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Förord 
Denna studie har genomförts under hösten 2009 och våren 2010 och har finansierats 
av Sveriges fem vattenmyndigheter. Rapporten finns tillgänglig på vattenmyndig-
heternas och Juridiska institutionen vid Göteborgs universitets hemsidor 
(www.vattenmyndigheterna.se respektive www.law.gu.se) och planeras att komplett-
eras med studier över ytterligare länders genomförande av de studerade nyckel-
funktionerna i vattendirektivet. Även en engelsk översättning av denna rapport 
kommer att läggas ut på hemsidorna.  

Studierna av nationell och utländsk lagstiftning har granskats av experter från 
respektive land; Joakim Kruse, Karin Wall och Maria Renberg (Sverige), Jussi 
Kauppila (Finland), Helle Tegner Anker och Lasse Baaner och (Danmark), Gudrun 
Schneider och Nicolás Rodríguez (Norge). En grupp med representanter för 
vattenmyndigheter, länsstyrelser, LRF och Svensk Energi har vid två tillfällen gett oss 
värdefulla kommentarer på utredningens upplägg. De åsikter och slutsatser som 
framförts i studien är dock våra egna. Har du synpunkter på rapporten kontakta 
gärna Lena Gipperth (lena.gipperth@law.gu.se). 

Ett stort tack till alla som hjälpt oss med synpunkter, granskning och finansiering. 
 
Göteborg i maj 2010 
 
Martina Ekelund-Entson   Lena Gipperth
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Definitioner 
Hänsynsregler – regler som med olika grad av styrning anger vad enskilda och 
myndigheter har att rätta sig efter vid en bedömning om, och på vilket sätt, en miljö-
påverkande verksamhet eller åtgärd kan tillåtas. Hänsynsregler kan både vara 
allmänna, dvs. ange mer generellt utformade krav på försiktighetsåtgärder, eller sär-
skilda, och ange mer i detalj vilket hänsynstagande som krävs.1  
 
Avrinningsområde – ”… landområde från vilket all ytvattenavrinning strömmar 
genom en sekvens av åar, floder och, möjligen, sjöar till havet vid ett enda flod-
utlopp, eller vid en enda flodmynning eller ett enda delta”.2  
 
Avrinningsdistrikt – ”… land- och havsområde som utgörs av ett eller flera 
angränsande avrinningsområden tillsammans med deras förbundna grund- och kust-
vatten …”.3 Ett avrinningsdistrikt kan bestå av fler än ett avrinningsområde, men det 
får däremot inte vara så stort att det omfattar flera större avrinningsområden.4 
 
Baslinje – en fiktiv linje som i normalfallet överensstämmer med strandlinjen i 
lågvattenstånd. I de fall då det finns öar och holmar utanför strandlinjen utgör 
baslinjen istället en rät linje mellan skärgårdens yttre punkter.5 
 
God ekologisk potential (enligt ramdirektivet för vatten) – ”… status hos en 
kraftigt modifierad eller konstgjord vattenförekomst, klassificerad i enlighet med de 
relevanta bestämmelserna i bilaga V” i ramdirektivet för vatten.6 
 
God ekologisk status (enligt ramdirektivet för vatten) – ”… status hos en 
ytvattenförekomst klassificerad i enlighet med bilaga V” i ramdirektivet för vatten.7  
 
God grundvattenstatus (enligt ramdirektivet för vatten) – ”… den status som 
uppnås av en grundvattenförekomst när både dess kvantitativa status och dess 
kemiska status åtminstone är ”god”.”.8 

                                                
1 Michanek, Gabriel & Zetterberg, Charlotta, Den svenska miljörätten, s. 50 ff. 
2 Europaparlamentet och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande 
av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område, RDV, art. 2 (13). 
3 RDV art. 2 (15). 
4 RDV art. 3 (1) samt Gipperth, Lena, Ramdirektivet för vatten – ett framsteg för skyddet av 
unionens vattenresurser?, s. 472 ur Fågelperspektiv på rättsordningen: vänbok till Staffan 
Westerlund, Basse, Ellen Margrethe m.fl. (red.). 
5 United Nations Convention on the Law of the Sea art. 5 och art. 7. 
6 RDV art. 2 (23). 
7 RDV art. 2 (22). 
8 RDV art. 2 (20). 
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God kemisk grundvattenstatus (enligt ramdirektivet för vatten) – ”… den 
kemiska status hos en grundvattenförekomst som uppfyller alla krav som definieras i 
tabell 2.3.2 i bilaga V” i ramdirektivet för vatten.9 
 
God kemisk ytvattenstatus (enligt ramdirektivet för vatten) – ”… den kemiska 
status som krävs för att uppfylla miljömålen för ytvatten enligt artikel 4.1 a …” i 
ramdirektivet för vatten.10  
 
God ytvattenstatus (enligt ramdirektivet för vatten) – ”… den status som uppnås 
av en ytvattenförekomst när både dess ekologiska status och dess kemiska status 
åtminstone är ”god”.”.11 
 
Grundvatten (enligt ramdirektivet för vatten) – ”… allt vatten som finns under 
markytan i den mättade zonen och som står i direkt kontakt med marken eller 
underliggande jordlager.”.12  
 
Kustvatten (enligt ramdirektivet för vatten) – ”… ytvatten som finns innanför 
den linje på vilken varje punkt befinner sig på ett avstånd av en sjömil från närmaste 
punkt på den baslinje från vilken bredden av territorialvattnet mäts och som, när det 
är lämpligt, sträcker sig till den yttre gränsen för vatten i övergångszon”.13 
 
Kraftigt modifierat vatten (enligt ramdirektivet för vatten) – ”… en 
ytvattenförekomst som till följd av fysiska förändringar genom mänsklig verksamhet 
på ett väsentligt sätt har ändrat karaktär…”. Vilka närmare kriterier som ska vara 
uppfyllda för att ett vatten ska karaktäriseras som kraftigt modifierat anges i art. 4 
(3)(a) i ramdirektivet för vatten.14 
 
Miljökvalitetsnorm (enligt ramdirektivet för vatten) – ”… koncentrationen av ett 
visst förorenande ämne eller en viss grupp av förorenande ämnen i vatten, sediment 
eller biota, som, för att skydda människors hälsa eller miljön, inte bör överskridas.”.15 
 
Miljömål (enligt ramdirektivet för vatten) – de mål som fastställs i art. 4 i ram-
direktivet för vatten.16 

 

                                                
9 RDV art. 2 (25). 
10 RDV art. 2 (24). 
11 RDV art. 2 (18). 
12 RDV art. 2 (2). 
13 RDV art. 2 (7). 1 sjömil = 1 852 m. 
14 RDV art. 2 (9). 
15 RDV art. 2 (35). 
16 RDV art. 2 (34). 
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Skyddade områden (enligt ramdirektivet för vatten) – områden som har getts ett 
särskilt starkt skydd enligt ramdirektivet för vatten.17 
Vattendistrikt – se ”avrinningsdistrikt”. 
 
Vattenförekomst – en underenhet inom ett avrinningsområde. Ett geografiskt 
sammanhängande vatten, såsom exempelvis en sjö eller en grundvattenförekomst 
kan, beroende på förhållandena i olika delar av sjön/grundvattnet, bestå av flera olika 
vattenförekomster.18 
 
Vatten i övergångszon (enligt ramdirektivet för vatten) – ”… förekomst av 
ytvatten i närheten av flodutlopp som delvis är av salthaltig karaktär till följd av 
närheten till kustvatten men som på ett väsentligt sätt påverkas av sötvatten-
strömmar.”.19 
 
Ytvatten (enligt ramdirektivet för vatten) – ”… inlandsvatten utom grundvatten; 
vatten i övergångszon och kustvatten utom när det gäller kemisk status då det även 
skall inbegripa territorialvatten.”.20 
 
Åtgärdsprogram – ett dokument vari det anges vilka krav och åtgärder som 
behöver vidtas för att överenskomna miljömål ska kunna uppnås.21 

                                                
17 RDV art. 4 (1)(c). En förteckning över vilka områden som avses återfinns i direktivets bilaga 
IV. 
18 NV rapport 5489, En bok om svensk vattenförvaltning, s. 68. 
19 RDV art. 2 (6). 
20 RDV art. 2 (1). 
21 RDV art. 11. 
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Sammanfattning 
Genom ramdirektivet för vattens (RDV) ikraftträdande år 2000 har i princip alla 
vattenförekomster inom EU fått ett heltäckande skydd, ett skydd som varken är 
beroende av vattnets användningsområde eller karaktär. Som ett yttersta miljömål 
föreskriver RDV att samtliga yt- och grundvattenförekomster, med vissa undantag, 
ska ha uppnått en åtminstone god vattenstatus senast 2015. EU:s medlemsstater samt 
EFTA-länderna Norge, Liechtenstein och Island måste till följd härav genomföra alla 
åtgärder som är nödvändiga för att uppnå denna status samt förhindra en försämring 
av vattenstatusen. 

I denna studie ges en fördjupad inblick i hur några av RDV:s centrala begrepp 
och styrmedel – målet om en god vattenstatus, miljökvalitetsnormer och åtgärds-
program – har kommit att genomföras i Sverige, Finland, Danmark och Norge. 
Resultatet är intressant och visar på att det finns vissa skillnader i hur direktivet har 
implementerats. Exempelvis kan nämnas att prövningsmyndigheter i samtliga länder 
med undantag för Norge är materiellt förpliktigade att iaktta beslutade miljökvalitets-
normer i samband med tillståndsprövningar etc. I Sverige och Danmark kommer 
denna skyldighet till uttryck direkt i lagtext, medan den i Finland följer av en generell 
bestämmelse som ålägger det allmänna att rätta sig efter antagna förvaltningsplaner. 
Vad som nu har sagts om myndigheters skyldighet att ta hänsyn till gällande normer i 
samband med prövning gäller även i plan- och byggnadsfrågor. På detta område kan 
dock särskilt noteras att Danmark har låtit anta betydligt strängare regler än de övriga 
länderna. 

Ett problem som identifierats i denna utredning är att det i huvudsak inte finns 
några regler som direkt förbjuder eller på annat sätt hindrar en försämring av vatten-
statusen. Härutöver saknas det också regler som förhindrar att tillstånd beviljas till 
verksamheter som medverkar till att en miljökvalitetsnorm överskrids. Ett undantag 
finns dock i den svenska miljöbalkens allmänna hänsynsregler, där det anges att den 
avvägning som görs enligt bestämmelserna aldrig får medföra att en miljökvalitets-
norm åsidosätts. I svensk rätt finns det också en regel som förhindrar att tillstånd 
beviljas till nya verksamheter som medverkar till att en miljökvalitetsnorm överträds. 
I övriga skandinaviska länder saknas denna typ av regler helt (Norge), eller så är 
möjligheterna att tillämpa dem antingen oklara eller begränsade (Finland och 
Danmark).  

Även när det gäller frågan om vilka rättsliga möjligheter det finns för tillsyns-
myndigheter att ompröva, alternativt återkalla, beviljade tillstånd skiljer sig de rättsliga 
befogenheterna åt mellan de skandinaviska länderna.  I Sverige och Finland finns det 
relativt goda möjligheter för nationella myndigheter att ingripa mot miljöpåverkande 
verksamheter som medverkar till att normer överskrids, medan rättsläget i Danmark 
och Norge är betydligt mer oklart. Intressant att notera är emellertid att tillsyns-
myndigheter i Finland och Danmark inte bara har en möjlighet, utan också en 
skyldighet, att begära omprövning under vissa omständigheter. 

När det gäller verksamheter som inte är tillståndspliktiga kan generellt sägas att 
det i de skandinaviska länderna finns goda möjligheter att på olika sätt begränsa 
sådana. Metoderna för detta skiljer sig i viss mån åt och som exempel på rättsliga 
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befogenheter kan nämnas rätten att meddela förelägganden om försiktighetsmått, 
kommunala miljöskyddsföreskrifter samt krav på att äldre verksamheter ska omfattas 
av tillståndsplikt. 

I de skandiviska länderna är åtgärdsprogram riktade mot kommuner och myndig-
heter, varför skyldigheter för enskilda inte uppkommer genom dessa, utan genom 
tillämpning av sådan lagstiftning som inte är direkt kopplade till miljömål och miljö-
kvalitetsnormer. I vissa av länderna är åtgärdsprogram bindande för nationella 
myndigheter medan de är vägledande i andra. I Finland och Danmark beslutas 
åtgärdspgrogrammen på nationell nivå, medan dessa beslut i Norge och Sverige tas 
av regionala vattenmyndigheter. I samtliga länder saknas i stort sett helt rättsliga 
mekanismer för att genomdriva åtgärder och åtgärdsprogramm. Oavsett rättslig 
reglering kan åtgärdsprogrammens utformning, framförallt detaljeringsgraden få stor 
betydelse för hur myndigheterna styrs till att vidta åtägrderna. 

En sammantagen bedömning är att det finns brister i genomförandet av RDV i 
samtliga de skandinaviska länderna. Däremot kan sägas att vissa av ländernas lag-
stiftning i nuläget tycks ge bättre förutsättningar för att realisera direktivets krav. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund	  
”Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och 
behandlas som ett sådant.” 
 
Så inleds förordet (preambeln) i EU:s ramdirektiv för vatten,22 RDV, vars 
övergripande syfte är att upprätta en gemenskapsrättslig ram till skydd för den 
Europeiska unionens yt- och grundvattenförekomster. Bakgrunden till direktivet är, 
den strävan som länge har funnits att komma tillrätta med Europas allt allvarligare 
vattenproblem, där föroreningar, överexploatering och klimatrelaterade natur-
katastrofer utgör ständiga hot mot såväl miljön som människors hälsa och välfärd.  

Rättslig reglering som syftar till att skydda specifika vattenförekomster, alternativt 
till att motverka vattenrelaterade föroreningar från vissa utsläppskällor, har funnits i 
Europa sedan mitten av 1970-talet. De politiska ambitionerna avseende skyddet av 
vattenresurserna har genom åren varierat och de miljömässiga resultaten har inte 
alltid nått upp till en önskvärd nivå.  Genom RDV:s ikraftträdande år 2000 har i 
princip allt vatten inom Europeiska unionen, i vart fall teoretiskt, kommit att ges ett 
heltäckande skydd, ett skydd som varken är beroende av enskilda vattenförekomsters 
användningssätt eller karaktär. 

Genom medlemskapet i EU har samtliga medlemsstater förbundit sig att följa 
Romfördraget23 och de övriga fördrag som tillsammans utgör grunden för gemen-
skapens samarbete. Men medlemsstaterna har också åtagit sig att efterkomma EU-
rättslig sekundärrätt i form av direktiv, förordningar, beslut och rekommendationer, 
rättsakter som med varierande grad av precision anger vilka åtgärder som behöver 
vidtas inom unionens olika samarbetsområden. När det gäller frågor om miljöskydd 
antas sekundärrätt vanligen i form av direktiv, vilka är bindande med avseende på 
vilket resultat, t.ex. miljömål, som ska uppnås inom en given tidsram. Inom ramen 
för ett sådant dokument anges endast i begränsad utsträckning vilket tillvägagångssätt 
som kommer att krävas för ett genomförande. Istället är det upp till varje 
medlemsstat att utforma sin nationella lagstiftning på ett sådant sätt att direktivets 
övergripande syfte kan uppnås.24 

I egenskap av att utgöra ett ramdirektiv lämnar RDV ett övergripande redskap 
för att upprätthålla ett gemensamt skydd för allt yt- och grundvatten inom unionen. 
Fördelen med en sådan regleringsteknik är att enskilda medlemsstater kan utforma 
sin lagstiftning med beaktande av specifika nationella, regionala och lokala förhåll-
anden. De öppna och ofta vaga formuleringarna kan emellertid vara ett bekymmer, 
både när det gäller att tolka direktivets ordalydelse och när det gäller att övervaka av 
dess efterlevnad. Således kan även EU-kommissionen och EU-domstolen, som 

                                                
22 Europaparlamentet och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande 
av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område. 
23 Fördraget om upprättandet av Europeiska Ekonomiska Gemenskapen, Romfördraget. 
24 Romfördraget art. 249. 
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ansvar för kontrollen av medlemsstaternas genomförande av direktivet, tänkas stöta 
på problem när de ska fastställa i vilken mån en viss vidtagen åtgärd är förenlig med 
formulerade krav.25  

RDV är inte bara ett ramdirektiv utan även ett minimidirektiv, varför det inte 
finns något som hindrar enskilda medlemsstater från att uppställa strängare nationella 
krav än vad som föreskrivs i ett sådant dokument. Härigenom kan länder som redan 
kommit långt i sitt vattenvårdsarbete även fortsättningsvis upprätthålla en hög 
nationell skyddsnivå. En nackdel är dock att medlemsstater vars lagstiftning före-
skriver en högre skyddsnivå än genomsnittet kan få svårigheter i konkurrensen med 
övriga EU-länder när det gäller etablering och samhällsutveckling. Exempelvis kan en 
sträng tillämpning av direktivet få långtgående negativa konsekvenser för enskilda 
medborgare och verksamhetsutövare, en synpunkt som med jämna mellanrum har 
förts fram – särskilt i den svenska debatten.26 Samtligt bör i detta sammanhang fram-
hållas att det finns argument för en ambitiös tillämpning och att en hög skyddsnivå 
faktiskt kan bidra till en ökad konkurrenskraft och på sikt även till lägre kostnader. 

Sammanfattningsvis kan sägas att RDV har potential för att fungera som ett 
viktigt redskap i arbetet med att nå målet om en god vattenstatus i Europa. 
Direktivet innebär en förstärkning gentemot tidigare EU-rättslig vattenreglering, bl.a. 
genom dess holistiska förhållningssätt och dess krav att förvaltningen ska utgå från 
vattenresursernas karaktär och status. I nuläget råder det dock fortfarande osäkerhet 
om direktivets konsekvenser, bl.a. eftersom flera av RDV:s begrepp lämnar ett 
relativt stort utrymme för tolkning. En annan aspekt är att enbart ett genomförande 
av direktivet genom lagstiftning inte garanterar att överenskomna miljömål uppnås. 
Det måste också till ett faktiskt genomförande. 

1.2 Syfte	  och	  frågeställningar	  
Syftet med föreliggande studie är att ge kunskap om hur man i Sverige, Finland, 
Danmark och Norge27 har valt att genomföra några av RDV:s mer grundläggande 
delar för att härigenom kunna fastställa om, och i så fall hur, tolkningen av direktivet 
skiljer sig åt mellan olika länder. I fokus står ett antal av direktivets särskilt viktiga 
och omdebatterade juridiska målsättningar och begrepp: 

Målsättningen om en god vattenstatus 
I vilken mån används begreppet miljömål i nationell lagstiftning? Hur 
kommer målet om en god vattenstatus till uttryck och vad har det för rättslig 
funktion28? Uppfattar medlemsstaterna målbestämmelsen på så vis att det är 

                                                
25 Gipperth, s. 486 ff.  
26 Se exempelvis Knape, Anders m.fl., Miljardbeslut utan politisk insyn, Svenska Dagbladet, 
2009-08-06, Westin, Mikael m.fl., Nej till ny vattenlag, Dagens industri, 2009-08-26 samt 
Yttrande över vattenmyndigheternas förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och 
förvaltningsplaner, Lantbrukarnas Riksförbund, 2009-07-06. 
27 Norge är inte medlem i EU, men eftersom RDV ingår som en del i det s.k. EES-avtalet är man 
ändå förpliktigad att följa direktivet. Se EØS-komiteens beslutning nr 125/2007 av 28. september 
2007, som trädde i kraft 1 maj 2009. 
28 Med ”rättslig funktion” avses i det följande den uppgift en rättslig konstruktion har att styra 
nationella myndigheter, enskilda individer och verksamhetsutövare till ett visst beteende eller 
förhållningssätt. Den rättsliga funktionen kan vara antingen stark eller svag i sin styrning 
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den faktiska vattenstatusen som ska vara uppnådd inom föreskrivna tidsramar 
eller endast som om att de åtgärder som långsiktigt kan medverka till en god 
vattenstatus ska ha beslutats och vara åtminstone igångsatta? 

Miljökvalitetsnorm 
Används miljökvalitetsnormer som ett led i att genomföra målsättningen om 
en god vattenstatus och i så fall hur? Vad anger miljökvalitetsnormer och vem 
beslutar om dem? Vad fyller miljökvalitetsnormer för rättslig funktion och på 
vilket sätt är normerna bindande29? 

Åtgärdsprogram 
Hur konkret ska åtgärdsprogrammen vara utformade? Vilken rättslig status 
har dessa dokument och för vem/vilka gäller de? Hur är den bindande 
kraften formulerad i förhållande till olika adressater? 

Ovanstående begrepp skiljer sig något åt mellan de olika länderna. Hur de olika 
begreppen motsvarar varandra framgår av bilaga 1. 

1.3 Avgränsningar	  
Eftersom utredningens fokus har lagts på ett antal övergripande frågeställningar och 
begrepp har det varit nödvändigt att göra en del avgränsningar. En primär sådan är 
studiens val av länder, där Sverige, Finland, Danmark och Norge särskilt har valts ut. 
Anledningen till detta är att de skandinaviska länderna har en relativt närbesläktad 
normgivningsordning och rättslig struktur, vilket gör att man på kort tid kan få en 
god överblick över centrala frågeställningar och problem. En annan aspekt är att de 
utvalda länderna har en likvärdig naturmiljö, något som gör den rättsliga tolkningen 
av RDV särskilt intressant. 

En annan viktig avgränsning gäller själva frågeställningarna, där fokus har lagts på 
att studera några av RDV:s mest centrala begrepp, såsom målet om en god vatten-
status, miljökvalitetsnormer etc. Undantag och annan specialreglering kommer därför 
endast att beröras på ett översiktligt plan. 

Eftersom RDV, trots dess holistiska angreppssätt, endast tar sikte på att reglera 
yt- och grundvattenförekomster av en viss storlek har det fallit sig naturligt att enbart 
fokusera på de vattenresurser som omfattas av direktivet. I detta sammanhang bör 
det dock betonas att en stor andel av unionens vatten idag inte omfattas av direktivet. 
För dessa vattenförekomster är rättsläget, i vart fall för svenskt vidkommande, det-
samma som tidigare. 

                                                
beroende på sammanhang. Exempelvis kan en norm som enbart ställer krav på ett formellt 
beaktande sägas ha en svag grad av styrning medan en norm som härutöver även förutsätter ett 
faktiskt handlande, och som kan genomdrivas med hjälp av sanktioner, har en starkare grad av 
styrning. I det följande kommer formuleringar såsom ”bindande karaktär” och ”materiellt 
bindande regler/mål” att användas som ett led att beskriva den rättsliga funktionen. 
29 Med ”bindande” ska i det följande förstås i vilken mån normerna kan sägas innebära en 
materiell förpliktelse samtidigt som det finns möjlighet att tillgripa olika former av påtrycknings-
medel så att förpliktelsen i realiteten genomdrivs. 
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En sista avgränsning är att formuleringen av frågeställningarna, utgår från ett 
myndighets- och verksamhetsutövarperspektiv. Att frågorna fokuserar på nu nämnda 
aktörer, och inte till enskilda individer, beror på att det i första hand är myndigheter 
och näringsverksamheter som kommer att vara föremål för de beslut som  ställs på 
grund av direktivet. 

Slutligen bör påpekas att denna utredning inte omfattar tillämpningen av den 
lagstiftning som studerats. Trots att de legala konstruktionerna inte skiljer sig 
nämnvärt kan sättet att tillämpa lagstiftningen skilja sig avsevärt, vilket kan medföra 
stora skillnader i praktiken.  

1.4 Disposition	  
Studien inleds i första kapitlet med en kort historisk bakgrund till RDV och dess 
regleringskonstruktion. I andra kapitlet följer en sammanfattande beskrivning av 
RDV, några av dess mest betydelsefulla målbestämmelser och begrepp samt en redo-
görelse för direktivets tilltänkta praktiska genomförande. I tredje kapitlet återfinns en 
beskrivning av hur man har valt att tolka och genomföra RDV i Sverige. Här skildras 
och analyseras det praktiska genomförandet, samtidigt som brister i fråga om genom-
förande/genomförandeteknik och eventuell överimplementering särskilt lyfts fram. 
Samma upplägg som har använts i kapitel 3 följer även i kapitel 4-6, som berör 
genomförandet av RDV i de andra skandinaviska länderna. I det sjunde och sista 
kapitlet finns en avslutande sammanfattning av det framtagna materialet. Här 
presenteras bl.a. i vilken mån genomförandet av direktivet skiljer sig åt mellan olika 
länder och om det kan sägas finns några genomgående tendenser när det gäller hur 
man har valt att tillämpa några av RDV:s mest grundläggande begrepp. 

1.5 Metod	  och	  material	  

Eftersom utgångspunkten för studien är en jämförelse av hur några av RDV:s 
centrala begrepp har kommit att tolkas i ett antal olika länder ges en övergripande 
redogörelse för direktivets miljömål och valda angreppssätt. På så vis kan läsaren få 
en djupare förståelse för vilka problem som kan uppkomma i det nationella 
implementeringsarbetet, samtidigt som själva direktivtexten blir en utgångspunkt för 
den efterföljande jämförelsen och analysen. Eftersom det fortfarande saknas 
nationell lagstiftning för att fullt ut genomföra direktivet och vägledande domar ännu 
inte meddelats har det inte varit möjligt att ge någon detaljerad juridisk redogörelse 
för vilka rättsliga konsekvenser direktivet kommer att ha i de olika länderna. Fokus 
har istället lagts på att belysa huvuddragen i genomförandet så långt det kommit samt 
på att åskådliggöra åsikter som framförts i de nationella debatterna. Den information 
som använts har huvudsakligen inhämtats från juridisk doktrin och vägledande 
dokument samt från ett antal debattartiklar. 

En central del av arbetet har bestått i att studera hur olika länder har valt att tolka 
och genomföra direktivets begrepp, för att härigenom kunna analysera genom-
förandeteknik, brister i genomförandet och eventuell överimplementering. För att 
möjliggöra en sådan analys utgår studien från ett klassiskt juridiskt angreppssätt, där 
såväl lagstiftning som förarbeten, juridiska artiklar och rapporter har fått stå i fokus. 
Beträffande urvalet av litteratur har omfattande sökningar utförts på Göteborgs 
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Universitetsbiblioteks artikeldatabas Samsök, vilken innehåller en stor mängd 
internationella e-tidskrifts-, referens- och fulltextdatabaser. Dessa sökningar har dess-
värre inte gett önskvärt resultat, varför juridisk litteratur istället har fått väljas ut efter 
korrespondens med myndighetsrepresentanter och akademiska kontakter i respektive 
land. När det gäller fakta om olika länders praktiska vattenförvaltning har 
information även inhämtats från statliga myndigheters officiella hemsidor.  

I studiens avslutande fas har, mot bakgrund av erhållen kunskap, gjorts en 
jämförande analys av de olika ländernas tolkning av RDV:s begrepp. I syfte att 
åskådliggöra vilka likheter och skillnader som finns i staternas genomförandeteknik 
har, i denna del, även uppställts ett antal matriser som översiktligt summerar erhållen 
kunskap.  

Eftersom övervägande del av den information som rör RDV:s genomförande i 
andra länder är författad på originalspråk har det varit nödvändigt att kommunicera 
framtaget material med ett internationellt nätverk bestående av kontaktpersoner med 
praktisk erfarenhet på området. Detta för att få tips på litteratur och relevant lagstift-
ning, men även för att i efterhand kunna kontrollera att den information som har 
lagts fram är korrekt uppfattad. 
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2 Ramdirektivet för vatten 
Det kan förefalla som om Europa är en världsdel med relativt god tillgång till vatten 
ur både kvalitativ och kvantitativ bemärkelse. Så är också fallet på flertalet platser 
runtom i unionen, men i takt med en ökande befolkningsmängd och en växande 
industri har situationen delvis kommit att förändras. I många samhällen har både till-
gången till vatten i tillräckliga volymer och tillgången till vatten av god kvalitet blivit 
ett stort problem. Samtidigt hotar det förändrade klimatet att förvärra befintliga 
problem, då en ökad nederbördsmängd och en förhöjd havsytenivå tenderar att 
frigöra miljö- och hälsovådliga ämnen som ligger bundna i marken.30 Med andra ord 
kan sägas att vi står inför omfattande utmaningar, även om det också finns många 
exempel på föroreningar och hot som kunnat hanteras. 

2.1 Direktivet	  i	  korthet	  
EU-rättslig reglering som syftar till att komma tillrätta med vattenrelaterade problem 
har funnits i Europa sedan mitten på 1970-talet och genom årens lopp har över ett 
20-tal olika vattendirektiv trätt ikraft. Med undantag från det s.k. ramdirektivet för 
utsläpp31 har den gemenskapsrättsliga lagstiftningen främst varit inriktad på att 
reglera en viss typ av vattenförekomster eller en viss typ av vattenanvändning och 
således haft ett begränsat tillämpningsområde. I kombination med medlemsstaternas 
bristande genomförande av direktiven var det EU-rättsliga skyddet av vatten-
resurserna begränsat. Mot denna bakgrund togs därför i slutet av 1990-talet ett första 
steg mot en mer sammanhållen reglering för att säkerställa en hållbar, balanserad och 
rättvis vattenanvändning samt tillgång till yt- och grundvatten av god kvalitet. 
Resultatet blev antagandet av RDV, vars övergripande syfte är att upprätta ett ram-
verk till skydd för den Europeiska unionens inlandsvatten, vatten i övergångszoner, 
kustvatten och grundvatten.32  

RDV:s tillkomst har inneburit en rad förändringar i europeisk vattenpolitik, där 
den kanske främsta är att samtliga unionens yt- och grundvattenförekomster ska ges 
ett kvalitativt och kvantitativt skydd oberoende av tilltänkt användningsområde eller 
karaktär.33 Till skillnad från äldre direktiv på vattenområdet föreskriver RDV dess-
utom ett kombinerat tillvägagångssätt för att lösa befintliga problem. Detta genom 
att direktivet både tar sikte på att reglera utsläppskällor (t.ex. genom uppställandet av 
gränsvärden och krav på bästa möjliga teknik) och på att upprätta gemensamma 
miljömål och miljökvalitetsnormer, dvs. rikt- eller gränsvärden som anger minimi-
nivån för miljökvaliteten inom ett visst geografiskt område.34 En annan viktig 

                                                
30 För en närmare redogörelse för Europas vattenrelaterade problem se EEA, Report no 2/2009, 
Water resources across Europe – confronting water scarcity and drought samt EEA, Europe’s 
environment – The fourth assessment.  
31 Rådets direktiv 76/464/EEG av den 4 maj 1976 om förorening genom utsläpp av vissa farliga 
ämnen i gemenskapens vattenmiljö. 
32 RDV art. 1. 
33 RDV art. 1. 
34 RDV art. 2 (36) samt art. 10.  
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utgångspunkt i RDV är att samtliga vattenresurser ska förvaltas utifrån ett 
avrinningsområdesperspektiv. Genom att utgå från vattnets naturliga flöden, snarare 
än administrativa och geografiska gränser, ökar möjligheten att hantera en till synes 
lokal miljöpåverkande aktivitets påverkan på en hel vattenförekomst. 

Enligt RDV ska samtliga unionens yt- och grundvattenförekomster av en viss 
storlek kategoriseras och indelas i avrinningsområden samt i större avrinningsdistrikt, 
varifrån den nationella vattenadministrationen ska utgå.35 Mindre vattenförekomster 
omfattas inte per automatik, men det finns inget som hindrar nationella myndigheter 
från att ändå kategorisera dem som avrinningsområden. Dessutom kan sådana yt-
vattenförekomster även komma att inkluderas i lämpliga, större avrinningsområden. 
Det är upp till de nationella vattenmyndigheterna att, från fall till fall, avgöra när man 
ska identifiera och inkludera mindre, avgränsade vattenområden i ett större samman-
hang. Viktigt att beakta är dock RDV:s övergripande syfte, liksom vattnets ekologiska 
betydelse samt risken för att ytvattnet kan ha en negativ inverkan på andra vatten-
områden inom avrinningsdistriktet.36 

Att, som direktivet föreskriver, se till avrinningsområden snarare än till admin-
istrativa gränser ställer krav på ett nära samarbete – både mellan myndigheter och 
mellan nationer. Direktivet uttrycker också en vision om att medborgare och organis-
ationer ska ”… spela en avgörande roll i arbetet med att få våra vatten rena och för att komma 
fram till beslut om de lämpligaste åtgärderna … måste olika intressen vägas mot varandra […] Ju 
mer öppenhet man har när mål sätts upp, åtgärder bestäms och rapportering skall göras, desto mer 
kommer man att genomföra direktivet med god vilja och desto större möjligheter får medborgarna att 
påverka inriktningen på skyddet”.37  

2.2 Ett	  direktiv	  med	  flera	  genomförandemöjligheter	  

I egenskap av att utgöra ett ramdirektiv tillhandahåller RDV redskap för att nå 
överenskomna miljömål på vattenpolitikens område. Direktivet preciserar dock inte i 
alla delar hur själva genomförandet ska gå till, utan lämnar istället till varje medlems-
stat att besluta om vilka lagar och andra författningar som behövs för att realisera 
dess bestämmelser.38 Anledning till detta är att olika omständigheter och behov inom 
gemenskapen kräver särskilda lösningar och att det varken är möjligt eller lämpligt att 
behandla alla vattenförekomster på samma sätt.39 RDV skapar således goda möjlig-
heter för enskilda stater att anpassa sin nationella lagstiftning efter lokala behov, 
vilket kan ha vissa fördelar även ur miljösynpunkt. Det finns dock en risk för att de 
vaga formuleringarna kan skapa problem, i synnerhet om medlemsstater tolkar 

                                                
35 Notera att det i RDV inte uppställs något krav på kategorisering av ytvattenförekomster i form 
av rinnande vatten eller övergångsvatten om avrinningsområdet är mindre än 10 km2, eller, i form 
av sjöar om ytan är mindre än 0,5 km2. När det gäller grundvatten ställs enbart ett krav på 
identifiering i de fall då vattnet används eller planerar att användas som dricksvatten och det i 
genomsnitt kommer att ge mer än 10 m3 vatten per dag eller om det används för vatten-
försörjning åt minst 50 personer. Se RDV art. 3 (1-3) samt bilaga II. 
36 Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC) – 
Guidance document no. 2. Identification of Water Bodies, s. 12 f.  
37 SOU 2007:60, bilaga B 32, s. 16. 
38 Romfördraget art. 249. 
39 RDV:s preambel (13). 
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direktivets målsättningar på olika sätt – framförallt i de fall då ett avrinningsområde 
sträcker sig över två eller flera nationsgränser och stater måste föra en gemensam 
politik för att förbättra vattenkvaliteten. 

I syfte att harmonisera den europeiska vattenlagstiftningen har det inom EU ut-
arbetats ett mellanstatligt samarbete, Common Implementation Strategy, för att ta 
fram icke bindande vägledningsmaterial i fråga om exempelvis informationsutbyte, 
datahantering samt tillämpning och metodtestning. Inom ramen för samarbetet, som 
hittills har resulterat i 23 vägledande dokument, har ett stort antal experter från olika 
medlemsstater, liksom representanter för diverse miljöorganisationer och forsknings-
projekt deltagit. Det bör dock understrykas att det material som tagits fram endast 
syftar till att tjäna som vägledning och att varje medlemsstat trots allt är fri att bilda 
sig en egen uppfattning om vilka åtgärder som behöver vidtas för att direktivets 
miljömål ska kunna uppnås.40 

2.3 Målet	  om	  en	  god	  vattenstatus	  

2.3.1  Begreppet och dess rättsliga innebörd 

Som ett yttersta mål anges i RDV att samtliga41 yt- och grundvattenförekomster inom 
unionen ska ha uppnått en åtminstone god status senast år 2015. För detta ändamål 
är medlemsstaterna skyldiga att genomföra alla åtgärder som är nödvändiga för att 
förebygga en försämring av vattenstatusen, samtidigt som de måste förhindra eller 
begränsa ytterligare förorening av grundvatten. Dessutom åläggs de även en generell 
förpliktelse att skydda, förbättra och återställa alla ytvattenförekomster, som inte har 
undantagits från direktivets tillämpningsområde, i syfte att uppnå ovannämnda mål 
inom föreskrivna tidsramar.42  

Målet om en god vattenstatus innebär att medlemsstaterna ska sträva efter att 
vattnet i så liten utsträckning som möjligt avviker från vad som är ett naturligt, 
opåverkat förhållande i vattenförekomsterna. Dessutom måste kvaliteten på mindre 
bra vatten förbättras, medan en redan uppnådd vattenkvalitet måste bibehållas, och 
om möjligt, höjas. Men RDV ställer inte bara krav på reparation och förbättring, ett 
viktigt led i genomförandet av målbestämmelsen är även att förhindra alla former av 
försämring av redan uppnådd vattenkvalitet.43  

Men vad har då målet om en god vattenstatus för praktisk betydelse och i vilken 
mån är det rättsligt bindande? Dessa båda frågor har på senare år varit om-
diskuterade, eftersom rättsverkan av RDV:s miljömål inte tydligt preciserats. I vissa 
delar utgör miljömålet miljökvalitetsnormer. Detta visar sig genom att medlems-
staterna åläggs att genomföra alla åtgärder som är nödvändiga för att förebygga försämring 
av yt- och grundvattenstatusen, samtidigt som de är skyldiga att förebygga eller 

                                                
40 Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC). 
Improving the comparability and quality of the Water Framework Directive implementation – 
Progress and work programme for 2005 and 2006 as agreed by the water directors. 
41 Som framhålls i kap. 2.3.3 är kravet på en åtminstone god vattenstatus inte absolut, utan 
undantag från huvudregeln kan göras i ett flertal olika sammanhang.   
42 RDV art. 4. 
43 RDV art. 1 (a) samt art. 4. 
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begränsa förorening av grundvatten.44 Men det är bl.a. en oklar fråga vad som ska 
förstås med formuleringen att medlemsstaterna ska ”… skydda, förbättra och återställa 
alla ytvattenförekomster … i sy f t e  at t  uppnå en god ytvattenstatus senast 15 år efter detta 
direktivs ikratträdande …” (egen markering).  

Vissa författare menar att RDV:s målbestämmelse ska likställas med en bindande 
miljökvalitetsnorm, eftersom en medlemsstat som inte lever upp till direktivets krav 
kan bli ålagd att skärpa den nationella utsläppsregleringen.45 Ett problem som upp-
kommer om man väljer att argumentera för en sådan tolkning av uttrycket ”i syfte att 
uppnå” är att begreppet kvalitetsmål varken definieras i RDV eller i något utav de 
äldre vattendirektiven. Istället har man i den senare regleringen valt att använda 
definitionen ”miljömål”, ett begrepp som ska jämställas med bindande miljö-
kvalitetsnormer, alternativt med obligatoriska riktvärden som medlemsstaterna är 
skyldiga att sträva efter att uppnå.46 Att man i RDV har valt att använda 
formuleringen kvalitetsmål istället för miljömål behöver dock inte innebära ett hinder 
mot en restriktiv tolkning, i vart fall inte om man ser till direktivets syfte och förord 
(preambel) samt till det faktum att RDV:s miljömål i vissa avseenden uttryckligen ska 
betraktas som miljökvalitetsnormer.47  

Förutom att det är ovisst vilken betydelse som ska tillmätas RDV:s mål-
bestämmelse är det även omdiskuterat vad begreppet miljökvalitetsnormer står för. 
De krav som RDV uppställer gentemot medlemsstaterna, när det gäller att genom-
föra beslutade miljökvalitetsnormer, har en mycket långtgående verkan – trots att 
definitionen av begreppet anger en koncentration av ett visst förorenande ämne som 
inte bör överskridas.48 Ett stort antal nationella myndigheter har mot denna bakgrund 
kommit att tillskriva direktivets miljökvalitetsnormer en bindande funktion, något 
som i Sverige har lett till en intensiv debatt, där inte minst den nationella vatten-
administrationen har kritiserats för att överskrida sina befogenheter.49 Vid rättsliga 
analyser av direktivet har dock framkommit att normerna ska ses som bindande 
gränsvärden, trots att det står ”bör” och inte ”skall”.50 

2.3.2 Delmål för olika vattenförekomster 

Målsättningen om en god vattenstatus gäller för i princip samtliga unionens yt- och 
grundvattenförekomster oberoende av storlek eller karaktär. Däremot skiljer sig inne-
börden av begreppet åt beroende på den enskilda vattenförekomstens natur. 
Exempelvis måste ytvattenförekomster generellt sett ha uppnått en god ytvatten-
status,51 dvs. en åtminstone god ekologisk52 och kemisk53 status, medan grundvatten-

                                                
44 RDV art. 4 (a)(i) samt (b)(i). 
45 Gipperth, s. 480 ff. Se även Anker, Helle Tegner, Beskyttelse og udnyttelse af vandressourcer, s. 424 ur 
Miljøretten 3, Basse, Ellen Margrethe (red.) samt RDV art. 10 (3). 
46 Gipperth, s. 475 f. 
47 RDV art. 22 (4). 
48 RDV art. 2 (35). 
49 Se exempelvis Knape m.fl., Miljardbeslut utan politisk insyn, Svenska Dagbladet, 2009-08-06. 
50 SOU 2005:113. 
51 RDV art. 2 (18). 
52 RDV art. 2 (21-22). 
53 RDV art. 2 (24). 
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förekomster måste ha nått upp till en god grundvattenstatus,54 något som i sin tur 
förutsätter en god kemisk55 respektive kvantitativ56 status.57 För vattenförekomster 
som av en eller annan anledning inte kan nå upp till målet en god vattenstatus inom 
föreskrivna tidsramar uppställer RDV en rad undantagsbestämmelser.58 En del av 
dessa innebär att den ordinarie tidsfristen för direktivets genomförande sätts ur spel, 
andra möjliggör ett tillfälligt eller permanent fastställande av mindre stränga 
miljökrav. Till exempel behöver s.k. kraftigt modifierade ytvattenförekomster enbart 
nå upp till en god ekologisk potential59 istället för en god ekologisk status. 

