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Sammanfattning 
 
Tillgång till bostäder och möjligheter till arbetstillfällen är viktiga förutsättningar för såväl 
den ekonomiska tillväxten som utvecklingen av Göteborg och av stor betydelse för invånarna. 
I Göteborgs vattennära områden finns i dag ett stort intresse av att utöka bebyggelsen samt 
etablera nya och utveckla befintliga verksamheter. Detta intresse kan dock komma att 
begränsas av de krav som ställs på vattenkvaliteten av vattendirektivet och mer specifikt av de 
miljökvalitetsnormer som har specificerats i dess dotterdirektiv. Att dessa normer följs är av 
yttersta betydelse för att upprätthålla den skyddsnivå som har bedömts som säker för hälsa 
och miljö med avseende på de angivna ämnena. Motstridiga intressen kan härvid uppstå 
mellan samhällets behov av att bygga respektive tillåta ny samt utökad verksamhet och 
vattenmyndighetens ansvar att säkra vattenkvaliteten i enlighet med direktivkrav.  
 
Eftersom det inom det aktuella bebyggelseområdet förekommer kraftiga markföroreningar 
samtidigt som det finns ett flertal pågående förorenande verksamheter finns det begränsade 
möjligheter till ytterligare exploatering. Härvid förutsätts att myndigheter och kommuner 
använder de verktyg som finns inom befintlig lagstiftning för att tillse att tillstånd och beslut 
inte medför att miljökvalitetsnormer överskrids.  
 
För att utreda om de rättsliga regleringarna som rör miljökvalitetsnormerna för de prioriterade 
ämnena och åtgärdsprogrammet för dessas genomförande samt utformningen av aktuella 
åtgärdsprogram och plandokument, kan begränsa exploateringen av de vattennära delarna av 
Göteborg har olika relevanta regelverk, beslut och publikationer diskuterats. De bestämmelser 
som rör miljökvalitetsnormer respektive åtgärdsprogram i allmänhet har länge varit 
förknippade med en osäkerhet avseende tolkning och innebörd. För de miljökvalitetsnormer 
och åtgärdsprogram som rör de prioriterade ämnena uppstår frågan vilket genomslag de 
specifikt kan få med hänsyn tagen till hur dessa normer och åtgärdsprogram har formulerats 
och ska tolkas samt hur den rättsliga kontexten de återfinns i har utformats. 
 
I uppsatsen konstateras att flera av de tidigare rättsliga osäkerheterna förknippade med 
instrumentet miljökvalitetsnormer kvarstår i flera hänseenden och att befintliga lagverktyg 
inte synes användas till fullo. Att det inte har fastslagits att miljökvalitetsnormerna för de 
prioriterade ämnena utgör gränsvärdesnormer innebär en ytterligare osäkerhet i fråga om hur 
dessa ska hanteras rättsligt och vilka konsekvenser som kan förväntas följa av normerna. Det 
finns även en risk att de kommer att betraktas som andra normer vilka har en betydligt mindre 
styrande verkan i rättstillämpningen även om flera omständigheter talar för att normerna är 
gränsvärdesnormer. Att normerna för de prioriterade ämnena inte har lämnats något större 
utrymme i översiktsplaneringen tyder på att de inte kommer att få någon avgörande styrande 
effekt i den fysiska planeringen. Möjligheterna att uppfylla de fastställda normerna försvåras 
vidare av oklarheterna kring i vilken utsträckning myndigheter och kommuner kan anses 
bundna av åtgärdsprogram jämte den omständigheten att det för de prioriterade ämnena 
aktuella åtgärdsprogrammet är så allmänt formulerat att effekterna av de angivna åtgärderna 
riskerar att bli tämligen begränsade inom denna förvaltningscykel. Därutöver riskerar vissa 
åtgärder att inte genomföras eftersom varken vattenmyndigheten eller någon annan myndighet 
har möjlighet att vidta sanktioner mot kommuner och myndigheter som inte uppfyller sina 
åtaganden enligt åtgärdsprogrammet. Mycket talar därmed för att miljökvalitetsnormerna för 
de prioriterade ämnena i nuläget inte kommer få ett sådant genomslag att exploatering hindras 
utan det kommer att krävas att befintliga lagverktyg för uppfyllande av normer kompletteras, 
skärps och därutöver används i större utsträckning än tidigare. En sådan utveckling kan 
emellertid påskyndas om fördragsbrott enligt EG-rätten kan fastslås. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Konflikten mellan behovet av exploatering respektive skyddande av miljön 
enligt dotterdirektivet 

