerligt.
95

 I förra 

avsnittet konstaterades att det materiella rättsläget för att uppfylla miljökvalitetsnormerna är 

bristfälligt. Myndigheter har lagstiftat ansvar att genomföra miljökvalitetsnormerna genom 

åtgärdsprogram. Något bemyndigande om att de ska kunna ställa krav som förändrar 

enskildas materiella rättsläge då miljökvalitetsnormer överskrids finns dock inte.
96

 Eftersom 

verksamhetsutövarna inte direkt kan bli mottagare av höjda krav blir möjligheterna att uppnå 

miljökvalitetsnormerna en fråga om vilka resurser myndigheterna har, alternativt upp till i 

princip frivilliga initiativ från verksamhetutövare och andra.
97
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En viktig regel är dock stoppet i 2 kap. 7 § 2 st. MB som ändrar möjligheterna för att bedriva 

verksamheter och åtgärder direkt då kemiska miljökvalitetsnormer överskrids, utan att något 

särskilt beslut eller lagändring behöver göras först och fördröja responsen.
98

 Denna regel 

gäller dock som diskuterats inte de ekologiska miljökvalitetsnormerna. 

 

Stoppregeln räcker dock inte alltid till, exempelvis om miljökvalitetsnormerna för 

vattenförekomsten redan är överskridna eller om tillståndet i miljön förändras oförutsägbart. I 

stället krävs då ytterligare åtgärder riktade mot redan befintliga verksamheter för att 

genomföra miljökvalitetsnormerna. 24 kap. MB ger möjlighet för att ompröva tillstånd och 

villkor. Till exempel kan 24 kap. 3 § 1 st. 7 p. MB användas för att återkalla tillstånd, 

dispenser eller godkännanden som meddelats enligt MB om det krävs för att uppfylla 

Sveriges förpliktelser till EU. Samma paragraf 4 p. kan användas för samma ändamål om det 

uppstått förhållanden enligt 2 kap. 9 § MB då en verksamhet eller åtgärd befaras leda till 

skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för människor hälsa eller miljön. Användningen 

av 24 kap. 3 § MB är mycket begränsad. En bestämmelse som används mer är 24 kap. 5 § MB 

som ger möjlighet att ompröva miljöfarliga verksamheters och vattenverksamheters 

omfattning och villkor.
99

 Detta får till exempel enligt 1 st. 1 p. ske om verksamheten bidrar 

med någon betydelse till att en miljökvalitetsnorm inte följs. Enligt 5 st. begränsas dock 

tillståndsmyndighetens ingripande. Villkor och bestämmelser som avsevärt kan försvåra 

möjligheten att bedriva verksamheten får inte meddelas. Myndigheter har möjlighet till att 

starta omprövningsärenden, men de har ingen skyldighet att göra det.
100

  

 

För att återkopplingen från miljötillstånd till materiellt rättsläge ska fungera effektivt behöver 

det också finnas god kontinuerligt uppdaterad kunskap om hur miljötillståndet ser ut.
101

 I 

Sverige finns dock brister i miljöövervakningen vilket innebär att det för många 

vattenförekomster saknas bedömningar av miljötillståndet och att modeller och 

expertbedömningar använts istället för mätdata för att uppskatta status.
102
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Trots att det finns tydliga återkopplingsfunktioner i vattenförvaltningen bedömer jag, med 

bakgrund av trögheten i kartläggningen av miljötillståndet, att stoppregeln i 2 kap. 7 § 2 st. 

MB inte gäller all påverkan på miljökvalitetsnormer, att villkoren vid omprövning enligt 24 

kap. MB inte får bli orimligt höga oavsett miljökvalitetsnormernas status och att det inte finns 

rättsgrund för att ändra på enskildas rättsläge på något annat sätt som direkt respons på ett 

överskridande av miljökvalitetsnormerna, att återkopplingskriteriet ändå inte uppfylls helt och 

hållet. Till stor del för att kriteriet hänger samman med rättsverkanskriteriet
103

 som inte heller 

uppfylls. 

 

 

7 Sammanfattning och slutsatser 
 

I artikel 4 i EU:s vattendirektiv finns miljömål som ska genomföras genom medlemsländernas 

åtgärdsprogram. Som huvudregel får ytvattenförekomsternas status inte försämras och god 

kemisk status och god ekologisk status eller potental ska nås senast december år 2015. 

Samtidigt ska god kvantitativ och kvalitativ status nås även för grundvatten som inte heller får 

försämras. Undantagsmöjligheter finns. Miljömålen regleras i svensk rätt som 

miljökvalitetsnormer. För att genomföra miljökvalitetsnormerna utfärdar 

vattenmyndigheterna åtgärdsprogram som får omfatta alla åtgärder och verksamheter som kan 

påverka att normerna följs. Myndigheter har ansvar för genomförandet. Vid prövning enligt 

MB gäller att de krav som behövs för att följa de kemiska miljökvalitetsnormerna ska ställas 

på verksamheter och åtgärder, trots rimlighetsavvägningen men med vissa undantag. De 

ekologiska miljökvalitetsnormerna är vägledande när MB:s allmänna hänsynsregler tillämpas. 

Enligt praxis ska myndigheter ställa krav på skyddsåtgärder och försiktighetsmått så 

normerna nås i tid om inte kostnaden är orimlig. 