Trots att det i RDV och dess bilagor ges en viss vägledning för hur ovannämnda 
begrepp ska tolkas, finns det inga universella värden som med säkerhet anger när ett 
ytvatten eller en grundvattenförekomst kan sägas ha uppfyllt sin föreskrivna status. 
Det grundläggande problemet ligger i att utforma en enhetlig definition som kan 
tillämpas för alla typer av vattenförekomster. Istället har man i direktivet valt en 
lösning där olika statusnivåer (t.ex. ”hög status”, ”måttlig status” och ”dålig status”) 
för olika typer av vattenförekomster beskrivs i form av ett antal förutbestämda 
kvalitetsfaktorer.60 Det blir därför upp till medlemsstaternas nationella myndigheter 
och EU-kommissionen att i efterhand närmare precisera begreppen. Medlems-
staterna har dock inte möjlighet att själva avgöra på vilken nivå miljökvalitets-
normerna ska fastställas. När det gäller kemisk status lämnar RDV i själva verket ett 
relativt litet utrymme för medlemsstaterna att fatta egna beslut gällande mål och 
ambitioner, karaktärisering av olika vattenförekomster samt eventuella möjligheter att 
åberopa direktivets undantagsbestämmelser. Detta eftersom det i fråga om kemisk 
status har antagits miljökvalitetsnormer på EU-nivå.61 När det gäller ekologisk status 
däremot medger direktivet ett något större utrymme för varje enskild medlemsstat att 
avgöra hur nationella miljökvalitetsnormer ska utformas.62 

2.3.3 Undantag 

Målsättningen om en god vattenstatus är inte ovillkorlig, varför undantag kan göras i 
en rad olika situationer utan att det för den skull blir fråga om fördragsbrott. 
Exempelvis är det tillåtet att fastställa lägre målsättningar än vad som angivits ovan 
för vatten som redan är starkt påverkat av mänsklig verksamhet eller där det naturliga 
tillståndet är sådant att uppnåendet av målet skulle vara omöjligt eller oproportioner-
ligt dyrt.63 Vidare kan det även bli aktuellt med en förlängning av den gällande tids-

                                                
54 RDV art. 2 (20). 
55 RDV art. 2 (25). 
56 RDV art. 2 (26). 
57 RDV art. 4 (1). 
58 Vilka dessa undantag är preciseras närmare i kap. 2.3.3. 
59 RDV art. 2 (23). 
60 Se exempelvis RDV, bilaga V (1.2) samt europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG 
om skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring. 
61 Att medlemsstaternas möjlighet att besluta om miljökvalitetsnormer för kemisk status är starkt 
kringskuren framgår av bl.a. av RDV art. 2 (24). 
62 Dealing with Complexity and Policy Discretion – A comparison of the Implementation 
Process of the European Water Framework Directive in Five Member States, Uitenboogaart, 
Yukina m.fl. (red.), s. 19 ff. 
63 RDV art. 4 (5). 
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fristen, liksom det i vissa fall även kan accepteras en tillfällig försämring av vatten-
statusen.64 En väsentlig förutsättning för att något av nu nämnda undantag ska kunna 
göras gällande är dock att det inte sker någon ytterligare försämring av vatten-
förekomstens status, något som följer av direktivets icke-försämringskrav. Den rätts-
liga grunden för undantaget måste dessutom anges i den obligatoriska förvaltnings-
plan som enligt RDV ska upprättas vart sjätte år och i vilken det enskilda vatten-
distriktets nuvarande tillstånd och framtid ska sammanfattas.65 Slutligen kan miss-
lyckade försök med att uppnå målsättningen godtas om det beror på ”… nya 
modifieringar i en ytvattenförekomsts fysiska karakteristiska eller förändringar i nivån hos 
grundvattenförekomster …”, eller, ”… om en försämring från hög status till god status hos en 
ytvattenförekomst inte förebyggs och detta är en följd av nya hållbara mänskliga utvecklings-
verksamheter …”.66  

2.4 Det	  praktiska	  vattenvårdsarbetet	  
För att målet om en god vattenstatus ska kunna uppnås krävs ett genomförande i 
flera led. Miljömålet måste operationaliseras, dvs. konkretiseras och brytas ner i 
områdesspecifika delmål som riktar sig direkt till samhällets olika aktörer. Härigenom 
klargörs vad en god vattenstatus innebär för varje enskild vattenförekomst, samtidigt 
som det sätts en yttersta gräns för vilken miljöpåverkan som ska tolereras inom ett 
visst geografiskt område.67 

Som ett första led i genomförandet föreskriver direktivet ett krav på att samtliga 
medlemsstater ska fastställa miljökvalitetsnormer och värden för ekologisk kvalitet.68 
Därigenom blir det möjligt att bedöma hur mycket unionens vattenområden kan 
belastas utan att dessa normer och värden överskrids. Eftersom miljökvalitetsnormer 
vänder sig till ett kollektiv av miljöpåverkande aktörer, utan att närmare precisera 
vilka åtgärder som var och en måste vidta, är de i sig själva inte tillräckliga för att 
kunna genomdriva överenskomna miljömål. För att få ett praktiskt genomslag måste 
de därför kompletteras med bl.a. specifika kravregler, vilka riktar sig direkt till dem 
som påverkar miljön. Likaså krävs allmänna regler som förhindrar att nya eller 
utvidgade befintliga verksamheter ges möjlighet att medverka till ytterligare för-
sämring i de fall då det kan konstateras att gällande normer redan har överskridits, 
eller riskerar att överskridas. Vid reglering av miljökvalitetsnormer fordras också att 
myndigheterna upprättar genomförandeplaner eller åtgärdsprogram, d.v.s. dokument 
som talar om vilka åtgärder som behöver vidtas inom ett visst geografiskt område för 
att fastslagna miljömål och miljökvalitetsnormer ska kunna uppnås.69 

Enligt RDV ska åtgärdsprogram upprättas för samtliga unionens avrinnings-
distrikt, oberoende av om vattenkvaliteten anses vara god eller inte. Programmen ska 
i första hand ta sin utgångspunkt i ett stort antal s.k. grundläggande åtgärder, vilka 

                                                
64 RDV art. 4 (4) och (6). 
65 RDV art. 4 (3)(b), art. 4 (4)(b), art. 4 (6)(c) samt art. 13 (7). 
66 RDV art. 4 (7). 
67 Gipperth, s. 468 f. 
68 Se bl.a. RDV art. 16 (7-8), art. 22 (6), bilaga V (1.2.6) samt bilaga VIII (1-9).     
69 Michanek & Zetterberg, s. 56 f. samt s. 59 f. 
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kan sägas utgöra en miniminivå för unionens skydd.70 I de fall då det finns en risk för 
att miljömålen inte kommer att kunna uppnås måste åtgärdsprogrammen även 
omfatta kompletterande åtgärder, enligt vilka det kan ställas krav på allt från ett 
användande av olika former av styrmedel till investeringar i forsknings- och ut-
vecklingsprojekt.71  

RDV anger i allmänna ordalag vilka åtgärder som behöver vidtas för att målet om 
en god vattenstatus ska kunna uppnås, men uppställer inte några egentliga krav som 
riktar sig direkt till verksamhetsutövare och enskilda individer. Istället anges att 
åtgärdsprogrammet ska innehålla de åtgärder som krävs för att genomföra 
gemenskapslagstiftningen för skydd av vatten samt att unionens medlemsstater ska 
reglera utsläpp och annan påverkan på vattenkvaliteten i enlighet med direktivets 
målbestämmelser.72. Direktivet anger inte uttryckligen om åtgärdsprogram ska vara 
bindande i förhållande till samhällets miljöpåverkande aktörer, varför det kan 
argumenteras för olika lösningar beroende på vilken betydelse man tillmäter RDV:s 
målbestämmelse.73 Enligt EU-domstolens praxis står det dock klart att programmen 
måste vara tillräckliga för att genomföra direktivet, något som förutsätter att 
dokumenten betraktas som bindande på medlemsstatsnivå och att de vänder sig till 
en vidare krets än enbart nationella tillsynsmyndigheter.74  

För att över huvud taget kunna bedöma vilka krav som ska uppställas inom 
ramen för ett åtgärdsprogram krävs en omfattande kartläggning och en bedömning 
av varje enskilt vattenområde. Bl.a. måste det klarläggas vilken typ och omfattning av 
mänsklig påverkan som respektive yt- och grundvattenförekomst kan komma att 
utsättas för samt hur känsligt det är för denna påverkan. Resultatet av kartläggningen, 
den kritiska belastningsgränsen, ska sedan ses i förhållande till den faktiska miljö-
påverkan. I de fall då det finns en risk för att miljömålen inte kommer att kunna 
uppnås föreskriver RDV ett krav på ytterligare karaktärisering så att åtgärderna kan 
få en mer ändamålsenlig formulering.75  

Som ett sista led i operationaliseringskedjan sker en återkoppling mellan det 
faktiska miljötillståndet och de fastställda miljömålen. Om det i detta led kan 
konstateras att de senare inte har uppnåtts föreskriver RDV ett krav på såväl skärpta 
utsläppsregler som miljökvalitetsnormer. Härigenom tydliggörs att det är det faktiska 
miljötillståndet, och inte verksamhetsutövarens tekniska och ekonomiska möjligheter, 

                                                
70 RDV art. 11 (1-3). 
71 RDV art. 11 (4). 
72 Bl.a. förutsätts miljöpåverkande verksamheter använda sig av bästa tillgängliga teknik och bästa 
miljöpraxis samt rätta sig efter de gränsvärden för utsläpp som följer av EU-lagstiftningen. Se 
Gipperth, s. 483.  
73 En åsikt som framförts i de svenska förarbetena är att åtgärdsprogram som har upprättats i 
syfte att efterfölja bindande miljökvalitetsnormer bör kunna betraktas som bindande. Detta 
eftersom ”… åtgärdsprogram skall vara upprättade för att nå de miljökvalitetsnormer som anges i direktivet 
och innehålla sådana åtgärder som behövs för att uppnå dessa”. Se SOU 2005:113, s. 108. 
74 Mål 96/81 Kommissionen mot Nederländerna [1982] ECR 1791. 
75 RDV, bilaga II (1.4) samt (2.2). 
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som avgör vilken lagstiftning medlemsstaterna behöver anta för att kunna lyckas i sitt 
vattenvårdsarbete.76 

                                                
76 För mer information om det praktiska vattenvårdsarbetet, se http://www.lst.se/vatten-
myndigheten/Om+vattenforvaltning/Vattenplanering/, 2010-03-29 samt NV rapport 5489, s. 
16. 
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3 Genomförandet i Sverige 

3.1 Den	  svenska	  vattenförvaltningen	  

3.1.1 Vatten som berörs 

Sedan år 2004 är Sverige indelat i fem vattendistrikt, vilka tillsammans utgör en 
geografisk och hydrologisk grund för vår nationella vattenförvaltning. Distrikten, 
som i huvudsak följer de stora havsvattenbassängerna Bottenviken, Bottenhavet, 
Norra Östersjön, Södra Östersjön och Västerhavet, kan i sin tur delas in i 119 
huvudavrinningsområden samt i ca 12 000 mindre delavrinningsområden.77 

Enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, 
”vattenförvaltningsförordningen”, ansvarar Naturvårdsverket och Sveriges 
geologiska undersökning, SGU, för att ta fram föreskrifter för karaktärisering av yt- 
respektive grundvattenförekomster.78 I enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter 
ska vattendrag och sjöars fysiska struktur utgöra ett viktigt huvudkriterium i 
bedömningsarbetet. Begreppet ytvattenförekomst tar primärt sikte på sjöar med en 
minimiareal på 1 km2 samt på vattendrag som är 15 km eller längre. Kortare vatten-
drag kan i vissa fall även dessa utgöra egna ytvattenförekomster, men då under för-
utsättning att de är belägna nedströms ett vattendrag som är längre än 15 km, 
alternativt nedströms en sjö som är större än 1 km2. Denna undantagsregel har till-
kommit för att det ska vara möjligt att bibehålla ett sammanhängande hydrografiskt 
nätverk. Dock finns det inget som hindrar att större vattendrag och sjöar avdelas i yt-
vattenförekomster som är kortare än 15 km för vattendrag respektive mindre än 1 
km2 för sjöar, om detta kan anses vara befogat utifrån skillnader i status- och 
påverkansklassificering.79 Enligt SGU:s föreskrifter för grundvatten ska grundvatten-
magasin som har ett dygnsuttag som är större än 10 m3 kartläggas enligt vatten-
förvaltningsförordningen. Alternativt måste grundvattenmagasinen förse, eller kunna 
förse, fler än 50 personer med dricksvatten.80 

3.1.2 Viktiga vattenaktörer 

I svensk rätt har riksdagen lagt det yttersta ansvaret för RDV:s genomförande på 
regeringen, som genom Miljödepartementet bl.a. har till uppgift att lägga fram nya 
lagförslag samt att representera Sverige på CIS:s vattendirektörsmöten.81 Det 

                                                
77 http://www.vattenportalen.se/fov_sve_djup_avrinning.htm, 2009-09-03. 
78 Förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, VFF, 3 kap. 4 §. 
79 NFS 2006:1, Naturvårdsverkets föreskrifter om kartläggning och analys av ytvatten enligt 
förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, bilaga 4. 
80 SGU-FS 2006:1, Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om kartläggning och analys av 
grundvatten enligt förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 
81 http://www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Vattenforvaltning/Vem-gor-
vad/Nationell-niva/, 2009-10-14. På CIS:s vattendirektörsmöten deltar en vattendirektör från 
varje medlemsstat. Dessa har bl.a. till uppgift att besluta om gemensamma riktlinjer för CIS-
samarbetet samt att leda och koordinera arbetet inom organisationens olika undergrupper. Se 
http://www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Vattenforvaltning/Arbetet-inom-
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praktiska ansvaret för att en god vattenstatus ska kunna uppnås har emellertid lagts 
på fem vattenmyndigheter/länsstyrelser, vilka var för sig ansvarar för vattenkvaliteten 
inom ett distrikt.82 Övriga länsstyrelser fyller även dessa en viktig funktion, eftersom 
de enligt länsstyrelseförordningen har en skyldighet att samarbeta med den vatten-
myndighet som ansvarar för distriktet.83 

För varje vattenmyndighet finns en särskild vattendelegation med uppgift att fatta 
beslut inom myndighetens ansvarsområde. Vattendelegationen, som består av 
maximalt 11 ledamöter från bl.a. länsstyrelser och kommuner, får överlåta åt läns-
styrelsen (dvs. i praktiken vattenmyndighetens kansli) att utarbeta förslag till miljö-
kvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsprogram etc., genomföra åtgärds-
program och miljöövervakning samt att ansvara för samordning och beslutsfattande i 
övriga frågor. Däremot är det alltid vattendelegationen som fattar beslut om 
antagande av miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram inom 
distriktet, något som följer av förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion.84   

Förutom vattenmyndigheterna och landets övriga 16 länsstyrelser finns ett stort 
antal aktörer med en viktig roll i RDV:s praktiska genomförande. Exempelvis 
ansvarar Sveriges 290 kommuner för frågor som rör fysisk planering, tillstånds-
prövningar av  vissa nya verksamheter samt tillsyn och kontroll av aktiviteter som 
kan tänkas påverka människors hälsa och miljön. I många avrinningsområden finns 
det frivilliga vattenvårdsförbund och kustvattensförbund, i vilka ingår lokala och 
regionala aktörer (kommuner, landsting, industrier och jordbruksorganisationer etc.) 
med ett gemensamt intresse för vattenvårdsfrågor.85 Förbundens främsta uppgift är 
att samordna de aktörer som påverkar vattenkvaliteten inom ett visst geografiskt 
vattenområde, för att man med gemensamma medel ska kunna övervaka miljö-
förhållandena inom området.86 Syftet med denna recipientkontroll är att belysa vilka 
miljöeffekter som uppkommer till följd av utsläpp och andra föroreningar, att under-
söka sambandet mellan aktuell miljöstatus och eventuella förändringar som upp-
kommit till följd av föroreningar och andra utsläpp samt att ta fram underlag för 
planering och utvärdering av olika former av skyddsåtgärder.87 Förutom vattenvård-
förbund och kustvattenförbund finns även s.k. vattenråd, vars grundläggande 
funktion är att tillse att samtliga vattentillgångar inom ett huvudavrinningsområde 
förvaltas ur ett helhetsperspektiv. I likhet med vattenvårdsförbunden utgör vatten-
råden ett frivilligt forum för diskussion i vattenförvaltningsfrågor. En viktig skillnad 

                                                
EU/, 2010-03-30, samt http://www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Vatten-
forvaltning/Arbetet-inom-EU/Arbetsgrupper/, 2010-03-30.  
82 Miljöbalken (1998:808), MB, 5 kap. 11 §. 
83 Förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion 27 §. 
84 Förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion 24 §. 
85 Sedan mitten på 1970-talet finns även s.k. vattenförbund, en form av sammanslutningar som 
har till uppgift att genom vattenvårdande åtgärder främja ett ändamålsenligt utnyttjande av vatten. 
Se lag (1976:997) om vattenförbund. 
86 NV rapport 5489, s. 14 f. samt SOU 2002:105, s. 173. 
87 http://www.naturvardsverket.se/sv/Tillstandet-i-miljon/Miljoovervakning/Vad-ar-miljoover-
vakning/Miljoovervakningsdata-genom-andra-verksamheter/Miljoovervakning-genom-
recipientkontroll/, 2009-10-27. 
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är dock att dessa är öppna för samtliga intressenter inom ett avrinningsområde.88 
Sedan RDV:s införlivande har många vattenvårdsförbund, i syfte att involvera en 
bredare krets aktörer, låtit sig ombildas till vattenråd. Andra har valt att verka i sin 
nuvarande form, men härutöver låtit bilda underordnade eller parallella 
organisationer med en likvärdig funktion.89 

På nationell nivå har statliga myndigheter såsom Fiskeriverket, Jordbruksverket, 
Kemikalieinspektionen och Skogsstyrelsen en viktig funktion att fylla i RDV:s 
genomförande, eftersom dessa har ett delat ansvar när det gäller att nå olika miljö-
kvalitetsmål i fråga om vattenkvalitet. En särskilt viktig roll har lagts på Natur-
vårdsverket och SGU som härutöver, inom sina respektive ansvarsområden, 
utarbetar föreskrifter, allmänna råd och handböcker samt ombesörjer rapporteringen 
till EU-kommissionen.90 

3.2 Målet	  om	  en	  god	  vattenstatus	  

3.2.1 Målbestämmelsens innebörd och dess förhållande till föreskrivna miljökvalitetsnormer 

Enligt vattenförvaltningsförordningen ska Sveriges fem vattenmyndigheter fastställa 
kvalitetskrav för ytvattenförekomster, grundvattenförekomster och skyddade om-
råden inom respektive vattendistrikt.91 Dessa krav ska formuleras på ett sådant sätt 
att vattentillståndet inte försämras och så att allt vatten som inte uttryckligen undant-
agits från direktivets tillämpningsområde senast den 22 december 2015 ska ha upp-
nått en åtminstone god status.92 Vad som ska förstås med begreppet kvalitetskrav 
preciseras dock varken i lagtexten eller i förarbetena, bortsett från att kravet på fast-
ställande av kvalitetskrav lyder under den allmänna rubriken ”Miljökvalitets-
normer”.93 Inte heller klargörs vad som närmare, på en mer nationell nivå, ska förstås 
med direktivets mål om en god vattenstatus i fråga om olika vattenförekomster, utan 
här hänvisar förordningen direkt till RDV:s bilaga V.94 

I vattenmyndigheternas samrådsmaterial med förslag till miljökvalitetsnormer 
betraktades målet om en god vattenstatus som ett självständigt kvalitetskrav (ett 
begrepp som skulle likställas med en miljökvalitetsnorm) och inte bara som ett över-
gripande miljömål.95 När det i december 2009 väl blev aktuellt för vattendelega-
tionerna att fatta beslut om distriktens miljökvalitetsnormer valde man dock en 
annan lösning, en lösning där kvalitetskrav istället skulle ses som rättsliga redskap i 

                                                
88 www.lansstyrelsen.se/NR/.../0/VMSO_Nyhetsbrev1_2006.pdf, 2009-10-19 samt Vattenråd – 
teori och praktik, Vattenmyndigheterna Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt. 
89 Ek, Anna, sötvattensbiolog, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Vattenmyndigheten Väster-
havet, 2009-10-27. 
90 VFF 9 kap. 1-2 §§. 
91 VFF 4 kap. 1 §. 
92 VFF 4 kap. 2-6 a §§. 
93 VFF 4 kap. Se även Länsstyrelsen Västra Götalands läns (Vattenmyndigheten Västerhavet) 
föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i distriktet, 14 FS 2009:533, 2 §. 
94 VFF 4 kap. 2-7 §§. 
95 Se exempelvis Förslag till miljökvalitetsnormer för Västerhavets vattendistrikt. Samrådsmaterial 
för perioden 1 mars – 1 september 2009, s. 15 samt Förslag till miljökvalitetsnormer för Botten-
havets vattendistrikt. Samrådsmaterial för perioden 1 mars – 1 september 2009, s. 4. 
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arbetet med att nå upp till en god vattenstatus (se figur 1). Detta framgår bl.a. av 
vattenmyndigheternas föreskrifter, vari det anges att ”kvalitetskraven för 
ytvattenförekomster syftar till att samtliga ytvattenförekomster ska uppnå hög eller god ekologisk 
status och god kemisk ytvattenstatus senast den 22 december 2015, om de inte omfattas av 
bestämmelserna om konstgjorda och kraftigt modifierade vattenförekomster…”. En motsvarande 
bestämmelse finns även för grundvattenförekomster, men här gäller istället ett krav 
på god kemisk respektive kvantitativ grundvattenstatus.96 

En intressant fråga är hur gällande kvalitetskrav är tänkta att förhålla sig till 
vattenförvaltningsförordningens förbud mot försämring av vattenkvaliteten.97 I 
denna fråga var vattenmyndigheterna länge av den åsikt att kravet på icke-försämring 
skulle uppfattas som ett självständigt kvalitetskrav och inte enbart som ett över-
gripande mål.98 En sådan tolkning skulle ha omöjliggjort alla former av försämring av 
redan uppnådd vattenstatus, något som skulle kunna bli problematiskt då det 
exempelvis skulle anläggas avloppsreningsanläggningar. Trots en förbättring för ett 
större område skulle en försämring ändå vara aktuell för det område där det renade 
vattnet skulle släppas ut. I direktivet finns inte någon reglering kring utblandnings-
zoner, såsom det exempelvis finns i den amerikanska Clean Water Act (Federal 
Water Pollution Control Amendment of 1972), vilket gör ett så pass strikt förbud 
problematiskt. När vattendelegationerna väl skulle fatta beslut om kvalitetskrav för 
de olika distrikten valde man att istället betrakta icke-försämringskravet som en 
integrerad del av gällande miljökvalitetsnormer, och inte som ett kvalitetskrav i sig 
självt.99 Vattendelegationernas beslut till trots kan det i vissa fall också idag vara 
befogat att tala om icke-försämringskravet som en miljökvalitetsnorm, något som 
framgår om man studerar vattenmyndigheternas föreskrifter.100 Detta för att det, 
exempelvis när det gäller yt- och grundvattenförekomster som inte uppnår en god 
kemisk status, annars inte skulle finnas någon undre gräns för hur dålig vattenkvalitet 
som kan accepteras.101 Å andra sidan har vi i Sverige nu fått en situation då 
försämringar som inte medverkar till att vattenstatusen försämras så mycket att 
vattenresursens statusklassificering påverkas, är tillåtna. Denna situation är inte i 
överensstämmelse med direktivet. 

                                                
96 Se exempelvis Länsstyrelsen Västra Götalands läns (Vattenmyndigheten Västerhavet) 
föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i distriktet, 14 FS 2009:533, 2 och 4-8 §§ samt 
Länsstyrelsen i Västernorrlands läns (Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikts) före-
skrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Bottenhavets vattendistrikt, 22 FS 2009:59, 2 
och 4-8 §§. 
97 VFF 4 kap. 2-6 a §§. 
98 Se exempelvis Förslag till miljökvalitetsnormer för Västerhavets vattendistrikt. Samrådsmaterial 
för perioden 1 mars – 1 september 2009, s. 3-5 samt Förslag till miljökvalitetsnormer för Botten-
havets vattendistrikt. Samrådsmaterial för perioden 1 mars – 1 september 2009, s. 4. 
99 Detta innebär att försämring tillåts såvida den ej medför att en vattenresurs sammantagna 
statusklassificering försämras, exempelvis genom att gå från hög till god. 
100 Se exempelvis Länsstyrelsen Västra Götalands läns (Vattenmyndigheten Västerhavet) före-
skrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i distriktet, 14 FS 2009:533, 10-11 §§. 
101 Grahn, Sara, jurist, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Vattenmyndigheten Västerhavet, 
2010-02-10. 
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3.2.2 God vattenstatus – ett yttersta miljömål eller ett krav på att vidta långsiktiga åtgärder? 

I den s.k. miljöbalkskommitténs slutbetänkande med förslag till ändringar i miljö-
balken (1998:808), den svenska miljölagstiftningens centrala rättsakt, berörs frågan 
huruvida RDV:s målbestämmelse ska uppfattas som ett ovillkorligt krav eller enbart 
som en anmodan om att långsiktiga åtgärder ska vara vidtagna senast den 22 
december år 2015. Utredningen kom här fram till att kvalitetskraven i vattenför-
valtningsförordningen ska tolkas enligt den första modellen. Emellertid ansåg man 
det vara problematiskt att fastställa begreppets ambitionsnivå, eftersom RDV, till 
skillnad från den EU-rättsliga regleringen gällande luftkvalitet, inte fullt ut klargör 
vad en god status närmare innebär.102 

3.3 Miljökvalitetsnormer	  som	  styrmedel	  

3.3.1 Miljökvalitetsnormer i svensk rätt 

Enligt miljöbalken får regeringen meddela föreskrifter i form av generella eller 
områdesspecifika miljökvalitetsnormer ”… om det behövs för att varaktigt skydda 
människors hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador på eller olägenheter för 
människors hälsa eller miljön …”.103 Normerna kan för förorenings- och störnings-
nivåer komma till uttryck i form av gränsvärden som inte får över- eller underskridas, 
men de kan även anta formen av icke bindande riktvärden som ska eftersträvas eller 
som inte bör under- eller överskridas.104  

Förutom miljökvalitetsnormer av bindande och vägledande karaktär finns i 
svensk rätt även normer som anger vilken högsta, alternativt lägsta, förekomst av 
organismer i yt- och grundvatten som kan tjäna till vägledning för tillståndet i 
miljön.105 Exempel på sådana s.k. bioindikatorer kan vara förekomsten av alger i 
insjöar eller kustvatten eller hälsofarliga mikroorganismer i yt- och grundvatten.106 
Det finns också miljökvalitetsnormer som anger vilka övriga kvalitetskrav på miljön 
som följer av Sveriges medlemskap i EU.107 Vilken rättslig karaktär sådana normer 
kan tänkas ha framgår inte direkt ur lagtexten. Istället måste man se till såväl den 
nationella som den EU-rättsliga lagstiftning som normen grundar sig på för att 
avgöra om det rör sig om en materiellt bindande eller vägledande miljökvalitetsnorm, 
alternativt en norm som endast ska fungera som bedömningsgrund. I praktiken kan 
detta vara svårt att utläsa, då RDV innehåller många olika mål och kvalitets-
faktorer.108 

Trots att miljöbalkens miljökvalitetsnormer kan ta sig uttryck på olika sätt är det 
viktigt att komma ihåg att den uttryckliga formuleringen ännu saknar relevans. Detta 

                                                
102 SOU 2005:59, s. 71 f. 
103 MB 5 kap. 1 § st. 1. 
104 MB 5 kap. 2 § p. 1-2. 
105 MB 5 kap. 2 § p. 3. 
106 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 44. 
107 MB 5 kap. 2 § p. 4. 
108 Fröberg, Magnus, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB, Tillämpningen av Ramdirektivet 
för vatten från verksamhetsutövarens perspektiv – Hur påverkas verksamhetsutövare av den nya 
vattenförvaltningen och vilket inflytande har verksamhetsutövare?, s. 35. 
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eftersom normernas rättsverkan i stort sett bestäms av de materiella kravregler och 
praktiska genomföranderegler som uppställs i den nationella lagstiftningen i stort.109  

3.3.2 Miljökvalitetsnormer på vattenlagstiftningens område 

Vid en tillämpning av vattenförvaltningsförordningen förutsätts begreppet miljö-
kvalitetsnorm ha samma rättsliga innebörd som enligt miljöbalken, varför de normer 
som utfärdas med stöd i denna författning kan vara av fyra olika slag.110 Dessvärre 
preciseras det varken i förordningen eller i vattenmyndigheternas föreskrifter vilken 
typ av miljökvalitetsnorm som ska ta sikte på respektive bestämmelse. Med hänsyn 
till att nationella myndigheter har bemyndigats att besluta om sådana kvalitetskrav på 
miljön som följer av Sveriges medlemskap i EU, förefaller det troligt att de normer 
som meddelas med stöd i vattenförvaltningsförordningen utgör ”… krav i övrigt på 
kvaliteten på miljön som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen”. Därigenom 
måste prövningen av om normerna är att se som bindande eller vägledande avgöras i 
varje enskilt fall mot bakgrund av vad som föreskrivs i det direktiv som den 
nationella normen avser att genomföra. 

I svensk vattenlagstiftning finns en rad olika miljökvalitetsnormer eller som de i 
vattenförvaltningsförordningen benämns; kvalitetskrav. Några exempel på sådana är 
”hög ekologisk status”, ”god ekologisk status”, ”god kemisk status” och ”god kvanti-
tativ status”. En gemensam nämnare för samtliga nu nämnda normer är att de tar 
sikte på en statusnivå som är god eller högre. Härutöver finns det även normer som 
fastslår en lägre skyddsnivå, såsom kraven på ”måttlig ekologisk status” eller 
”otillfredsställande ekologisk status”. Detta beror på den möjlighet som finns att 
meddela undantag från RDV:s krav på en åtminstone god status.111 

Som framhållits ovan är det i svensk miljölagstiftning inte tydligt om det finns 
någon skillnad mellan begreppen kvalitetskrav och miljökvalitetsnormer.112 Detta 
föranledde att det hösten 2009 uppkom en debatt kring de rättsliga formerna för 
fastställande av kvalitetskrav på vattenlagstiftningens område. Den primära fråga som 
i sammanhanget diskuterades var huruvida vattenmyndigheterna skulle anses rättsligt 
bemyndigade att ”… fastställa kvalitetskravet ”God ekologisk status” för ytvattenförekomster i 
form av miljökvalitetsnormer som innebär att god ekologisk status ska uppnås vid en viss tidpunkt 
…”.113 

Ett argument som framfördes mot att vattenmyndigheterna kunde föreskriva 
bindande kvalitetskrav var att det varken i RDV eller i vattenförvaltnings-
förordningen finns någon bestämmelse som tydligt kräver att medlemsstaterna ska 
fastställa nationella miljökvalitetsnormer för ekologisk status – och i synnerhet inte 
normer av bindande karaktär. Tvärtom menade man på att direktivets definition av 
begreppet ”miljökvalitetsnorm” endast kräver att medlemsstaterna ska fastställa 
                                                
109 Se kap. 3.3.3. 
110 VFF 1 kap. 2 §. 
111 Se exempelvis Förvaltningsplan Norra Östersjöns vattendistrikt 2009-2015, Vattenmyndigheten 
Norra Östersjön, Länsstyrelsen Västmanlands län, s. 144 ff. samt Förvaltningsplan Bottenvikens 
vattendistrikt 2009-2015, Vattenmyndigheten Bottenviken, Länsstyrelsen Norrbotten, s. 161 ff. 
112 Se kap. 3.2.1. 
113 Björk, Owe, Alrutz’ Advokatbyrå AB, PM om fastställande av kvalitetskrav för vattendistrikt 
samt Michanek, Gabriel, Juridiska institutionen, Uppsala universitet, Utlåtande i frågan om 
vattenmyndigheternas formulering av mål och kvalitetskrav.  
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sådana riktvärden som ej bör överskridas.  Ett annat argument som också lyftes fram 
var att föreslagna normer inte upprättats i laga ordning. Detta eftersom den miljö-
balksbestämmelse som ger regeringen rätt att delegera beslutanderätt till nationella 
myndigheter endast avser sådana normer som följer av Sveriges medlemskap i EU.114 

Argument som talade för vattenmyndigheternas möjlighet att föreskriva bindande 
normer är att målet om en god vattenstatus inte enbart kan betraktas som en allmän 
målbestämmelse, utan tvärtom som ett mål som faktiskt ska vara uppnått inom före-
skrivna tidsramar. Mot denna bakgrund kom man fram till slutsatsen att miljö-
kvalitetsnormer, vilka indirekt kan sägas ge uttryck för RDV:s målbestämmelse, ska 
kunna komma till uttryck i bindande ordalag. Ett annat argument som också lyftes 
fram var att det inte finns något som hindrar enskilda medlemsstater från att låta anta 
strängare reglering än vad som följer av direktivet.115  

3.3.2.1 Ekologisk status 
I Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om klassificering och 
miljökvalitetsnormer för ytvatten anges att vattenmyndigheterna ska ”… klassificera 
ekologisk status eller potential och kemisk ytvattenstatus för ytvattenförekomster i syfte att avgöra 
vilka miljökvalitetsnormer som ska fastställas”.116 För att möjliggöra en sådan klassificering 
anges vidare att myndigheterna, i fråga om ekologisk status, ska använda sig av tre 
olika kategorier av s.k. kvalitetsfaktorer – en biologisk, en fysikalisk-kemisk och en 
hydromorfologisk. Respektive kvalitetsfaktorkategori består av ett antal olika 
kvalitetsfaktorer, vilka i sin tur ska klassificeras med hjälp av en eller flera parametrar. 
Något förenklat kan utgångspunkten för vattenmyndigheternas bedömning sägas 
vara att varje enskild parameter ska värderas utifrån fem statusnivåer (hög, god, 
måttlig, otillfredsställande och dålig), där det sämsta värdet avgör för vilken status 
som kan tillskrivas respektive kvalitetsfaktor som helhet. På samma sätt är det den 
eller de kvalitetsfaktorer som uppvisar sämst status som styr vilken sammantagen 
ekologisk status som vattenförekomsten som sådan kan sägas ha uppnått (se figur 1 
och 2).117 

 

          

                                                
114 Björk, PM om fastställande av kvalitetskrav för vattendistrikt. 
115 Michanek, Gabriel, Utlåtande i frågan om vattenmyndigheternas formulering av mål och 
kvalitetskrav. 
116 NFS 2008:1, Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om klassificering och 
miljökvalitetsnormer avseende ytvatten, 2 kap. 1 §. 
117 NFS 2008:1, 2 kap. 2 §.  
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1. Biologiska   2. Fysikalisk-kemiska  3. Hydromorfologiska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Förenklat klassificeringsschema för ekologisk ytvattenstatus. Källa: NV 
rapport 5489, En bok om svensk vattenförvaltning, s. 34. 

 
En ytvattenförekomsts ekologiska status fastställs utifrån ett antal olika kvalitets-
faktorer, vilka var och en kan delas in i tre kategorier – en biologisk, en fysikalisk-
kemisk och en hydromorfologisk. Varje kvalitetsfaktor består av en eller flera 
parametrar där den parameter som är sämst avgör vilken status som ska kunna 
tillskrivas kvalitetsfaktorn som helhet. På samma sätt är det den kvalitetsfaktor som 
uppmäter sämst statusnivå som avgör vattenförekomstens sammantagna ekologiska 
status. 
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Figur 2. Närmare om klassificering av ekologisk ytvattenstatus. Ett övergripande 
flödesschema över vad som ingår i proceduren kring klassificering av ytvatten-
förekomstens ekologiska status eller potential och kemiska ytvattenstatus. I vissa fall 
kan det visa sig vara praktiskt att arbeta parallellt med flera steg samtidigt. H, G, M, 
O och D står för hög, god, måttlig, otillfredsställande respektive dålig ekologisk 
status. G och EG står för god respektive uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. Källa: 
NV Handbok 2007:4, Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, 
kustvatten och vatten i övergångszon, s. 24.   
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3.3.2.2 Kemisk ytvattenstatus 
När det gäller kemisk ytvattenstatus fastställs inte några kvalitetsfaktorer såsom för 
ekologisk status, utan istället anges endast att vattenmyndigheternas bedömning ska 
ta sin utgångspunkt i ett antal angivna prioriterade ämnen. Vilka ämnen som här 
avses preciseras närmare i det s.k. prioämnesdirektivet118 samt i förordningen 
(2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten.119 Till skillnad från 
vad som gäller i fråga om ekologisk status finns för kemisk ytvattenstatus endast två 
statusnivåer – ”god” eller ”uppnår ej god”.120 

3.3.2.3 Kvantitativ status och kemisk grundvattenstatus 

I SGU:s föreskrifter om statusklassificering och miljökvalitetsnormer för grundvatten 
anges att det, i fråga om sådana vattenförekomster, ska ske en klassificering utifrån 
såväl kvantitativ som kemisk grundvattenstatus, där den status som uppmäts kan vara 
antingen ”god” eller ”otillfredsställande”.121 Vilka kriterier som måste vara uppfyllda 
för respektive kategorisering preciseras här närmare i SGU:s föreskrifter.122 

3.3.3 Miljökvalitetsnormers rättsverkan vid tillämpning av plan- och bygglagstiftningen 

I svensk rätt regleras frågor som rör fysisk planering och markanvändning i plan- och 
bygglagen (1987:10), vars syfte är att ”… främja en samhällsutveckling med jämlika och goda 
sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens 
samhälle och för kommande generationer”.123 

Enligt plan- och bygglagen ska miljöbalkens miljökvalitetsnormer både iakttas 
och följas vid beslut om all slags kommunal planering och planläggning, oavsett om 
det är fråga om ett upprättande av bindande detaljplaner och områdesbestämmelser 
eller vägledande översiktsplaner och regionplaner. Efter att en plan väl har antagits i 
kommunfullmäktige har den en handlingsdirigerande verkan i förhållande till både 
tillsynsmyndigheter och andra aktörer.124 

Trots att det enligt plan- och bygglagen inte är tillåtet att besluta om sådana 
planer som kan medverka till att miljökvalitetsnormer överskrids, har det i praktiken 
visat sig att få planer hindras av normerna.125 Detta är något som, i vart fall delvis, 
beror på de begränsade möjligheter som finns för övriga allmänna aktörer att göra 
inskränkningar i det kommunala planmonopolet. Den enda egentliga regel som finns 

                                                
118 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/105/EG av den 16 december 2008 om 
miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område och ändring och senare upphävande av 
rådets direktiv 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG och 86/280/EEG, 
samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG. 
119 NFS 2008:1, 2 kap. 7 §. 
120 NFS 2008:1, 3 kap. 4 §. 
121 SGU-FS 2008:2, Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om statusklassificering och 
miljökvalitetsnormer för grundvatten, 8 §. 
122 SGU-FS 2008:2, 6-7 §§. 
123 Plan- och bygglagen (1987:10), PBL, 1 kap. 1 §.   
124 PBL 2 kap. 1-2 §§. En kommunal plan kan utformas så att den utgör ett hinder mot nya 
verksamheter som kan äventyra ett uppnående av en gällande miljökvalitetsnorm. Det är dock 
enbart bindande planer som har rättsverkan och som kan genomdrivas. En vägledande plan kan 
därmed förbises utan några rättsliga konsekvenser. Jfr. RÅ 2008 not 13. 
125 NV rapport 5915, Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften?, s. 11 ff. 
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är plan- och bygglagens krav på att en länsstyrelse ”… ska pröva kommunens beslut att 
anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser, om det kan befaras att beslutet 
innebär att … en miljökvalitetsnorm enligt … miljöbalken inte följs”.126 Det kan i samman-
hanget uppmärksammas att skyldigheten att ingripa mot kommunala planer till-
kommer länsstyrelsen och inte vattenmyndigheten som egen organisation. 

3.3.4 Miljökvalitetsnormers rättsverkan vid tillämpning av miljöbalken 
Den svenska miljölagstiftningens övergripande mål är att främja en hållbar utveckling 
som innebär att nuvarande och kommande generationer ska tillförsäkras en hälsosam 
och god miljö. Vad som närmare ska förstås med begreppet hållbar utveckling är inte 
helt lätt att utröna, då det i miljöbalken endast anges att en sådan utveckling bygger 
på insikten att naturen i sig har ett skyddsvärde och att människan har ett ansvar för 
att förvalta den väl.127 En viss närmare tolkningsvägledning ges dock i balkens 
allmänna och särskilda materiella krav som riktas mot olika aktörer.  

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler gäller för samtliga som bedriver eller avser 
att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som inte är försumbar i det enskilda 
fallet.128 Eftersom reglerna inte närmare definierar vad som ska förstås med 
”verksamhet” får man här söka vägledning i förarbetena, där det anges att begreppet 
ska ta sikte på aktiviteter av kontinuerlig eller återkommande natur, oberoende av om 
det kan sägas röra sig om en näringsverksamhet eller inte.129 

I de allmänna hänsynsreglerna, vars utformning i viss mån skiljer sig åt, uppställs 
ett antal krav som kan sägas ta sikte på specifika frågor eller led i en verksamhet. Bl.a. 
ställs krav på att en verksamhetsutövare måste välja en sådan lokalisering som 
medför minsta möjliga intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön,130 att 
kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för 
dessa intressen undviks131 samt att det sker en hushållning av råvaror och energi.132 
Härutöver fordras även ett användande av ”bästa möjliga teknik”, vilket innebär att 
utövare måste använda sig av den ur miljösynpunkt bästa teknik som finns tillgänglig 
inom eller utanför Sveriges gränser, under förutsättning att tekniken är ekonomiskt 
möjlig att använda inom branschen typiskt sett.133  

Förutom regler som tar sikte på en viss fråga eller ett visst led i en verksamhet, 
föreskriver de allmänna hänsynsreglerna även ett generellt krav på försiktighetsmått, 
ett krav som måste beaktas vid en tillämpning av samtliga ovannämnda bestämm-
elser. Förpliktelsen kommer till uttryck genom att ”alla som bedriver eller avser att bedriva 
en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och 
vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att 
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.”.134 

                                                
126 PBL 12 kap. 1 § p. 3. 
127 MB 1 kap. 1 § st. 1. 
128 MB 2 kap. 1 §. 
129 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 13. 
130 MB 2 kap. 6 §. 
131 MB 2 kap. 4 §. 
132 MB 2 kap. 5 §. 
133 MB 2 kap. 3 § st. 2. Se även prop. 1997/98:45, del 1, s. 216. 
134 MB 2 kap. 3 § st. 1.   
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Det finns också en generell s.k. stoppregel, enligt vilken verksamheter eller åtgärder 
som kan befaras föranleda en skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för 
människors hälsa eller miljön endast ska kunna bedrivas eller vidtas om regeringen 
bedömer att det finns särskilda skäl.135 Den senare regeln kan bli tillämplig i en 
situation då en miljökvalitetsnorm riskerar att överskridas, eftersom sådana 
omständigheter typiskt sett innebär att det uppkommit en olägenhet av väsentlig 
betydelse. Vad man däremot bör komma ihåg är att stoppregeln endast tar sikte på 
att reglera sådana situationer där en störning går att hänföra till en viss individuell 
verksamhet. Detta gör att regeln inte blir tillämplig om risken för en 
normöverträdelse orsakats av en stor mängd mindre verksamheter som var för sig 
endast svarar för en liten miljöpåverkan.136 

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler gäller i den utsträckning de inte kan anses 
vara orimliga, varvid den miljönytta som kan uppnås genom kraven måste ställas i 
relation till de kostnader som uppkommer i det enskilda fallet.137 Förutom kostnads-
aspekten ska i den bedömning som görs även beaktas huruvida kraven riktar sig till 
en näringsverksamhet eller en privatperson.138 De krav som uppställs gentemot en 
verksamhetsutövare ska vara miljömässigt motiverade med hänsyn till vilken grad 
och art av miljöpåverkan det är frågan om, störningarnas karaktär samt känsligheten 
hos den miljö som kan komma att påverkas.139 

Trots att det i svensk rätt finns en relativt stark koppling mellan miljöbalkens 
allmänna hänsynsregler och föreskrivna miljökvalitetsnormer, anges det endast på ett 
ställe i hela balkens andra kapitel hur de båda regelsystemen är tänkta att förhålla sig 
till varandra.140 I denna paragraf fastslås att den rimlighetsavvägning som görs för att 
avgöra hur omfattande hänsyn som ska tas enligt de allmänna hänsynsreglerna aldrig 
får medföra att en miljökvalitetsnorm åsidosätts.141 Inom den juridiska doktrinen har 
det klargjorts att det, mot bakgrund av bestämmelsen, aldrig finns rättslig grund för 
att ställa högre krav än vad som följer av hänsynsreglerna, såvida inte den s.k. stopp-
regeln är tillämplig. För näringsverksamheter utgör således kravet på bästa möjliga 
teknik den mest omfattande kravnivån såvida det inte finns skäl för att verksamheten 
över huvud taget inte är tillåten.142 I balkens förarbeten anges dock att hänsyns-
reglernas krav bör kunna sättas högre om det finns en risk för att en miljökvalitets-
norm annars kan komma att överskridas.143 Detta är också vad föreslås gälla enligt en 

                                                
135 MB 2 kap. 9 §. 
136 SOU 2005:113, s. 62 ff. 
137 MB 2 kap. 7 §. 
138 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 232. 
139 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 45. Se även SOU 2005:113, s. 62 ff. samt Michanek, Gabriel, Att 
väga säkert och vikten av att säkra, s. 69 ur Fågelperspektiv på rättsordningen: vänbok till Staffan Westerlund, 
Basse, Ellen Margrethe m.fl. (red.). 
140 Enligt miljöbalkens förarbeten ska gällande miljökvalitetsnormer utgöra ett viktigt besluts-
underlag vid en eventuell bedömning huruvida en utövare lever upp till de allmänna hänsyns-
reglernas krav på lämplig lokalisering och försiktighetsmått. Se SOU 2005:113, s. 62. 
141 MB 2 kap. 7 § st. 2. 
142 SOU 2005:113, s. 65 samt Michanek & Zetterberg. s. 142 f. 
143 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 263 samt SOU 2005:59. Enligt miljöbalkens förarbeten får de krav 
som uppställs enligt avvägningsregeln inte sättas så högt att en pågående verksamhet inte längre 
kan bedrivas. Denna tolkning torde dock inte vara förenligt med RDV:s ordalydelse, eftersom 
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ny proposition som beräknas träda i kraft 1 september 2010. Här anges nämligen att 
det för miljökvalitetsnormer som inte får över- eller underskridas fortsättningsvis ska 
kunna uppställas så stränga krav som behövs för att normerna ska följas. I bedöm-
ningen, som tar sin utgångspunkt i de allmänna hänsynsreglerna, är sådana åtgärds-
program som upprättats i syfte att klara aktuella gränsvärdesnormer tänkta att ha en 
vägledande funktion.144 Det klargörs emellertid inte hur omfattande krav som då ska 
kunna ställas. Förändringen utgör ett klart avsteg från tidigare regleringstradition som 
enbart tillåtit verksamheter som utifrån en objektiv bedömning haft råd med bästa 
möjliga teknik. Konsekvensen blir att verksamheternas långsiktiga utveckling och 
överlevnad äventyras, något som kan ifrågasättas utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 
Däremot innebär förändringen att svensk lagstiftning får en grund för att ställa längre 
gående krav än bästa möjliga teknik, vilket fordras av flera miljökvalitetsdirektiv.145 

Huvudansvaret för att genomdriva miljöbalkens miljökvalitetsnormer har i svensk 
rätt lagts på myndigheter och kommuner, vilka har att säkerställa normernas upp-
fyllande i ett flertal olika sammanhang – vid planläggning, tillsyn, utfärdande av 
generella föreskrifter och vid prövning av tillstånd, godkännanden och dispenser.146 
Miljöbalken föreskriver bl.a. tillståndsplikt för viss miljöfarlig verksamhet och vatten-
verksamhet.147  

3.3.4.1 Prövning av tillstånd för ny tillståndspliktig verksamhet  

Enligt en bestämmelse i miljöbalken får tillstånd inte meddelas för en ny verksamhet 
som medverkar till att en miljökvalitetsnorm överträds.148 I lagtexten anges inte 
närmare vilken eller vilka slags miljökvalitetsnormer som denna bestämmelse ska ta 
sikte på att reglera, varför man i denna del får utgå från att regeln är tänkt att ha en 
generell tillämplighet. Inte heller preciseras vad som närmare ska förstås med 
begreppet ”ny verksamhet”, men enligt förarbetena bör regeln inte kunna 
aktualiseras då det rör sig om en ändring av en redan befintlig verksamhet, eftersom 
sådana fall normalt sett regleras separat.149 

Ett undantag från huvudregeln om att tillstånd inte får meddelas om en miljö-
kvalitetsnorm överskrids gäller för de fall en verksamhetsutövare ”… vidtar sådana 
åtgärder att olägenheterna från annan verksamhet upphör eller minskar så att möjligheterna att 
uppfylla miljökvalitetsnormen ökar i inte obetydlig utsträckning”.150 Härigenom ges en viss 
möjlighet att etablera miljöpåverkande verksamheter, trots att gällande miljökvalitets-

                                                
direktivets kvalitetskrav förutsätts reglera såväl nya som redan befintliga verksamheter. En annan 
intressant fråga är huruvida förarbetsuttalandena kan anses vara förenliga med direktivets 
målbestämmelse som sådan, eftersom det här anges att medlemsstaterna ska ”… genomföra alla 
åtgärder som är nödvändiga för att förebygga en försämring av statusen …”. Jfr. RDV art. 4 (1)(a). 
144 Prop. 2009/10:184, s. 39 ff. 
145 SOU 2005:113, s. 100 och 122. 
146 MB 5 kap. 3 §. 
147 MB 9 kap. 6 § samt MB 11 kap. 9 och 13 §§. 
148 MB 16 kap. 5 §. I paragrafen har man valt att reglera de fall då det ännu inte har skett någon 
överträdelse, men där det finns en risk för att ett överskridande kan komma att inträffa om en ny 
miljöpåverkande verksamhet tillåts. Härutöver kan paragrafen även bli tillämplig i en situation där 
en norm redan har överskridits och en tilltänkt verksamhet ytterligare skulle förvärra situationen. 
149 SOU 2005:113, s. 66. Se även prop. 1997/98:45, del 2, s. 215 samt MÖD 2007:5.  
150 MB 16 kap. 5 §. 
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normer riskerar att överskridas, under förutsättning att den som förorenar 
kompenserar för uppkomna utsläpp.  Det bör dock betonas att det, trots 
undantagsregeln, inte finns något absolut krav på att gällande miljökvalitetsnormer i 
realiteten måste uppnås. Som framgår av lagtexten räcker det med att möjligheten att 
uppfylla normen ökar i en inte obetydlig utsträckning.151 

Enligt det lagförslag som redogjorts för ovan föreslås regeln om prövning av nya 
verksamheter tas bort för att ersättas med en generell hänsynsregel som anger att 
gällande gränsvärdesnormer ska följas.152 Regeln är dock inte tänkt att vara helt 
undantagslös, utan prövningsmyndigheter ska under vissa förutsättningar kunna 
bevilja tillstånd ”… för en verksamhet eller åtgärd som ger en ökad förorening eller störning …” 
trots att en gränsvärdesnorm har åsidosatts. Så är exempelvis fallet om den aktuella 
verksamheten eller åtgärden är förenlig med ett åtgärdsprogram som har fastställts 
för att följa normen eller att den har förenats med villkor om ”… att vidta eller bekosta 
kompenserande åtgärder som ökar möjligheterna att följa normen i en utsträckning som inte är 
obetydlig”. Verksamheten eller åtgärden kan också tillåtas om den ”… trots att den 
försvårar möjligheterna att följa miljökvalitetsnormen på kort sikt eller i ett litet geografiskt område, 
kan antas ge väsentligt ökade förutsättningar att följa normen på längre sikt eller i ett större 
geografiskt område”.153  

3.3.4.2 Övriga situationer     

Miljöbalkens regel om att tillstånd inte kan ges till ny verksamhet om en 
miljökvalitetsnorm kan komma att överskridas är, unik i svensk miljölagstiftning. 
Detta eftersom det är den enda regeln varigenom miljökvalitetsnormerna får en 
direkt materiella rättsverkan mot enskilda. Det bör emellertid betonas att det finns en 
mängd andra situationer då hänsyn ska tas till att en verksamhet eller åtgärd kan 
komma att medverka till att en gällande miljökvalitetsnorm överträds, bl.a.: 

• vid prövning av tillstånd i samband med utvidgning eller ändring av en 
tillståndsgiven befintlig verksamhet154   

• vid prövning av tillstånd till oförändrad befintlig verksamhet som saknar tillstånd 
sedan tidigare155 

• vid omprövning av tillstånd eller villkor för miljöfarlig verksamhet eller 
vattenverksamhet, efter ansökan eller annat initiativ av myndighet alternativt 
efter ansökan av tillståndsinnehavaren156   

• vid återkallelse av tillstånd, dispens eller godkännande samt vid förbud mot 
fortsatt verksamhet157 

• vid beslut av tillsynsmyndighet om förelägganden eller förbud158 

                                                
151 Michanek & Zetterberg, s. 177. Se även Ljung, Linnea & Perlström, Caroline, Stoppregeln 16 
kap. 5 § miljöbalken – Silar vi mygg och sväljer kameler?, Juridiska institutionen, Göteborgs universitet. 
152 Se kap. 3.3.3. 
153 Prop. 2009/10:184, s. 46 f. 
154 MB 16 kap. 1 § och 2 kap. 7 §. 
155 MB 16 kap. 1 § och 2 kap. 7 §. 
156 MB 24 kap. 3 och 5 §§ samt 2 kap. 7 §. 
157 MB 24 kap. 3 § samt 2 kap. 7 och 9 §§. 
158 MB 26 kap. 9 § samt 2 kap. 7 §. 



43 

• om en ny eller befintlig verksamhet eller en åtgärd påverkar miljön utan att det 
krävs myndighetsbeslut i fråga om tillstånd, samråd eller anmälan.159 

I samtliga ovannämnda fall, som alla rör frågan om tillåtlighet för att få bedriva en 
verksamhet, aktualiseras ett antal olika miljöbalksbestämmelser. Viktiga i samman-
hanget är de regler som syftar till att genomföra balkens miljökvalitetsnormer. 

I 5 kap. miljöbalken stadgas att myndigheter och kommuner ska ”… säkerställa att 
… miljökvalitetsnormer … uppfylls …” i samband med prövnings- och tillsynsärenden 
samt vid meddelanden av föreskrifter.160 Genom bestämmelsen klargörs att det är det 
allmänna, och inte enskilda individer och verksamhetsutövare, som ska säkerställa 
normernas genomförande. Något som däremot inte anges är hur långtgående krav 
som myndigheter och kommuner har att uppställa med hänvisning till denna 
bestämmelse. En tolkning är att kraven ska ställas precis så högt som fordras för att 
gällande miljökvalitetsnormer ska uppnås. Härigenom skulle bestämmelsen gälla som 
ett eget, obegränsat materiellt krav vid sidan av miljöbalkens allmänna hänsynsregler. 
En annan tolkning är att regeln innebär en generell förpliktelse för det allmänna att 
utgå från miljökvalitetsnormerna i sitt praktiska arbete, utan att för den skull 
uppställa några egentliga skyldigheter gentemot enskilda. Istället är det miljöbalkens 
övriga materiella regler, såsom de allmänna hänsynsreglerna, som anger ramen för de 
egentliga miljökraven.161 Den senare tolkningen ligger mer i linje med lagstiftarens 
intentioner, då ett annat synsätt skulle kunna leda till orättvisa konsekvenser för de 
aktörer som först ”råkar drabbas” av det allmännas beslut.162 Dessutom skulle ett 
annat betraktelsesätt även vara oförenligt med Sveriges grundlag, eftersom regler som 
riktar sig till enskilda individer måste vara både tydliga och möjliga att förutse.163 

3.3.4.3 Möjligheter till omprövning, återkallelse och förbud mot fortsatt verksamhet  

För att en verksamhetsutövare ska få bedriva en miljöfarlig verksamhet eller en 
vattenverksamhet krävs i de allra flesta fall tillstånd164 enligt miljöbalken.165 Efter att 
ett sådant tillstånd väl har beviljats och vunnit laga kraft blir det gällande gentemot 
alla, såvitt avser de frågor som har varit föremål för prövning i prövningsmyndig-
hetens dom eller beslut. Man talar här om att tillståndet har rättskraft, eller rätts-
verkan, gentemot myndigheter, enskilda individer, företag etc. Detta utgör emellertid 
inget hinder mot att vissa föreskrifter som utfärdats av regeringen eller en myndighet 

                                                
159 MB 2 kap. 6 och 7 §§. 
160 MB 5 kap. 3 §. 
161 Notera att större mark- och vattenområden får förklaras som miljöskyddsområden ”… om 
det krävs särskilda föreskrifter därför att området eller en del av området är utsatt för föroren-
ingar eller annars inte uppfyller en miljökvalitetsnorm”. För miljöskyddsområden ska regeringen, 
alternativt länsstyrelsen, meddela sådana föreskrifter om skyddsåtgärder och försiktighetsmått 
som behövs för att områdesskyddet ska tillgodoses. Dessa kan innebära begränsningar av givna 
tillstånd och medföra att ytterligare krav ställs. Jfr. 7 kap. 19-20 §§, 24 kap. 1 § samt 26 kap. 9 §.  
162 Michanek & Zetterberg, s. 179 f. Vilka regler som blir närmare blir tillämpliga samt hur dessa 
förhåller sig till varandra framgår av kap. 3.3.2.1. 
163 Regeringsformen (1974:152), RF, 1 kap. 9 §. 
164 Med tillståndspliktiga verksamheter avses här även verksamheter som endast kräver dispens 
eller godkännande. 
165 Se exempelvis MB 9 och 11 kap. 
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”bryter igenom” gällande tillstånd på så vis att det ”… begränsas eller förenas med ändrade 
eller nya villkor, eller återkallas och fortsatt verksamhet förbjudas”.166 

I svensk rätt är utgångspunkten att tillstånd som meddelas enligt miljöbalken ska 
gälla på obegränsad tid, om inget annat särskilt angivits.167 Enligt miljöbalken får, och 
i vissa situationer ska168, en tillståndsmyndighet dock ompröva tillstånd såvitt avser en 
bestämmelse ”… om tillåten produktionsmängd eller annan liknande bestämmelse om verksam-
hetens omfattning …” samt ändra eller upphäva villkor eller andra bestämmelser eller 
meddela nya sådana i ett flertal olika situationer. Så är exempelvis fallet om det har 
förflutit minst 10 år från att tillståndet meddelades, om ny teknik för mätning eller 
uppskattning av förorening eller annan störning skulle medföra väsentligt bättre 
förutsättningar för att kontrollera verksamheten eller om det genom verksamheten 
har uppkommit en olägenhet av väsentlig betydelse som inte kunnat förutses vid 
själva tillståndsprövningen. Men det kan också röra sig om en situation där en 
verksamhet ”… med någon betydelse medverkar till att en miljökvalitetsnorm överträds”.169 För 
att den senare omprövningsgrunden ska bli tillämplig är det här inte tillräckligt att det 
enbart finns en risk för att normen kan komma att överskridas, utan en faktisk 
överträdelse som beror på den aktuella verksamheten som sådan måste också ha ägt 
rum. Enbart bagatellartade överträdelser, såsom tillfälliga överskridanden, omfattas 
däremot inte av bestämmelsen.170 

En begränsning vid omprövningen av ett tillstånd är att nya villkor eller andra be-
stämmelser inte får att vara så omfattande att verksamheten inte längre kan bedrivas 
eller att den avsevärt försvåras.171 Enligt miljöbalkens förarbeten måste det här röra 
sig om ”… mycket ingripande föreskrifter eller villkor som nästan är att likställa med att 
verksamheten inte längre kan bedrivas”.172 Om samtliga nu nämnda förutsättningar är 
uppfyllda står det prövningsmyndigheten fritt att meddela strängare villkor än vad 
som tidigare föreskrivits. Kravnivån fastställs dock efter tillämpning av miljöbalkens 
allmänna hänsynsregler.173  

I de fall då en gällande miljökvalitetsnorm överskrids, men det av en eller annan 
anledning inte är möjligt att begära omprövning av ett redan beviljat, icke 
tidsbegränsat tillstånd, har en prövningsmyndighet endast begränsade möjligheter att 
förbjuda fortsatt verksamhet. Så är exempelvis fallet om den som ansökt om tillstånd 
har lämnat oriktiga uppgifter som har varit av betydelse för myndighetens beslut eller 
om miljöbalkens stoppregel hindrar att verksamheten framledes kan bedrivas.174  

                                                
166 MB 24 kap. 1 §. 
167 MB 16 kap. 2 §. 
168 I MB 26 kap. 2 § st. 2 anges att en tillsynsmyndighet som ”… finner att villkoren i ett tillstånd 
till miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet inte är tillräckliga och förutsättningar i övrigt 
föreligger … skall … ansöka om prövning eller ta upp frågan om att ändra eller upphäva villkor 
utan någon särskild framställning om detta …”.  
169 MB 24 kap. 5 §. Enligt VFF 6 kap. 5 § st. 1 p. 2 ska ett åtgärdsprogram bl.a. innehålla 
”åtgärder för att i den mån det är behövligt åstadkomma omprövning av tillstånd till eller villkor 
för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet”. 
170 Zetio lagkommentar, Norstedts Juridik. 
171 MB 24 kap. 5 § st. 5. 
172 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 259. 
173 SOU 2005:113, s. 71. 
174 MB 24 kap. 3 § p. 1 och 4. 
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Vid en eventuell överträdelse av en gällande miljökvalitetsnorm tycks det inte 
vara lagstiftarens mening att en prövningsmyndighet ska kunna använda sig av regeln 
om tillståndsåterkallelse. Lagstiftningen ger visserligen en möjlighet att återkalla 
tillstånd om det behövs för att uppfylla Sveriges förpliktelser till följd av 
medlemskapet i EU.175 Enligt förarbetena bör denna regel kunna bli tillämplig i 
situationer då gemenskapen har förbjudit användandet av ett visst 
bekämpningsmedel.176 Men det är oklart om regeln även kan aktualiseras vid en 
överträdelse av en EU-rättslig miljökvalitetsnorm. Detta eftersom ett förbiseende av 
en sådan norm många gånger orsakas av ett stort antal miljöpåverkande aktörer, 
samtidigt som själva normen i sig inte medför något förbud mot att bedriva en viss 
form av verksamhet eller att vidta en specifik åtgärd. Något som också gör 
bedömningen osäker är det faktum att det i svensk rätt inte finns någon lagstadgad 
skyldighet för en prövningsmyndighet att besluta om återkallelse eller förbud.177 

3.3.4.4 Verksamheter som inte kräver tillstånd  

För att en icke tillståndspliktig verksamhet ska vara tillåtlig enligt svensk rätt måste 
den bl.a. uppfylla miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Med undantag för 
anmälningspliktiga verksamheter gör myndigheter inte någon formell tillämpning av 
ifrågavarande regler.178 Det kan därför många gånger vara svårt för en 
verksamhetsutövare att förutse vilka försiktighetsåtgärder som kan förväntas av 
honom eller henne på ett mer konkret plan. En viss vägledning för vilka miljökrav 
som gäller står likväl att finna respektive vattendistrikts åtgärdsprogram, eftersom det 
här anges hur berörda tillsynsmyndigheter ska förhålla sig till diverse, såväl 
tillståndspliktiga som icke tillståndspliktiga, verksamheter och åtgärder.179  

Inom ramen för ett åtgärdsprogram kan, som ett konkret exempel, anges vad 
tillsynsmyndigheter och andra nationella myndigheter måste göra för att komma 
tillrätta med utsläpp från enskilda avlopp. Som exempel på konkreta åtgärder anges 
att Naturvårdsverket, i samråd med länsstyrelser inom distriktet, ska ta fram underlag 
för, och utveckla bindande föreskrifter och/eller andra styrmedel så att utsläpp från 
enskilda avlopp reduceras samt att kommunerna, i samverkan med berörda 
länsstyrelser, ska utveckla vatten- och avloppsvattenplaner.180  

När det gäller frågan om vilka miljökrav som kan komma att uppställas gentemot 
icke tillståndspliktiga verksamheter (häribland anmälningspliktiga verksamheter) bör 
särskilt uppmärksammas att det i miljöbalken finns en bestämmelse som ger 
nationella tillsynsmyndigheter en generell möjlighet/skyldighet att meddela 
förelägganden om försiktighetsmått.181 Denna bestämmelse har inte någon 
                                                
175 MB 24 kap. 3 § p. 7. 
176 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 255. 
177 SOU 2005:113, s. 70 f. 
178 Vilka verksamheter och åtgärder som är anmälningspliktiga framgår närmare av förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt av förordning (1998:1388) om 
vattenverksamhet m.m. 
179 MB 5 kap. 6 §. 
180 Se exempelvis Åtgärdsprogram Västerhavets vattendistrikt 2009-2015, Vattenmyndigheten 
Västerhavet, Länsstyrelsen Västra Götaland, s. 11 ff. 
181 Mot bakgrund av regleringen i MB 5 kap. 3 § samt 26 kap. 1 § kan argumenteras för att 
nationella tillsynsmyndigheter inte bara har en möjlighet att åberopa miljöbalkens regler om 
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begränsning i tiden och kan användas som grund för ett obegränsat antal 
myndighetsingripanden. Möjligheten/skyldigheten att meddela förelägganden om 
försiktighetsmått har till syfte att förbättra efterlevnaden av balken och dess 
föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd i miljöbalkens 
bestämmelser. För att ett föreläggande om försiktighetsmått ska kunna meddelas 
måste det emellertid stå klart att beslutet inte syftar till att begränsa en dom eller 
beslut som har rättskraft samt att de försiktighetsmått som föreskrivs inte är mer 
ingripande än vad som krävs i det enskilda fallet.182 

Förutom den allmänna regeln om försiktighetsmått finns det även en annan 
miljöbalksbestämmelse som gör det möjligt för en tillsynsmyndighet att meddela 
sådana brådskande förelägganden eller förbud som är nödvändiga för att undvika att 
ohälsa eller allvarlig skada på miljön.183 Regeln, som även blir tillämplig för 
tillståndspliktiga verksamheter, kan bl.a. göras gällande då en verksamhetsutövare 
åsidosatt en sådan föreskrift om förbud mot utsläpp av avloppsvatten eller fasta 
ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar etc. som meddelats av 
regeringen.184 Detsamma gäller även om det skett en överträdelse av en föreskrift 
som regeringen eller länsstyrelsen har låtit meddela för ett miljöskyddsområde.185 

3.4 Åtgärdsprogram	  som	  styrmedel	  

3.4.1 Den svenska normgivningsordningen 

I regeringsformen (1974:152), den av Sveriges fyra grundlagar som reglerar 
statsskickets grunder samt lagar och andra föreskrifter etc., anges att rätten att stifta 
lagar ska ankomma på riksdagen, folkets främsta företrädare.186 Under riksdagen 
lyder i sin tur regeringen, vilken har det primära ansvaret för reglernas faktiska 
genomförande.187  

Enligt regeringsformen ska ”föreskrifter om förhållandet mellan enskilda och det 
allmänna, som gäller åligganden för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas 
personliga eller ekonomiska förhållanden …” meddelas genom lag, dvs. genom 
föreskrifter som har beslutats av Sveriges riksdag.188 Detta innebär emellertid inget 
hinder mot att riksdagen i sin tur kan bemyndiga regeringen att, med stöd i 
regeringsformen, meddela förordningar inom ett antal olika rättsområden såsom 
”skydd för liv, säkerhet eller hälsa”, ”natur- och miljövård” eller ”anläggningar och 
                                                
försiktighetsmått, utan också en skyldighet. Detta eftersom det i paragraferna anges att 
myndigheterna ”… skall säkerställa syftet med denna balk och föreskrifter som har meddelats med stöd av 
ballken” respektive ”… skall säkerställa att … miljökvalitetsnormer … uppfylls när de prövar tillåtlighet, 
tillstånd, godkännanden, dispenser och anmälningsärenden, utövar tillsyn, eller meddelar föreskrifter”. 
182 MB 26 kap. 9 §.  
183 MB 24 kap. 1 § samt 26 kap. 9 § st. 4. 
184 MB 9 kap. 4 §. Se även MB 9 kap. 5 §, var det stadgas att ”… regeringen, om det framstår som 
mer ändamålsenligt än beslut i enskilda fall, också i andra fall än som avses i 4 § i fråga om miljö-
farlig verksamhet meddela föreskrifter om förbud, skyddsåtgärder, begränsningar och andra 
försiktighetsmått”. 
185 MB 7 kap. 20 §. 
186 RF 1 kap. 4 §. 
187 RF 1 kap. 6 §. 
188 RF 8 kap. 3 §. 
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bebyggelsemiljö”.189 Då riksdagen väl har bemyndigat regeringen att meddela 
föreskrifter i en viss fråga kan man i vissa fall även medge att regeringen överlåter åt 
en förvaltningsmyndighet eller en kommun att meddela vidare bestämmelser i ämnet. 
Detta sker genom s.k. subdelegation.190 

3.4.2 Kort om åtgärdsprogram i svensk rätt 

Enligt miljöbalken ska regeringen eller den eller de myndigheter och kommuner som 
regeringen föreskriver upprätta och fatta beslut om åtgärdsprogram ”om det behövs för 
att en miljökvalitetsnorm ska kunna uppfyllas …”.191 Som utgångspunkt föreskriver 
lagstiftningen således inte något krav på att det allmänna måste upprätta 
standardiserade åtgärdsprogram om det inte finns något särskilt behov. Ett undantag 
från denna huvudregel gäller dock i fråga om åtgärdsprogram till skydd av unionens 
vattenstatus, eftersom det enligt RDV måste upprättas ett sådant dokument oavsett 
om gällande miljökvalitetsnormer överskrids eller inte. Dokumenten, som ska tas 
fram av de fem nationella vattenmyndigheterna, måste vara tillräckliga för att 
gällande miljökvalitetsnormer ska kunna uppnås.192 

Ett åtgärdsprogram får enligt miljöbalken omfatta alla verksamheter och åtgärder 
som kan tänkas påverka möjligheterna att leva upp till gällande miljökvalitetsnormer 
och detta oavsett om de aktiviteter som påverkar miljökvaliteten är tillståndspliktiga 
eller inte.193 Dessutom tillåts programmen även reglera ett större geografiskt område 
än det där en miljökvalitetsnorm som riskerar att överskridas, eftersom även 
föroreningar och störningar utanför detta område kan påverka möjligheten att klara 
fastställda rikt- och gränsvärden.194  

Inom ramen för ett åtgärdsprogram ska anges vilken eller vilka miljökvalitets-
normer som dokumentet syftar till att uppnå, vilka åtgärder som i detta sammanhang 
behöver vidtas, vilka kommuner och/eller myndigheter som vidta åtgärderna samt 
även inom vilka tidsramar åtgärder ska vidtas. Åtgärdsprogrammet måste även 
innehålla de uppgifter som i övrigt behövs enligt EU-lagstiftningen.195 Förutom de 
krav som preciseras direkt i lagtexten anges i förarbetena att åtgärdsprogram generellt 
sett även bör innehålla en rad andra uppgifter, såsom vilka utsläppskällor som bidrar 
till att normen överträds och en beräkning av föroreningarna från respektive källa, 
vilken total belastningsminskning som krävs samt hur utsläppsminskningarna bör 
fördelas mellan olika miljöpåverkare.196   

3.4.3 Dokumentens utformning på vattenlagstiftningens område 

Förutom miljöbalkens generella krav på vad ett åtgärdsprogram ska eller bör 
innehålla, uppställs i vattenförvaltningsförordningen ett antal krav som i övrigt måste 
tillgodoses i ett åtgärdsprogram. Enligt förordningen ska det bl.a. preciseras vilka 

                                                
189 RF 8 kap. 7 § st. 1 p. 1 och 4. 
190 RF 8 kap. 11 §. 
191 MB 5 kap. 4-5 §§. 
192 VFF 6 kap. 1 §. 
193 MB 5 kap. 6 § samt prop. 1997/98:45, del 2, s. 51. 
194 MB 5 kap. 1 § st. 2. 
195 MB 5 kap. 5-6 §§. 
196 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 269 f. samt del 2, s. 51. 
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åtgärder som behöver vidtas för att inrätta vattenskyddsområden eller för att på 
annat sätt skydda dricksvatten, för att åstadkomma omprövning av tillstånd eller 
villkor för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet samt för att hindra eller 
reglera diffusa utsläpp av förorenande ämnen. Dessutom anges särskilt att åtgärds-
program även måste innehålla sådana åtgärder och hänvisningar som följer av de 
bestämmelser i RDV vartill vattenförvaltningsförordningen hänvisar.197  

Trots att det i miljöbalken och dess speciallagstiftning anges vilka aspekter som 
måste beaktas inom ramen för ett åtgärdsprogram saknas det närmare vägledning om 
hur konkret dokumenten måste vara utformade. Detta är dock något som framgår av 
respektive vattendistrikts beslutade åtgärdsprogram, vari det fastslagits 37 alternativt 
38 åtgärder som angivna kommuner och myndigheter måste vidta. Dessa åtgärder är 
gemensamma för samtliga distrikt.198  

För att de aktörer som pekas ut i föreskrivna åtgärdsprogram ska veta vad de har 
att förhålla sig till har man inom respektive distrikt angett ett antal exempel på 
konkreta åtgärder att vidta. Inom områden där en stor andel av befintliga vatten-
förekomster redan når upp till RDV:s miljömål, och där det inte finns någon 
anledning att befara en försämring av vattenstatusen, är dessa exempel relativt enkla 
och standardiserade. Inom distrikt med mer omfattande miljöproblem, där det finns 
en risk för försämrad kvalitet, är förslagen i allmänhet desto mer omfattande och 
detaljrika.199 

3.4.4 Strategiska eller bindande dokument? 

I svensk miljölagstiftning preciseras inte vilket eller vilka organ som har att 
kontrollera och genomdriva de åtgärder som fastslås inom ramen för ett åtgärds-
program. Istället anges endast att myndigheter och kommuner, inom sina respektive 
ansvarsområden, har en generell skyldighet att vidta sådana åtgärder som föreskrivs i 
ett sådant dokument.200 . Inte heller anges vilken myndighet som ansvarar för att 
programmen efterlevs eller vilka rättsliga medel det finns att ta till för det fall att 
dokumenten inte hörsammas. Som ett belysande exempel kan nämnas att kommuner 
är skyldiga att beakta beslutade åtgärdsprogram i alla delar av sin verksamhet, här 
även inbegripet plan- och byggnadsfrågor. Det finns däremot inte någon 
bestämmelse som kan tvinga en kommun att anta, ändra eller upphäva en detaljplan. 
Detta medför att en länsstyrelse eller vattenmyndighet inte kan ålägga kommuner 
som förhåller sig passiva, och följaktligen inte planlägger mark- eller vattenområden, 
att följa vad som stadgas i gällande åtgärdsprogram. 

När det gäller enskilda individer och verksamhetsutövare kan dessa aktörer aldrig 
förpliktigas att utföra en handling som enbart följer av ett åtgärdsprogram. Inte heller 
är det tillåtet för det allmänna att låta dessa dokument ligga direkt till grund för ett 
                                                
197 VFF 6 kap. 5 §. 
198 Björkman, Ulla, Uppdragsrapportering: ”Åtgärdsprograms styrande effekt med hänsyn till 
regeringsformen”. 
199 Se exempelvis Åtgärdsprogram Södra Östersjöns vattendistrikt 2009-2015, Vattenmyndigheten Södra 
Östersjön, Länsstyrelsen Kalmar län, Åtgärdsprogram Västerhavets vattendistrikt 2009-2015, 
Vattenmyndigheten Västerhavet, Länsstyrelsen Västra Götaland samt Åtgärdsprogram Norra 
Östersjöns vattendistrikt 2009-2015, Vattenmyndigheten Norra Östersjön, Länsstyrelsen 
Västmanlands län. 
200 MB 5 kap. 8 §. Se även prop. 1997/98:45, del 1, s. 260 och s. 271 samt bilaga 1, s. 463 f. 



49 

myndighetsbeslut. Istället måste förpliktelser som riktar sig direkt till privata aktörer 
alltid ta sig uttryck i form av generella föreskrifter eller i förvaltningsbeslut med en 
specifik adressat. Trots vad som nu har sagts är åtgärdsprogram inte verkningslösa i 
förhållande till privata rättssubjekt, då dessa dokument indirekt kan ”… få en praktisk 
betydelse som beslutsunderlag i många ärenden”.201 

Utifrån den diskussion som nu har förts kan det konstateras att kommuner och 
myndigheter är skyldiga att rätta sig efter de materiella krav som anges i ett åtgärds-
program. Vari den bindande förpliktelsen ligger är emellertid oklart, då det i regel inte 
finns några sanktioner eller andra påtryckningsmedel att använda sig av för de fall då 
åtgärdsprogrammet inte följs.202 Ett annat problem är att kommuner och 
myndigheter i svensk rätt endast har rätt att vidta de åtgärder som föreskrivs i ett 
åtgärdsprogram i de fall då det finns rättslig grund för detta. Med andra ord måste 
det finnas ett förvaltningsbeslut som ålägger den enskilda kommunen eller myndig-
heten att vidta åtgärder för att programmet ska få någon reell effekt. I den miljö-
rättsliga speciallagstiftning är det inte ovanligt att det saknas sådana referenser varför 
myndigheter och kommuner ibland ser sig tvungna att underlåta att genomföra de 
åtgärder som de har blivit ålagda. Det kan därför ifrågasättas om det inte är mer 
ändamålsenligt att tala om åtgärdsprogram som strategiska planeringsdokument, eller 
medel för att uppnå gällande miljökvalitetsnormer, snarare än bindande handlings-
planer.203 

                                                
201 SOU 2005:113, s. 75 f. 
202 Jfr. dock PBL 12 kap. 1 § p. 3, vari det stadgas att länsstyrelsen ska pröva kommunens beslut 
att anta, ändra eller upphäva en detaljplan om det kan befaras att beslutet innebär att en miljö-
kvalitetsnorm enligt MB 5 kap. inte följs. 
203 SOU 2005:113, s. 75 f. samt NV rapport 5489, s. 47. 
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4 Genomförandet i Finland  

4.1 Den	  finska	  vattenförvaltningen	  

4.1.1 Vatten som berörs 

I Finland har man sedan ett antal år tillbaka haft en nationell indelning i vatten-
förvaltningsområden (vattendistrikt), en indelning som tagit sin utgångspunkt i 
nationella och lokala tillsynsmyndigheters administrativa ansvarsområden.  Genom 
RDV:s krav på att samtliga medlemsstater ska förvalta sina vattenförekomster ur ett 
helhetsperspektiv har man dock funnit ett behov av att strukturera om den tidigare 
myndighetsförvaltningen så att denna på ett bättre sätt harmonierar med vattnets 
naturliga avrinningsområden.204 

Sedan år 2004 är Finlands territorium indelat i 74 huvudavrinningsområden, vilka 
i sin tur kan indelas i åtta vattenförvaltningsområden, varifrån den nationella vatten-
administrationen utgår.205 De fem största distrikten, som följer de stora vatten-
områdena Vuoksi, Kymmene älv, Kumo älv, Ule älv respektive Kemi älv, är samtliga 
belägna på fastlandet. Av resterande tre vattenförvaltningsområden är två inter-
nationella till sin karaktär – ”Torne älv”, beläget i nära anslutning till den svenska 
riksgränsen, samt ”Tana älv, Näätämö och Pasvig älv”. Det senare angränsar till den 
nordöstra delen av Norge. Finlands åttonde och sista vattenförvaltningsområde 
utgörs av den självständiga provinsen Åland med dess ca 6700 öar. För vatten-
förvaltningen inom detta distrikt ansvarar den åländska regeringen.206 

Enligt statsrådets förordning om vattenvårdsförvaltningen (1040/2006) an-
kommer det på Finlands 13 regionala miljöcentraler att identifiera yt- och grund-
vattenförekomster inom sina respektive verksamhetsområden.207 Med begreppet 
ytvatten ska i detta sammanhang förstås sådant vatten som befinner sig på markytan 
samt kustvatten och territorialvatten, medan begreppet grundvatten ska ta sikte på att 
reglera ”vatten som finns under markytan i den mättade zonen och som står i direkt kontakt med 
mark- eller berggrunden”.208 Kravet på kategorisering gäller för ”områden, från vilka tas eller 
avses tas mer än i genomsnitt 10 m3 hushållsvatten per dygn eller för fler än femtio personers behov”, 
”områden som enligt gemenskapens lagstiftning definieras som badvatten” samt för ”områden som 
ingår i nätverket Natura 2000 och där det för skyddet av en livsmiljö eller en art är viktigt att 
bevara eller förbättra vattnets status”.209 

                                                
204 Nordregio Report 2007:2, The Water Framework Directive in the Baltic Sea Region Countries 
– vertical implementation, horizontal integration and transnational cooperation, s. 83. 
205 Korhonen, Johanna, hydrolog, Finlands miljöcentral, SYKE, 2009-11-24 samt http://www-
.ymparisto.fi/default.asp?node=8120&lan=fi, 2009-11-24. 
206 Lagen om vattenvårdsförvaltningen (1299/2004), VVFL, 1 kap. 6 § samt statsrådets 
förordning om vattenförvaltningsområden (1303/2004) 1 §. Se även Nordregio Report 2007:2, s. 
79 samt http://www.environment.fi/default.asp?contentid=73760&lan=fi&clan=sv, 2009-11-16. 
207 Statsrådets förordning om vattenvårdsförvaltningen (1040/2006), FVF, 2 kap. 3 § st. 1. 
208 VVFL 1 kap. 2 §. 
209 FVF 2 kap. 4 §. 
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4.1.2 Viktiga vattenaktörer 
I finsk rätt har ansvaret för RDV:s praktiska genomförande i huvudsak fördelats 
mellan två administrativa nivåer – en statlig och en regional.210 På det statliga planet 
ansvarar i första hand Miljöministeriet samt Jord- och skogsbruksministeriet, vilka 
tillsammans har ett delat ansvar för att leda och övervaka den finska vatten-
förvaltningen. Till departementens uppgifter hör bl.a. att lägga fram förslag till ny 
lagstiftning samt att fatta beslut i fråga om åtgärdsprogram, förvaltningsplaner etc.211 
En annan aktör som också har ett betydande inflytande på nationell nivå är Finlands 
miljöcentral, SYKE. Till denna organisations främsta uppgifter hör bl.a. att bistå de 
regionala miljöcentralerna med den sakkunskap som krävs för att karaktärisera de 
ytvattenförekomster som omfattas av RDV:s bestämmelser samt att följa upp redan 
fullbordade vattenklassificeringar. En annan viktig funktion är även att fullgöra de 
arbetsuppgifter som delegerats av Miljöministeriet respektive Jord- och skogsbruks-
ministeriet.212 Förutom Finlands miljöcentral finns även ett annat organ med en 
likvärdig funktion – Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet. Denna organisation har 
framförallt till uppgift att fungera som sakkunnig i de fiskerelaterade frågor som 
anges i Jord- och skogsbruksministeriets instruktioner.213 

På regional nivå har ansvaret för RDV:s genomförande framförallt lagts på ovan-
nämnda 13 miljöcentraler, vilka bl.a. har att karaktärisera och klassificera vattenföre-
komster, utarbeta förslag till förvaltningsplaner och åtgärdsprogram samt att fullgöra 
sådana uppdrag som har beslutats på nationell nivå.214 Med andra ord kan sägas att 
det är dessa aktörer som har det faktiska ansvaret för att de planer och andra 
dokument som har beslutats på ministernivå i realiteten också genomförs.215 Enligt 
statsrådets förordning om vattenförvaltningsområden (1303/2004) ska det inom 
varje vattenförvaltningsområde utses en s.k. samordnande miljöcentral, vilken har det 
övergripande, koordinerande ansvaret för samtliga vattenförvaltningsfrågor inom det 
aktuella distriktet.216 När det gäller övriga miljöcentraler ska även dessa låta 
ombesörja ovannämnda arbetsuppgifter inom det distrikt som de har blivit tilldelade. 
Detta eftersom det i lagen om vattenvårdsförvaltningen (1299/2004), ”vatten-
förvaltningslagen”, uppställs en generell förpliktelse för statliga och kommunala 
myndigheter att medverka i de vattenförvaltningsfrågor som faller in under dess 
verksamhetsområde.217  

I enlighet med vattenförvaltningslagen ska de regionala miljöcentralerna ”… 
under alla faser av förvaltningsplanens beredning i tillräcklig omfattning samarbeta 
och samråda med berörda myndigheter och intressenter inom sitt verksamhets-
område.”. För detta ändamål föreskriver lagen ett krav på att det inom respektive 
vattenförvaltningsområde ska upprättas åtminstone en s.k. samarbetsgrupp.218 

                                                
210 VVFL 1 kap. 4 § st. 1-2.  
211 VVFL 3 kap. 12 § st. 1 och 17 § st. 1 samt Nordregio Report 2007:2, s. 82. 
212 Nordregio Report 2007:2, s. 80 samt VVFL 1 kap. 4 § st. 1. 
213 Nordregio Report 2007:2, s. 80. 
214 VVFL 1 kap. 5 §.  
215 Nordregio Report 2007:2, s. 82. 
216 Statsrådets förordning om vattenförvaltningsområden (1303/2004) 2 §. 
217 VVFL 1 kap. 4 §. 
218 VVFL 3 kap. 14 § st. 1. 