 

Sverige kommer enligt utvärdering inte uppfylla vattendirektivets bindande miljömål i tid och 

har fått kritik från EU för det rättsliga genomförandet, eftersom miljökvalitetsnormerna 

varken tycks vara bindande eller rätt kopplade till direktivets villkor för undantag. Det finns 

brister i dataunderlag för att utvärdera miljömålen då korrekt statusklassning ej skett i alla 

vattenförekomster. De ekologiska miljökvalitetsnormerna har lägre status än de kemiska i 

svensk rätt vilket jag inte ser framkomma från miljömålen i artikel 4. 
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För att miljökvalitetsnormer ska vara ideala för att genomföra miljömål och uppnå hållbar 

utveckling krävs enligt Lena Gipperths teori att tre kriterier uppfylls: miljörelationskriteriet, 

rättsverkanskriteriet och återkopplingskriteriet. Miljökvalitetsnormer ska alltså utgå från en 

objektivt kontrollerbar gräns i miljöns tillstånd och uppnås inom en tidsfrist, de ska vara 

kopplade till tillräckliga regler med rättsverkan för att upprätthålla miljötillståndet och det ska 

finnas rättslig grund för att revidera det materiella rättsläget om normen överskrids. 

 

I en analys av hur det svenska genomförandet av vattendirektivets mål överensstämmer med 

Gipperths teori framkommer att miljökvalitetsnormerna utgår från miljötillståndet och är 

objektivt kontrollerbara (även om bristen på dataunderlag för närvarande är ett problem) samt 

att de är tidbegränsade (även om möjligheten till förlängd tidsfrist använts flitigt). Baserat på 

detta bedömer jag miljörelationkriteriet som uppfyllt. Rättverkanskriteriet anser jag däremot 

inte är uppfyllt eftersom styrmedlen inte räcker för att uppnå och upprätthålla gränsen för 

miljötillståndets målstatus. Enligt teorin krävs en stoppregel som inte tillåter ytterligare 

påverkan då normerna överskrids, vilket också finns för de kemiska miljökvalitetsnormerna 

men inte för de ekologiska. Obetydliga bidrag till att normerna överskrids tillåts också utan att 

det framkommer från rättskällorna hur dessa utsläpp ska kompenseras för att följa normen. 

Det finns också gamla verksamheter som inte prövats enligt miljöbalken och enligt annan lag 

regleras annorlunda. Kriteriet kräver även att miljökvalitetsnormerna är tydligt kopplade till 

enskildas materiella rättsläge men åtgärdsprogram som enligt svensk rätt är den huvudsakliga 

genomförandemetoden har ingen sådan koppling. Myndigheter har ansvaret för 

genomförandet men om denna skyldighet brister finns inga rättsliga följder eller möjligheter 

att genomdriva åtgärderna. Enligt återkopplingskriteriet ska rättslig grund finnas för att 

kontinuerligt ändra rättsläget för enskilda över tiden om miljökvalitetsnormerna inte uppfylls. 

Den sexåriga förvaltningscykeln gör att miljötillståndet och vad som krävs för 

måluppfyllnaden kontinuerligt utvärderas av myndigheter. Den tidigare nämnda stoppregeln 

påverkar också enskildas rättsläge direkt utifrån miljötillståndet utan föregående lagändring. 

Miljöbalken ger möjlighet att ompröva verksamheter som bidrar till att överskrida 

miljökvalitetsnormer. Eftersom det inte finns ytterligare bemyndiganden att ställa krav om 

detta inte räcker till och trögheter finns i miljöövervakningen anser jag att 

återkopplingskriteriet inte uppfylls fullt ut för miljökvalitetsnormerna för vatten. 

 

Slutligen, för att svara på frågan i rubriken, är det då tillåtet att försämra vattenstatus? 
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Handlingar som inte är otillåtna är motsatsvis tillåtna. Detta innebär att det är tillåtet att 

”obetydligt lite” i taget försämra kemisk vattenstatus. Försämring kan även tillåtas i 

undantagsfall om det kompenseras. Om verksamheten i fråga är pågående, kanske under 

annan lagstiftning än miljöbalken, kan det också vara tillåtet. Ekologisk status är tillåten att 

försämra om det är orimligt dyrt att bedriva verksamheten utan försämra status. För att uppnå 

hållbar utveckling och underliggande miljömål krävs att alla delmål på vägen klaras. Min 

slutsats är att det svenska rättsliga genomförandet behöver utvecklas för att inte tillåta 

handlingar som hindrar målen från att nås. 
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Avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen 
MÖD 2012:19 

MÖD, dom 2012-09-13, mål M 10108 

HovR, dom 2013-03-26, mål M 6369-12 

MÖD 2014:15 

 

Avgöranden från EU-domstolen 
Mål C-43/10: Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias m.fl. mot Ypourgos Perivallontos, 

Chorotaxias kai Dimosion ergon m.fl. Domstolens dom (stora avdelningen) den 11 september 

2012. 

Mål C-251/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Östersunds tingsrätt (Sverige) 

den 6 maj 2013 - E.ON Vattenkraft Sverige Aktiebolag/Kammarkollegiet m.fl. 
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Mål C-461/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesverwaltungsgericht 

(Tyskland) den 22 augusti 2013 — Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. mot 

Förbundsrepubliken Tyskland. 

Mål C-461/13: Generaladvokat: Jääskinen Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, 

Förslag till avgörande - 23 oktober 2014. 
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