53 

Gruppen, som är öppen för såväl lokala myndigheter och ideella miljöorganisationer 
som för enskilda markägare och näringslivsrepresentanter, har till syfte att 
tillhandahålla ett allmänt forum för diskussion och informationsutbyte i flera av de 
vattenrelaterade frågor som ligger på miljöcentralernas bord.219 På ett mer konkret 
plan kan dess främsta uppgift dock sägas bestå i att lämna förslag till den regionala 
miljöcentralen gällande övergripande mål för den regionala vattenförvaltningen, att 
följa upp, utvärdera och förutse vattnets användning, skydd och status samt att 
behandla och ta ställning till det respektive distrikts förslag till förvaltningsplan.220 

Enligt statsrådets förordning om vattenförvaltningsområden ska det inom varje 
samarbetsgrupp upprättas en särskild styrgrupp med ett antal representanter för de 
regionala miljöcentralerna samt en av Jord- och skogsbruksministeriet särskilt utsedd 
företrädare för Arbetskrafts- och näringscentralens fiskerienhet. Vilka representanter 
som ska ingå i respektive vattenförvaltningsområdes styrgrupp beslutas av miljö-
ministeriet. Styrgruppens centrala uppgift består i att samordna de utredningar, 
övervakningsprogram och åtgärdsprogram som utarbetats inom vattenförvaltnings-
området samt att, utifrån dessa dokument, sammanställa ett utkast till förvaltnings-
plan för det enskilda vattenförvaltningsområdet.221 

På lokal nivå har ansvaret för RDV:s genomförande lagts på landets 431 
kommuner, vilka har ett generellt tillsynsansvar i diverse miljö- och bostadsrelaterade 
frågor.222 Kommunernas vidkommande på miljöområdet kan dock inte sägas ha 
någon direkt koppling till direktivet, utan ansvaret följer istället av allmänna 
förvaltnings- och miljörättsliga regler. I detta sammanhang bör det dock poängteras 
att kommuner, liksom statliga myndigheter, genom vattenförvaltningslagens ikraft-
trädande har ålagts en generell förpliktelse att medverka till RDV:s genomförande 
inom sina respektive geografiska områden.223 

4.2 Målet	  om	  en	  god	  vattenstatus	  

4.2.1 Målbestämmelsens innebörd och dess förhållande till föreskrivna miljökvalitetsnormer 

Målet om en god vattenstatus kommer i finsk rätt till uttryck i vattenförvaltnings-
lagen, vari det stadgas att den nationella vattenvårdsförvaltningens övergripande mål 
ska vara att ”… skydda, förbättra och återställa vattnen så att ytvattnens och grundvattnens 
status inte försämras samt att deras status är åtminstone god”.224 I lagen regleras bl.a. vilka 
myndigheter som ansvarar för diverse vattenrelaterade frågor, vad som närmare ska 
förstås med en god vattenstatus på ett övergripande plan, vilka faktorer som inverkar 
på statusklassificeringen samt hur själva bedömningsarbetet som sådant ska gå till. 
Med andra ord kan det alltså sägas att vattenförvaltningslagen syftar till att reglera 
själva systemet för planering av vattenvårdsfrågor, men däremot inte vad som på ett 

                                                
219 Statsrådets förordning om vattenförvaltningsområden (1303/2004) 3 § st. 2. 
220 Statsrådets förordning om vattenförvaltningsområden (1303/2004) 4 §. 
221 VVFL 3 kap. 14 § st. 2 samt statsrådets förordning om vattenförvaltningsområden 
(1303/2004) 5 §. 
222 http://www.kommunerna.net/k_perussivu.asp?path=255;264;62030;100897;92556;92792, 
2009-11-16. 
223 Nordregio Report 2007:2, s. 85 samt VVFL 1 kap. 4 § st. 3. 
224 VVFL 1 kap. 1 §. 
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mer konkret plan gäller för att ett tillstånd ska kunna beviljas i det enskilda fallet. 
Sådana regler kommer istället till uttryck i miljöskyddslagen (4.2.2000/86) samt i den 
övriga, sektorsreglerade miljölagstiftningen. Den kanske viktigaste regleringen står 
här att finna i vattenlagen (19.5.1961/264).225 

Så vad innebär egentligen målet om en god vattenstatus på ett mer konkret plan 
och vilka olika delmål gäller för yt- respektive grundvattenförekomster? I vatten-
förvaltningslagen anges att statusen hos en sådan yt- eller grundvattenförekomst som 
omfattas av en förvaltningsplan eller ett åtgärdsprogram aldrig får försämras 
samtidigt som den måste ha uppnått en åtminstone god nivå.226 När det gäller yt-
vattenförekomster fastställs, som ett särskilt delmål, att dessa måste skyddas, 
förbättras och återställs så att en åtminstone god status kan uppnås senast år 2015. 
Detsamma gäller även med avseende på grundvatten, och i detta sammanhang 
betonas i synnerhet vikten av att det råder en balans mellan grundvattenuttag och 
grundvattenbildning.227 

När det gäller frågan om vad begreppet god vattenstatus är tänkt att innebära för 
yt- respektive grundvattenförekomster på ett mer konkret plan anges detta inte 
uttryckligen, varken i vattenförvaltningslagen eller i någon av de förordningar som 
meddelats med stöd i denna lag. I vattenförvaltningslagen anges endast att miljö-
centralernas klassificering av ytvatten ska låta utföras mot bakgrund av ekologisk och 
kemisk status enligt den status som är sämst samt att grundvatten ska kategoriseras 
enligt kemiska och kvantitativa egenskaper i god respektive otillfredsställande 
status.228 Mot bakgrund av nu nämnda bestämmelse finns det dock anledning att anta 
att målet om en god vattenstatus i finsk rätt ska ges samma innebörd som enligt 
RDV, dvs. att en god ytvattenstatus förutsätter en god ekologisk respektive kemisk 
status medan en god grundvattenstatus i sin tur fordrar en god kemisk respektive 
kvantitativ status. 

Trots att det i viss mån är oklart vad målet om en god vattenstatus ska ges för 
innebörd i fråga om olika vattenförekomster ges en viss begreppsmässig vägledning i 
vattenförvaltningslagens bestämmelser. Här anges att en ytvattenförekomsts kemiska 
status ska anses som god om den uppfyller alla de miljökvalitetsnormer för skadliga 
ämnen som fastslagit inom gemenskapen och som kommer till uttryck i statsrådets 
förordning om vattenvårdsförvaltningen.229 Mot denna bakgrund bör man således 
kunna argumentera för att ett iakttagande av gällande miljökvalitetsnormer i finsk rätt 
bör kunna ses som ett särskilt kriterium som måste vara uppfyllt för att det över-
gripande miljömålet ska kunna uppnås. 

I finsk lagstiftning kommer RDV:s icke-försämringskrav till uttryck i samma 
paragraf som målet om en god vattenstatus och i denna föreskrivs, som ovan fram-
hållits, ett generellt krav på att nationella vattenförekomster måste skyddas, förbättras 
och återställas så att vattenstatusen inte försämras.230 Kravet på icke-försämring gäller 

                                                
225 Darpö, Jan m.fl., Miljöprövningen i vågskålen – landskampen mellan Finland och Sverige, JFT 
5/2009, s. 617 f. 
226 VVFL 4 kap. 21 § st. 1 p. 1. 
227 VVFL 4 kap. 21 § st. 1 p. 3-4. 
228 VVFL 2 kap. 8 §. 
229 VVFL 2 kap. 8 § st. 3.  
230 VVFL 1 kap. 1 §. 
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inte bara generellt, utan även som ett särskilt mål för förvaltningsplaner och åtgärds-
program. Undantag görs dock för de fall då ”… exceptionella naturförhållanden eller en 
olycka av exceptionellt slag tillfälligt leder till en försämring av vattenstatusen eller förhindrar att 
miljömålen nås, och målen inte kan uppnås med tillgängliga medel…”.231 Enligt förarbetena 
ska undantagsregeln ta sikte på att reglera sådana händelser som inte kan påverkas 
med befintliga medel, som exempelvis att det inträffar en oförutsedd torka eller 
urlakning till följd av en exceptionell översvämning.232 

4.2.2 God vattenstatus – ett yttersta miljömål eller ett krav på att vidta långsiktiga åtgärder? 

I vattenförvaltningslagens förarbeten anges att RDV:s miljömål innehållsmässigt ska 
vara av central innebörd och att de åtgärder som vidtas i syfte att uppnå målen ska 
komma till uttryck i regionala förvaltningsplaner och åtgärdsprogram. Vidare anges 
att det i sak är fråga om ”mål som är bindande för medlemsstaterna och som för att kunna nås 
förutsätter att ett fungerande kontrollsystem skapas”.233 Målet om en god vattenstatus tycks 
således betraktas som förpliktande i förhållande till Finland som medlemsstat, men 
däremot inte gentemot enskilda individer och verksamhetsutövare. För att de senare 
ska bli bundna av de krav och normer som beslutas på gemenskapsnivå måste det 
särskilt anges ”i lagstiftningen och i tillstånd med stöd av den, och inte i rättsligt bindande planer 
och program”.234 

Mot bakgrund av vad som framhållits ovan tycks det vara ostridigt att målet om 
en god vattenstatus enligt finsk rätt ska anses som bindande. Problemet tycks istället 
bestå i att själva målbestämmelsen som sådan inte är helt lätt att överblicka samtidigt 
som det finns vissa problem när det gäller att förutse dess genomförbarhet. 
Exempelvis är det fortfarande oklart vilken rättslig status som ska kunna tillskrivas 
landets förvaltningsplaner, de styrmedel som ska användas i arbetet med att 
genomdriva RDV:s miljömål. Detta eftersom man i lagstiftningen vanligen finner 
formuleringar där planer "skall beaktas" eller "skall i tillräcklig utsträckning beaktas", 
formuleringar som i finsk rätt endast kan anses som tillåtande eller svagt bindande.235 
I detta sammanhang bör det dock framhållas att planernas rättsverkan kan variera 
från fall till fall beroende på planernas innehåll och dess rättsliga/politiska 
omgivning.236 

                                                
231 VVFL 4 kap. 21 § st. 3. 
232 Prop. RP 120/2004 rd, s. 53. 
233 Prop. RP 120/2004 rd, s. 12. 
234 Prop. RP 120/2004 rd, s. 5. 
235 I finsk rätt indelas rättskällor vanligen i tre kategorier; "tillåtna", "svagt bindande" och 
"bindande", där den senare ska anses som starkast. 
236 Kauppila, Jussi, forskare, SYKE, 2009-12-13. Se även Määttä, Tapio, Soft Law as a source of 
law in national legal decision making: a study on formulating the norm premise in environmental 
legal decision making (sammandrag på engelska), s. 341 ff. ur Oikeustiede Jurisprudentia 
XXXVIII.   
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4.3 Miljökvalitetsnormer	  som	  styrmedel	  

4.3.1 Miljökvalitetsnormer i finsk rätt 

I Finland har rättslig reglering som syftar till att minimera utsläpp och annan på-
verkan på miljön sedan många år tillbaka upprättats sektorsvis, varför regler om 
exempelvis vattenföroreningar, luftföroreningar och hantering av avfall haft en sär-
skild lagstiftningstradition.237 Efter medlemskapet i EU har man dock på senare år 
kunnat se en viss förändring i den nationella miljölagstiftningens övergripande 
struktur, genom att den i en allt högre utsträckning har kommit att präglas av ett 
integrerat resurstänkande.238 

Före EU-lagstiftningens införlivande i finsk rätt fanns inte någon tradition att 
använda miljökvalitetsnormer i arbetet med att nå nationella målsättningar på miljö-
området. Istället låg fokus på att upprätta regler som vände sig direkt till den enskilde 
verksamhetsutövaren, såsom förbud mot vissa föroreningar, utsläppsbegränsningar 
och högsta tillåtna utsläppsnivåer osv. Idag finns miljökvalitetsnormer för både 
vatten, luft och bullernivåer, men normerna kommer till uttryck i skilda författningar. 
Det saknas med andra ord en allmän definition av vad som närmare ska förstås med 
begreppet miljökvalitetsnorm, samtidigt som det inte heller finns någon regel som 
berör eventuella skillnader mellan miljökvalitetsnormer för vatten, miljökvalitets-
normer för luft etc. 

4.3.2 Miljökvalitetsnormer på vattenlagstiftningens område 

Med begreppet miljökvalitetsnorm ska enligt statsrådets förordning om ämnen som 
är farliga och skadliga för vattenmiljön (1022/2006) förstås en ”sådan halt av ett för 
vattenmiljön farligt eller skadligt ämne i ytvatten, sediment eller biota, som inte får överskridas till 
skydd för människors hälsa eller ytvattnet.”.239  

Så vilka är då de nationella miljökvalitetsnormerna och hur kommer de till uttryck 
i finsk rätt? På denna fråga saknas dessvärre något entydigt svar, men enligt en 
bestämmelse i statsrådets förordning om vattenvårdsförvaltningen tycks det som att 
en viss åtskillnad görs mellan en vattenförekomsts statusklassificering (exempelvis 
”god ekologisk status”, ”god kemisk status” etc.), vilken kan sägas utgöra en del av 
det övergripande målet om en god vattenstatus, och de miljökvalitetsnormer och 
andra parametrar som ska analyseras i syfte att fastställa vattenförekomstens upp-
nådda tillstånd. I denna bestämmelse stadgas nämligen att en ytvattenförekomsts 
ekologiska status högst kan klassificeras som måttlig såvida det har skett en över-
trädelse av någon av de miljökvalitetsnormer för vissa nationellt utvalda skadliga 
ämnen som föreskrivs i statsrådets förordning om ämnen som är farliga och skadliga 
för vattenmiljön.240 När det gäller själva målet om en god vattenstatus som sådant har 
lagstiftaren med andra ord valt att inte betrakta detta som en självständig norm, 

                                                
237 Vihervuori, Pekka, Finnish Environmental Law – an Overview, s. 169 f. ur North European 
Environmental Law, J. Hollo, Erkki & Marttinen, Kari (red.). 
238 Vihervuori, s. 169 samt Kuusiniemi, Kari, Environmental Standards and Pollution Control Law, s. 
259 ur North European Environmental Law, J. Hollo, Erkki & Marttinen, Kari (red.). 
239 Statsrådets förordning om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön (1022/2006) 3 § 
p. 3. 
240 FVF 3 kap. 12 § st. 3 samt 13 §. 
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något som delvis beror på den svårighet som ligger i att fastställa en ytvatten-
förekomsts status. En sådan lösning ligger även väl i linje med definitionerna i RDV:s 
art. 2, där man här har valt att särskilja de båda begreppen.241 

Innan utredningen närmare kommer att gå in på vilka miljökvalitetsnormer som 
finns på vattenlagstiftningens område bör det redan i detta sammanhang framhållas 
att man i finsk rätt gör en viss åtskillnad mellan ämnen som är farliga respektive 
skadliga för vattenmiljön. Med farliga ämnen ska i det följande förstås sådana prioriter-
ade ämnen som samtliga medlemsstater har blivit ålagda att implementera – antingen 
genom RDV eller genom en särskilt angiven bestämmelse i europaparlamentets och 
rådets direktiv om förorening genom utsläpp av vissa farliga ämnen i gemenskapens 
vattenmiljö.242 När det däremot är tal om ämnen som är skadliga avses sådana ämnen 
som ”… har utvalts nationellt enligt ramdirektivet för vatten, och enligt samma direktiv 
fastställda andra ämnen än prioriterade farliga ämnen som kan orsaka förorening av ytvattnet”.243 

4.3.2.1 Ekologisk status 

När det gäller ytvattenförekomster är utgångspunkten enligt vattenförvaltningslagen 
att en god vattenstatus endast kan uppnås om såväl den kemiska som den ekologiska 
statusen är god. Med begreppet ekologisk status ska i detta sammanhang förstås en 
sådan vattenförekomst som kan anses leva upp till någon av de fem statusnivåerna 
hög, god, måttlig, otillfredsställande respektive dålig. Utgångspunkten för 
bedömningen är de referensförhållanden som anges i förordningens bilaga 1. Dessa 
tar sig uttryck i form av ett antal biologiska, hydromorfologiska och fysikalisk-
kemiska faktorer, vilka varierar beroende på vilken typ av vattenförekomst som står 
under utredning.244 Enligt Finlands miljöcentrals och Vilt- och fiskeriforsknings-
institutets klassificeringsguide för bedömning av ekologisk ytvattenstatus är 
utgångspunkten att statusklassificeringen ska göras utifrån en sammantagen 
bedömning av biologiska faktorer, förekomst av skadliga ämnen, allmän vatten-
kvalitet, hydromorfologisk status samt belastning på vattensystemet. Däremot anges 
inte närmare hur var och en av nu nämnda faktorer tillåts inverka på den samman-
tagna ekologiska vattenstatusen.245 Vad som däremot anges i förordningen är att den 
ekologiska statusen kan klassificeras som högst måttlig i de fall då halterna av ett 
nationellt utvalt ämne som är skadligt för vattenmiljön har kommit att överskridas i 
enlighet med statsrådets förordning om ämnen som är farliga och skadliga för 
vattenmiljön (se figur 3).246  

                                                
241 Muotka, Jukka, miljöchef, Fortum, 2009-12-08. 
242 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/11/EG av den 15 februari 2006 om förorening 
genom utsläpp av vissa farliga ämnen i gemenskapens vattenmiljö. 
243 Statsrådets förordning om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön (1022/2006) 3 § 
p. 1-2. 
244 FVF 3 kap. 12 § st. 2 samt bilaga 1. Vilka enskilda förhållanden  som generellt ska beaktas i 
samband med den vattenklassificerings som görs utifrån de biologiska, hydromorfologiska 
respektive fysikalisk-kemiska faktorerna preciseras närmare i förordningens 3 kap. 9 §. 
245 Referensvärden och bedömningsgrunder för ekologisk klassificering av ytvatten, Finlands 
miljöcentral och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet. 
246 FVF 3 kap. 12 § st. 3. 
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Figur 3. Klassificeringsschema för ekologisk ytvattenstatus.  

* Vad som är en god ekologisk status fastställas mot bakgrund av en samman-
tagen bedömning, vilken tar sin utgångspunkt i biologiska faktorer, förekomst av 
skadliga ämnen, allmän vattenkvalitet, hydromorfologisk status samt aktuell 
belastning på vattensystemet. Observera dock att den ekologiska statusen aldrig kan 
bedömas som högre än måttlig om det skett en överträdelse av ett nationellt utvalt 
skadligt ämne enligt statsrådets förordning om ämnen som är farliga och skadliga för 
vattenmiljön. 

4.3.2.2 Kemisk ytvattenstatus 
I fråga om kemisk ytvattenstatus används inte några specifika faktorer till vägledning 
för den bedömning som görs. Utgångspunkten är istället en klassificering i två nivåer 
– god respektive otillfredsställande, där en god status anses vara för handen så snart 
ytvattnet ska sägas uppfylla samliga miljökvalitetsnormer för skadliga ämnen enligt 
gemenskapslagstiftningen. Vilka dessa ämnen är följer av statsrådets förordning med 
ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön.247 

4.3.2.3 Kvantitativ status och kemisk grundvattenstatus 

Till skillnad från vad som gäller i fråga om ytvatten har man när det gäller 
grundvatten valt att uttryckligen ange vilka förutsättningar som måste föreligga för 
att en sådan vattenförekomsts status ska anses som god. I ovannämnda förordning 
anges nämligen att grundvattenförekomster ska klassificeras utifrån kemiska och 
kvantitativa egenskaper i god respektive otillfredsställande status enligt den status 
som är sämst. För att en grundvattenförekomst ska anses ha uppnått en god 
kvantitativ status krävs att det genomsnittliga årliga vattenuttaget inte överskrider 
bildningen av nytt grundvatten och att grundvattennivån inte varaktigt sjunker till 
följd av mänsklig verksamhet.248 Motsvarande krav för en grundvattenförekomsts 
kemiska status ska klassificeras som god är att halten av förorenande ämnen inte får 

                                                
247 VVFL 2 kap. 8 § st. 3.  
248 FVF 3 kap. 14-14 a §§. 
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överskrida de miljökvalitetsnormer som fastställts i förordningens bilaga 7 A samt att 
det kan antas att ”… förutsättningarna i bilaga 7 B gällande övriga faktorer är uppfyllda” . 
Trots vad som nu har sagts kan den kemiska statusen i vissa fall klassificeras som god 
trots att någon av de miljökvalitetsnormer som anges i förordningens bilaga 7A 
överskrids vid en eller flera övervakningsstationer. Detta gäller dock under 
förutsättning att halten av det förorenande ämnet inte orsakar någon betydande 
miljörisk och att föroreningen inte avsevärt har försämrat grundvattnets lämplighet 
för ett ändamål för vilket det skulle kunna användas.249 

4.3.3 Miljökvalitetsnormers rättsverkan vid tillämpning av plan- och bygglagstiftningen 

I finsk rätt har frågor som rör fysisk planering och bebyggelse av tradition reglerats i 
en annan ordning än frågor om miljöskydd.250 Trots detta anges i markanvändnings- 
och bygglagens (5.2.1999/132) inledande paragraf att den ekologiskt hållbara ut-
vecklingen ska vara en av de faktorer som måste beaktas i samband med att en 
prövningsmyndighet har att fatta beslut enligt denna lag. Andra kriterier som också 
ska beaktas är förutsättningen för en bra livsmiljö samt främjandet av en ekonomiskt, 
socialt och kulturellt hållbar utveckling.251 

I Finland finns inte några övergripande planinstrument som syftar till att reglera 
samtliga landets mark- och vattentillgångar. Det finns däremot ett antal generella 
policys och riktlinjer till vägledning för bebyggelse och markanvändning, dokument 
som statliga myndigheter har en skyldighet att både främja och beakta.252 På det 
regionala planet upprättas i första hand landskapsplaner och strategiska program, i 
vilka det anges vilka övergripande mål som är tänkta att gälla för den långsiktiga 
utvecklingen inom en viss region. I sådana dokument preciseras vanligen även vilka 
strategier man har tänkt använda sig av för att överenskomna mål ska kunna uppnås. 
Planeringen på landskapsnivå omfattar, förutom en landskapsplan, även en 
landskapsöversikt och ett regionalt utvecklingsprogram.253 På den lokala nivån 
ankommer det på landets kommuner att upprätta lokala generalplaner och detalj-
planer. Inom ramen för en generalplan anges huvuddragen för områdesanvändning-
en i kommunen, medan det i detaljplanen anges hur ett specifikt delområde ska få 
användas och bebyggas.254 

I markanvändnings- och bygglagens bestämmelser anges inte närmare i vilken 
mån vattenlagstiftningens miljökvalitetsnormer ska beaktas i samband med upprätt-
andet av ovannämnda planeringsinstrument. Att dessa normer trots allt ska beaktas 
följer dock av den allmänna bestämmelsen i vattenförvaltningslagen, vari det anges 
att statliga och kommunala myndigheter i sin verksamhet ska beakta de förvaltnings-
planer som godkänts.255 

                                                
249 FVF 3 kap. 14 c §. 
250 Nordregio Report 2007:2, s. 77 f. 
251 Markanvändnings- och bygglagen (5.2.1999/132), MaBL, 1 kap. 1 och 5 §§. 
252 MaBL 3 kap. 24 §. 
253 MaBL 4 kap. 25 §. 
254 MaBL 1 kap. 4 §. 
255 VVFL 5 kap. 28 §. Se även VVFL 3 kap. 11 § p. 2. 



60 

4.3.4 Miljökvalitetsnormers rättsverkan vid tillämpning av miljöskyddslagen respektive vattenlagen 

I finsk rätt kommer de grundläggande materiella miljökraven till uttryck genom 
miljöskyddslagen, vilken bl.a. har till syfte att förebygga och hindra förorening av 
miljön, att avhjälpa och minska skador orsakade av förorening, att bevara en hälso-
sam, trivsam och naturekonomiskt hållbar och mångsidig miljö samt att motverka 
klimatförändringar och i övrigt stödja en hållbar utveckling.256 Lagen, vars främsta 
regleringsinstrument är ett integrerat tillstånd att bedriva verksamhet, omfattar 
samtliga de miljöstörande aktiviteter och verksamheter som omfattas av det EU-
rättsliga IPPC-direktivet,257 men även ett stort spektrum av medelstora och mindre 
verksamheter och industrier.  

Inom ramen för miljöskyddslagen återfinns både ett stort antal miljörättsliga 
principer (såsom försiktighetsprincipen, ”förorenaren betalar”-principen samt kravet 
på bästa tillgängliga teknik) och en mängd allmänna miljökrav som måste beaktas 
innan det att en miljöpåverkande verksamhet får bedrivas. Inte minst ställs här ett 
krav på valet av verksamhetens lokalisering samt diverse förbud mot förorening av 
olika livsmiljöer.258 Men miljöskyddslagen som sådan är långt ifrån uttömmande, då 
andra regler som också måste iakttas står att finna i särskilda förordningar.259 

Miljöskyddslagens miljökrav har generell tillämplighet, varför de gäller för i 
princip samtliga aktörer som på ett eller annat sätt påverkar miljön. Härmed är det 
dock inte sagt att en vattenpåverkande verksamhet alltid kräver tillstånd enligt denna 
lag, eftersom det i vissa fall istället kan bli aktuellt med en ansökan enligt vattenlagen. 
Likaså kan det under vissa omständigheter krävas tillstånd enligt båda nu nämnda 
regelverk, vilket är ett exempel på sektoriseringen av den finska miljölagstiftningen. 

En intressant aspekt är att det varken i miljöskyddslagen eller i vattenlagen anges 
hur nationella myndigheter ska förhålla sig till gällande miljökvalitetsnormer. Istället 
föreskriver vattenförvaltningslagen endast i allmänna ordalag att statliga och 
kommunala myndigheter i tillämpliga delar av sin verksamhet ska beakta godkända 
förvaltningsplaner.260 Genom tillståndsprövningen kan miljökvalitetsnormerna 
följaktligen sägas ha en form av indirekt verkan. 

För att en miljöpåverkare ska få bedriva en verksamhet med negativ inverkan på 
vattenmiljön krävs i regel en ansökan om tillstånd, alternativt en anmälan eller en 
begäran om dispens, enligt miljöskyddslagen och/eller vattenlagen.261 Prövningen, 
som i de allra flesta fall utmynnar i ett tillstånd, är individuell, varför prövnings-
myndighetens bedömning alltid måste göras mot bakgrund av omständigheterna i det 
enskilda fallet.262 Beträffande den prövning som görs enligt miljöskyddslagen är 
utgångspunkten för bedömningen dels en på förhand färdigställd lista över miljö-
påverkande verksamheter och dels en sammantagen uppskattning av förutsebara 

                                                
256 Miljöskyddslagen (4.2.2000/86), MSL, 1 kap. 1 § p. 1, 2 och 7. 
257 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/1/EG av den 15 januari 2008 om samordnade 
åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar. 
258 MSL 1 kap. 2 § st. 1 och 4 § samt 1 kap. 5-9 §§. 
259 Se exempelvis MSL 2 kap. 10-16 §§. 
260 VVFL 5 kap. 28 §. Se även VVFL 3 kap. 11 § p. 2. 
261 MSL 4 kap. 28-29 §§. Se även miljöskyddsförordningen (18.2.2000/169), MSF, 1 kap. 3 §. 
262 Muotka, Jukka, 2009-12-08. 
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negativa konsekvenser för allmänna eller enskilda intressen.263 Ansvaret enligt lagen 
är uppdelat mellan tre administrativa myndigheter – regionala miljötillståndsverk, 
regionala miljöcentraler samt kommunala miljövårdsmyndigheter.264 När det gäller 
regleringen i vattenlagen är denna tämligen omfattande, vilket gör den svår att både 
överblicka och tillämpa. I likhet med bestämmelserna i miljöskyddslagen är tillsyns-
ansvaret enligt vattenlagen uppdelat mellan olika myndigheter. En viktig skillnad är 
dock att i princip samtliga beslut av relevans här fattas av något av de tre miljö-
tillståndsverken.265 

4.3.4.1 Prövning av tillstånd för tillståndspliktig verksamhet 

Som framhållits ovan krävs i regel tillstånd, anmälan eller dispens enligt miljöskydds-
lagen och/eller enligt vattenlagen för att en miljöpåverkande verksamhet ska få 
bedrivas. Detta krav gäller oberoende av hur länge den aktuella verksamheten som 
sådan har bedrivits, dvs. alldeles oavsett om det rör sig om en helt ny verksamhet 
eller en ansökan om en ändring av en redan tillståndsgiven verksamhet.266 I det 
följande kommer att ges en kortfattad redogörelse för vilka rättsliga krav som gäller 
vid meddelande av tillstånd. 

Enligt miljöskyddslagen krävs tillstånd för sådana verksamheter som medför en 
risk för förorening av miljön. Miljötillstånd fordras dessutom för aktiviteter som kan 
orsaka förorening av vattendrag, då det inte är fråga om verksamheter som omfattas 
av uppräknade bestämmelser i vattenlagen, samt för sådant avledande av avlopps-
vatten som kan tänkas förorena en i vattenlagen särskilt angiven typ av bädd eller 
bassäng.267 I fråga om befintlig verksamhet krävs nytt tillstånd för sådana ändringar 
som ökar utsläppen eller deras konsekvenser samt för andra väsentliga ändringar av 
verksamheten. Tillstånd behövs emellertid inte ”om ändringen inte ökar miljöpåverkan 
eller riskerna och om tillståndet inte behöver justeras på grund av ändringen av verksamheten”.268 

Utgångspunkten för att ett tillstånd ska beviljas är att verksamhetsutövaren kan 
visa på att den tilltänkta verksamheten lever upp till alla de krav som stadgas i miljö-
skydds- respektive avfallslagen (3.12.1993/1072) samt i de förordningar som 
meddelats med stöd i dessa båda lagar.269 Dessutom fordras även att det inte 
föreligger något annat hinder mot att ett tillstånd beviljas. Exempelvis får verksam-
heten inte medföra olägenheter för människors hälsa, betydande förorening av 
miljön eller en risk för sådan, eller i övrigt har sådana konsekvenser för mark, grund-
vattenområden och havsområden som särskilt har förbjudits i ett antal särskilt 
angivna miljöskyddslagsbestämmelser.270 

                                                
263 Darpö m.fl., s. 617. Vilka verksamheter som kräver tillstånd, anmälan och dispens enligt 
miljöskyddslagen framgår närmare av miljöskyddsförordningen. Se bl.a. MSL 4 kap. samt 10 kap. 
60-62 §§. Se även MSF 1 kap. 1 § och 5 kap. 24 §. 
264 Se bl.a. MSF 2 kap. 5-7 §§. 
265 Darpö m.fl., s. 623. 
266 http://www.environment.fi/default.asp?node=1310&lan=sv, 2009-12-08. 
267 MSL 4 kap. 28 § st. 1-2. 
268 MSL 4 kap. 28 § st. 3. 
269 MSL 7 kap. 41 §. 
270 MSL 7 kap. 42 §. 
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En intressant aspekt som inte uttryckligen berörs i miljöskyddslagen är i vilken 
mån ett överskridande eller en risk för ett överskridande av en gällande miljö-
kvalitetsnorm kan förhindra att ett tillstånd för en ny tillståndspliktig verksamhet 
beviljas. Däremot anges att en prövningsmyndighet, vid bedömning av om en 
verksamhet kan tänkas leda till en betydande förorening, ska beakta de omständlig-
heter som rör vattnens status och vattenanvändningen inom projektets influens-
område enligt gällande förvaltningsplan.271 Att prövningsmyndigheten i tillämpliga 
delar av sin verksamhet ska beakta områdets förvaltningsplan och dess föreskrivna 
miljökvalitetsnormer framgår även, som framhållits ovan, direkt i vattenförvaltnings-
lagen.272  

Vad som nu har sagts gäller för miljöpåverkande verksamheter i allmänhet. I 
fråga om vattenverksamheter finns det dock särskilda regler, vilka kommer till uttryck 
i vattenlagen. Här anges att en prövningsmyndighet har att beakta gällande förvalt-
ningsplaner under förutsättning att vissa, särskilt angivna, omständigheter är för 
handen.273 Däremot saknas generella regler som berör frågan om hur en myndighet 
ska agera vid ett eventuellt överskridande av en miljökvalitetsnorm. Det finns således 
inga generella regler med direkt rättsverkan gentemot enskilda i det fall normen 
riskerar att överskridas.  

4.3.4.2 Möjligheter till omprövning, återkallelse och förbud mot fortsatt verksamhet 

Ett tillstånd att få bedriva en miljöpåverkande verksamhet kan, beroende på 
omständigheterna i det enskilda fallet, beviljas tills vidare eller på en viss förut-
bestämd tid.274 Avgörande för vilketdera är omständigheterna i det enskilda fallet 
”med beaktande av verksamhetens natur och det område där miljöpåverkan kan konstateras som 
en helhet”.275 Efter att ett tillstånd väl har meddelats har det rättsverkan gentemot 
envar under hela dess giltighetstid, varför särskilda omständigheter måste vara för 
handen för att en ändring ska kunna komma till stånd. Tillståndets rättsverkan är, 
trots vad som nu sagts, inte helt undantagslös. Enligt miljöskyddslagen föreskrivs 
nämligen en skyldighet för den myndighet som beviljat tillståndet att på ansökan av 
tillståndsinnehavaren, en tillsynsmyndighet, en sådan myndighet som har att bevaka 
att allmänna intressen iakttas eller den som orsakats en olägenhet att ändra tillståndet 
om någon av följande förutsättningar är för handen: 

• den förorening eller risk för förorening som verksamheten medför avviker 
väsentligen från vad som bedömts på förhand, 

• verksamheten medför sådana konsekvenser som är förbjudna enligt miljöskydds-
lagen, 

• utsläppen kan på grund av utvecklingen av bästa tillgängliga teknik minskas 
väsentligt utan oskäliga kostnader, 

• förhållandena efter att tillståndet beviljats har förändrats väsentligt eller 
• det påkallas av bestämmelser som utfärdats för uppfyllande av internationella 

                                                
271 MSL 7 kap. 50 § st. 2. 
272 VVFL 3 kap. 11 § samt 5 kap. 28 §. 
273 Vattenlagen (19.5.1961/264) 2 kap. 11 a §, 16 kap. 23 a § samt 21 kap. 3 c §. 
274 MSL 8 kap. 52 § st. 1. 
275 Prop. RP 84/1999 rd, s. 76 f. 
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förpliktelser som är bindande för Finland.276 

När det gäller möjligheten att återkalla ett beviljat tillstånd till följd av att en miljö-
kvalitetsnorm överskrids eller riskerar att överskridas är det inte helt klart vilka 
möjligheter som står tillsynsmyndigheten till buds. Enligt miljöskyddslagen är 
utgångspunkten för att en återkallelse ska kunna ske att verksamhetsutövaren lämnat 
felaktiga uppgifter som väsentligen påverkat förutsättningarna för tillståndsbeslutet 
eller att tillståndsvillkoren upprepade gånger har överträtts på ett sådant sätt att 
verksamheten medför en risk för förorening av miljön. En grund för återkallelse 
föreligger dessutom om förutsättningarna för fortsatt verksamhet inte kan uppfyllas 
genom en ändring av tillståndet enligt någon av ovannämnda ändringsförut-
sättningar.277 

I miljöskyddslagen saknas regler som belyser vilka möjligheter det finns för en 
prövningsmyndighet att meddela förbud mot fortsatt verksamhet i händelse av att en 
gällande miljökvalitetsnorm överskrids eller riskerar att överskridas. Detta har att 
göra med att en myndighet inte behöver inleda något formellt förfarande för att 
kunna ändra ett beviljat tillståndsbeslut, utan en handling som strider mot ett 
lagstadgat förbud kan alltid komma att förbjudas omedelbart.278 Tillståndets rätts-
verkan kan således brytas av dessa förbud. Exempel på några ovillkorliga 
bestämmelser som kan åberopas till stöd för ett sådant handlande är miljöskydds-
lagens förbud mot förorening av mark och grundvatten.279  

4.3.4.3 Verksamheter som inte kräver tillstånd 

Ett spörsmål som hittills inte har diskuterats är vilka regler som gäller för sådana 
verksamheter som inte kräver tillstånd enligt miljöskyddslagen eller vattenlagen. För 
dessa är utgångspunkten de grundläggande materiella miljökrav som anges i miljö-
skyddslagen, vilken blir tillämplig så snart en verksamhet orsakar eller kan orsaka 
förorening av miljön. De rättsliga kraven i denna lag är emellertid allmänt hållna, 
varför avsaknaden av rättslig prövning gör det svårt för den enskilde att förutse vilka 
konkreta försiktighetsåtgärder som förväntas vidtas. Därför fyller kommunala 
miljöskyddsföreskrifter en viktig roll. Dessa föreskrifter kan enligt miljöskyddslagen 
upprättas av kommunfullmäktige på frivillig basis, och ange vilka åtgärder för 
förbättrande av vattnens status som behövs enligt en förvaltningsplan i vattenförvalt-
ningslagen.280 För ett överskridande av en antagen miljöskyddsföreskrift finns ett 
antal olika sanktioner att tillgripa såsom böter samt förbud mot fortsatt eller 
upprepad överträdelse.281 

Förutom möjligheten att meddela kommunala miljöskyddsföreskrifter finns i 
finsk rätt en generell bestämmelse enligt vilken en tillsynsmyndighet kan förbjuda 
den som bryter mot miljöskyddslagen ”… eller en med stöd av den utfärdad förordning eller 
                                                
276 MSL 9 kap. 58 § st. 1. 
277 MSL 9 kap. 59 §. 
278 Prop. RP 84/1999 rd, s. 46. 
279 Prop. RP 84/1999 rd, s. 23. 
280 MSL 2 kap. 19 §. Notera här att tillstånds-, registrerings- eller anmälningspliktiga verksamheter 
inte omfattas av kommunens miljöskyddsföreskrifter. 
281 http://www.kommunerna.net/k_perussivu.asp?path=255;264;21373;62914;80056;80200;802-
01, 2010-02-17.  
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föreskrift eller ett med stöd av den meddelat villkor eller åläggande att fortsätta eller upprepa 
överträdelsen”. En verksamhetsutövare som bryter mot någon av nu nämnda rättakter 
eller beslut som fattats enligt dessa kan även tvingas att fullgöra sina skyldigheter på 
”något annat sätt” samt härutöver även bli skyldig att återställa miljön till sitt 
ursprungliga skick.282 Under vissa omständigheter kan kommunala miljövårds-
myndigheter, i syfte att hindra förorening, även meddela s.k. enskilda föreskrifter. 
Detta gäller emellertid endast för verksamheter som inte omfattas av någon 
tillståndsplikt, samt under förutsättning att den föreskrift som meddelas är skälig med 
hänsyn till verksamhetens natur och föroreningens betydelse.283 

4.4 Åtgärdsprogram	  som	  styrmedel	  

4.4.1 Den finska normgivningsordningen 

I Finlands grundlag (11.6.1999/731) anges att rätten att stifta lagar ska ankomma på 
riksdagen, landets högsta beslutsfattande folkvalda församling.284 Efter att ett lag-
förslag väl har låtit sig antas är det upp till landets president respektive statsråd att 
tillse att lagen får ett praktiskt genomslag.285  

Enligt grundlagen kan Finlands president, statsrådet eller något utav dess under-
ordnade ministerier utfärda förordningar om det finns stöd för ett sådant förfarande, 
antingen i grundlagen eller i någon annan lag. Trots vad som nu har sagts är det dock 
aldrig möjligt för någon av nu nämnda aktörer att utfärda rättsakter som rör 
grunderna för enskildas rättigheter och skyldigheter eller som i övrigt belyser sådana 
frågor som, enligt grundlagen, ska beslutas genom lag. Genom lag kan även andra 
myndigheter bemyndigas att utfärda rättsnormer i bestämda frågor, om det med 
hänsyn till föremålet för regleringen finns särskilda skäl och regleringens formulering 
inte kräver att ett införlivande genom lag eller förordning. En väsentlig förutsättning 
är dock att bemyndigandets tillämpningsområde är särskilt avgränsat.286 

4.4.2 Programmens upprättande och utformning 

I syfte att genomföra RDV:s miljömål ska det enligt vattenförvaltningslagen upp-
rättas åtgärdsprogram, i vilka de ekonomiska analyser som Finlands regionala miljö-
centraler på förhand har låtit utarbeta särskilt ska beaktas. Ett åtgärdsprogram kan 
bestå av handlingsprogram för ett eller flera avrinningsområden, men det kan också 
ta sig uttryck i ett antal gemensamma åtgärder som gäller för ett större geografiskt 
område.287  

I vattenförvaltningslagen anges att ett åtgärdsprogram som minimum ska 
innehålla uppgifter om grundläggande åtgärder, kompletterande åtgärder, åtgärder 
inför exceptionella omständigheter samt kombinationer av alternativa åtgärder.288 
Med grundläggande åtgärder kan kortfattat sägas förstås sådana obligatoriska krav 
                                                
282 MSL 13 kap. 84 §. 
283 MSL 13 kap. 85 §. 
284 Finlands grundlag (11.6.1999/731), FGL, 1 kap. 2 § st. 1 och 3 § st. 1. 
285 FGL 1 kap. 3 § st. 2. 
286 FGL 6 kap. 80 §. 
287 VVFL 3 kap. 12 § st. 1 samt 1 kap. 5 §. Se även prop. RP 120/2004 rd, s. 49.  
288 VVFL 3 kap. 12 § st. 2. 
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som uppställs för att kunna genomföra RDV:s vatten- och miljöskydd.289 Enligt stats-
rådets förordning om vattenvårdsförvaltningen ska med begreppet grundläggande 
åtgärder förstås följande: 

• åtgärder för kontroll av utsläpp samt för skydd av vatten 
• förhandskontroll av uttag av grund- och ytvatten, bildande av konstgjort 

grundvatten och uppdämning av ytvatten 
• redogörelse över hur vattenanvändarna bidrar till att täcka kostnaderna för 

vattenanvändningen 
• förhandskontroll av reglering av och byggande i sjöar och vattendrag samt 

planering med inverkan på vattnens eftersträvade ekologiska status och 
• åtgärder för kontroll av ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön.290 

När det gäller kompletterande åtgärder avses sådana behövliga åtgärder som kan 
vidtas om de grundläggande insatserna inte leder till att vattnens status motsvarar 
överenskomna målsättningar.291 De kompletterande åtgärderna, vars syfte är att aktivt 
förbättra vattenstatusen, kan exempelvis bestå i olika former av administrativa och 
ekonomiska styrmedel, avtal samt utbildnings- och forskningsprojekt.292 

Som framhållits ovan kan de finska åtgärdsprogrammen ta sin utgångspunkt i ett 
eller flera avrinningsområden liksom i större geografiska områden, varför det har 
funnits ett behov av att upprätta en mängd olika program runtom i landet. Dessa 
dokument har i sin tur inlemmats i de övergripande vattenförvaltningsområdenas 
respektive förvaltningsplan, på så vis att de senare innehåller ett sammandrag av 
samtliga de åtgärdsprogram som gäller för det enskilda distriktet. Förvaltnings-
planerna kan således sägas redogöra för beslutade åtgärder på ett mer övergripande 
plan. 

En gemensam nämnare för befintliga förvaltningsplaner är att samtliga dess före-
slagna åtgärder kan indelas i två kategorier – ”åtgärder enligt nuvarande praxis” 
respektive ”tilläggsåtgärder”. I ett första led görs en bedömning om de åtgärder som 
redan idag vidtagits, eller som väntas vidtas fram till utgången av år 2015, är 
tillräckliga för att RDV:s miljömål ska kunna uppnås. Effektivitetsbedömningen av 
dessa ”åtgärder enligt nuvarande praxis” görs utifrån en årlig uppskattning av den 
framtida utvecklingen. Om nuvarande prestationer inte kan anses som tillräckliga 
krävs ytterligare tilläggsåtgärder. Sådana insatser medför i regel en effektivisering av 
nuvarande praxis, men de kan även omfatta helt nya åtgärder.293 

                                                
289 Prop. RP 120/2004 rd, s. 49. 
290 FVF 5 kap. 24 §. Se även bilaga 6 a). 
291 http://www.ymparistokeskus.fi/default.asp?node=19033&lan=sv, 2009-12-16. 
292 VVFL 3 kap. 12 § st. 2 samt prop. RP 120/2004 rd, s. 50. Se även FVF, bilaga 6 b).  
293 Se exempelvis Samarbete för bättre vattenvård – Förvaltningsplan för Kymmene älvs-Finska 
vikens vattenförvaltningsområde fram till år 2015, s. 101 samt Förvaltningsplan för Kumo älv-
Skärgårdshavet-Bottenhavets vattenförvaltningsområde fram till år 2015 – Samarbete för bättre 
vattenvård, Kumo älv-Skärgårdshavet-Bottenhavets vattenförvaltningsområde, s. 138. 
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4.4.3 Strategiska eller bindande dokument? 
I vattenförvaltningslagens förarbeten anges att nationella prövningsmyndigheter ska 
beakta gällande åtgärdsprogram och förvaltningsplaner i samband med att de fattar 
beslut om tillstånd för sådana verksamheter som kan tänkas påverka vatten-
statusen.294 Det preciseras dock inte närmare vilka statliga och kommunala aktörer 
som berörs av bestämmelsen, varför man här kan argumentera för att skyldigheten 
gäller för samtliga myndigheter som i någon mån har att pröva miljö- och 
vattenpåverkande verksamheter.   

Trots att nationella myndigheter har en lagstadgad skyldighet att beakta gällande 
åtgärdsprogram i samband med att de fattar beslut om åtgärder, kan själva 
dokumenten som sådana inte anses vara bindande i juridisk mening. I vatten-
förvaltningslagens förarbeten anges nämligen inte ”… att programmet ska vara ett 
omedelbart bindande eller styrande instrument, utan sådana genom lag eller myndighetsbeslut 
fastställda åtgärder som behövs för att miljömålen ska nås kan också genomföras direkt genom 
lagstiftningen”.295 Detta är även Miljöministeriets inställning i frågan, då man från 
myndighetens sida har valt att tolka RDV:s åtgärdsprogram som icke bindande med 
avseende på miljöresultat.296 Istället menar man att direktivets förpliktelse ligger i att 
tillse att samtliga överenskomna dokument upprättas i den ordning och på det sätt 
som föreskrivs. Med andra ord kan sägas att det allmänna ansvarar för åtgärds-
programmens upprättande men inte för dess genomdrivande. 

En intressant aspekt som hittills inte har berörts är frågan huruvida åtgärds-
program ska kunna anses som materiellt bindande i förhållande till privata rätts-
subjekt eller inte. Om detta saknas uttryckliga bestämmelser i lag, men enligt vatten-
förvaltningslagens förarbeten ska enbart själva dokumenten som sådana inte kunna 
ligga till grund för förpliktelser som vänder sig direkt till enskilda verksamhetsutövare 
och individer.297 

                                                
294 Prop. RP 120/2004 rd, s. 14. 
295 http://www.environment.fi/default.asp?contentid=42529&lan=sv, 2009-12-17 samt prop. 
RP 120/2004 rd, s. 14. 
296 Muotka, Jukka, 2009-12-08. 
297 Prop. RP 120/2004 rd, s. 14. 
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5 Genomförandet i Danmark 

5.1 Den	  danska	  vattenförvaltningen 

5.1.1 Vatten som berörs 

I Danmark har det sedan många år tillbaka funnits en regional vattenförvaltning, en 
förvaltning som i huvudsak har varit anpassad efter landets länskommungränser. Till 
följd av RDV:s krav på att samtliga medlemsstater måste upprätta en avrinnes-
områdesvis vattenförvaltning fick man år 2003 en indelning i 13 vanddistrikt (vatten-
distrikt).298 Ytterligare en strukturell förändring skedde sedan med verkan från den 1 
januari 2007, då man i samband med den s.k. kommunalreformen beslutade att 
reducera det totala antalet distrikt till fyra – tre nationella (Jylland och Fyn, Sjælland 
respektive Bornholm) och ett internationellt, beläget i anslutning till den tyska 
gränsen.299 Dessa fyra vanddistrikt kan i sin tur indelas i 23 huvudavrinnings-
områden.300  

Uppgiften att definiera vilka vattenområden som ska omfattas av RDV:s 
tillämpningsområde ankommer i dansk rätt på By- og Landskabsstyrelsen, som utgör 
en del av Miljøministeriet, Danmarks miljödepartement.301 Enligt Miljøstyrelsens 
vägledande dokument från år 2004 ska den danska vattenlagstiftningen omfatta alla 
ytvattenområden oberoende av storlek och karaktär. Med ett ytvattenområde ska i 
detta sammanhang förstås en avgränsad och betydande mängd ytvatten302 i form av 
exempelvis en sjö, ett vattenmagasin, en mindre eller större flod eller en kanal, en 
älvsträcka (ett övergångsvatten) eller en kustvattensträcka. I kravet på att 
ytvattenområdet måste vara avgränsat och betydande ligger här underförstått att 
vattenförekomsten inte får vara en godtycklig underavdelning till ett vanddistrikt. 
Däremot behöver begreppet betydande inte nödvändigtvis innebära att området 
måste vara stort i fråga om geografisk utbredning, utan enligt Miljøstyrelsen räcker 
det med att det är betydelsefullt utifrån andra aspekter.303 

Begreppet grundvattenförekomst har i Miljøstyrelsens vägledning definierats som 
en separat mängd grundvatten i ett eller flera grundvattenmagasin. Ett grundvatten-

                                                
298 Detta framgår i lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale 
naturbeskyttelsesområder (LOV nr. 1150 af 17. december 2003), 2 kap. 2 §, som  numera har en 
ny lydelse. Se bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale 
naturbeskyttelsesområder (LBK nr. 932 af 24. september 2009). 
299 Redegørelse om vandområdedistrikter i Danmark samt Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for 
vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (LBK nr. 932 af 24. september 
2009), MML, bilaga 1. 
300 http://www.vandognatur.dk/Emner/Vandplaner/, 2009-10-07. 
301 Uppgiften att definiera vattenområden överfördes från Miljøstyrelsen till By- og 
Landskabsstyrelsen i oktober 2007. 
302 Med ytvatten avses i dansk rätt allt sötvatten, övergångsvatten och marint kustvatten som 
sträcker sig upp till en sjömil ut från baslinjen (i fråga om kemisk status omfattas allt vatten upp 
till 12 sjömil från baslinjen). Se Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2, 2004, Basisanalyse del 1. 
Karakterisering af vandforekomster og opgørelse af påvirkninge, s. 14 samt s. 17. 
303 Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2, 2004, s. 14 samt s. 19. 
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magasin kan i sin tur bestå av en eller flera underjordiska lager av berggrund eller 
andra geologiska skikt med tillräcklig porositet och genomtränglighet för att 
möjliggöra en betydande ström av grundvatten, alternativt ett uttag av betydande 
mängder grundvatten.304 
 

5.1.2 Viktiga vattenaktörer 

I Danmark är ansvaret för RDV:s praktiska genomförande i huvudsak uppdelat 
mellan två administrativa nivåer – en statlig och en kommunal. På den statliga, 
nationella nivån ansvarar Miljøministeriet, som i egenskap av vattenmyndighet har att 
fastställa miljömål och miljøkvalitetskrav samt att besluta om de vandplaner 
(förvaltningsplaner), indsatsprogram (åtgärdsprogram) och andra dokument som 
krävs för direktivets genomförande. Miljøministeriet består av fyra olika avdelningar 
– Miljøstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen samt By- og 
Landskabsstyrelsen, där den senare fattar beslut i fråga om samtliga direktivets 
styrande dokument (vandplaner, indsatsprogram etc.). Under By- og Landskabs-
styrelsen arbetar i sin tur sju miljöcentraler, vilka tillsammans ansvarar för att ta fram 
förslag kring hur de olika dokumenten ska utformas, ett arbete som ska ske i sam-
verkan med Danmarks Miljøundersøgelser och Geologiske Undersøgelser.305 Trots 
att det förberedande vattenförvaltningsarbetet enligt dansk lagstiftning ska utföras av 
ministeriets miljöcentraler sker upprättandet av dokumenten i realiteten efter ett god-
kännande eller en instruktion från By- og Landskabsstyrelsen och Miljøministeriets 
departement.306 Förutom uppgiften att låta utarbeta de dokument som krävs för 
RDV:s praktiska genomförande är en annan viktig uppgift som ankommer på 
ministeriet att ta fram bekendtgørelser (förordningar), vägledande dokument och 
annat material som är av betydelse för det praktiska arbetet med att implementera 
direktivet. Ansvaret för dessa senare uppgifter ankommer främst på Miljøstyrelsen 
och By- og Landskabsstyrelsen.307  

På det lokala planet har Danmarks 98 kommuner ett viktigt ansvar för RDV:s 
genomförande, eftersom det är dessa aktörer som ska realisera de åtgärder som har 
beslutats av Miljøministeriet. Genomförandet sker i första hand genom kommun-
ernas skyldighet att utarbeta s.k. kommunala handlingsplaner. Inom ramen för dessa 
dokument, som är materiellt bindande för såväl statliga som regionala och kommun-
ala myndigheter, anges vilka lokala åtgärder och prioriteringar som måste vidtas för 
att kommunen ska nå upp till de miljömål som fastslagits i gällande vandplaner och 
indsatsprogram.308  

Genom möjligheten att använda sig av kommunala handlingsplaner tillåts komm-
unen att välja mellan alternativa metoder för att leva upp till de bestämmelser som 

                                                
304 Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2, 2004, s. 14 f. 
305 Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til By- og Landskabsstyrelsen og 
Miljøministeriets miljøcentre (BEK nr. 1128 af  26. september 2007) samt Anker, Beskyttelse og 
udnyttelse af vandressourcer, s. 456. 
306 Baaner, Lasse, doktorand, Köpenhamns universitet, 2009-09-29. 
307 MML 2 kap. 2 § st. 3 samt Anker, Beskyttelse og udnyttelse af vandressourcer, s. 455. 
308 MML 3 kap. 3 § st. 2, 8 kap. 24 § samt 11 kap. 31 a §. Se även Anker, Beskyttelse og udnyttelse af 
vandressourcer, s. 463 f. 



69 

fastslås inom ramen för ett indsatsprogram, samtidigt som man även kan utarbeta en 
konkret tidsplan för själva genomförandet. Eftersom det ännu inte har hunnit 
upprättas några kommunala handlingsplaner är det emellertid fortfarande oklart 
vilket handlingsutrymme och vilka reella möjligheter som kommer att finnas för 
kommunerna.309 Förutom den arbetsuppgift som består i att genomföra 
Miljøministeriets beslutade miljömål har Danmarks kommuner även givits en rätt att 
lägga fram förslag på hur departementets vandplaner kan utformas samt att framföra 
invändningar mot redan utarbetade planförslag.310  

Sedan år 2007 finns i Danmark, på regional nivå, s.k. regionsråd, vilka är tänkta 
att ha en koordinerande roll i det praktiska vattenförvaltningsarbetet.311 Regions-
rådens möjligheter att påverka den faktiska beslutsprocessen är emellertid starkt 
begränsad, även om lagstiftningen ger råden en viss möjlighet att agera ”mäklare” i 
de fall då det råder oenighet mellan två eller flera kommuner i fråga om ett utarbet-
ande av en kommunal handlingsplan.312  

5.2 Målet	  om	  en	  god	  vattenstatus 

5.2.1 Målbestämmelsens innebörd och dess förhållande till föreskrivna miljøkvalitetskrav 

Målet om en god vattenstatus, ”en god tilstand”, kommer i dansk rätt till uttryck i 
bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale 
naturbeskyttelsesområder (LBK nr. 932 af 24. september 2009), ”miljømålsloven”, 
vilken uppställer en grundläggande rättslig ram för RDV:s genomförande i nationell 
rätt.313 I denna lag anges bl.a. vilka miljömål och normer som är tänkta att gälla på 
vattenlagstiftningens område, vilka åtgärder som måste vidtas för att dessa ska kunna 
uppnås samt vilken eller vilka statliga och kommunala aktörer som har det praktiska 
ansvaret för reglernas genomförande. För att miljømålslovens bestämmelser ska ha 
något reellt genomslag måste de emellertid ses i ett nära samband med en rad övriga 
miljörättsliga lagar såsom bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (LBK nr. 1757 af 
22. december 2006), ”miljøbeskyttelsesloven”, bekendtgørelse af lov om vand-
forsyning m.v. (LBK nr. 935 af 24. september 2009), ”vandforsyningsloven”, och 
bekendtgørelse af lov om vandløb (LBK nr. 927 af 24. september 2009), eftersom det 
primärt är i dessa författningar som de materiella reglerna tar sin form. 

I dansk lagstiftning skiljer man i viss mån mellan begreppen miljömål (”en god 
tilstand”) respektive miljøkvalitetskrav/miljøkvalitetskrav for vand/vandkvalitets-
krav, även om dessa begrepp i mångt och mycket kan sägas ge uttryck för samma 
sak. Detta har att göra med att själva miljømålslovens målbestämmelse som sådan 
kan sägas bestå av två olika element – ett tidskrav och ett miljötillstånd i form av ett 

                                                
309 Baaner, Lasse, 2009-09-29. 
310 MML 10 kap. 27 a § och 28 §. 
311 MML 10 kap. 27 a § st. 2. 
312 MML 11 kap. 31 d § st. 3. 
313 Anker, Helle Tegner, Ny lovgivning til gennemførelse af EU’s vandrammedirektiv og EU’s 
habitatdirektiv, Tidsskrift for landbrugsret, nr. 2 2005, s. 56. 
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antal olika miljøkvalitetskrav, vilka bådadera måste vara uppfyllda för att det 
önskvärda miljömålet ska kunna nås.314  

Men vad innebär då målsättningen på ett mer konkret plan och vilka olika delmål 
gäller för respektive typ av vattenförekomst? I miljømålsloven anges som ett primärt 
och yttersta mål att samtliga nationella yt- och grundvattenförekomster ska ha 
uppnått en god vattenstatus senast den 22 december 2015.315 Enligt lagen ska de båda 
begreppen god ytvattenstatus respektive god grundvattenstatus här ges samma 
innebörd som enligt RDV. Således måste en ytvattenförekomst, för att nå upp till en 
god vattenstatus, kunna tillskrivas en god ekologisk respektive en god kemisk status, 
medan det för en grundvattenförekomst gäller ett motsvarande krav på en god 
kemisk respektive kvantitativ status.316 

Till skillnad från vad som föreskrivs i RDV är kravet på icke-försämring i dansk 
rätt inte inkluderat i själva målet om en god vattenstatus. Istället kommer det till 
uttryck i en självständig paragraf, vari det anges att ”forringelse af tilstanden af alle 
overfladevandområder og alle grundvandsforekomster skal forebygges”. Icke-försämringskravet, 
som riktar sig till det allmänna, uppställer inte bara ett generellt förbud mot 
permanenta försämringar av redan uppnådd vattenkvalitet.  Ett allmänt krav är också 
att tillfälliga försämringar av vattenstatusen måste förebyggas, och om möjligt 
minimeras – och detta oavsett om försämringarna kan sägas bero på naturliga 
händelseförlopp eller rena olyckor. Härutöver innebär bestämmelsen även ett mer 
konkret förbud mot ökad direkt eller indirekt förorening av vattenmiljön såvida inte 
ett vidtagande av förebyggande åtgärder skulle medföra en ökad förorening av miljön 
i stort.317 

Enligt en tolkning som gjorts i den juridiska doktrinen kan den danska mål-
bestämmelsen, utifrån själva ordalydelsen, uppfattas som strängare än RDV:s art. 4, 
då det enligt miljømålsloven som utgångspunkt ska säkras att samtliga nationella yt- 
och grundvattenförekomster uppnår en god status inom ovan angivna tidsramar. I 
direktivstexten anges ju endast, som tidigare framhållits, att medlemsstaterna ska 
genomföra alla åtgärder som är nödvändiga för att RDV:s miljömål ska kunna uppnås.318 En 
annan tolkning av miljømålslovens målbestämmelser har emellertid gjorts av EU-
kommissionen, som bl.a. kritiserat Danmark för att inte fullt ut ha genomfört 
överenskomna miljömål. Kritiken, som främst har bestått i att medlemsstaten ska ha 
underlåtit att genomföra bestämmelserna i direktivets art. 4, kan – trots att drygt två 
år har förflutit – fortfarande sägas vara av relevans.319 Det finns dock god anledning 
att anta att Danmark inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att kunna genom-
föra direktivets målbestämmelse på det sätt som EU-kommissionen avsett, eftersom 

                                                
314 Baaner, Lasse, 2009-09-29 samt Anker, Helle Tegner, professor, Köpenhamns universitet, 
2009-11-20. 
315 MML 6 kap. 12 § st. 1. 
316 MML 6 kap. 12 § st. 2. 
317 MML 6 kap. 11 §. 
318 Anker, Beskyttelse og udnyttelse af vandressourcer, s. 461. 
319 Den danske regerings svar på Europa-Kommissionens åbningsskrivelse om gennemførelsen 
af direktiv 2000/60/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstalt-
ninger (2007/2235) i dansk lovgivning samt Uitenboogaart m.fl. (red.), s. 89. 
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det nyligen har upprättats ett förslag till en förordning innehållande delmål för olika 
vattenförekomster.320   

5.2.2 God vattenstatus – ett yttersta miljömål eller ett krav på att vidta långsiktiga åtgärder? 
I dansk rätt är målet om en god vattenstatus materiellt bindande i förhållande till stat-
liga och kommunala myndigheter, men däremot aldrig gentemot enskilda individer 
och verksamhetsutövare, något som följer av att själva miljømålsloven som sådan 
enbart vänder sig till allmänna subjekt.321 Det ankommer således på landets myndig-
heter att tillse att föreskrivna miljömål uppfylls, något som i sin tur förutsätter att den 
nationella rätten tillhandahåller de rättsliga styrmedel som krävs för mål-
bestämmelsens genomdrivande.322 

Men hur uppfattas då målet om en god vattenstatus – som bindande med av-
seende på vilket miljömässigt resultat som måste uppnås eller som en förpliktelse att 
vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att målet ska kunna förverkligas? Som ovan 
framhållits förefaller miljømålslovens målbestämmelse vid en första anblick vara 
strängare formulerad än RDV:s art. 4, eftersom samtliga nationella yt- och grund-
vattenförekomster som utgångspunkt ska har uppnått en god status senast den 22 
december 2015. Trots miljømålslovens ordalydelse synes rättsläget i viss mån vara 
oklart då man i dansk rätt inte gör någon tydlig åtskillnad mellan de båda begreppen 
”i syfte att uppnå” respektive ”skall uppnå”. Osäkerheten består här i att Danmark, i 
samband med RDV:s färdigställande och godkännande, klargjorde att man hade för 
avsikt att tolka målbestämmelsen som en förpliktelse att bidra med bästa möjliga 
insats. Genom miljømålslovens tillkomst tycks man istället ha ändrat inställning i 
frågan, eftersom målet om en god vattenstatus i denna lag har formulerats som 
bindande med avseende på vilket miljömässigt resultat som ska uppnås. Mot denna 
bakgrund menar vissa att miljømålslovens formulering som sådan inte ska vara 
bindande i den mån att resultatet ”god vattenstatus” alltid måste uppnås, medan 
andra hävdar att målbestämmelsen ska vara bindande – även med avseende på 
resultat.323 

5.3 Miljøkvalitetskrav	  som	  styrmedel 

5.3.1 Miljøkvalitetskrav i dansk rätt 

I miljøbeskyttelsesloven, vilken uppställer en rättslig ram till skydd mot luft-, mark- 
och vattenföroreningar, anges att miljøkvalitetskrav i dansk rätt kan vara av två olika 
slag. Dels finns det normer för vatten, mark och luft respektive tillåtna störnings-
nivåer som är tänkta att fungera som vägledning för nationella myndigheter och dels 
finns det normer i form av materiellt bindande kvalitetskrav. Enligt lagens uttryckliga 
ordalydelse har de senare tillkommit i syfte att tillgodose EU-lagstiftningens krav på 

                                                
320 Se kap. 5.3.1.1. Enligt MML 6 kap. 21 § ska Miljøministeriet fastställa närmare regler om 
miljömål samt vad som ska förstås med en god status för bl.a. yt- och grundvattenförekomster. 
321 Baaner, Lasse, 2009-09-29 samt Anker, Ny lovgivning til gennemførelse af EU’s vandrammedirektiv og 
EU’s habitatdirektiv, Tidsskrift for landbrugsret, nr. 2 2005, s. 56 f.  
322 Anker, Ny lovgivning til gennemførelse af EU’s vandrammedirektiv og EU’s habitatdirektiv, 
s. 56 f.  
323 Uitenboogaart m.fl. (red.), s. 89 f. 
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att samtliga medlemsstater måste införliva överenskomna direktiv i den nationella 
rättsordningen.324 

När man i dansk rätt talar om att miljøkvalitetskrav kan vara av bindande karaktär 
är en väsentlig fråga att ställa – i förhållande till vilken eller vilka aktörer? Enligt 
bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af 
forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet (BEK nr. 1669 af 14. december 
2006), måste sådana materiellt bindande kvalitetskrav som gäller på vattenlag-
stiftningens område iakttas av statliga och kommunala miljömyndigheter,325 men 
däremot inte av enskilda individer och verksamhetsutövare. Att de senare aktörerna 
likväl kan bli indirekt bundna av gällande gräns- och riktvärden följer dock av en 
regel i förordningen, vari det stadgas att miljømyndigheden ”skal sikre overholdelse af de 
miljøkvalitetskrav, der er fastsat i bilag 2 og 3, vandplanen eller i ændring til vandplanen gældende 
for vandområdet, hvor udledningen finder sted, samt de miljøkvalitetskrav, som de har fået 
underretning om i medfør af § 10, stk. 3 og 4, og skal, såfremt de forurenende stoffers tilstedeværelse 
kan have betydning for opfyldelse af miljøkvalitetskravene, fastsætte vilkår til at sikre, at 
miljøkvalitetskravene er opfyldt, jf. …”.326 

5.3.2 Miljøkvalitetskrav på vattenlagstiftningens område 

Med begreppet vandkvalitetskrav ska generellt förstås ”den koncentration af et 
bestemt forurenende stof i vand, sediment eller biota, som ikke må overskrides af 
hensyn til beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet”.327 Utsläppsnivåerna kan 
här uppställas i form av generella kvalitetskrav, vilka anger årliga eller periodvisa 
genomsnittsvärden som måste vara uppfyllda för att berörda vattenområden ska 
kunna skyddas mot kroniska effekter, men det kan också fastställas i form av s.k. 
korttidskvalitetskrav, som anger vilken maximal koncentration som kan accepteras 
för att ett vattenområde ska skyddas mot särskilt akuta miljöeffekter.328 

Enligt miljømålsloven ska Miljøministeriet föreskriva närmare regler om miljömål 
jämte vad som ska förstås med en god vattenstatus med avseende på olika typer av 
vattenförekomster.329 Sådan reglering, som enligt RDV:s genomförandeplan skulle ha 
låtit antas av medlemsstaterna redan i december år 2003, har emellertid ännu inte 
fastställts. Detta gör att det i nuläget är svårt att med säkerhet uttala sig om vilken 
rättslig status som på ett generellt plan ska kunna tillskrivas lagens kvalitetskrav för 
yt- respektive grundvatten. Trots vad som nu har sagts är regleringen på området inte 
obefintlig. Sedan ett antal år tillbaka finns nämligen en förordning330 vari det uppställs 
diverse olika miljøkvalitetskrav för ytvatten. I denna förordning, som syftar till att 
genomföra europaparlamentets och rådets direktiv om förorening genom utsläpp av 

                                                
324 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (LBK nr. 1757 af 22. december 2006), MBL, 2 kap. 
14 §. 
325 Med ”miljømyndighed” avses i detta sammanhang en sådan myndighet som ansvarar för 
frågor om tillstånd, godkännande eller tillsyn enligt lagen. Se bekendtgørelse om miljøkvalitets-
krav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 
(BEK nr. 1669 af 14. december 2006), BMV, 1 kap. 8 §. 
326 BMV 2 kap. 12 § st. 1. 
327 BMV 1 kap. 5 § st. 1. 
328 BMV 1 kap. 5 § st. 2. 
329 MML 6 kap. 21 §. 
330 BMV. 
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vissa farliga ämnen i gemenskapens vattenmiljö, anges att berörda myndigheter ska 
säkra att de normer som specificeras i förordningen upprätthålls i samband med att 
de beslutar om tillståndsvillkor för vattenpåverkande verksamheter.331 Förordningen 
innehåller miljøkvalitetskrav för ett flertal olika ämnen, vilka bl.a. upptas i dess bilaga 
2-3. För det fall då det varken i förordningen eller i den vandplan som står föremål 
för prövning har antagits något miljøkvalitetskrav för ett visst förorenande ämne kan 
en myndighet, om föroreningen inte är utan betydelse för vattenmiljön, låta initiera 
en process till stöd för att anta en sådan norm.332  

Så vilka är då de föreslagna vandkvalitetskraven och hur förväntas de komma till 
uttryck i den nationella rätten?  Utifrån ovannämnda förordningsförslag förefaller det 
som om man i dansk rätt kommer att göra en viss åtskillnad mellan en vatten-
förekomsts statusklassificering (exempelvis ”god økologisk tilstand”, ”moderat 
kemisk tilstand” etc.), vilken kan sägas utgöra en del av det övergripande målet om 
en god vattenstatus och de materiellt bindande respektive icke bindande miljø-
kvalitetskrav och parametrar som ska analyseras i syfte att fastställa statusen. 

5.3.2.1 Ekologisk status 

När det gäller ytvattenförekomster är utgångspunkten, såväl enligt RDV som enligt 
miljømålsloven, att den vattenförekomst som står under utredning, för att nå upp till 
en god vattenstatus, ska kunna tillskrivas såväl en god ekologisk som kemisk status.333 
Enligt ifrågavarande förslag till förordning ska med det förra begreppet förstås en 
ytvattenförekomst som lever upp till bestämmelserna i förordningens bilaga 2 A-E.334 
I de tabeller som här uppställs preciseras tre (fyra) olika typer av kvalitetselementer 
(kvalitetsfaktorer) som måste vara uppfyllda – en biologisk, en hydromorfologisk och 
en fysikalisk-kemisk. Det senare kvalitetselementet kan i sin tur sägas bestå av två 
olika element, ett som tar sikte på att utvärdera kemisk/fysikalisk-kemiska egen-
skaper och ett som beaktar förekomsten av förorenande ämnen.335  

Enligt förordningsförslaget ska respektive kvalitetselement bedömas utifrån ett 
antal olika variabler, vilka närmare framgår av förordningens bilaga 2. En del av dessa 
– de som relaterar till den fysikalisk-kemiska bedömningen – är att likställa med 
miljøkvalitetskrav medan andra kort och gott har kommit att benämnas som 
parametrar.336 I detta sammanhang kan det ifrågasättas om det finns någon egentlig 
skillnad mellan de båda begreppen, eftersom det ändå inte framgår huruvida 
kraven/parametrarna ska anses vara materiellt bindande eller inte. Efter att samtliga 
miljøkvalitetskrav och parametrar har varit föremål för bedömning ska den enskilda 
vattenförekomsten klassificeras utifrån fem statusnivåer; hög, god, måttlig, otillfreds-

                                                
331 BMV 2 kap. 12 §. 
332 BMV 2 kap. 10 § samt Baaner, Lasse, 2009-09-29. 
333 MML 6 kap. 12 §. 
334 Udkast til bekendtgørelse om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kystvande, overgangs-
vande og grundvand 1 kap. 2 § p. 4. 
335 Vilka de förorenande ämnen är preciseras närmare i udkast til bekendtgørelse om fastsættelse 
af miljømål for vandløb, søer, kystvande, overgangsvande og grundvand, bilaga 5.  
336 Udkast til bekendtgørelse om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kystvande, overgangs-
vande og grundvand 2 kap. 3 § st. 1. 
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ställande respektive dålig ekologisk status.337 I vilken mån uppvisade resultat på 
parameter- respektive kvalitetselementsnivå tillåts inverka på denna sammantagna 
bedömning preciseras dock inte närmare i lagtexten. (se figur 4). 

 

 
 

Figur 4. Klassificeringsschema för ekologisk ytvattenstatus 

5.3.2.2 Kemisk ytvattenstatus 

När det gäller kemisk ytvattenstatus görs inte en bedömning i flera olika led, såsom 
för ekologisk status. Istället ska Miljøministeriet använda sig av två olika 
klassificeringsnivåer – god kemisk status och icke uppnådd god kemisk status.338 Med 
det förra begreppet ska i detta avseende förstås en ytvattenförekomst vars 
koncentration av förorenande ämnen inte överskrider de miljøkvalitetskrav som 
anges i bilaga 3 till bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til 
udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet.339 

Enligt det nya förordningsförslaget ska By- og Landskabsstyrelsen, efter att man 
har låtit väga samman de olika parametrarna för såväl yt- som grundvatten, göra en 
sammantagen bedömning huruvida det övergripande målet om en god vattenstatus 
kan sägas vara uppfyllt i enlighet med udkast til bekendtgørelse om overvågning af 
overfladevand, grundvand, beskyttede områder og om naturovervågning i 
internationale naturbeskyttelsesområder.340 I detta förslag anges att det med 
ytvattenstatus ska förstås den samlade bedömningen av en ytvattenförekomsts 

                                                
337 Udkast til bekendtgørelse om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kystvande, overgangs-
vande og grundvand 3 kap. 6 §. 
338 Udkast til bekendtgørelse om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kystvande, 
overgangsvande og grundvand 3 kap. 6 §. 
339 Udkast til bekendtgørelse om overvågning af overfladevand, grundvand, beskyttede områder 
og om naturovervågning i internationale naturbeskyttelsesområder mv. 1 kap. 2 § p. 7. 
340 Udkast til bekendtgørelse om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kystvande, 
overgangsvande og grundvand 2 kap. 5 §. 



75 

tillstånd, vilket bestäms mot bakgrund av dess ekologiska, alternativt kemiska 
tillstånd, beroende på vilketdera som är sämst.341 

5.3.2.3 Kvantitativ status och kemisk grundvattenstatus 

I likhet med vad som gäller i fråga om kemisk ytvattenstatus ska det för de grund-
vattenförekomster som omfattas av miljømålsloven göras en utredning av såväl 
kvantitativ som kemisk grundvattenstatus, där den status som uppmäts kan vara 
antingen god eller icke uppnådd god. Vad som närmare krävs för att en vatten-
förekomst ska leva upp de båda kravnivåerna ”god kvantitativ status” respektive 
”god kemisk grundvattenstatus” preciseras närmare i parametrarna i förordningens 
bilaga 3 tabell 1 respektive 2.342 Precis som för ytvatten ska det även i fråga om 
grundvatten ske en slutlig statusbedömning utifrån målet om en god vattenstatus. 
Denna bedömning ska bl.a. göras mot bakgrund av bestämmelserna i bekendtgørelse 
om karakterisering af vandforekomster, opgørelse af påvirkninger og kortlægning af 
vandressourcer, vari det anges att grundvattenförekomster ska karaktäriseras med 
hänsyn tagen till dess användningsområde och risken för att inte uppfylla 
miljömålen.343 

5.3.3 Miljøkvalitetskravs rättsverkan vid tillämpning av plan- och bygglagstiftningen 

Den danska plan- och bygglagstiftningens kärna, bekendtgørelse af lov om plan-
lægning (LBK nr. 937 af 24. september 2009), ”planloven”, har till övergripande syfte 
att säkra att ”den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige interesser i areal-
anvendelsen og medvirker til at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et 
bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet”.344 

Enligt planloven ska det för varje kommun upprättas en kommuneplan. Denna 
plan, som har en giltighetstid på 12 år, har till syfte att tillhandahålla en generell 
struktur, innehållande överordnade miljömål för utveckling och markanvändning i 
kommunen, samt att fastslå vilka riktlinjer som ska gälla i samband med myndig-
heternas beslut om markanvändning etc. En annan viktig planmässig funktion är att 
fastställa vilka befogenheter som ska kunna överlåtas på olika delar av kommunen att 
besluta om inom ramen för s.k. lokalplaner.345 

I planloven anges som en viktig utgångspunkt att en kommuneplan aldrig får 
strida mot en vandplan, en kommunal handlingsplan eller en s.k. Natura 2000-plan.346 
Detsamma gäller även i fråga om lokalplaner.347 Således har man i den danska plan- 
och bygglagstiftningen indirekt tydliggjort att RDV:s miljömål och miljøkvalitetskrav 
alltid ska ha tolkningsföreträde framför den möjlighet som finns för kommunen att 
planera för mark- och vattenanvändning, fastslå lokala eller kommunala miljömål etc.  
                                                
341 Udkast til bekendtgørelse om overvågning af overfladevand, grundvand, beskyttede områder 
og om naturovervågning i internationale naturbeskyttelsesområder mv. 1 kap. 2 § p. 1. 
342 Udkast til bekendtgørelse om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kystvande, overgangs-
vande og grundvand 1 kap. 2 § p. 9-10. 
343 Bekendtgørelse om karakterisering af vandforekomster, opgørelse af påvirkninger og kort-
lægning af vandressourcer (BEK nr. 1355 af 11. december 2006) 5 §. 
344 Bekendtgørelse af lov om planlægning (LBK nr. 937 af 24. september 2009), PL, 1 kap. 1 §. 
345 PL 4 kap. 11 §. 
346 PL 4 kap. 11 § st. 4 p. 4. 
347 PL 5 kap. 13 § st. 1 p. 4. 
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5.3.4 Miljøkvalitetskravs rättsverkan vid tillämpning av miljøbeskyttelsesloven 

I dansk rätt kommer de grundläggande materiella miljökraven gällande förorenings-
villkor till uttryck i miljøbeskyttelsesloven, vilken bl.a. tar sikte på att reglera alla verk-
samheter ”som gennem udsendelse af faste, flydende eller luftformige stoffer, gennem udsendelse af 
mikroorganismer, der kan være til skade for miljø og sundhed, eller ved frembringelse af affald kan 
medføre forurening af luft, vand, jord og undergrund”.348 

I bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af 
forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, som meddelats med stöd i miljøbe-
skyttelsesloven, preciseras hur berörda myndigheter ska förhålla sig till kollektivet 
miljöpåverkare i avseende på att genomdriva gällande vandkvalitetskrav. Här anges 
bl.a. att myndigheterna ska säkra att de miljøkvalitetskrav som fastslås i förordning-
ens bilaga 2 och 3 och/eller i vandplaner samt i ändringar till sådana dokument i 
realiteten uppfylls på platser där skadliga utsläpp sker.349 Ett säkrande innebär bl.a. att 
myndigheten, då man har att upprätta villkor i tillstånd måste kunna garantera att det 
inte sker någon ytterligare förorening av vattenmiljön. Ett undantag från denna 
huvudregel gäller emellertid för de fall att ett vidtagande av utsläppsbegränsade 
åtgärder skulle medföra en ökad förorening av miljön som helhet.350  

För att en verksamhetsutövare ska få bedriva vissa, i miljøbeskyttelsesloven 
särskilt utpekade, förorenande verksamheter, anläggningar och inrättningar krävs 
tillstånd av kommunstyrelsen, alternativt av Miljøministeriet.351 Härigenom ges 
prövningsmyndigheten en generell möjlighet att anpassa villkoren efter varje enskild 
verksamhet, exempelvis i fråga om vilken grad av kontroll som näringsutövaren själv 
har att ansvara för.352 Förutom att en miljöpåverkande verksamhet i regel måste 
godkännas kan det i vissa fall även ställas krav på tillstånd – såväl enligt miljø-
beskyttelsesloven som enligt annan lagstiftning. Så är exempelvis fallet om verksam-
hetsutövaren planerar att gräva ner, avleda eller släppa ut ämnen, material eller 
produkter som kan tänkas förorena grundvatten eller om han eller hon har för avsikt 
att släppa ut avloppsvatten som kan förorena flod-, sjö- eller havsvatten-
förekomster.353 

5.3.4.1 Prövning av tillstånd för tillståndspliktig verksamhet 

Enligt miljøbeskyttelsesloven och bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vand-
områder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, 
vilken meddelats med stöd i denna lag, ska en prövningsmyndighet under vissa 
förutsättningar underlåta att meddela tillstånd till en verksamhet som bidrar till att ett 
vandkvalitetskrav överskrids eller riskerar att överskridas.354 Detta gäller bl.a. om det 
för en befintlig verksamhet har framkommit väsentliga nya upplysningar ”… om 

                                                
348 MBL 1 kap. 2 §. 
349 BMV 2 kap. 12 §. 
350 BMV 2 kap. 14-15 §§. 
351 MBL 5 kap. 33 och 40 §§. Vilka miljöpåverkande verksamheter som omfattas av 
bestämmelsen anges i den lista vartill MBL 5 kap. 35 § särskilt hänvisar. 
352 MBL 5 kap. 34 § st. 1. 
353 MBL 3 kap. 19 § samt 4 kap. 27-28 §§. 
354 Baaner, Lasse, 2009-09-29.  
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forurenende stoffer udledt i medfør af en tilladelse” eller om ett redan beviljat tillstånd 
förutsätts revideras enligt ett indsatsprogram.355 

Att tillstånd i vissa fall ska nekas en verksamhet som bidrar till att ett vandkvalit-
etskrav överskrids eller riskerar att överskridas ligger väl i linje med de nationella 
prövningsmyndigheternas allmänna förpliktelse att tillse att gällande 
miljøkvalitetskrav uppfylls i samband med att de fattar beslut om villkor för sådana 
verksamheter.356 Härutöver överensstämmer det även med den bestämmelse i 
miljøbeskyttelsesloven, vari det anges att sådana materiellt bindande 
miljøkvalitetskrav som följer av Danmarks internationella åtaganden alltid ska ligga 
till grund för den prövning som görs enligt lagens bestämmelser.357  

5.3.4.2 Möjligheter till omprövning, återkallelse och förbud mot fortsatt verksamhet 

I dansk rätt finns inte någon direkt grund för omprövning, tillståndsåterkallelse eller 
förbud mot fortsatt verksamhet som direkt kan bli tillämplig om ett miljøkvalitets-
krav överskrids eller riskerar att överskridas. Det finns däremot ett antal generella be-
stämmelser som nationella tillsynsmyndigheter kan tänkas bli skyldiga åberopa. 

Ett tillstånd att bedriva en miljöpåverkande verksamhet gäller i normalfallet i åtta 
år. Under den tid som tillståndet löper har det i huvudregel rättsverkan gentemot 
diverse anspråk från såväl enskilda som allmänna aktörer, varför det krävs att 
särskilda omständigheter måste vara för handen för att en myndighet ska kunna 
meddela strängare villkor.358 Omständigheter som kan utgöra en grund för 
omprövning respektive förbud mot fortsatt verksamhet är exempelvis att det 
framkommit nya upplysningar om en förorenings skadliga verkan, att en förorening 
medför sådana miljömässiga skadeverkningar som inte hade kunnat förutses då 
prövningsmyndigheten gav sitt medgivande eller att en förorening i övrigt 
överskrider de värden som legat till grund för tillståndet. En annan anledning till 
ändring eller återkallelse föreligger i en situation då en nytolkning av kravet på bästa 
tillgängliga teknik skulle möjliggöra betydande utsläppsminskningar utan att för den 
skull innebära orimliga kostnader för verksamhetsutövaren.359 Det är emellertid 
oklart huruvida ett överskridande eller en risk för ett överskridande av ett gällande 
miljøkvalitetskrav går att hänföra till någon av de grunder som stadgas i dessa 
bestämmelser, även om det förvisso går att argumentera för att så ska vara fallet.360 
Troligtvis kommer den bedömning som görs att ta sin utgångspunkt i vilken mån 

                                                
355 BMV 3 kap. 23 §. 
356 BMV 2 kap. 12 och 15 §§. 
357 MBL 2 kap. 14 § st. 3. 
358 MBL 5 kap. 41 a § st. 1. 
359 MBL 5 kap. 41 a § st. 2.  
360 Beträffande grundvattenförekomster är utgångspunkten att ändringar i ett tillstånd får göras 
om det föreligger en risk för vattenförsörjningen, om det krävs för en ändring i enlighet med en 
avloppsvattenplan eller om det behövs för miljöskyddet i övrigt. I fråga om ytvattenförekomster 
anger miljøbeskyttelsesloven endast i allmänna ordalag att en prövningsmyndighet kan meddela 
ändringar i villkoren om dessa kan anses som otillräckliga eller olämpliga. Vad som härmed ska 
förstås är emellertid inte helt lätt att utröna, eftersom det i lagtexten inte ges några konkreta 
exempel på situationer då bestämmelsen kan aktualiseras. Se MBL 3 kap. 20 § samt 4 kap. 30 §. 
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överskridandena kan sägas bero på den aktuella verksamheten som sådan, alternativt 
på omkringliggande, diffusa föroreningskällor.361 

Förutom att det i regel är svårt för en prövningsmyndighet att meddela ändringar 
i redan beviljade tillståndsvillkor är det i dansk rätt inte heller möjligt för staten att 
meddela utsläppsbegränsningar för specifika områden. Detta får till följd att det 
allmänna, om man önskar att minimera utsläppen inom ett visst geografiskt område, 
måste meddela generella bestämmelser som vänder sig till alla, såväl tillståndspliktiga 
som icke tillståndspliktiga, verksamheter inom ett större geografiskt område. Sådana 
utsläppsbegränsningar kan, i vart fall teoretiskt, meddelas genom en vandplan eller 
ett indsatsprogram, dokument som i sin tur kan ligga till grund för de tillståndsvillkor 
som så småningom fattas av prövningsmyndigheten i det enskilda fallet. Härigenom 
kan dessa dokument i viss mån tänkas ge det allmänna en möjlighet att komplettera 
och t.o.m. ersätta de lagstadgade miljøkvalitetskrav som de annars har haft att 
förhålla sig till.362 

 

5.3.4.3 Verksamheter som inte kräver tillstånd  

I de fall då en verksamhet inte kräver tillstånd (såsom anmälningspliktiga verk-
samheter) gäller, som redogjorts för ovan, miljøbeskyttelseslovens generella 
bestämmelser och krav. Om dessa inte iakttas och detta får tillföljd att ett gällande 
miljøkvalitetskrav åsidosätts finns det vissa rättsliga möjligheter för en tillsyns-
myndighet att ingripa.  

I händelse av att en icke tillstånds- eller anmälningspliktig, alternativt en anmäl-
ningspliktig, verksamhet medför en väsentlig förorening eller en risk för en sådan är 
ett av de handlingsalternativ som står en tillsynsmyndighet till buds att meddela 
förelägganden om utsläppsminskningar (här inbegripet ett krav på vidtagande av 
vissa bestämda åtgärder), alternativt att meddela förbud mot fortsatt verksamhet.363 I 
vissa fall – exempelvis om det behövs för att skydda en drickvattenförekomst från 
nitrat- och bekämpningsmedelsföroreningar – finns det även andra, mer specifika, 
bestämmelser som rör förelägganden om utsläppsbegränsningar till skydd för vatten-
miljön. Vid en tillämpning av dessa uppställs det dock ett krav på det allmänna att 
kompensera markägaren för uppkomna förluster.364 

                                                
361 Baaner, Lasse, 2009-11-20. 
362 Baaner, Lasse, 2009-09-29. 
363 MBL 5 kap. 42 §. 
364 MBL 3 kap. 24 och 26 a §§ samt bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse (LBK nr. 933 af 
24. september 2009) 19 d-f §§. Förutom den möjlighet som finns för en tillsynsmyndighet att 
ingripa göra gällande nu nämnda lagrum omfattar den allmänna tillsynsbefogenheten även en 
möjlighet att ingripa för att förhindra betydande föroreningar.  Detta eftersom det i MBL 71 § 
stadgas att den som är ”… ansvarlig for forhold eller indretninger, som kan give anledning til 
forurening, skal straks underrette tilsynsmyndigheden, såfremt driftsforstyrrelser eller uheld 
medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor”. 
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5.4 Indsatsprogram	  som	  styrmedel 

5.4.1 Den danska normgivningsordningen 

I Danmarks Riges Grundlov (LOV nr. 169 af 5. juni 1953), ”grundloven”, anges att 
rätten att stifta lagar ska ankomma på folketinget, det högsta beslutsfattande folk-
valda organet, och kungen ”i forening”.365 Enbart sett till den uttryckliga ordalydelsen 
ger grundloven således uttryck för en inte fullt ut demokratisk ordning, där statsöver-
huvudet och det folkvalda parlamentet tillsammans ska ha beslutanderätt i diverse 
konstitutionellt viktiga frågor. I dagens moderna samhälle ser situationen emellertid 
helt annorlunda ut. När man i grundloven talar om ”kongen” åsyftas i de flesta fall 
regeringen, Danmarks högsta verkställande instans. Det är således detta organ som 
ska tillse att de beslut som fattas av folketinget får ett praktiskt genomslag.366 

Enligt grundloven ska bestämmelser som exempelvis rör konstitutionella frågor 
och inskränkningar i enskildas fri- och rättigheter alltid meddelas genom lag.367 I 
övrigt uppställer loven däremot inte några specifika krav vad gäller val av reglerings-
teknik, utan istället står det lagstiftaren fritt att besluta om vilka författningar som 
behöver upprättas för att regleringens syfte ska kunna tillgodoses. Vanligtvis framgår 
direkt av resepektive lags uttryckliga ordalydelse vilken eller vilka statliga departement 
som kan eller ska meddela ytterligare förordningar, föreskrifter etc. inom ett visst 
rättsområde. Det krävs däremot inte något ytterligare stöd i grundloven för att det 
allmänna ska kunna anta en sådan rättsakt som lyder under en lag.368 

5.4.2 Programmens upprättande och utformning  

Enligt miljømålsloven ska det för varje vanddistrikt upprättas ett indsatsprogram, 
och detta oavsett om gällande vandkvalitetskrav riskerar att överskridas eller inte.369 
Det är bl.a. genom dessa dokument som man från dansk sida har tänkt säkra att 
RDV:s miljömål uppnås inom föreskrivna tidsramar.370 Enbart ett upprättande av 
standardiserade indsatsprogram är, som framhållits ovan, emellertid inte tillräckligt 
för att en medlemsstat ska ha genomfört direktivet på ett korrekt sätt, vilket gör att 
programmen i allmänhet måste anpassas efter den rådande situationen i varje enskilt 
vanddistrikt. 

Enligt miljømålsloven ska ett indsatsprogram som minimum innehålla ”de for-
anstaltninger, der skal gennemføres i vanddistriktet, samt retningslinjer for de 
tilladelser og andre afgørelser med betydning for beskyttelsen af vand, der kan 
meddeles, med henblik på at beskytte, forbedre og restaurere alle vandforekomster 
og for kunstige og stærkt modificerede overfladevandområder med henblik på at 
                                                
365 Danmarks Riges Grundlov (LOV nr. 169 af 5. juni 1953), DGL, I kap. 3 §. 
366 DGL I kap. 3 §. 
367 DGL VIII kap. 74 §. 
368 Baaner, Lasse, 2009-09-29. Hur olika författningar (lagar, förordningar och föreskrifter) 
respektive beslutsfattande organ (folketinget, regeringen samt regionala och kommunala organ 
m.fl.) närmare är tänkta att förhålla sig till varandra lämnar loven inte några närmare upplysningar 
om. Detta har att göra med att man i dansk rätt inte har funnit något behov av att anta någon 
lagstadgad normgivningsordning, eftersom den lagstiftande makten enbart har lagts på den 
nationella nivån. 
369 MML 8 kap. 23 §. 
370 MML 8 kap. 24 § samt Anker, Beskyttelse og udnyttelse af vandressourcer, s. 462 f. 
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beskytte og forbedre disse”. Vidare måste det även innehålla en ekonomisk analys 
som tar sikte på att utvärdera vilken åtgärdskombination som kan anses vara mest 
kostnadseffektiv i det enskilda fallet.371 När det gäller frågan om vilka andra uppgifter 
som bör finnas med inom ramen för ett indsatsprogram finns dessvärre inte några 
säkra svar, eftersom man från dansk sida varken har hunnit upprätta några konkreta 
regler eller lagförslag som tar upp frågan.372 Därför är det i nuläget svårt att säga hur 
konkret dokumenten kommer att vara utformade. Mot bakgrund av dansk 
lagstiftningstradition finns det dock anledning att tro att programmen kommer att 
använda sig av olika regleringstekniker som grundar sig på myndigheternas 
kompetens enligt annan lagstiftning. Med inblick i den danska rättstraditionen kan 
man också förvänta sig en viss försiktighet från lagstiftarens sida när det gäller att 
reglera dokumentens innehåll direkt genom lag, vilket gör att ny reglering på området 
troligtvis kommer att antas i form av en förordning.373 

5.4.3 Strategiska eller bindande dokument? 

Enligt dansk rätt kommer indsatsprogram att vara materiellt bindande i förhållande 
till det allmänna, men däremot inte gentemot enskilda medborgare och andra miljö-
påverkande aktörer. För att de senare ska bli bundna av ett sådant dokument krävs 
därför att det myndighetsbeslut som meddelats med stöd i programmet kommer att 
ha sin grund i någon annan lagstiftning såsom planloven, vandforsyningsloven eller 
miljøbeskyttelsesloven etc.374 

För att indsatsprogram som styrmedel generellt ska ha någon praktisk rättsverkan 
kommer nationella myndigheter troligtvis att behöva grunda sina beslut på en rad 
olika styrmedel och kompetenser (såsom tillstånd, påbud, materiellt bindande och 
vägledande planer etc.), rättsliga instrument som redan idag finns upptagna i den 
materiella rätten. När en myndighet väl har beviljats ett utrymme att fatta beslut 
enligt de senare, materiella reglerna krävs inte någon explicit hänvisning till miljø-
målslovens bestämmelser för att beslutet som sådant ska blir gällande, då miljö-
lagstiftningens syfte i dansk rätt kan tillgodoses genom en tillämpning av en 
detaljerad bestämmelse i annan lagstiftning. Man talar här om att den s.k. specialitets-
principen är svag på miljöområdet.375 Inte heller finns det något som hindrar att en 
prövningsmyndighet fattar ett beslut som enbart har sin grund i ett indsatsprogram, 
eftersom den danska normgivningsordningen inte uppställer något förbud mot ett 
sådant förfarande.376 Tvärtom föreskriver miljømålsloven ett lagstadgat krav på att 
indsatsprogrammens bestämmelser alltid ska beaktas i samband med tillsynsärenden, 
eftersom själva programmet som sådant utgör en del av vanddistriktets vandplan.377 

                                                
371 MML 8 kap. 25 §. 
372 MML 8 kap. 26 §. 
373 Baaner, Lasse, 2009-09-29. Se även MML 8 kap. 26 §. 
374 Baaner, Lasse, 2009-09-29. 
375 Revsbech, Karsten & Puggaard, Alex (red.), Lærebog i Miljøret, s. 6. 
376 Baaner, Lasse, 2009-09-29. Se även Revsbech & Puggaard (red.), s. 6.  
377 Anker, Helle Tegner, 2009-11-20. 
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6 Genomförandet i Norge 

6.1 Den	  norska	  vattenförvaltningen 
RDV gäller inte bara för EU:s medlemsstater, utan även för Norge, Liechtenstein 
och Island, vilka ingår i den europeiska frihandelsorganisationen EFTA. Detta 
eftersom nu nämnda EFTA-länder, genom EES-avtalet, har åtagit sig att 
implementera och följa sådan gemenskapsrättslig lagstiftning som ska anses relevant 
inom det europeiska ekonomiska samarbetets ramar. Vilken typ av lagstiftning som 
staterna måste iaktta preciseras närmare i EES-avtalet, men generellt kan sägas att 
merparten av miljölagstiftningen hör till detta område.378  

För att en EES-stat ska bli ålagd att följa en gemenskapsrättslig rättsakt är huvud-
regeln att det först måste fattas ett konsensusbeslut i den s.k. EES-kommittén379. 
Först efter detta blir den aktuella rättsakten att betrakta som en integrerad del av 
själva EES-avtalet som sådant. I vissa fall, när beslutet är av särskilt stor vikt, har 
EFTA-länderna förbehållit sig en rätt att låta sina respektive parlament fatta beslut 
huruvida ett införlivande i avtalet ska godkännas eller inte. Så var exempelvis fallet i 
fråga om RDV och eftersom förhandlingarna med Island här drog ut på tiden trädde 
direktivet inte i kraft förrän den 1 maj 2009.380 

För EFTA-länderna gäller särskilda tidsfrister för genomförande. Detta innebär 
bl.a. att målet om en god vattenstatus istället för år 2015 ska vara uppnått senast 
2021. Trots att RDV i norsk rätt blev formellt gällande så sent som år 2009 
påbörjades arbetet med att införliva direktivet i nationell rätt redan år 2007. Detta år 
trädde nämligen forskrift om rammer for vannforvaltningen (FOR 2006-12-15 nr. 
1446), den centrala rättsakten på vattenlagstiftningens område, i kraft. Ett annat 
viktigt led i att genomföra RDV i norsk rätt togs i slutet av 2009, då landets 
vannregionmyndigheter (vattenmyndigheter) lät anta ”frivilliga” forvaltningsplaner 
(förvaltningsplaner) för ett mindre antal särskilt utvalda vattenförekomster. Dessa 
planer, som kommer att gälla under perioden 2010-2015, väntas godkännas av 
regeringen under första halvåret 2010.381 

6.1.1 Vatten som berörs 
Sedan den 1 januari 2010 är Norges territorium indelat i 16 vannregioner (vatten-
distrikt) – varav 11 – Finnmark, Troms, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, 
Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Agder, Vest-Viken och Glomma – har 
avrinning utmed den norska kusten och resterande fem – Kemijoki, Tornionjoen, 
Bottenviken, Bottenhavet, Västerhavet – har utlopp mot Finland och Sverige.382 
Vannregionerna har i nuläget inte fullt ut blivit uppdelade i mindre huvudavrinnings-

                                                
378 Schneider, Gudrun, senior rådgivare, Miljøverndepartementet, 2010-04-09. 
379 I EES-kommittéen finns representanter för både EU och EFTA-länder. 
380 Schneider, Gudrun, 2010-04-09. 
381 http://www.vannportalen.no/enkel.aspx?m=50932, 2010-02-08. För mer information om 
EES-avtalet se EØS-komiteens beslutning nr 125/2007 av 28. september 2007 samt St.prp. nr. 75. 
382 Forskrift om rammer for vannforvaltningen (FOR 2006-12-15 nr. 1446), RVF, 20 §. 
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områden, men baserat på den indelning som hitintills har gjorts förväntas det slutliga 
antalet hamna någonstans omkring 125, vilket är betydligt färre än det från början 
föreslagna antalet om 250 stycken.383 

Enligt forskrift om rammer for vannforvaltningen ska samtliga Norges yt- och 
grundvattenförekomster vara identifierade, klassificerade och analyserade före 
utgången av år 2011.384 Enligt förordningen ska det med begreppet vattenförekomst 
förstås ”en avgrenset og betydelig mengde av overflatevann, som for eksempel innsjø, magasin, elv, 
bekk, kanal, fjord eller kyststrekning, eller deler av disse, eller en avgrenset mengde grunnvann 
innenfor en eller flere akviferer”. Med begreppet ytvattenförekomst avses i detta 
sammanhang allt kustvatten, brackvatten och färskvatten som inte går att hänföra till 
kategorin grundvatten, dvs. sådant vatten som befinner sig under jordytan i markens 
mättade zon.385 

Vilka yt- och grundvattenförekomster som omfattas av forskrift om rammer for 
vannforvaltningen framgår i den s.k. Direktoratsgruppens vägledning för 
karaktärisering av vattenförekomster. I detta dokument anges att en vattenförekomst, 
för att den ska karaktäriseras, måste gå att hänföra till någon av de fyra kategorierna 
”älv”, ”insjö”, ”kust” eller ”grundvatten”. I Norge används de kriterier för 
karaktärisering som följer av RDV. Huvudregeln är därför att alla sjöar med en yta på 
0,5 km2 eller mer, och alla floder med avrinningsområde på 10 km2 eller mer, ska 
definieras som enskilda vattenförekomster. Mindre vattenförekomster kan under 
vissa förutsättningar även slås samman för att bilda separata enheter. Exempelvis kan 
en sjö med en areal på mindre än 0,5 km2 slås ihop med delar av en anslutande älv-
sträcka, likväl som ett mindre avrinningsområde, d.v.s. ett område med en areal på 
mindre än 10 km2, kan läggas samman med ett större.386 När det gäller indelningen av 
kustvattenområden används som utgångspunkt en av det s.k. Direktoratet for natur-
forvaltning utarbetad och reviderad fjordkatalog. I denna anges att kustvatten-
områden, utifrån trösklar, naturliga fjordavgränsningar, sund och längre kuststräckor, 
ska delas in i s.k. fjordsegment. En föreslagen nedre gräns för karaktärisering har 
satts till 0,5 km2. I fråga om grundvattenförekomster är huvudregeln att dessa måste 
kunna generera minst 10 m3 vatten/dag, alternativt svara för minst 50 personer/20 
hushålls vattenförsörjning, för att de ska omfattas av den nationella vattenlag-
stiftningen. En undantagsvis karaktärisering kan dock komma i fråga om ett grund-
vattenuttag kan resultera i en försämring av den ekologiska statusen hos en ytvatten-
förekomst eller ett direkt avhängigt terrestriskt ekosystem.387 

6.1.2 Viktiga vattenaktörer 

I norsk rätt har huvudansvaret för RDV:s genomförande lagts på regeringens Miljø-
verndepartement, som bl.a. har till uppgift att följa upp EES-avtalet samt 
implementeringen av nya rättsakter under direktivet. Ett stort ansvar har också lagts 

                                                
383 Bratli, Jon Lasse, senior rådgivare, Miljøverndepartementet, 2010-02-16, samt http://www.-
vannportalen.no/enkel.aspx?m=50932, 2010-02-16. 
384 RVF 15 §. 
385 RVF 3 §. 
386 För att två vattenförekomster ska kunna slås samman måste de tillhöra samma vattenkategori 
samtidigt som de har samma belastning och tillstånd. 
387 Metodikk for karaterisering av vannforekomster i Norge, Versjon 1.0 (13.08.2007), s. 18 ff. 
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på regeringen som inte minst har till uppgift att godkänna nationella forvaltnings-
planer samt att upprätta den nationella lagstiftning som krävs för att fullgöra Norges 
förpliktelser enligt EES-avtalet. Bl.a. kan nämnas att det är regeringen som har låtit 
anta forskrift om rammer for vannforvaltningen. På regional nivå är det framförallt 
vannregionmyndigheterna (fylkeskommunerna) som har en viktig roll att fylla i 
RDV:s genomförandeprocess, eftersom det är dessa som svarar för utarbetandet av 
forvaltningsplaner och tiltaksprogram (åtgärdsprogram) inom de olika vann-
regionerna. I detta sammanhang ska det dock noteras att de senare dokumenten alltid 
måste upprättas i nära samarbete med den eller de myndigheter som administrerar 
det regelverk som åtgärderna är tänkta att ha sin grund i. Detta innebär att varje 
enskilt regeringsdepartement, såsom Olje- og energidepartementet, Fiskeri- og 
kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet 
osv., ska ha det överordnade ansvaret för att det genomförs åtgärder inom det egna 
ansvarsområdet.388 

De direktorat som lyder under berörda departement har en viktig roll att fylla i 
RDV:s genomförande. Exempelvis hjälper de till i det förberedande arbetet med att 
ta fram forvaltningsplaner samtidigt som de ska säkra att det genomförs åtgärder 
inom olika sektorer. För detta ändamål har också upprättats en särskild direktorats-
grupp, ”Direktoratsgruppen for vanndirektivet”, med representanter från ett antal 
direktorat såsom Direktoratet for naturforvaltning, Norges vassdrags- og energi-
direktorat och Statens landbruksforvaltning. Gruppens uppgifter är att underlätta 
genomförandet av direktivets krav på genom att utarbeta vägledningsmaterial om 
karaktärisering och kartläggning, om fastställande av miljömål samt om utarbetande 
av forvaltningsplaner och tiltaksprogram. Direktoratet for naturforvaltning, som 
lyder under Miljøverndepartementet, ansvarar för att leda och koordinera arbetet på 
direktoratsnivå.389 Regeringen, departementen och dess underordnade direktorat är 
dock inte de enda organ som ansvarar för RDV:s genomförande på nationell nivå, 
utan det finns även en s.k. nationell referensgrupp bestående av representanter från 
berörda intresseorganisationer. Referensgruppens huvudsakliga uppgift är att bistå 
direktoratsgruppen med synpunkter och förslag kring olika frågor som rör direktivets 
genomförande.390  

När det gäller RDV:s genomförande på regional nivå har ansvaret främst 
fördelats mellan Norges 11 vannregionmyndigheter, som utgör underavdelningar på 
lika många särskilt utpekade fylkeskommuner, vilka var för sig ansvarar för en vann-
region och dess s.k. vannregionutvalg.391 Enligt forskrift om rammer for vann-
forvaltningen ska ett vannregionutvalg bestå av ett antal representanter från den 
aktuella vannregionmyndigheten, övriga fylkeskommuner och fylkesmannsembeter 
samt från berörda sektorsmyndigheter och kommuner. Även representanter för 

                                                
388 Schneider, Gudrun, 2010-04-09. 
389  http://www.vannportalen.no/enkel.aspx?m=31148&amid=1864454, 2010-02-17 samt http:-
//www.vannportalen.no/hovedEnkel.aspx?m=57120, 2010-02-17. 
390 http://www.vannportalen.no/hovedEnkel.aspx?m=57519, 2010-02-16 samt http://www-
.vannportalen.no/enkel.aspx?m=57117, 2010-02-16. 
391 RVF 21 § samt Metodikk for karaterisering av vannforekomster i Norge, Versjon 1.0 
(13.08.2007), s. 2. 
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privata och allmänna intressen ska representeras i vannregionutvalget, men då genom 
en särskild s.k. referensgrupp.392 

Enligt forskrift om rammer for vannforvaltningen ska vannregionmyndigheterna 
i nära samarbete med vannregionutvalget koordinera arbetet med att genomföra de 
uppgifter som följer av förordningen. Vannregionmyndigheternas huvuduppgift är 
att driva processen med att utarbeta forvaltningsplaner och tiltaksprogram inom sina 
respektive vannregioner. Till dess primära uppgifter hör även att underlätta för det 
arbete som ska utföras, att följa upp tillämpningen bland de myndigheter som har att 
fullgöra förpliktelser enligt förordningen samt att samordna olika bidrag.393 Det är 
också vannregionmyndigheten i samarbete med vannregionutvalget som ska se till att 
det, i enlighet med förordningen och nationella riktlinjer för bebyggelse, utarbetas 
miljömål för enskilda vattenförekomster.394 

På lokal nivå har ansvaret för RDV:s genomförande i första hand lagts på Norges 
430 kommuner.395 Som påtalats representeras kommunerna i de regionala vann-
regionutvalgen, på så sätt har de möjlighet att påverka både den regionala 
målutformningen och även valet av åtgärder för att komma till rätta med eventuella 
vattenrelaterade problem. Som självständig aktör har kommunen även en rad andra 
uppgifter då denna är genomförandemyndighet i frågor som rör jordbruk, miljö, 
vatten och avlopp, föroreningar, plan- och byggnadsärenden etc.396 

6.2 Målet	  om	  en	  god	  vattenstatus 

6.2.1 Målbestämmelsens innebörd och dess förhållande till föreskrivna miljøkvalitetsnormer 

I norsk rätt kommer RDV:s miljömål till uttryck i forskrift om rammer for vannfor-
valtningen, vars syfte är att ”… gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre 
en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene”.397 I 
förordningen regleras bl.a. vilka olika aktörer som har att fullgöra specifika uppgifter 
i det praktiska vattenförvaltningsarbetet, vilka miljömål och tidsfrister som gäller för 
olika slags vattenförekomster samt vilka dokument som måste upprättas för att 
Norges förpliktelser enligt EES-avtalet ska kunna fullgöras. Förordningen innehåller 
härutöver även ett antal olika bilagor som i all huvudsak överensstämmer med 
bilagorna i RDV. I dessa redogörs bl.a. för de geografiska gränserna för landets 
vannregionsindelning, kriterier för karaktärisering och klassificering av olika typer av 
vattenförekomster samt en lista över prioriterade respektive prioriterade farliga 
ämnen. 

När det gäller frågan om vilken generell betydelse som ska kunna tillskrivas målet 
om en god vattenstatus i norsk rätt ger inte ovannämnda förordning någon närmare 
vägledning. Istället anges endast att miljömålet ska kunna uppnås genom ett 
utarbetande och antagande av regionala forvaltningsplaner med tillhörande tiltaks-
                                                
392 RVF 22 §. 
393 RVF 21 §. 
394 RVF 23-24 §§. 
395 http://www.ssb.no/aarbok/tab/tab-001.html, 2010-04-16. 
396 http://www.vannportalen.no/hovedEnkel.aspx?m=57104, 2010-02-24 samt Vannforvaltning på 
tvers av kommunegrensene. 
397 RVF 1 § st. 1. 
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program.398 Men om målbestämmelsens innebörd nu inte preciseras, hur ska man då 
veta vilket miljömässigt resultat som den nationella vattenlagstiftningen syftar till att 
uppnå? Som svar på denna fråga ges en viss vägledning i de specifika delmål som 
gäller för yt- respektive grundvattenförekomster. 

Som ett särskilt mål för ytvatten föreskriver förordningen att ytvattenförekomster 
måste skyddas från försämringar, förbättras och återställas i syfte att uppnå en åtmin-
stone god ekologisk och en god kemisk status. Vad som närmare ska förstås med en 
god ekologisk respektive kemisk status preciseras sedan närmare i förordningens 
bilaga V samt i forskrift om begrensning av forurensning (FOR 2004-06-01 nr. 931), 
”forurensningsforskriften”, kap. 17.399 Ett motsvarande delmål finns även för 
grundvatten, men här anges som ett särskilt kriterium att balansen mellan vattenuttag 
och vattenbildning måste säkras i syfte att dessa vattenförekomster ska ha uppnått en 
åtminstone god kemisk och kvantitativ status i enlighet med förordningens bilaga 
V.400 

Som framhållits inledningsvis är Norge inte förpliktigat att följa de tidsfrister som 
normalt gäller för EU:s medlemsstater. Trots detta har man på frivillig grund åtagit 
sig att genomdriva RDV:s miljömål i ett (mindre) antal särskilt utvalda vatten-
förekomster i enlighet med den tidsplan som följer av direktivet.401 Om betydande 
kostnader eller andra tungt vägande skäl skulle visa sig försvåra uppfyllandet av 
miljömålen inom denna s.k. första planperiod (2009/2010-2015) kan tidsfristen för 
miljömålens genomförande förlängas till utgången av nästa planperiod. Den yttersta 
tidsfristen för vattenförekomster som inte omfattas av något undantag har således 
satts till år 2021. Det är också vid utgången av denna tidsfrist som resterande 
vattenförekomster ska ha uppnått en åtminstone god status.402 

I norsk rätt görs inte någon klar och tydlig åtskillnad mellan som vad som är att 
betrakta som ett miljömål respektive en miljøkvalitetsnorm/ett kvalitetsmål. Istället 
är utgångspunkten att dessa begrepp ska kunna användas parallellt för att beskriva ett 
specifikt miljötillstånd. I vissa avseenden kan det dock vara befogat att tala miljömål i 
en vidare, mer generell, mening. Så är exempelvis fallet när ett miljömål är så vagt 
formulerat att det måste preciseras med hjälp av ytterligare kvalitetsmål /miljøkvali-
tetsnormer för det ska kunna genomdrivas i praktiken.403 Förutom miljömål och 
miljøkvalitetsnormer finns i norsk rätt även s.k. miljøkvalitetsstandards, dvs. Miljø-
kvalitetsnormer för vissa förorenande ämnen vilka måste vara uppfyllda för att en 
vattenförekomst ska anses ha en god fysisk-kemisk ytvattenstatus.404 Miljøkvalitets-
standards finns även för kemisk ytvattenstatus, men här anger de istället gränsvärden 
för vissa prioriterade respektive prioriterade farliga ämnen.405 

                                                
398 RVF 1 § st. 2 samt 26 §. 
399 RVF 4 §. 
400 RVF 6 §. 
401 RVF 8 § st. 1 samt 30 §. 
402 RVF 8 § st. 2 samt 30 §. 
403 Som ett belysande exempel på ett generellt miljömål kan i detta sammanhang nämnas målet 
om en god vattenstatus och dess delmål om en god ekologisk respektive kemisk status. 
404 RVF, bilaga V.  
405 RVF, bilaga V, kap. 1.4.3. Förordningens bilaga V är i huvudsak en direkt översättning av 
motsvarande bilaga i direktivet, något som kan förklara varför man här har valt att använda 
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Sammanfattningsvis kan sägas att det i norsk rätt inte är helt enkelt att utröna hur 
målet om en god vattenstatus närmare ska förhålla sig till förskrivna miljøkvalitets-
standards och krav. Mycket tyder dock på att det finns en viss skillnad mellan 
begreppen när det gäller dess precisionsgrad varför alltför vagt formulerade miljömål 
inte ska ha samma rättsliga följdverkningar som miljøkvalitetsnormer och miljø-
kvalitetsstandards. Troligtvis ligger det närmast till hands att anta att målsättningen 
om en ”god vattenstatus” sätter den yttersta ram som måste uppnås, medan miljø-
kvalitetsstandards utgör ett slags rättsligt instrument som ska användas i syfte att 
genomdriva målet. 

6.2.2 God vattenstatus – ett yttersta miljömål eller ett krav på långsiktiga åtgärder? 
I samband med Norges antagande av forskrift om rammer for vannforvaltningen 
klargjorde man från regeringens sida att förordningen endast syftar till att återspegla 
den kravnivå som följer av direktivet. Härigenom har man klargjort att man inte 
tänker ställa några ytterligare krav som går utöver RDV:s miniminivå.406 Så hur har 
man då valt att tolka denna miniminivå när det gäller att genomföra direktivets 
grundläggande målbestämmelse?  

I norsk rätt uppfattas målet om en god vattenstatus som bindande i förhållande 
till nationella myndigheter, men däremot inte gentemot enskilda individer och verk-
samhetsutövare, något som framgår av den konsekvensutredning som lät göras innan 
godkännandet av forskrift om rammer for vannforvaltningen. En annan intressant 
fråga är om Norge uppfattar målbestämmelsen som bindande med avseende på 
miljömässigt reslutat eller enbart som en förpliktelse att vidta alla åtgärder som är 
nödvändiga för att miljömålet ska kunna uppnås. Även denna fråga besvaras i 
nämnda konsekvensutredning, då det här anges att RDV:s målbestämmelse ska 
tolkas som att ”… de deltagende landene skal oppnå såkalt ”god vannstatus” i sine 
vannforekomster”.407 Sammanfattningsvis kan sägas att målet om en god vattenstatus 
uppfattas som bindande för Norge som deltagande stat och att den önskvärda 
vattenstatusen rent faktiskt ska vara uppnådd inom den i EES-avtalet överenskomna 
tidsfristen.  

6.3 Miljøkvalitetsnormer	  och	  miljøkvalitetsstandards	  som	  styrmedel 

6.3.1 Miljøkvalitetsnormer och miljøkvalitetsstandards i norsk rätt 

Före ratificeringen av EES-avtalet fanns i norsk rätt inte någon tradition av att 
använda sig av miljøkvalitetsnormer. Genom godkännandet av nämnda överens-
kommelse, och i takt med att allt fler delar av EU:s miljöpolitik nu även gäller för 
EES-länder, har förutsättningarna på senare år kommit att förändras. Idag finns 
miljøkvalitetsnormer på ett flertal olika ställen i den nationella lagstiftningen. 

I norsk rätt kan miljøkvalitetsnormer vara konstruerade på olika sätt. Exempelvis 
finns det i bl.a. lov om vassdrag og grunnvann (LOV 2000-11-24 nr. 82), ”vann-
                                                
överensstämmande begrepp. I kan det dock sägas att begreppen miljøkvalitetsnormer, 
miljøkvalitetsmål och miljøstandarder ofta används parallellt.  
406 Kongeleg resolusjon 15.12.2006. 
407 Vurdering av konsekvensene av å innføre Europaparlamentets og Rådets direktiv 
2000/60/EF – Om fastleggelse av en ramme for fellesskapets vannpolitikk, s. 68. 
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ressursloven”, och i den nya naturmangfoldloven (LOV 2009-06-19 nr. 100) normer 
som ställer krav på att ett visst antal exemplar av en specifik art eller naturtyp måste 
bevaras, normer som anger en högsta tillåtna haltgräns för vissa förorenande ämnen 
samt normer som föreskriver frånvaro av ingrepp i naturmiljön. Oavsett rättslig 
formulering är en gemensam nämnare att samtliga miljøkvalitetsnormer på ett eller 
annat sätt syftar till att konkretisera lagstiftningens mer generella miljömål.408 

Miljøkvalitetsnormer kan vara antingen bindande eller vägledande. Frågan om 
normernas rättsliga karaktärisering är dock främst av intresse för statliga och 
kommunala myndigheter, eftersom det är dessa aktörer som har till uppgift genom-
driva normerna gentemot enskilda individer och verksamhetsutövare.409 Trots att 
miljøkvalitetsnormer primärt vänder sig till det allmänna bör det dock framhållas att 
det i norsk rätt även finns normer som är direkt bindande för privata subjekt. 
Exempelvis kan nämnas villkoret för lägsta vattenflöde och vattenstånd i 
koncessioner enligt vannressursloven, där miljøkvalitetsnormen ofta betraktas som 
en yttersta gräns för vilket intrång som kan tillåtas från en miljöpåverkande verk-
samhet.410 

6.3.2 Miljøkvalitetsnormer och miljøkvalitetsstandards på vattenlagstiftningens område 

Som framhållits ovan kan det i norsk rätt vara svårt att skilja mellan begreppen 
miljömål, miljøkvalitetsnormer och miljøkvalitetsstandards, eftersom dessa i 
huvudsak kan sägas ge uttryck för samma sak. En viss nyansskillnad kan det likväl 
sägas finnas då det senare begreppet endast används för att uttrycka gränsvärden för 
vissa förorenande ämnen. Vad som emellertid kan vara problematiskt att avgöra är 
hur precist ett miljömål måste vara för att kunna utgöra en miljøkvalitetsnorm. Det är 
exempelvis osäkert hur de olika delmålen för yt- respektive grundvattenförekomster 
(en god kemisk status, en god ekologisk status etc.) ska kategoriseras. 

Enligt lov om vern mot forurensninger og om avfall (LOV 1981-03-13 nr. 06), 
”forurensningsloven”, har nationella myndigheter en möjlighet att meddela 
föreskrifter om gränsvärden och kvalitetskrav (en slags miljøkvalitetsstandards) i syfte 
att begränsa föroreningar genom utsläpp av skadliga ämnen.411 Forureningsloven 
syftar bl.a. till att skydda den yttre miljön från föroreningar samt att minska 
mängderna producerat avfall.412 Det är bl.a. med stöd i denna lag som de regionala 
vannregionmyndigheternas föreslagna miljøkvalitetsstandards har sin rättsliga grund. 

Så vilka nationella miljøkvalitetsstandards finns då och hur kommer dessa till 
uttryck i den norska lagstiftningen? På denna fråga finns inte något säkert svar, men 
sett till hur miljömålen i forskrift om rammer for vannforvaltningen har formulerats 
tycks det som att man gör en viss åtskillnad mellan en vattenförekomsts själva 
statusklassificering, vilken kan sägas utgöra en del av RDV:s övergripande mål om en 
god vattenstatus, och de miljøkvalitetsstandards som ska användas för att fastställa 
den önskvärda vattenkvaliteten. Detta eftersom det i förordningen anges att yt- och 

                                                
408 Ot.prp. nr. 52, s. 106. 
409 NOU 2004:28, s. 202. Se även lov om vern mot forurensninger og om avfall (LOV 1981-03-
13 nr. 06), forurensningsloven, FL, 2 kap. 9 §. 
410 Ot.prp. nr. 52, s. 106 f.  
411 FL 2 kap. 9 §. 
412 FL 1 kap. 1 §. 
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grundvattenförekomster ska uppnå en god ekologisk och kemisk status, respektive en 
god kvantitativ och kemisk status, i enlighet med klassificeringen i förordningens 
bilaga V.413 

6.3.2.1 Ekologisk status 

Miljøkvalitetsstandards används i norsk rätt i fråga om både ekologisk och kemisk 
ytvattenstatus. När det gäller ekologisk status kommer de till uttryck i forskrift om 
rammer for vannforvaltningens bilaga V, där de föreskriver gränsvärden för vissa 
förorenande ämnen. Härutöver används standarderna även för att fastställa huruvida 
det kvalitetselement (den kvalitetsfaktor) som definierar fysisk-kemisk status kan 
sägas vara uppfyllt (se figur 5). Intressant är att miljøkvalitetsstandarderna endast 
används för att fastslå vilka gränsvärden som gäller för att den vattenförekomst som 
står under utredning ska nå upp till en god statusnivå. Det finns inte några 
gränsvärden som preciserar vad som närmare ska förstås med exempelvis en måttlig 
respektive mycket god status. I de senare båda fallen får man istället söka vägledning 
i de öppna statusbeskrivningar som anges i förordningens bilaga.414 I avseende på 
kemisk ytvattenstatus är miljøkvalitetsstandarderna något annorlunda formulerade än 
för ekologisk status. Här är utgångspunkten för bedömningen istället den lista över 
prioriterade farliga ämnen respektive prioriterade ämnen som anges i förordningens 
bilaga VIII. 
 

                                                
413 RVF 4 och 6 §§. 
414 RVF, bilaga V, kap. 1.2.2, 1.2.3 och 1.2.4. Se även kap. 1.2.6, vartill nyssnämnda kapitel 
hänvisar. 
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Figur 5. Förenklat klassificeringsschema för ekologisk ytvattenstatus 
 

När det gäller ytvattenförekomster är utgångspunkten att dessa, för att nå upp till 
en god vattenstatus, måste kunna tillskrivas såväl en god ekologisk som en god 
kemisk status.415 I norsk rätt har begreppet ekologisk status definierats som en ”… 
”akseptable avvik fra naturtilstanden” for de biologiske elementene, samt for de 
fysisk-kjemiske og hydromorfologiske støtteparametrene”.416 För att kunna bedöma 
vad som är en acceptabel avvikelse får man här söka vägledning i forskrift om 
rammer for vannforvaltningens bilaga V samt i den klassificeringsvägledning som 
låtit utarbetats av den s.k. Direktoratsgruppa for gjennomføringen av vanndirektivet. 
Här anges att den ekologiska statusen ska bedömas utifrån tre olika kvalitetselement; 
ett biologisk, ett hydromorfologisk och ett fysisk-kemisk, vilka kan vara utformade 
på olika sätt beroende på karaktären hos den vattenförekomst som står under 
utredning. För kvalitetselement som enbart ska bedömas utifrån ett antal olika 
parametrar /miljøkvalitetsstandards sker bedömningen efter en sammanvägning där 
slutresultatet redovisar någon av de fem olika statusnivåerna; mycket god, god, 
måttlig, otillfredsställande och dålig. I andra fall är bedömningen desto mer 
komplicerad – exempelvis när flera olika kvalitetselement, vilka var och en består av 
en eller flera parametrar/miljøkvalitetsstandards, ska vägas samman. I dessa fall sker 
först en sammanvägning, alternativt en bedömning av varje enskild parameter 
/miljøkvalitetsstandard, utifrån de fem statusklasserna. Därefter styr den sämsta 
uppmätta statusnivån vilket sammantaget tillstånd kvalitetselementet ska ha. Efter att 
utvärdering skett på parameter-, miljøkvalitetsstandard- och kvalitetsfaktornivå görs 
till sist en slutlig bedömning av vattenförekomstens ekologiska status. I detta led vägs 
samtliga uppmätta resultat på kvalitetselementsnivå samman till den statusnivå som 
är sämst (se figur 6).417  

 
                                                
415 RVF 4 §. 
416 Veileder 01:2009, Klassifisering av miljøtilstand i vann – Økologisk og kjemisk 
klassifiseringssystem for kystvann, grunnvann, innsjøer og elver, s. 10. 
417 Veileder 01:2009, s. 6, s. 31 samt s. 122. 
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Figur 6. Närmare om klassificering av ekologisk ytvattenstatus. Källa: Veileder 
01:2009, Klassifisering av miljøtilstand i vann – Økologisk og kjemisk 
klassifiseringssystem for kystvann, grunnvann, innsjøer og elver, Direktoratsgruppa 
for gjennomføringen av vanndirektivet, s. 34. 

 

6.3.2.2 Kemisk ytvattenstatus 

Enligt forskrift om rammer for vannforvaltningen ger begreppet kemisk ytvatten-
status uttryck för ”… den kjemiske tilstanden i en forekomst av overflatevann eller 
grunnvann, i samsvar med klassifiseringen i vedlegg V og for forekomster av over-
flatevann også forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 
kapittel 17”.418 Till skillnad från vad som gäller vid klassificering av ekologisk status 
utvärderas kemisk status enbart med hjälp utav ett antal miljøkvalitetsstandards, vilka 
samtliga måste vara uppfyllda för att den sammantagna statusen ska anses som 
god.419 

                                                
418 RVF 3 § p. l). 
419 RVF, bilaga V, kap. 1.4.2. 
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6.3.2.3 Kvantitativ status och kemisk grundvattenstatus 

För att en grundvattenförekomst ska anses ha nått till RDV:s mål om en god status 
måste det kunna tillskrivas såväl en god kemisk som en god kvantitativ status.420 Vad 
som närmare ska förstås med dessa båda begrepp preciseras i forskrift om rammer 
for vannforvaltningens bilaga V. För att en grundvattenförekomst ska anses ha en 
god kvantitativ status ska det stå klart att det långsiktiga genomsnittliga uttaget inte 
överskrider den vattenresurs som finns tillgänglig. Likaså ställs också ett krav på att 
vattentillgången inte utsatts för sådana mänskliga förändringar som skulle leda till att 
miljömålen inte nås för angränsande vatten, en väsentlig försämring av 
vattentillståndet eller en väsentlig skada på sådana terrestriska ekosystem som är 
direkt beroende av den aktuella grundvattenförekomsten.421 De kriterier som nu 
avgivits är mycket allmänt formulerade, men en viss vägledning för tolkningen ges 
direktoratgruppens klassificeringsdokument. Här anges att en grundvattenförekomst 
ska anses ha en god kvantitativ status om följande förutsättningar är uppfyllda: 

• grundvattenuttaget är inte så stort att det leder till sjunkande grundvattennivåer 
under flera säsonger per år 

• de årliga uttagsmängderna överskrider inte den naturliga grundvattenbildningen 
• grundvattenuttaget leder inte till, som en följd av förändringar i grundläggande 

vattenflöde, saltinträngningar, ansamling av befintliga föroreningar, infiltration av 
flodvatten med dålig kvalitet eller geokemiska reaktioner som kan försämra 
vattenkvaliteten i grundvattenförekomsten 

• grundvattenuttaget har inte någon skadlig påverkan på de terrestriska och 
akvatiska ekosystem som angränsar till den aktuella grundvattenförekomsten.422  

När det gäller kemisk grundvattenstatus finns även vissa krav som måste vara 
uppfyllda för att vattenstatusen ska anses som god. Först och främst ställs ett krav på 
att koncentrationerna av vissa förorenande ämnen inte medför någon inträngning av 
saltvatten eller andra substanser. Ett annat krav är att koncentrationen av dessa 
skadliga ämnen inte kommer att medföra att miljömålen inte nås för angränsande 
ytvattenförekomster, eller att det innebär annan väsentlig försämring av sådana 
vattenförekomsters ekologiska och kemiska kvalitet. Förekomsten av skadliga ämnen 
får inte heller medföra att det uppkommer en väsentlig skada på sådana terrestriska 
ekosystem som är direkt beroende av den aktuella grundvattenförekomsten. Som ett 
ytterligare krav för att en grundvattenförekomst ska kunna tillskrivas en god kemisk 
status måste det även stå klart att halten av förorenande ämnen inte överskrider de 
miljøkvalitetsstandards som föreskrivs i andra relevanta regelverk.423 I skrivandets 
stund har det, med undantag för nitrat och aktiva substanser i bekämpningsmedel, 
ännu inte utarbetats några miljøkvalitetsnormer för kemisk status.424 Att sådana 
gränsvärden kommer att författas inom de närmaste åren framgår av forskrift om 
rammer for vannforvaltningen, vari det anges att parametrar för syreinnehåll, PH-

                                                
420 RVF 6 §. 
421 RVF, bilaga V, kap. 2.1.2. 
422 Veileder 01:2009, s. 119. 
423 RVF, bilaga V, kap. 2.3.2. 
424 Veileder 01:2009, s. 116. 
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värden, konduktivitet, nitrat och ammoniak ska övervakas i samtliga grundvatten-
förekomster under den första planperioden.425 

6.3.3 Miljøkvalitetsnormer/miljøkvalitetsstandards och dess rättsverkan vid tillämpning av plan- och 
bygglagstiftningen 

Den norska plan- og bygningsloven (LOV 1985-06-14 nr. 77) har till övergripande 
syfte att samordna statliga, regionala och kommunala uppgifter samt att utgöra en 
grund för beslut om användning och skydd av resurser.426 Enligt lagen ska det inom 
varje kommun upprättas en kommuneplan, vilken ska bestå av en samhällsplan med 
en handlingsdel och en arealdel. Kommuneplanen ska tillvarata både kommunala, 
regionala och nationella mål, intressen och uppgifter och bör, enligt dess uttryckliga 
ordalydelse, omfatta alla viktiga mål och uppgifter i kommunen.427 Förutom uppgiften att 
låta anta kommuneplaner ska kommunerna även se till att det upprättas reguleringsplaner, 
dvs. markanvändningsplanekartor med tillhörande bestämmelser som anger användning, 
skydd och utveckling av mark och fysisk miljö. Så är fallet om det följer av plan- og 
bygningsloven eller en kommuneplans arealdel, eller om det annars kan anses behövligt.428  

Varken i forskrift om rammer for vannforvaltningen eller i plan- og bygnings-
loven anges hur gällande miljøkvalitetsnormer/miljøkvalitetsstandards är tänkta att 
förhålla sig till ovannämnda planinstrument. Att normerna trots allt bör beaktas 
följer dock av den bestämmelse i forskrift om rammer for vannforvaltningens som 
anger att forvaltningsplaner med tillhörande normer ska låta antas i form av regionala 
planer.429 Dessa dokument, som enligt plan- och bygningsloven ska ”… legges til grunn 
for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planleggning og virksomhet i regionen”, 
är inte absolut bindande i juridisk mening utan ska ha en vägledande roll i offentliga 
myndigheters planer och praktiska verksamhet.430 

6.3.3.1 Miljøkvalitetsnormer/miljøkvalitetsstandards och dess rättsverkan vid tillämpning av 
vannressursloven och forurensningsloven 

Den norska vattenlagstiftningen är tydligt sektoriserad, varför sådana regler som 
syftar till att genomföra RDV:s miljömål finns på ett flertal ställen i lagtexten. Kanske 
viktigast i sammanhanget är reglerna i forurensningsloven respektive vannressurs-
loven.  

I vannressursloven, som syftar till att ”… sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og 
forvaltning av vassdrag og grunnvann”, sätts en yttersta ram för vilken påverkan som kan 
tillåtas på vattendragens yttre miljö.431 I avsikt att skydda angivna vattenförekomster 
uppställs ett antal generella miljökrav som måste vara uppfyllda för att en verksamhet 
ska vara tillåtlig ur miljösynpunkt. Exempelvis ställs ett krav på att vattenpåverkande 
åtgärder måste kunna genomföras på ett sätt som leder till minsta möjliga skada för 

                                                
425 RVF, bilaga V, kap. 2.4.2. 
426 Plan- og bygningsloven (LOV 2008-06-27 nr. 71) 1 kap. 1-1 §. 
427 Plan- og bygningsloven (LOV 2008-06-27 nr. 71) 3 kap. 3-3 § samt 11 kap. 11-1 §. 
428 Plan- og bygningsloven (LOV 2008-06-27 nr. 71) 12 kap. 12-1 §. 
429 RVF 29 §. Se även RVF 26 § st. 2 p. a). 
430 Plan- og bygningsloven (LOV 2008-06-27 nr. 71) 8 kap. 8-2 § samt Schneider, Gudrun, 2010-
04-09. 
431 Lov om vassdrag og grunnvann (LOV 2000-11-24 nr. 82), VRL, 1 kap. 1 §. 
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såväl enskilda som för allmänna intressen.432 På ett ställe i lagen finns en koppling till 
miljömålen/miljøkvalitetsnormerna i forskrift om rammer for vannforvaltningen och 
i denna paragraf anges att ansvarig vattendragsmyndighet kan ”… fastsette kvalitetsmål 
for vassdrag, bl.a om vannføring, stoffinnhold og artsforekomst i vassdraget, og bestemmelser om 
vassdragsmyndighetens plikter hvis kvalitetsmål ikke blir oppfylt. Kvalitetsmål som skal være 
bindende for utøving av offentlig myndighet, fastsettes etter forvaltningslovens regler for forskrifter”.433 
Vad som nu har sagts gäller dock inte i fråga om kemisk status, där forurensnings-
lovens bestämmelser blir tillämpliga. Precis som i vannressursloven fastslås i 
forurensningsloven ett antal generella miljökrav som riktar sig direkt till samtliga de 
aktörer som påverkar miljön.434 

När det gäller frågan om hur nationella myndigheter ska förhålla sig till antagna 
miljøkvalitetsnormer ges, förutom vägledningen i vannressursloven, vissa 
instruktioner i forskrift om rammer for vannforvaltningen. Här anges att for-
valtningsplaner ska antas som regionala planer, dokument som ska ligga till grund för 
regionala organs verksamhet samt för kommunal och statlig planläggning och verk-
samhet inom regionen. Däremot är regionala planer inte bindande i juridisk mening, 
varför det i norsk rätt inte finns någon lagbestämmelse som ålägger det allmänna att 
beakta gällande miljøkvalitetsnormer i samband med en rättslig prövning.435 

I vannressursloven är utgångspunkten för bedömningen i vilken mån en miljöpå-
verkande verksamhet kan tänkas påverka en vattenförekomsts vattenflöde och/eller 
kvantitativa status.436 Någon på förhand utarbetad lista över vilka verksamheter som 
omfattas av lagens tillstånds- respektive anmälningsplikt finns inte, utan en samman-
tagen bedömning får göras mot bakgrund av omständigheterna i det enskilda fallet. 
Ansvarig tillsynsmyndighet är ”vassdragsmyndigheten”,437 som ska se till att tillstånd 
endast beviljas där det står klart att en föreslagen åtgärds fördelar kommer att 
uppväga tänkbara olägenheter och skador på allmänna och enskilda intressen.438 
Sedan den nya naturmangfoldloven trädde i kraft ska även miljömål och principer 
enligt denna lag beaktas när myndigheter fattar beslut enligt exempelvis vannressurs-
loven.439 

När det gäller regleringen i forurensningsloven har denna ungefär samma rättsliga 
utgångspunkt som vannressursloven, med den viktiga skillnaden att lagen tar sikte på 
att skydda hela den yttre miljön.440 Ansvarig myndighet är ”forurensnings-

                                                
432 VRL 2 kap. 5 §. Motsvarande allmänna miljökrav finns även i forurensningslovens 2 kap. 
433 VRL 2 kap. 9 § st. 1. 
434 VRL 2 kap. 9 § st. 2. 
435 Plan- og bygningsloven (LOV 2008-06-27 nr. 71) 8 kap. 8-2 § samt Schneider, Gudrun, 2010-
04-09. 
436 VRL 1 kap. 3 § a) samt 2 kap. 5 §. 
437 Enligt forskrift om hvem som skal være vassdragsmyndighet etter vannressursloven (FOR 
2000-12-15 nr. 1270) är regeringen, Olje- og energidepartementet, Norges vassdrags- og 
energidirektorat, Helsedepartementet respektive Norges geologiske undersøkelse ansvariga 
vassdragsmyndigheter på nationell nivå. Samma uppgift har på regional och lokal nivå lagts på 
Norges vassdrags- og energidirektorat, fylkesmannen, kommunen eller den som departementet i 
övrigt bestämmer. 
438 VRL 3 kap. 25 §. 
439 VRL 5 kap. 33 §.  
440 FL 1 kap. 1 §. 
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myndigheten”,441 som bl.a. har till uppgift att övervaka samhällets allmänna för-
oreningssituation, att ge råd, vägledning och upplysning i arbetet med att motverka 
förorenande utsläpp samt att se till att regler och beslut enligt lagen efterlevs.442   

6.3.3.2 Prövning av tillstånd för tillståndspliktig verksamhet 

Som framhållits ovan krävs många gånger tillstånd, anmälan eller dispens enligt vann-
ressursloven och/eller enligt forurensningsloven för att en miljöpåverkande 
verksamhet eller åtgärd ska få bedrivas eller vidtas. Kravet på tillstånd, anmälan eller 
dispens gäller alldeles oberoende av om ansökan avser en helt ny eller en redan 
befintlig verksamhet, men är långt ifrån absolut.443 Bl.a. finns en stor mängd äldre 
verksamheter som bedrivs utan krav på tillstånd samtidigt som det idag inte är 
ovanligt att tillstånd beviljas på obegränsad tid.444  

Enligt huvudregeln i vannressursloven får sådana åtgärder i ett vattendrag som 
kan tänkas medföra betydande skador eller olägenheter för något allmänt intresse i 
vattendraget eller sjön inte påbörjas utan stöd i lagens bestämmelser eller med 
tillstånd från ansvarig myndighet. Detsamma gäller även om en verksamhetsutövare 
önskar att vidta en vattenpåverkande åtgärd utanför själva vattendraget, under 
förutsättning att handlingen kan tänkas få en betydande inverkan på vattenmiljön.445 
Vilka konkreta åtgärder som kräver tillstånd regleras närmare i själva lagen, men det 
finns också en generell möjlighet för vassdragsmyndigheten att genom förordning 
meddela särskilda regler i frågan.446 

Enligt vannressursloven fordras i normalfallet tillstånd för sådana verksamheter 
eller åtgärder som på ett eller annat sätt leder till uttag, bortledande eller uppdämning 
inom ett vattenområde.447 Kravet på tillstånd är dock, trots det breda tillämpnings-
området, långt ifrån undantagslöst. På ett flertal ställen i lagen finns nämligen 
betydande undantag och möjligheter till dispens. Så är exempelvis fallet om ett 
vattenuttag, en åtgärd som syftar till bortledande av vatten eller en uppdämning 
endast kommer att fortgå under en kortare tid utan miljömässiga konsekvenser, om 
ett vattendrag har genomgått vissa fysiska förändringar eller om en markägare önskar 
att ta ut vatten för hushållsbruk och djurhållning.448 

Utgångspunkten för att en sökande ska beviljas tillstånd enligt vannressursloven 
är att han eller hon kan visa på att verksamheten eller åtgärden uppfyller alla, såväl 
generella som särskilda, krav som uppställs i lagen. Kanske viktigast i sammanhanget 
är den allmänna regel som säger att tillstånd endast får beviljas om fördelarna med 

                                                
441 Enligt FL 11 kap. 81 § är regeringen, departementet respektive Statens forurensningstilsyn 
ansvariga forurensningsmyndigheter på nationell nivå. På regional nivå har samma uppgift lagts 
på fylkeskommunen och fylkesmannen eller den som departementet i övrigt bestämmer och på 
lokal nivå på kommunen. 
442 FL 7 kap. 48 §. 
443 Av störst betydelse i sammanhanget är reglerna om tillstånd, varför de bestämmelser som rör 
anmälan eller dispens inte kommer att beröras i det följande.  
444 Schneider, Gudrun, 2010-04-09. 
445 VRL 2 kap. 8 §. 
446 VRL 3 kap. 18 §. 
447 VRL 2 kap. 10 §. 
448 VRL 2 kap. 10 § st. 3, 12 § och 15 §. 
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den planerade åtgärden kommer att överväga de olägenheter och skador som kan 
tänkas uppkomma för allmänna och privata intressen.449 

När det gäller den prövning som görs enligt forurensningsloven är utgångs-
punkten för bedömningen att ”… ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre 
fare for forurensning …” utan att det kan anses som tillåtet enligt lagens bestämmelser.450 
För de allra flesta verksamheter som omfattas av lagens tillämpningsområde innebär 
denna bestämmelse ett krav på någon form av tillstånd.451 I vissa fall finns det dock 
en möjlighet för forurensningsmyndigheten att, istället för att pröva frågan om 
tillstånd, meddela föreskrifter med generella gränsvärden och kvalitetskrav 
(miljøkvalitetsstandards).452 Detta har på senare tid blivit allt vanligare.453 

För att tillstånd ska kunna beviljas enligt forurensningsloven måste de stå klart att 
samtliga lagens tillämpliga bestämmelser är uppfyllda.454 I den prövning som for-
urensningsmyndigheten låter göra i det enskilda fallet sker en sammantagen prövning 
av den miljöpåverkande verksamheten eller åtgärdens tillåtlighet, där dess miljö-
mässiga olägenheter sammanvägs med de för- och nackdelar som kan tänkas 
uppkomma i övrigt.455  

En fråga som inte uttryckligen tas upp i vare sig vannressursloven eller forurensn-
ingsloven är i vilken mån ett överskridande eller en risk för ett överskridande av en 
miljøkvalitetsnorm/miljøkvalitetsstandard kan förhindra att tillstånd beviljas för en 
tillståndspliktig verksamhet. Istället anges endast i allmänna ordalag, i vart fall när det 
gäller regleringen i vannressursloven, att ansvarig vassdragsmyndighet kan meddela 
närmare föreskrifter om ”… vassdragsmyndighetens plikter hvis kvalitetsmål ikke blir 
oppfylt”.456 Det är med stöd i denna bestämmelse som det i forskrift om rammer for 
vannforvaltningen har fastslagits ett generellt krav på att nationella, regionala och 
kommunala myndigheter ska ta hänsyn till antagna forvaltningsplaner (och därmed 
även gällande miljøkvalitetsnormer/miljøkvalitetsstandards) inom ramen för sina 
respektive geografiska och administrativa ansvarsområden.457 

6.3.3.3 Möjligheter till omprövning, återkallelse och förbud mot fortsatt verksamhet 

I vannressursloven och forurensningsloven anges att tillstånd för vattenpåverkande 
verksamheter kan beviljas för begränsad tid och att villkoren i redan medgivna 
tillstånd, under vissa omständigheter, ska kunna omprövas.458  

Enligt vannressursloven kan en vassdagsmyndighet upphäva, ändra och fastställa 
nya tillståndsvillkor till skydd för allmänna och privata intressen om det finns 
                                                
449 VRL 2 kap. samt 3 kap. 25 §. 
450 FL 2 kap. 7 §. 
451 Se exempelvis FL 1 kap. 3 §, 2 kap. 6 § samt 3 kap. 11 §. Undantag från tillståndsplikten görs 
för vissa vanliga föroreningar som härrör från exempelvis jord- och skogsbruk, fiske, bostäder 
och kontor, under förutsättning att något annat inte anges inom ramen för särskilda föreskrifter. 
Jfr. FL 2 kap. 8 §.  
452 FL 2 kap. 9 § st. 1-2. 
453 Schneider, Gudrun, 2010-04-09. 
454 FL 3 kap. 12 §. 
455 FL 3 kap. 11 § st. 5. 
456 VRL 2 kap. 9 § st. 1. Se även FL 2 kap. 9 §. 
457 RVF 29 § samt Ot.prp. nr. 52, s. 107. 
458 VRL 3 kap. 26 § st. 4 och 28 § samt FL 3 kap. 16 § st. 1 och 18 §. 
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särskilda skäl. I den bedömning som här görs ska hänsyn tas till de kostnader som 
villkorsändringen kan tänkas innebära för den enskilde verksamhetsutövaren samt till 
för- och nackdelar i övrigt.459 I den senare bedömningen tycks det, även om det inte 
uttryckligen framgår av själva lagtexten, vara möjligt att väga in risken för att en 
gällande miljøkvalitetsnorm/miljøkvalitetsstandard överskrids eller riskerar att 
överskridas. 

Utöver regleringen i vannressursloven finns särskilda bestämmelser om om-
prövning och tillståndsåterkallelse i forurensningsloven. Här anges att en forurens-
ningsmyndighet fritt kan ändra, upphäva eller fastställa nya villkor, och om nöd-
vändigt även återkalla ett redan beviljat tillstånd, om minst 10 år har förflutit sedan 
tillståndets ikraftträdande och: 

• den skada eller olägenhet som uppkommer till följd av föroreningen blir 
väsentligt större än vad som hade kunnat förutses då tillståndet beviljades 

• skadan eller olägenheten kan minskas utan orimlig kostnad för förorenaren 
• ny teknologi gör det möjligt att minska föroreningarna i väsentlig grad 
• tillståndsvillkoren är inte nödvändiga för att motverka föroreningar 
• de fördelar förorenaren eller någon annan får av att villkoren blir mindre strängt 

formulerade, eller upphävs, är avsevärt större än den skada eller olägenhet som 
uppkommer för miljön, eller 

• det i övrigt följer av gällande omprövningsregler.460  

Till skillnad från bestämmelserna i vannressursloven möjliggör forurensningslovens 
regler inte bara en ändring av gällande villkor, utan redan beviljade tillstånd kan som 
sagt också återkallas. Ett problem i sammanhanget är dock att det inte närmare 
framgår hur lagens regler om återkallelse respektive villkorsändring närmare är tänkta 
att förhålla sig till varandra. Detta gör att det kan bli svårt för en verksamhetsutövare 
att förutse tänkbara konsekvenser av en tillsynsmyndighets prövning. En annan 
rättlig oklarhet som lagtexten inte heller ger någon närmare vägledning om är i vilken 
mån risken för att en miljøkvalitetsnorm/miljøkvalitetsstandard överskrids eller 
riskerar att överskridas tillåts inverka på tillsynsmyndighetens prövning.  

6.3.3.4 Verksamheter som inte kräver tillstånd 

För icke tillståndspliktiga verksamheter gäller, som redogjorts för ovan, vannressurs-
lovens respektive forurensningslovens generella bestämmelser och miljökrav. Om 
dessa inte iakttas och detta får till följd att en gällande miljøkvalitetsnorm/miljøkvali-
tetsstandard överskrids finns vissa rättsliga sanktioner att tillgripa. Bl.a. kan en 
tillsynsmyndighet besluta att en äldre verksamhet som inte tidigare fordrat tillstånd 
ska kunna omfattas av tillståndsplikt samt att de åtgärder som verksamhetsutövaren 
utför ska anses som olagliga om ansökan inte inkommer inom en fastställd 
tidsfrist. Vad som nu har sagts gäller dock endast om det föreligger starka miljö-
intressen. Detta eftersom det för äldre verksamheter har gjorts ett uttryckligt 
undantag från det tillståndskrav som normalt gäller för att ”… verksette vassdragstiltak 

                                                
459 VRL 3 kap. 28 §. Notera att bestämmelsen inte omfattar sådana åtgärder som berörs i lov om 
vasdragsreguleringer (LOV 1917-12-14 nr. 17). 
460 FL 3 kap. 18 § st. 1 och 3. 
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som kan være til nevneverdig skade eller ulempe for noen allmenne interesser i vassdraget eller sjøen 
…”.461  
Utöver vad som nu har uppställs i norsk rätt ett antal generella aktsamhetskrav.462 
Om vissa av dessa bestämmelser inte iakttas kan den som bedriver en icke tillstånds-
pliktig verksamhet bli ersättningsskyldig gentemot staten, antingen enligt naturmang-
foldloven eller enligt allmänna ersättningsregler. För att det förra regelverkets 
bestämmelser om aktsamhetsplikt ska kunna generera en rätt till ersättning för det 
allmänna fordras att den enskilda verksamhetsutövaren uppträtt oaktsamt. Förutom 
eventuella ersättningskrav kan en överträdelse av naturmangfoldlovens krav på akts-
amhet även grunda krav på rättelse samt på att de miljöpåverkande åtgärderna 
upphör. För att detta ska bli aktuellt fordras dock att verksamhetsutövaren har agerat 
oaktsamt eller uppsåtligen.463 

6.4 Tiltaksprogram	  som	  styrmedel	  

6.4.1 Den norska normgivningsordningen 

Enligt Kongeriget Norges Grundlov (1814-05-17 nr. 00), ”grundloven”, ska rätten 
att anta och upphäva lagar tillkomma Stortinget, Norges parlament och högsta 
beslutsfattande folkvalda organ.464 En annan aktör som i normgivningssammanhang 
också är tänkt att ha en framträdande roll är ”Kongen”, kungen, som enligt grund-
loven bl.a. har till uppgift att godkänna Stortingets lagförslag.465 Sett till dess uttryck-
liga ordalydelse ger Norges grundlag härigenom uttryck för en inte helt demokratisk 
ordning där den folkvalda församlingens beslut är direkt underställda statsöver-
huvudets. I dagens moderna samhälle saknar kungen numera all egentlig makt, varför 
ratificeringen av parlamentets lagförslag snarast bör betraktas som en tradition. Även 
när det gäller frågan om verkställighet av gällande lagar är grundlovens regler 
föråldrade. I detta sammanhang kan nämnas att den exekutiva makten formellt sett 
åvilar Kongen trots att den i realiteten har överförts på regeringen.466  

Enligt grundloven ska bestämmelser som exempelvis rör rättsliga grunder för 
enskilda individers fri- och rättigheter samt vissa principiella spörsmål kring Norges 
statsskick alltid meddelas genom lag.467 Härutöver uppställs inte några specifika krav 
när det gäller lagstiftarens val av regleringsteknik, utan istället ska det stå denne fritt 
att avgöra vilka författningar som behöver upprättas för att syftet med en lag ska 
kunna tillgodoses. I praktiken är det dock vanligt att det framgår direkt av varje 
enskild lags ordalydelse vilken eller vilka organ eller myndigheter som har rätt att 
meddela närmare förordningar, föreskrifter etc. inom ett visst område.  

                                                
461 VRL 15 kap. 66 § samt 2 kap. 8 § st. 1. 
462 Se exempelvis FL 2 kap. 7 §, VRL 2 kap. 5 § samt naturmangfoldloven (LOV 2009-06-19 nr. 
100) II kap. 6 §. 
463 Naturmangfoldloven (LOV 2009-06-19 nr. 100) 1X kap. 69 och 74 §§ samt Ot.prp. nr. 52 s. 
88. 
464 Kongeriget Norges Grundlov (LOV 1814-05-17 nr. 00), NGL, 49, 57 och 75 a) §§. 
465 NGL 77-78 §§. 
466 NGL 3 §. 
467 Se exempelvis NGL 50-51, 55, 57, 86, 87 och 109 §§. 
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6.4.2 Programmens upprättande och utformning 

I syfte att genomdriva RDV:s miljömål ska det inom varje vannregion upprättas en 
forvaltningsplan med ett tillhörande tiltaksprogram.468 Det senare dokumentet, som 
ska formuleras oberoende av om gällande miljøkvalitetsnormer/miljøkvalitets-
standards överskrids eller inte, ska innehålla alla relevanta åtgärder som föreskrivs i 
eller i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar (här inbegripet de förordningar 
som anges i forskrift om rammer for vannforvaltningens bilaga VI). Vidare måste det 
även inkludera alla relevanta åtgärder som i övrigt behövs för att kunna uppfylla 
miljömålen.469  

I forskrift om rammer for vannforvaltningen anges att ett tiltaksprogram bl.a. 
måste innehålla uppgifter om åtgärder för att skydda och förbättra tillståndet i 
berörda vattenförekomster, åtgärder som ska bidra till en effektiv och bärkraftig 
vattenförvaltning och åtgärder för att skydda behov och krav för dricksvatten och 
annan vattenförsörjning, skydda dricksvattentäkter samt att minska behovet av 
dricksvattenrening.470 Vidare ska dokumentet även innefatta åtgärder för att säkra 
att utsläpp och annan tillförsel av prioriterade ämnen minskar eller upphör, uppgifter 
om kontroll av söt- och grundvattenuttag respektive magasinering av ytvatten samt 
uppgifter om kontroll och förebyggande av, och i tillämpliga fall, förbud mot utsläpp 
från sådana punktkällor och diffusa källor som kan orsaka vattenföroreningar. Sist 
men inte minst anges i forskrift om rammer for vannforvaltningen att det även måste 
innehålla uppgifter om åtgärder för att säkra att den aktuella vattenförekomstens 
hydromorfologiska förhållanden uppfyller miljömålen, kostnadsberäkningar och 
hänvisningar till relevanta lagrum.471  

I norsk vattenlagstiftning talar man, i motsats till EU-lagsiftningen, inte i termer 
av grundläggande respektive kompletterande åtgärder. Istället har man valt att enbart 
räkna upp vilka åtgärder som alltid måste finnas med i ett tiltaksprogram. Hit hör 
exempelvis ”tiltak til beskyttelse og forbedring av tilstanden i vannforekomstene”, ”tiltak for å 
sikre gradvis reduksjon og om relevant opphør av utslipp og annen tilførsel av prioriterte stoffer” 
samt ”tiltak for å sikre at de hydromorfologiske forholdene oppfyller miljømålene”. Nu nämnda 
åtgärder kan samtliga sägas utgöra grundläggande åtgärder enligt RDV. När det gäller 
sådana åtgärder som går utöver RDV:s miniminivå ges inte några konkreta exempel 
direkt i själva lagstiftningen. Att det trots allt finns en möjlighet att besluta om 
ytterligare åtgärder framgår dock i forskrift om rammer for vannforvaltningen, där 
det sägs att ett tiltaksprogram bland annat ska omfatta ovannämnda åtgärder.472 

6.4.3 Strategiska eller bindande dokument? 

Som framhållits ovan ska godkända forvaltningsplaner ”… legges til grunn for regionale 
organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet …” inom en vann-
region.473 Någon motsvarande reglering finns inte i fråga om tiltaksprogram, men på 
senare tid har det uppkommit frågor från vannregionerna huruvida även sådana 

                                                
468 RVF 1 § st. 2 samt 25 § st. 1. 
469 RVF 25 § st. 2-3. 
470 RVF 25 § st. 4. 
471 RVF 25 § st. 4-5. 
472 RVF 25 § st. 4. 
473 RVF 29 § st. 5. 
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dokument måste godkännas av Kongen (regeringen) för att kunna ligga till grund för 
efterföljande myndighetsutövning. Detta eftersom det i forskrift om rammer for 
vannforvaltningen sägs att en forvaltningsplan alltid måste innehålla en samman-
fattning av vika åtgärder som föreslagits inom vannregionen. Hittills har man kommit 
fram till att det endast är forvaltningsplaner som kräver ett nationellt godkännande, 
något som i praktiken får till följd att tiltaksprogram kan uppfattas som mindre 
bindande än dessa dokument.474 Ett annat argument som förstärker att tiltaksprogram 
inte ska uppfattas som bindande i juridisk mening är att det inte finns några 
sanktioner att rikta gentemot den myndighet eller kommun som underlåter att 
genomföra beslutade åtgärder.475 

En intressant aspekt som hittills inte har berörts är frågan huruvida tiltaks-
program ska anses som materiellt bindande i förhållande till privata rättssubjekt eller 
inte. I denna fråga saknas uttryckliga bestämmelser i lag, men sett till hur ovan-
stående lagbestämmelse har formulerats tycks enbart själva dokumenten som sådana 
inte kunna ligga till grund för förpliktelser gentemot enskilda individer och verk-
samhetsutövare.  

                                                
474 Schneider, Gudrun, 2010-04-09. 
475 Hanssen, Jenny, senior rådgivare, Direktoratet for naturforvaltning, 2009-09-23. 
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7 Slutsatser 
RDV:s tillkomst har inneburit en rad förändringar i europeisk vattenlagstiftning, där 
den kanske främsta är att i princip samtliga unionens yt- och grundvattenförekomster 
ska ges ett kvalitativt och kvantitativt skydd oberoende av tilltänkt användnings-
område eller karaktär. Till skillnad från äldre direktiv på vattenområdet förespråkar 
RDV ett kombinerat tillvägagångssätt för att hantera vattenrelaterade problem 
genom att det både tar sikte på att reglera utsläppskällor och på att upprätta gemen-
samma miljömål och normer. En annan nyhet i direktivet är att samtliga vatten-
resurser ska förvaltas utifrån ett avrinningsområdesperspektiv. Genom att utgå från 
vattnets naturliga flöden, snarare än administrativa och geografiska gränser, ökar 
förståelsen för hur och varför till synes lokala miljöpåverkande aktiviteter kan 
påverka en hel vattenförekomst.  

Sammanfattningsvis kan sägas att RDV tillhandahåller ett grundläggande redskap 
för att nå överenskomna miljömål på vattenpolitikens område. Direktivet preciserar 
dock inte i alla delar hur själva genomförandet ska gå till. Istället är det upp till varje 
enskild medlemsstat att besluta om vilka lagar och andra författningar som behövs 
för att realisera överenskomna bestämmelser. Anledning till denna flexibilitet är att 
olika omständigheter och behov inom gemenskapen kräver särskilda lösningar och 
att det varken anses rimligt eller ändamålsenligt att behandla alla vattenförekomster 
på samma sätt. RDV:s öppna och vaga definitioner gör det möjligt för EU:s 
medlemsstater att anpassa sin nationella lagstiftning efter lokala behov. De oklara 
formuleringarna kan dock även skapa problem, i synnerhet om medlemsstater väljer 
att tolka direktivets målsättningar på olika sätt. I det följande ges en överblick över 
några av de områden där det är tänkbart att de skandinaviska ländernas genom-
förande av direktivet kan ifrågasättas, eller där det finns intressanta skillnader mellan 
länderna. 

7.1 Målet	  om	  en	  god	  vattenstatus	  

7.1.1 Formulering i lagtext 

Som ett övergripande miljömål på vattenlagstiftningens område föreskriver RDV att 
samtliga yt- och grundvattenförekomster, med vissa undantag, ska ha uppnått en 
åtminstone god status senast den 22 december 2015. För detta ändamål är gemen-
skapens medlemsstater skyldiga att genomföra alla åtgärder som är nödvändiga för 
att förebygga en försämring av vattenstatusen, samtidigt som de även måste 
förhindra eller begränsa ytterligare förorening av grundvatten. 

Målet om en god vattenstatus kommer till uttryck i samtliga de skandinaviska 
ländernas nationella lagstiftning på så vis att en god status ska ha uppnåtts senast år 
2015 (2021).476 Det finns dock stora skillnader i hur bestämmelsen närmare har 
kommit att formuleras. I Sverige talar man exempelvis inte uttryckligen i termer av 
miljömål, utan istället har fokus lagts på att utforma nationella kvalitetskrav/miljö-

                                                
476 Den senare tidsfristen är den som formellt gäller för Norge, även om man för ett mindre antal 
särskilt utvalda vattenförekomster har som ambition att följa direktivets tidsramar. 
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kvalitetsnormer på ett sådant sätt att dessa kan sägas vara förenliga med direktivet. I 
Finland, Danmark och Norge däremot kommer definitionen miljömål, på samma sätt 
som i RDV, till uttryck i själva lagtexten – antingen direkt eller i någon form av 
underrubrik. Värt att notera är dock att man i Norge och Danmark har valt att 
reglera målet om en god vattenstatus och dess krav på icke-försämring i två skilda 
paragrafer. Ett annat utmärkande drag är att man i både finsk och norsk rätt har valt 
att ha en särskilt stark lagstadgad koppling mellan målbestämmelsen och de 
förvaltningsplaner och åtgärdsprogram som ska upprättas i syfte uppnå en god 
vattenstatus.477 

I utredningens andra kapitel klargjordes att RDV inte tydligt anger om målet om 
en god vattenstatus ska betraktas som bindande i alla avseenden eller inte. Som 
redovisats finns det dock mycket som talar för att målbestämmelsen, i vart fall delvis, 
ska ses som en bindande miljökvalitetsnorm – inte minst det faktum att medlems-
staterna åläggs att genomföra alla åtgärder som är nödvändiga för att förebygga försämring 
av vattenstatusen. Ett annat argument som talar för att målbestämmelsen i vissa 
avseenden bör kunna betraktas som en självständig norm är att medlemsstater som 
inte lever upp till direktivets krav kan bli ålagda att skärpa den nationella utsläpps-
regleringen.  

I de skandinaviska länderna har man valt att betrakta målet om en god vatten-
status som direkt bindande för nationella myndigheter, och detta även då själva 
begreppet miljömål inte kommer till uttryck i den nationella rätten. Staterna har 
således ålagt sig att uppnå miljömålen vid föreskrivna tidpunkter. Det finns dock inte 
några materiella lagbestämmelser som ålägger varken det allmänna eller enskilda 
individer och verksamhetsutövare att beakta målet, varför miljömålet inte kan sägas 
ha en sådan bindande rättslig funktion. Att miljömålet god vattenstatus inte har fått 
det materiella genomslag som det kan uppfattas att RDV ger uttryck för behöver 
dock inte innebära några egentliga problem – i vart fall inte så länge medlemsstaterna 
har låtit andra styrmedel som kan genomdriva målet (åtgärdsprogram, miljökvalitets-
normer etc.). 

7.1.2 Rättslig funktion 

I de skandinaviska länderna betraktas målet om en god vattenstatus som bindande i 
förhållande till nationella miljömyndigheter. Eftersom det inte finns några uttryckliga 
lagbestämmelser som förpliktigar det allmänna att praktiskt genomdriva målbe-
stämmelsen kan det dock inte sägas ha någon rättsligt bindande funktion.  

I länderna råder enighet om att prövningsmyndigheter, enbart med stöd i målet 
om en god vattenstatus, inte ska kunna fatta bindande beslut som riktar sig direkt till 
enskilda individer och verksamhetsutövare. Detta hindrar dock inte att privata 
aktörer ändå indirekt kan komma att påverkas av miljömålen, eftersom dessa kan 
utgöra ett motiv för hur tillsynsmyndigheter och prövningsmyndigheter tillämpar 
olika former av hänsynskrav. 

                                                
477 Se VVFL 4 kap. 21 § samt RVF 1 § st. 2 samt 26 §. 
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7.1.3 Ett yttersta miljömål eller ett krav på att vidta långsiktiga åtgärder? 

Utifrån den diskussion som tidigare förts förefaller det i viss mån vara oklart vilken 
betydelse som ska tillmätas RDV:s art. 4.478 Detta eftersom medlemsstaterna i vissa 
delar av målbestämmelsens genomförande endast har ålagts en skyldighet att vidta 
åtgärder i syfte att uppnå det önskvärda miljötillståndet. Vissa medlemstater menar 
därför på att direktivets miljömål endast innebär en förpliktelse att, inom tidsfristen, 
besluta om och sätta igång åtgärder som långsiktigt kan medverka till en god 
vattenstatus. Andra är av den åsikten att det aktuella miljötillståndet ska vara uppnått 
inom angivna tidsramar. 

I Sverige, Finland och Norge är den officiella uppfattningen att målet om en god 
vattenstatus ska vara bindande på medlemsstatsnivå, och detta trots att man finner 
det svårt att precisera RDV:s ambitionsnivå på ett mer konkret plan. I dansk rätt 
förefaller rättsläget vara mer oklart. Osäkerheten består här i att Danmark, i samband 
med direktivets färdigställande och godkännande, klargjorde att man endast hade för 
avsikt att tolka målbestämmelsen som en förpliktelse att bidra med bästa möjliga 
insats. Genom miljømålslovens tillkomst tycks det dock som att man har ändrat 
inställning i frågan, eftersom ”en god tilstand” här har formulerats som bindande 
även med avseende på miljömässigt resultat. 

Frågan om hur de skandinaviska medlemsstaterna har valt att uppfatta RDV:s 
målbestämmelse har ännu inte varit uppe för prövning i EU-domstolen. Det är först 
när detta sker som frågan om de rättsliga konsekvenserna av ett överskridande av 
miljömålet kommer att kunna ställas på sin spets. Exempelvis är det ännu oklart om 
ett misslyckande med att nå upp till en god vattenstatus ska kunna uppfattas som ett 
fördragsbrott i Romfördragets mening.  Om miljömålet inte skulle anses som 
bindande skulle konsekvensen bli att tidsramar inte skulle vara lika viktiga att hålla 
och direktivets målsättning vara svår att uppnå. Utifrån vad som nu har sagts 
förefaller det därför mest troligt att målet är bindande. 
 
 
 

                                                
478 Se kap. 2.3.1. 
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Tabell 1. Sammanfattande tabell: målet om en god vattenstatus 
  

 
MÅLET OM EN GOD 
STATUS 
 

S F DK N 

Används begreppet miljömål i 
lagtext? Nej Ja Ja Ja 

Kan målbestämmelsen ur 
materiellt hänseende anses vara 
direkt bindande i förhållande till 
nationella myndigheter? 

Nej Nej Nej Nej 

Kan målbestämmelsen ur 
materiellt hänseende anses vara 
direkt bindande i förhållande till 
enskilda individer och 
verksamhetsutövare? 

Nej Nej Nej Nej 

Uppfattar staterna sig bundna av 
att uppnå miljömålet inom 
angivna tidsramar? 

Ja Ja Ja Ja 

7.2 Miljökvalitetsnormer	  

7.2.1 Förhållandet mellan miljökvalitetsnormer och miljömål 

Enbart sett till definitionerna i RDV:s art. 2 förefaller det som att man i direktivet har 
valt att göra en viss åtskillnad mellan målet om en god vattenstatus och de miljökvali-
tetsnormer som ska upprättas i syfte att främja detta mål. Genom att studera orda-
lydelsen i direktivets målbestämmelse framträder dock en annan bild, då RDV:s 
miljömål i vissa delar här har formulerats som miljökvalitetsnormer av bindande 
karaktär. I andra delar är det mer osäkert vilken koppling som kan sägas finnas 
mellan de båda begreppen.  

När det gäller frågan om hur man i de skandinaviska länderna har valt att 
använda miljökvalitetsnormer479 som ett led i att genomföra målsättningen om en god 
vattenstatus finns vissa skillnader länderna emellan, men generellt kan sägas att de 
utgör en typ av bindande delmål som i sig måste vara uppfyllt för att en god vatten-
status ska vara för handen (se figur 8). Vattenstatusen kan inte ses som god om 
normerna överskrids. 
 

                                                
479 I det följande kommer för enkelhetens skull endast det svenska begreppet miljökvalitetsnorm 
att användas trots att framställningen gäller för samtliga länder. Vilka begrepp som motsvarar 
svenskans ”miljökvalitetsnorm” framgår av utredningens bilaga 1.  
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Figur 7. Förhållandet mellan miljömålet god vattenstatus och miljökvalitets-
normer  

7.2.2 Utformning 

En fråga som hänger nära samman med relationen mellan miljömål och miljökvali-
tetsnormer är vad de nationella miljökvalitetsnormerna som sådana rent faktiskt 
anger. I denna del finns stora skillnader länderna emellan.  

I svensk rätt finns miljökvalitetsnormer för att indikera såväl ekologisk och 
kemisk som kvantitativ status. Normerna kommer till uttryck i valda ord-
formuleringar som exempelvis ”hög ekologisk status”, ”god ekologisk status”, ”god 
kemisk status” eller ”god kvantitativ status”. Om inget undantag är för handen är 
huvudregeln att en miljökvalitetsnorm ska föreskriva en åtminstone god status. Om 
vattenkvaliteten redan är god eller t.o.m. mycket god är detta krav inte tillräckligt 
utan normen ska då istället vara ”hög status”. Trots att miljökvalitetsnormer i svensk 
lagstiftning kommer till uttryck som ordformuleringar och inte som numeriska 
värden bör det alltjämt framhållas att normerna måste ”översättas” till konkreta 
gränsvärden – parametrar – som talar om vilka konkreta miljökrav som ska gälla för 
varje enskild vattenförekomst. 

Enligt finsk rätt utgör miljökvalitetsnormer en form av numeriska gränsvärden 
för vissa, nationellt utvalda, skadliga ämnen som används för att fastställa en yt-
vattenförekomsts ekologiska status. Miljökvalitetsnormen för ett specifikt ämne kan 
antingen uppfyllas eller överskridas, och i det senare fallet bedöms den sammantagna 
ekologiska statusen alltid som sämre än god, dvs. statusen kan som högst klassificeras 
som måttlig. Även när det gäller kemisk ytvattenstatus används miljökvalitetsnormer 
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till vägledning för den statusklassificering som görs, med den skillnaden att man här 
även beaktar förekomsten av sådana prioriterade farliga ämnen som följer av RDV. 
Förutom miljökvalitetsnormer finns i finsk rätt även s.k. parametrar. Detta är en typ 
av gränsvärde som används för att fastställa kvantitativ grundvattenstatus och delvis 
även ekologisk ytvattenstatus.  

I Danmark och Norge har man valt att tolka RDV på ungefär samma sätt som i 
Finland, med den skillnaden att man här även använder miljökvalitetsnormer för att 
bedöma en ytvattenförekomsts fysikalisk/kemiska status. En annan avvikelse från 
det finska klassificeringssystemet har också gjorts i fråga om kemisk grundvatten-
status, där man inte använder begreppet miljökvalitetsnormer. I Danmark definieras 
kemisk grundvattenstatus med hjälp av parametrar och i Norge har man valt att 
endast uppställa ett antal kriterier.  

Trots att det finns relativt stora skillnader i hur miljökvalitetsnormer kommer till 
uttryck i de skandinaviska länderna bör det i sammanhanget tilläggas att normerna i 
allt väsentligt utformats på samma sätt. Detta eftersom de i samtliga länder, antingen 
direkt (Finland, Danmark och Norge) eller indirekt (Sverige), ger uttryck för konkreta 
gränsvärden till vägledning för de regionala myndigheternas krav avseende vatten-
status. Man kan dock argumentera för att det finns en viss juridisk skillnad mellan 
begreppen parametrar och miljökvalitetsnormer, något som stöds av det faktum att 
det senare begreppet i RDV:s art. 4 har getts en egen definition. Om det går att finna 
stöd för att det finns en skillnad mellan begreppen ligger det nära till hands att anta 
att den svenska lagstiftningen är mer ambitiöst utformad än de andra skandinaviska 
ländernas, eftersom det här finns miljökvalitetsnormer för såväl ekologisk och 
kemisk som kvantitativ status. I de övriga länderna har man i regel, som framhållits 
ovan, endast låtit anta miljökvalitetsnormer för kemisk, och till viss del även 
ekologisk, ytvattenstatus. 

7.2.3 Antagande 

I svensk rätt antas miljökvalitetsnormer på regional nivå av s.k. vattendelegationer. 
Själva normförslagen som sådana tas dock fram av landets vattenmyndigheter. Den 
svenska ansvarsfördelningen skiljer sig i hög grad från hur man har valt att göra i de 
övriga skandinaviska länderna, där uppgiften att upprätta och fastställa normer istället 
har lagts över på statlig nivå. I Finland antas miljökvalitetsnormer av Miljöministeriet 
och Jord- och skogsbruksdepartementet, i Danmark av Miljøministeriet och i Norge 
av Miljøverndepartementet. 
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Tabell 2. Sammanfattande tabell – fastställande och utformning av miljökvalitetsnormer 
 
 

7.2.4 Rättslig funktion  

I svensk vattenlagstiftning är miljökvalitetsnormers centrala funktion att styra 
kommuner och myndigheters beslut i samband med tillsynsärenden samt vid frågor 
om tillstånd etc. Detta visar sig inte minst genom att normerna ska inverka på den 
helhetsavvägning enligt miljöbalkens allmänna hänsynsregler som en prövnings-
myndighet har att göra i samband med att man fattar beslut om en miljöpåverkande 
verksamhets tillåtlighet. På vilket sätt normerna inverkar och hur långtgående krav 
som ska ställas p.g.a. att normerna riskerar att överskridas anges dock inte tydligt. 
Härutöver fyller miljökvalitetsnormer även en viktig funktion när det gäller frågor 

 
MILJÖKVALITETS- 

NORMER  
 

 
S 

 
F 

 
DK 

 
N 

 
Används MKN som ett led i 
att genomföra målet om en 
god vattenstatus? 

 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Kommer MKN till uttryck i ord 
eller som numeriska värden? 

 
Ord 

 
Numeriska 

värden 

 
Numeriska 

värden 

 
Numeriska 

värden 
 

 
Finns det MKN som beskriver 
ekologisk ytvattenstatus? 

 
Ja 
 

 
Ja, 

men även 
parametrar 

 

 
Ja, 

men även 
parametrar 

 

 
Ja,  

men även 
parametrar 

 
Finns det MKN som beskriver 
kemisk ytvattenstatus? 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Finns det MKN som beskriver 
kemisk grundvattenstatus? 
 

 
Ja 

 
Ja 

 
Nej 

(parametrar) 

 
Nej 

(kriterier) 

 
Finns MKN som beskriver 
kvantitativ status? 

 
Ja 

 
Nej 

(kriterier) 

 
Nej 

(parametrar) 

 
Nej  

(kriterier) 
 

 
Antas MKN på nationell nivå? 

 
Nej 

(regionala 
vatten-

delegationer) 
 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 
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om markanvändning och planläggning, eftersom normerna måste iakttas och följas 
vid beslut om all slags kommunal planering och planläggning. 

Precis som i svensk rätt finns det även i Finland ett krav på nationella 
myndigheter att beakta gällande miljökvalitetsnormer i samband med att man prövar 
frågor om tillstånd, tillåtlighet etc. I vattenförvaltningslagen finns en generell 
bestämmelse som anger att statliga och kommunala myndigheter, i tillämpliga delar i 
sin verksamhet, ska beakta gällande förvaltningsplaner, i vilka beslutade 
miljökvalitetsnormer kommer till uttryck. Även när det gäller frågan om normernas 
iakttagande i plan- och byggnadshänseende hänvisas till nu nämnda bestämmelse. På 
vilket sätt normerna därmed kan komma att påverka myndigheternas beslut går 
således inte att klargöra utifrån lagstiftningen.  

I dansk rätt har det allmänna i princip samma skyldighet att iaktta gällande miljö-
kvalitetsnormer som i Sverige. Detta eftersom nationella prövningsmyndigheter ska 
säkra att de miljökvalitetsnormer som fastslås i bekendgørelse om miljøkvalitetskrav 
for vandområder og krav til utledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller 
havets bilaga 2 och 3 och/eller i förvaltningsplaner uppfylls på platser där skadliga 
utsläpp sker. När det gäller frågan om miljökvalitetsnormer och dess förhållande till 
plan- och byggnadslagstiftningen tycks utgångspunkten dock vara densamma som i 
Finland, om än strängare. I den danska planloven stadgas nämligen att en gällande 
kommuneplan eller lokalplan aldrig får strida mot den förvaltningsplan som gäller för 
distriktet.  

Enligt norsk rätt är utgångspunkten att godkända förvaltningsplaner, vilka kan 
sägas ge uttryck för gällande miljökvalitetsnormer, ska ligga till grund för regionala 
organs verksamhet och för kommunal och statlig planläggning och verksamhet i 
vannregionen. Själva planerna som sådana ska dock låta antas som regionala planer, 
ett slags icke bindande planinstrument som ska ha en vägledande roll i offentliga 
myndigheters planer och praktiska verksamhet. Myndigheterna förses således med 
underlag för att kunna beakta normerna, men blir inte direkt bundna genom de 
regionala planerna och det klargörs således inte på vilket sätt normerna kommer att 
inverka vid beslut.  

7.2.5 Rättsverkan 

7.2.5.1 I samband med prövning 

Miljökvalitetsnormer kan i nationell lagstiftning vara av bindande respektive icke 
bindande karaktär. Hur själva normerna som sådana är formulerade säger dock 
ingenting om dess praktiska genomslag. För att kunna avgöra vilken rättsverkan 
normerna de facto har måste man därför se till vilka grundläggande materiella 
kravregler och praktiska genomföranderegler som uppställs i den nationella rätten. 

I svensk lagstiftning finns en regel som hindrar att tillstånd beviljas för en ny 
tillståndspliktig verksamhet som medverkar till att en miljökvalitetsnorm överskrids. 
Regeln är dock inte undantagslös, utan tillstånd kan beviljas om verksamhetsutövaren 
låter vidta sådana åtgärder att olägenheterna från en annan verksamhet upphör eller 
minskar så att möjligheterna att uppfylla normen ökar i en inte obetydlig utsträck-
ning. I fråga om övriga verksamheter och åtgärder finns inte någon bestämmelse som 
förhindrar att tillstånd beviljas en verksamhet som medverkar till att en gällande 
miljökvalitetsnorm överskrids. Däremot framgår det att normerna ska påverka den 



109 

avvägning som görs av hur ambitiöst miljöbalkens allmänna hänsynsregler ska 
tillämpas. Enligt nuvarande lagstiftning finns det en gräns för hur långtgående krav 
som kan komma att ställas om normerna riskerar att överskridas, en gräns som 
regeringen i en proposition våren 2010 föreslagit ska tas bort för sådana normer som 
föreskriver gränser.  

I Finland har man valt att uppställa samma tillståndsregler för nya och redan 
befintliga verksamheter. Det framgår inte närmare i vilken mån ett överskridande av 
en miljökvalitetsnorm kan komma att påverka en verksamhetsutövares möjligheter 
att beviljas tillstånd. Istället anges endast att en prövningsmyndighet, vid bedömning 
av om en verksamhet kan tänkas leda till en betydande förorening, ska beakta de om-
ständigheter som rör vattnens status och vattenanvändningen inom projektets 
influensområde enligt gällande förvaltningsplan. Hur omfattande krav som 
därigenom kan komma att ställas är oklart. 

Precis som i Finland har man i Danmark och Norge valt att inte göra någon 
åtskillnad mellan nya och redan befintliga verksamheter. Enligt dansk rätt kan en 
prövningsmyndighet under vissa förutsättningar underlåta att meddela tillstånd till en 
verksamhet som bidrar till att en miljökvalitetsnorm överskrids eller riskerar att 
överskridas. Detta gäller bl.a. om det för en befintlig verksamhet har framkommit 
väsentliga nya upplysningar ”… om forurenende stoffer udledt i medfør af en tilladelse” eller 
om ett redan beviljat tillstånd förutsätts revideras enligt ett indsatsprogram. Däremot 
anges inte att prövningsmyndigheten är skyldig att ta sådana hänsyn såvida detta inte 
följer direkt av en förvaltningsplan. 

I norsk rätt finns inte någon uttrycklig regel som talar om i vilken mån ett över-
skridande eller en risk för ett överskridande av en miljökvalitetsnorm kan förhindra 
att ett tillstånd beviljas för en tillståndspliktig verksamhet. Istället uppställs endast ett 
generellt krav på att nationella, regionala och kommunala myndigheter ska ta hänsyn 
till gällande förvaltningsplaner inom ramen för sina respektive geografiska och 
administrativa ansvarsområden. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det i de skandinaviska länderna saknas heltäck-
ande regler som förhindrar att tillstånd meddelas i en situation då en miljökvalitets-
norm överskrids eller riskerar att överskridas. Regleringen varierar dock i hög grad 
mellan länderna, varför det inte gör göras några generella uttalanden för samtliga 
länder. Grovt förenklat kan det dock sägas att uttrycklig reglering som tar upp frågan 
saknas i Finland och Danmark medan det i Sverige och Danmark finns regler som 
träder in då särskilda förutsättningar är för handen.  

7.2.5.2 I samband med återkallelse och förbud mot fortsatt verksamhet     

För det fallet att en miljökvalitetsnorm överskrids eller riskerar att överskridas finns 
olika möjligheter att ingripa mot en tillståndsgiven verksamhet. I svensk rätt är ut-
gångspunkten att det i första hand ska ske en omprövning av själva tillståndet som 
sådant. En förutsättning för ett dylikt förfarande är att prövningen avser frågan om 
tillåten produktionsmängd eller en annan liknande bestämmelse som rör verksam-
hetens omfattning samt att de föreslagna villkoren inte kommer att bli så ingripande 
att verksamheten inte längre kan bedrivas eller att den avsevärt försvåras. Ett annat 
krav är att en överträdelse rent faktiskt ska ha ägt rum, varför enbart en risk för ett 
överskridande av en norm inte utgör en tillräcklig grund för omprövning. I händelse 
av att tillsynsmyndigheten av en eller annan anledning inte kan begära omprövning 
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av ett beviljat tillstånd är det osäkert om ett överskridande av en gällande miljö-
kvalitetsnorm utgör en grund för tillståndsåterkallelse. 

I miljöskyddslagen anges att ett tillstånd ska ändras om ”… det påkallas av 
bestämmelser som utfärdats för uppfyllande av internationella förpliktelser som är bindande för 
Finland”. Denna bestämmelse bör kunna tillämpas för att ställa krav på ändringar i 
tillstånd för sådan verksamhet som medverkar till att en miljökvalitetsnorm 
överskrids eller riskerar att överskridas. När det däremot gäller möjligheten att 
återkalla ett beviljat tillstånd i den konkreta situationen att en miljökvalitetsnorm 
överskrids eller riskerar att överskridas är det inte helt klart vilka möjligheter som står 
tillsynsmyndigheten till buds. Klart är dock att det alltid finns en grund för 
återkallelse om förutsättningarna för fortsatt verksamhet inte kan uppfyllas enbart 
genom en ändring av tillståndet. Vid ett överskridande eller en risk för ett 
överskridande av en miljökvalitetsnorm finns det sannolikt även en rättslig grund för 
att förbjuda fortsatt verksamhet, eftersom en handling som strider mot en lag-
bestämmelse omedelbart kan förbjudas. Exempelvis bör miljöskyddslagens förbud 
mot förorening av grundvatten kunna åberopas som stöd för ett sådant ingripande.  

I dansk rätt ska tillstånd omprövas, och om nödvändigt även förbjudas, om vissa 
särskilda förutsättningar är för handen. Som belysande exempel på sådana om-
ständigheter kan nämnas den situationen att en förorening medför sådana miljö-
mässiga skadeverkningar som inte hade kunnat förutses då prövningsmyndigheten 
gav sitt medgivande eller att en förorening i övrigt överskrider de värden som legat 
till grund för beslutet. Det finns dock ingen reglering som berör den uttryckliga 
situationen att en gällande miljökvalitetsnorm överskrids eller riskerar att överskridas, 
varför rättsläget lämnar öppet för bedömningar och avvägningar. 

I norsk rätt finns det, precis som i dansk rätt, inte reglerat vilka omprövnings-, 
återkallelse- och förbudsregler som gäller för det fallet att en miljökvalitetsnorm 
överskrids eller riskerar att överskridas. Det finns dock en generell regel i den s.k. 
vannressursloven som säger att en vanndragsmyndighet kan upphäva, ändra och 
fastställa nya tillståndsvillkor till skydd för allmänna och privata intressen om det 
finns särskilda skäl. En annan bestämmelse som det allmänna kan tänkas åberopa 
finns i den s.k. forurensningsloven. Här stadgas nämligen att en forurensnings-
myndighet kan ändra, upphäva eller fastställa nya villkor, och om nödvändigt även 
återkalla ett redan beviljat tillstånd under vissa förutsättningar. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det i de skandinaviska länderna finns vissa, om 
än begränsade, möjligheter för nationella prövningsmyndigheter att ompröva och 
återkalla tillståndsvillkor samt att meddela förbud mot fortsatt verksamhet. En 
intressant aspekt är dock att frågan om vilka befogenheter som lagts på nationella 
myndigheter i hög grad varierar mellan länderna. I exempelvis Sverige och Norge 
finns inte några bestämmelser som ålägger det allmänna en förpliktelse att exempel-
vis begära omprövning alternativt återkallelse av ett beviljat tillstånd. Sådana regler 
finns däremot i Danmark och Finland, där myndigheterna i vissa fall har en 
skyldighet att ompröva tillståndsgivna verksamheter. 
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7.2.5.3 Verksamheter som inte kräver tillstånd 

För verksamheter som inte kräver tillstånd enligt nationell miljölagstiftning, exempel-
vis areella näringar, uppställer samtliga skandinaviska länder ett krav på iakttagande 
av generella miljökrav. Om dessa bestämmelser inte efterlevs, och detta leder till att 
en miljökvalitetsnorm överskrids, finns vissa rättsliga möjligheter att ingripa mot den 
eller de verksamheter som har gett upphov till överskridandet.  

I svensk rätt sker ingripanden framförallt med stöd i nationella tillsynsmyndig-
heters möjlighet/skyldighet (?), att på eget initiativ, eller efter anmälan, meddela före-
lägganden om försiktighetsmått. Tillsynsregeln, som tillkommit mot bakgrund av att 
den ordinarie tillståndsprövningen inte alltid är tillräcklig i det enskilda fallet, har till 
syfte att förbättra efterlevnaden av föreskrifter, domar och andra beslut som 
meddelats enligt miljöbalken. 

I Finland kan kommuner upprätta miljöskyddsföreskrifter med förslag på 
konkreta åtgärder som behövs enligt en förvaltningsplan. Upprättandet av miljö-
skyddsföreskrifter är frivilligt, men när en föreskrift väl har låtit sig antas kan en 
överträdelse sanktioneras med både böter och förbud mot fortsatt eller upprepad 
överträdelse. Härutöver finns det även en generell miljöskyddslagsbestämmelse enligt 
vilken nationella tillsynsmyndigheter kan förbjuda den som bryter mot lagens 
bestämmelser ”… eller en med stöd av den utfärdad förordning eller föreskrift eller ett med stöd 
av den meddelat villkor eller åläggande att fortsätta eller upprepa överträdelsen”. En verksam-
hetsutövare som bryter mot någon av nu nämnda rättakter eller beslut som fattats 
enligt dessa kan tvingas att fullgöra sina skyldigheter på ”något annat sätt” samt även 
bli förpliktad att återställa miljön till sitt ursprungliga skick. 

I Danmark kan tillsynsmyndigheter meddela förelägganden om utsläpps-
minskningar (här inbegripet krav på att vidta vissa bestämda åtgärder), alternativt ett 
förbud mot fortsatt verksamhet, om en icke tillståndspliktig verksamhet medför en 
väsentlig förorening eller risk för en sådan. Förelägganden kan även meddelas under 
vissa andra omständigheter, men här uppställs ett krav på kompensation för de 
förluster som åsamkats verksamhetsutövaren. 

Enligt norsk lagstiftning kan en tillsynsmyndighet besluta att äldre verksamheter 
som inte kräver tillstånd under vissa förutsättningar ska bli tillståndspliktiga. Om en 
ansökan om tillstånd för en sådan verksamhet inte inkommer inom en fastställd 
tidsfrist blir verksamheten att betrakta som olaglig.  
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Tabell 3. Sammanfattande tabell – rättsverkan vid tillämpning av miljökvalitetsnormer 
 

 
MILJÖKVALITETS-

NORMER 

 
S 

 
F 

 
DK 

 
N 

Är myndigheter/ 
kommuner skyldiga att 
iaktta MKN vid frågor om 
markanvändning och 
planläggning? 

 
Ja 

 
Ja, 

genom 
kravet att 

beakta FP480 
 

 
Ja, 

kommunala 
planer får ej 
strida mot 

FP 

 
Nej 

men normerna 
vägledande 

vid 
planläggning 

Är prövningsmyndigheter 
skyldiga att iaktta MKN i 
samband med att man 
prövar tillstånd etc.? 

 
Ja 

 
Ja, 

genom 
kravet på att 
beakta FP 

 
Ja 

 
Nej 

Finns särskilda regler som 
förhindrar att tillstånd 
beviljas för nya 
verksamheter som 
medverkar till att en MKN 
riskerar att överskridas? 

 
Ja,  

men med 
vissa 

undantag 

 
Nej 

 
Nej 

 
Nej 

Finns regler som 
förhindrar att tillstånd 
beviljas för befintliga 
verksamheter som 
medverkar till att en MKN 
riskerar att överskridas? 

 
Nej,  
men 

MKN ska 
beaktas  

 

 
Oklart 

 
Ja,  

under vissa 
förutsättning

ar 

 
Nej 

Kan/måste en 
tillståndsgiven verksamhet 
som medverkar till att en 
MKN överskrids eller 
riskerar att överskridas 
omprövas? 

 
Ja,  

under vissa 
förut-

sättningar 
 

 
Ja, 

troligtvis 

 
Oklart 

 
Oklart 

Kan tillstånd att bedriva en 
miljöpåverkande 
verksamhet som 
medverkar till att en MKN 
överskrids eller riskerar att 
överskridas återkallas? 

 
I princip 

inte. 
 

 
Ja,  

om över-
skridandet 
strider mot 
lagstadgat 

förbud.  

 
Oklart 

 
Oklart 

Finns rättsliga möjligheter 
att ingripa mot icke 
tillståndspliktiga 
verksamheter som 
medverkar till att en MKN 
riskerar att överskridas? 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

                                                
480 Förvaltningsplan. 
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7.3 Åtgärdsprogram	  

7.3.1 Utformning 

Enligt RDV ska EU:s medlemsstater se till att det upprättas ett åtgärdsprogram för 
varje vattendistrikt inom unionen. Åtgärderna i ett sådant dokument behöver inte 
vara områdesspecifika, utan det står medlemsstaterna fritt att hänvisa till åtgärder till 
följd av generell lagstiftning som antagits på nationell nivå. Däremot måste 
programmet utformas på ett sådant sätt att föreskrivna miljömål uppnås, d.v.s. 
samtliga åtgärder ska medverka till att statusen motsvarar uppställda kvalitetskrav. 

I de skandinaviska länderna har man, i enlighet med vad som föreskrivs i RDV, 
gjort en indelning i åtgärder som ska respektive får införas i syfte att tillgodose 
gällande miljömål, även om de senare åtgärderna, liksom de i direktivet stadgade 
begreppen ”grundläggande åtgärder” respektive ”kompletterande åtgärder”, inte 
alltid framgår i själva lagtexten. Det bör dock betonas att ambitionsnivån, när det 
gäller att fastslå vilka åtgärder som ska genomföras, i hög grad varierar mellan 
länderna. I Sverige har man exempelvis valt att införa fler grundläggande åtgärder än 
vad som följer av direktivet, medan man i dansk rätt ännu inte klargjort hur den 
nationella miniminivån är tänk att förhålla sig till givna normer. Även i finsk och 
norsk lagstiftning är rättsläget något oklart, då det i statsrådets förordning om 
vattenvårdsförvaltningen respektive forskrift om rammer for vannforvaltningen inte 
görs någon hänvisning till direktivet. Sannolikt har man, i vart fall i Finland, samma 
ambitionsnivå som i RDV, vilket framgår av de finska förarbetena. Här anges 
nämligen att det med grundläggande åtgärder ska förstås sådana obligatoriska krav 
som uppställs för att kunna genomföra direktivets vatten- och miljöskydd.Det bör i 
detta sammanhang påpekas att åtgärdsprogrammens utformning vad gäller exempel-
vis detaljeringsgrad inte nödvändigtvis styrs av lagstiftningen, utan snarare av hur 
direktivets målsättning uppfattas samt vilken tradition och erfarenhet som finns av 
denna typ av genomförandeplanering. 

7.3.2 Antagande 

När det gäller formen för hur åtgärdsprogram antagas finns vissa skillnader de 
skandinaviska länderna emellan. I Sverige och Norge fattas de slutliga besluten om 
åtgärdsprogrammens godkännande på regional nivå. I svensk rätt har uppgiften lagts 
på de regionala vattendelegationerna och i norsk rätt på landets vannregion-
myndigheter (fylkeskommuner). När det gäller frågan om åtgärdsprograms antagande 
i de övriga länderna fattas motsvarande beslut på nationell nivå – i Finland av 
Miljöministeriet respektive Jord- och skogsbruksministeriet och i Danmark av miljö-
ministern efter förslag från By- og Landskabsstyrelsen. 

7.3.3 Rättslig funktion 

I RDV anges varken hur ett åtgärdsprogram ska antas eller vilken rättslig funktion 
som ska kunna tillskrivas ett sådant dokument. Istället är det, som framhållits i 
studiens inledning, upp till varje enskild medlemsstat att besluta om lämpliga 
administrativa arrangemang för att tillgodose direktivets övergripande miljömål.  

I Sverige och Danmark betraktas ett antagande av ett åtgärdsprogram som ett 
förvaltningsbeslut, ett beslut som är materiellt bindande gentemot det allmänna men 
däremot inte gentemot enskilda individer och verksamhetsutövare. I Sverige kan 
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därför ett åtgärdsprogram som antagits av en vattendelegation  inte vara alltför 
precist utformat, eftersom detta skulle medföra att tillämpande myndigheter (t.ex. vid 
prövning eller tillsyn) binds upp i sina beslut avseende en individuell verksamhet och 
således indirekt skulle binda även verksamhetsutövare, något som strider mot 
grundlagen. I Finland och Norge är den allmänna uppfattningen att dokumenten inte 
ska anses vara direkt bindande i juridisk mening, varken gentemot myndigheter eller 
privata aktörer. 

7.3.4 Rättsverkan 

Eftersom det har kunnat påvisas att RDV:s åtgärdsprogram i hälften av de skandi-
naviska länderna uppfattas som materiellt bindande gentemot nationella myndigheter 
har det varit en intressant följdfråga att studera hur den bindande kraften är 
utformad. Möjligheten att tillgripa sanktioner och andra påtryckningsmedel i 
samband med en överträdelse är närmare bestämt en väsentlig förutsättning för att 
programmen ska kunna fylla någon rättslig funktion. 

Det ligger inte i svensk förvaltningstradition att föreskriva sanktioner mot de 
myndigheter eller kommuner som inte följer lagstiftningens krav. Istället förutsätts 
allmänna organ ha samma syfte som lagstiftarna och kunna hantera eventuella mål-
konflikter utan att behöva negligera något krav. Därför finns det få exempel på 
genomdrivandemekanismer gentemot kommuner och myndigheter. När det gäller 
genomdrivandet av åtgärdsprogram och åtgärder som anges i dessa finns i stort sett 
inte några sanktioner eller andra medel att ta till för vattenmyndigheterna som 
ansvarar för att åtgärdsprogrammen genomförs och får avsett resultat. Ett undantag 
är den möjlighet som finns för länsstyrelsen att, under vissa omständigheter, över-
pröva en kommuns beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan, men denna 
möjlighet är kopplad till miljökvalitetsnormerna och inte åtgärdsprogrammen och 
förutsätter att en kommun tagit initiativ till att besluta om sådan plan. Samma 
problematik finns även i finsk respektive norsk rätt. Här är det dock inte i första 
hand bristen på genomdrivandemekanismer som är största problemet, utan istället i 
att själva programmen som sådana inte anses som omedelbart bindande eller 
styrande instrument. När det gäller situationen i Danmark har det ännu inte 
upprättats någon lagstiftning i frågan, varför rättsläget fortfarande är oklart. Det finns 
dock goda skäl för att anta att åtgärdsprogrammen kommer att hanteras som andra 
nationella miljöplaner och således medföra att det finns instrument för att exempelvis 
ogiltigförklara beslut på lägre nivå (t.ex. i kommunerna). Dessutom tillämpas i 
Danmark ofta direktiven direkt i den mån det saknas nationell lagstiftning. 

Avsaknaden av sanktioner eller andra genomdrivningsmekanismer gör att det kan 
ifrågasättas var åtgärdsprogrammens bindande verkan gentemot nationella myndig-
heter ligger. Dokumenten tycks snarare utgöra beslutsunderlag som syftar till att ge 
vägledning om vilka åtgärder som ska prioriteras. Däremot kommer åtgärds-
programmens faktiska utformning att kunna få betydelse för hur styrande de 
uppfattas av myndigheter och kommuner. Ett åtgärdsprogram som på ett mycket 
precist och detaljerat sätt anger vilka åtgärder som ska vidtas kommer sannolikt att 
vara mycket mer styrande än åtgärdsprogram som enbart i allmänna ordalag anger att 
åtgärder ska vidtas. 
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Tabell 4. Sammanfattande tabell: åtgärdsprogram 
 

 

7.4 Sammanfattande	  reflektioner	  

7.4.1 Otillräckligt och oklart genomförande 

En övergripande, generell slutsats som kan dras utifrån denna utredning är att de 
skandinaviska länderna ännu inte har låtit anta den lagstiftning som krävs för att 
genomföra RDV. En tänkbar anledning till detta kan vara att direktivet har ett vitt 
tillämpningsområde, samtidigt som medlemsstaterna i flera avseenden inte givits 
någon närmare tolkningsvägledning. Exempelvis anger RDV, precis som många 
andra direktiv på miljöområdet, endast i allmänna ordalag vilka åtgärder som måste 
vidtas för att dess överordnade miljömål ska kunna uppnås. Troligtvis hade det varit 
enklare att hantera direktivets öppenhet om det resultat som medlemsstaterna måste 
uppnå för att inte medverka till fördragsbrott varit tydligt angivet. 

 
ÅTGÄRDSPROGR
AM 

 
S 

 
F 

 
DK 

 
N 

 
På vilken nivå fattas beslut 
om åtgärdsprogram? 

 
Regional 
(vatten-

delegationer) 

 
Nationell 

 
Nationell 

 
Regional 

(vannregion-
myndigheter) 

 
 
Kommer samtliga RDV:s 
grundläggande åtgärder till 
uttryck i lagtext? 

 
Ja 

 
Framgår inte 
uttryckligen  

 

 
Framgår inte 
uttryckligen 

n 

 
Framgår inte 
uttryckligen  

 
Kan åtgärdsprogram anses 
som materiellt bindande i 
förhållande till nationella 
myndigheter? 
 

 
Ja 

 
Nej 

 
Ja 

 
Nej 

 
Finns det några sanktioner 
och andra påtrycknings-
medel som kan användas i 
samband med en 
underlåtenhet? 
 

 
Nej, xmen 

länsstyrelsen  
kan överpröva 

detaljplaner 
 

 
Nej 

 
Oklart 

 
Nej 

 
Kan åtgärdsprogram anses 
som materiellt bindande i 
förhållande till enskilda 
individer och verksamhets-
utövare? 
 

 
Nej 

 
Nej 

 
Nej 

 
Nej 
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Enligt Romfördraget respektive EES-avtalet är EU:s medlemsstater samt EFTA-
länderna Norge, Liechtenstein och Island, med vissa undantag, skyldiga att 
genomföra RDV. I den mån det ges utrymme i nationell rätt är myndigheter och 
domstolar skyldiga att tillämpa nationell lagstiftning på ett sådant sätt att direktiven 
efterlevs. För EU-ländernas del kan en underlåtenhet att efterkomma direktivet inte 
bara innebära ett fördragsbrott, utan det kan även medföra höga processkostnader i 
EU-domstolen. I väntan på framtida domstolsavgöranden finns det ett stort antal 
frågor kring tolkningen av direktivet som fortfarande saknar svar. Detta gör att 
berörda länder måste förlita sig på de icke bindande dokument som tagits fram inom 
ramen för CIS samt på övriga, såväl internationella som nationella, vägledningar och 
forskningsresultat. 

7.4.2 Rättsverkan av miljömål och miljökvalitetsnormer 

I de skandinaviska länderna är miljökvalitetsnormer antingen direkt eller indirekt 
bindande för nationella myndigheter i ett flertal olika sammanhang – inte minst i 
samband med tillståndsprövning och vid ärenden enligt plan- och bygglagstiftningen. 
Myndigheterna är antingen skyldiga att se till att normerna beaktas (Sverige och 
Danmark) eller uppmanas att följa antagna åtgärdsprogram (Finland och Norge). 
Trots detta finns det inte några egentliga sanktioner eller andra genomdrivande-
instrument att tillgripa mot den eller de myndigheter som underlåter att beakta mål 
och normer.  

Normerna har i många avseenden en svag koppling till matriella regler riktade 
mot enskilda individer och verksamhetsutövare. Det saknas i stort sett i samtliga de 
undersökta staterna direkta regler som förbjuder eller på annat sätt hindrar en 
försämring av vattenstatusen. Inte heller åläggs verksamhetsutövare och andra som 
påverkar vattenkvaliteten att vidta åtgärder så att vattenstatusen förbättras i sådan 
utsträckning att miljömål och miljökvalitetsnormer kan uppnås. Istället är det 
myndigheternas ansvar att tillse att sådana åtgärder vidtas som behövs för att mål och 
normer uppfylls. Detta görs med utgångspunkt i de generella hänsynskrav som anges 
i respektive lands lagstiftning. 

En av de få regler som finns i skandinavisk rätt och som påverkar enskildas 
materiella rättsläge är stoppregeln i den svenska miljöbalken hindrar att tillstånd 
beviljas till nya verksamheter som medverkar till att en miljökvalitetsnorm överskrids. 
Denna regel har emellertid ett relativt begränsat tillämpningsområde samtidigt som 
den medger flera möjligheter till undantag. Genom en ny proposition som föreslås 
träda i kraft i september 2010 förväntas stoppregelns tillämpningsområde utvidgas så 
att bestämmelsen inte bara ska bli tillämplig för nya verksamheter.  Däremot kommer 
rättsverkan av miljökvalitetsnormerna också att avsevärt försvagas. Detta eftersom 
den föreslagna ändringen endast kommer att förhindra att tillstånd beviljas i de fall då 
det skett ett överskridande av en bindande s.k. gränsvärdesnorm..Förändringen blir 
problematisk för genomförandet av vattendirektivet om miljökvalitetsnormer för 
ekologisk status, kommer att ses som s.k. indikativa normer. Ett annat spörsmål är 
att det nya lagförslaget även öppnar upp för fler möjligheter till undantag. Vilken 
praktisk effekt som undantagsregeln kommer att få är dock något som i hög grad 
kommer att bli beroende av hur restrivt domstolarna väljer att tolka bestämmelsen 
samt i vilken mån domstolarna kommer att direkt beakta RDV. 
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När det gäller rättsliga möjligheter att ompröva villkor/återkalla tillstånd för verk-
samheter som tidigare har beviljats tillstånd finns det även här mycket små rättsliga 
möjligheter som står nationella tillsynsmyndigheter till buds. I vissa av länderna finns 
det förutsättningar för myndighetsingripanden, men då endast under vissa 
omständligheter. Vad som i sammanhanget kan vara intressant att notera är att det i 
finsk och dansk rätt, men däremot inte i svensk och norsk rätt, inte bara finns en 
möjlighet utan också en skyldighet för en nationella myndigheter att begära 
omprövning av beviljade tillstånd under vissa föreliggande omständigheter. 

För sådana verksamheter som inte kräver tillstånd enligt nationell lagstiftning 
(exempelvis areella näringar) uppställs i de skandinaviska länderna ett antal generella 
miljökrav. Om detta inte följs, och detta får till följd att en miljökvalitetsnorm 
överskrids, finns det vissa rättsliga möjligheter för nationella tillsynsmyndigheter att 
ingripa. Metoderna för detta varierar och kanske mest intressant är att det generellt 
sett inte finns någon skyldighet att ingripa mot dessa verksamheter. Ett undantag 
gäller dock i Sverige, där det kan argumenteras för att nationella myndigheter ska 
meddela förelägganden om försiktighetsmått för sådana verksamhetsutövare som 
påverkar möjligheterna att klara fastställda normer. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att de skandinaviska ländernas brist på direkt 
riktade materiella krav kopplade till miljömål och miljökvalitetsnormer lägger stort 
ansvar på myndigheterna att utnyttja de möjligheter som finns att ställs olika typer av 
krav. Såsom framgått är myndigheternas ansvar framförallt utformat som möjligheter 
att använda olika rättsliga instrument och mer sällan som skyldigheter.  

7.4.3 Åtgärdsprogrammens rättsverkan 

I RDV anges inte direkt huruvida åtgärdsprogram ska vara bindande i förhållande till 
samhällets miljöpåverkande aktörer.  Däremot anges att åtgärdsprogrammet sak 
innehålla de åtgärder som krävs för att genomföra gemenskapslagstiftningen för 
skydd av vatten. Därigenom blir det avgörande beroende på vilken betydelse man 
tillerkänner direktivets målbestämmelse, d.v.s. i vilken mån miljömålet om en god 
status ska uppfattas som bindande eller inte. Enligt EU-domstolens praxis står det 
klart att dokumenten måste vara tillräckliga för att genomföra direktivet, något som 
fordrar att de är bindande på medlemsstatsnivå och att de vänder sig till en vidare 
krets än enbart nationella tillsynsmyndigheter.  

I de skandiviska länderna är åtgärdsprogram riktade mot kommuner och myndig-
heter, varför skyldigheter för enskilda inte uppkommer av dessa dokument utan 
genom tillämpning av sådan lagstiftning som inte är direkt kopplade till miljömål och 
miljökvalitetsnormer. Som påpekats skiljer sig det i viss mån åt mellan länderna om  
åtgärdsprogram ska anses som materiellt bindande för nationella myndigheter eller 
inte. Frågan är dock om detta har någon egentlig betydelse, såvida det inte finns 
rättsliga medel att tillgripa om myndigheterna underlåter att genomföra åtgärds-
programmen. Sådana genomdrivandeinstrument tycks i stort sett helt saknas i 
Sverige, Finland och Norge, men kommer möjligen att finnas i Danmark. Mot denna 
bakgrund kan det ifrågasättas om de skandinaviska åtgärdsprogrammen uppfyller 
RDV:s krav. En annan aspekt som talar för att ländernas lagstiftning inte är förenlig 
med RDV är att det i samtliga stater, förutom i Sverige, inte klart och tydligt framgår 
huruvida direktivets grundläggande åtgärder har tillgodosetts i den nationella rätten. 
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En annan aspekt som kan komma bli väsentlig för i vilken mån myndigheter och 
kommuner uppfattar sig bundna av åtgärdsprogrammen kan vara detaljeringsgraden 
av dessa. Åtgärdsprogram som är mycket allmänt formulerade (såsom de svenska) är 
mycket svårare att bedöma om det genomförts eller inte. Ett åtgärdsrprogram som 
på ett mycket detaljerat sätt anger vilka åtgärder som ska vidtras, av vem och vid 
vilken tidpunkt etc. kommer däremot sannolikt ha en mycket starkare styrande 
effekt. 

7.4.4 Slutord  

Bara under den korta tid som denna utredning tagits fram har det skett stora 
förändringar i de skandinaviska ländernas vattenförvaltning. Detta beror på att vi i 
skrivandets stund befinner oss i en fas där samtliga de styrmedel och dokument som 
krävs för RDV:s genomförande ännu inte har beslutats och kunnat tas i bruk. Olika 
länder har också kommit olika långt i sitt praktiska vattenvårdsarbete, vilket gör att 
det fortfarande finns många obesvarade frågor. 

Som en sammanfattande reflektion för att knyta an till den svenska debatten om 
överimplementering kan det konstateras att samtliga de skandinaviska länderna har 
problem med olika delar av genomförandet av RDV. Sverige har ett bredare norm-
begrepp än de övriga skandinaviska länderna. Det kan dock ifrågasättas om själva det 
sätt på vilket normerna kommer till uttryck har någon egentlig betydelse, eftersom 
det främst är dess genomdrivande som är intressant. På detta område finns stora 
bristfälligheter i samtliga de studerade länderna. Intressant är också att motsvarande 
diskussion om överimplementering inte tycks vara lika påfallande i våra 
skandinaviska grannländer.481 Vad detta beror på är inte helt klart, men möjligtvis har 
det att göra med att de svenska vattenmyndigheterna länge valde att betrakta målet 
om en god vattenstatus och dess icke-försämringskrav som en självständig miljö-
kvalitetsnorm, något som i praktiken hade kunnat få stora konsekvenser. En annan 
tänkbar anledning är att man i Sverige har en decentraliserad vattenförvaltnings-
organisation där besluten fattas nära invånarna. Vår bedömning är att det inte går att 
säga att något av de studerade länderna tydligt överimplementerat RDV. Utifrån en 
sammantagen uppskattning av lagstiftningarna i de fyra länderna tycks det dock som 
att möjligheterna att genomföra direktivet förefaller vara störst i Danmark och 
Sverige.  

Genom att studera RDV:s genomförande i olika medlemsstater ges en fördjupad 
förståelse för hur en ändamålsenlig nationell vattenförvaltning kan vara utformad. I 
denna studie har fokus lagts på att utreda hur några av direktivets mest centrala 
begrepp har kommit att genomföras i de skandinaviska länderna, länder vilka har en 
relativt likvärdig lagstiftningstradition. För att få en mer heltäckande bild av RDV:s 
genomförande behövs det dock ytterligare studier av ytterligare stater, vars metoder 
för att hantera vattenrelaterade problem tar sig uttryck på annorlunda sätt. Det finns 
också behov av att inte enbart studera de rättsliga konstruktionerna som sådana, utan 
att även studera hur regelverken tillämpas. Exempelvis vore det värdefullt att studera 
hur de olika åtgärdsprogrammen utformats och vad exempelvis detaljeringsgrad i 

                                                
481 En debatt angående RDV:s konsekvenser för samhällsutvecklingen har däremot uppkommit i 
Holland, där man nyligen har låtit anta en rättsakt som tillfälligt kommer att underlätta för 
etablering av samhällsprojekt med stor inverkan på vattenmiljön. 
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beskrivningen av åtgärder och ansvar för att vidta dessa, skiljer sig samt vilka 
konsekvenser detta kan komma få för genomförandet av direktivets målsättning. 
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