En central fråga i uppsatsen är om de krav dotterdirektivet om prioriterade ämnen ställer kan 
hindra vidare utveckling av Göteborgs vattennära delar. Miljökvalitetsnormer har i flera 
utredningar befarats kunna begränsa kommunernas detaljplanering eller helt stoppa expansion 
samt etablering av verksamheter och därmed lägga en ”död hand” över ett område där 
miljökvalitetsnormer riskerar att överskridas.1 De olika intressenternas behov ställt i relation 
till det skyddsvärde miljön har, kan innebära att en regions ekonomiska utveckling hämmas 
samtidigt som miljöförbättringar och vattenkvaliteten hotas. För att säkerställa att samtliga 
intressen tillvaratas krävs fungerande regelverk och styrande krafter som ändamålsenligt 
påverkar vattenanvändningen. Oklarheter kring hur kraven ska tillämpas kan dessutom leda 
till en osäkerhet om möjligheter till exploatering jämte planernas genomförbarhet.  

1.1.2 Exploateringen av Göteborgs hamninlopp 
Exploateringen av Göteborgs vattennära områden är i mycket inriktad på en tillväxt av 
centrala Göteborg på ömse sidor om Göta älv med planer på ett stort antal nya boenden och 
arbetsplatser. Norra och Södra älvstränderna, Gullbergsvass, Mölndalsåns dalgång och 
Ringön ses då som stora framtida utvecklingsområden för bebyggelse av bl.a. bostäder och 
stråk längs älven, nya lägen för småbåtshamnar samt andra vattenanknutna funktioner.2 
Byggande vid vatten kan förväntas ge upphov till olika vattenverksamheter såsom anläggande 
av kajer, pirar, pålning, muddring mm. Nödvändigt för stadens utveckling anges också vara 
etableringen av nya älvförbindelser, såsom den nu aktuella vägtunneln Marieholmstunneln 
och den kompletterande järnvägsbron Marieholmsbron.3 Därutöver finns det behov av att 
säkerställa att den befintliga hamnverksamheten och industrin får möjligheter att utöka sin 
verksamhet och att möjligheter ges för ny verksamhet att etablera sig i området.4 Den 
kommunala reningsverksamheten, Ryaverken som är lokaliserad vid hamninloppet kräver 
också utrymme för sin verksamhet.  

1.1.3 Miljögiftsproblematiken 
Det för exploatering aktuella området är sedan länge belastat med förorenande verksamheter, 
vilka har lämnat efter sig miljögifter i såväl mark som sediment. Hänsyn måste således tas 
både till pågående förorenande verksamhet och till det läckage av gifter som sker från dessa 
områden jämte de effekter exploatering av området skulle ha. Den i dag omfattande 
kemikalieanvändningen är dock problematisk i och med att kunskaperna om halterna av 
miljögifter i vatten generellt sett är bristfälliga samtidigt som det har konstaterats att en väldig 
stor andel vatten är förorenade med miljögifter såsom höga kvicksilverhalter samt överskridna 
gränsvärden för bl.a. TBT, andra metaller och bekämpningsmedel. Även om halterna av 
många miljögifter anges ha minskat sedan 1970-talet förväntas andra, såsom dioxinlika 

                                                 
1 Naturvårdsverkets rapport 5915, Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften?, 2008, s 117. 
2 Göteborgs stad, stadsbyggnadskontoret, Översiktplan för Göteborg, del 1, 2009, s 108ff, 114 samt 
sammanfattningen s 4. 
3 Göteborgs stad, Program, Nya älvförbindelser vid Marieholm, 2008, se bl.a. s 3f. 
4 Göteborgs stad, stadsbyggnadskontoret, Översiktplan för Göteborg, del 1, 2009, s 20, s 36 samt s 74. 
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ämnen, kvicksilver samt kadmium, fortfarande utgöra ett problem år 2020. Samtidigt 
uppmärksammas nya problemämnen såsom bromerade flamskyddsmedel och ftalater.5 En 
ytterliggare problematik kommer av att många miljögifter är skadliga i låga halter samt är 
svårnedbrytbara i miljön där ämnena lagras i sediment och biota, vilket medför att halterna 
endast sjunker långsamt trots att ämnet förbjudits sedan länge.6 Dessa miljöfarliga ämnen 
omfattar de prioriterade ämnena som regleras i vatten- och dotterdirektivet.  

1.1.4 Miljökvalitetsnormerna för de prioriterade ämnen 
I syfte att säkra en god vattenkvalitet i Europa beslutades i början av 2000-talet om ett 
omfattande vattendirektiv i vilket ett antal särskilt giftiga ämnen utpekades. Dessa ämnen har 
senare i ett dotterdirektiv förenats med ett antal miljökvalitetsnormer som sätter gränser för 
hur mycket vattenförekomster får belastas. Miljökvalitetsnormerna för de prioriterade ämnena 
anger således en nivå av särskilt miljö- och hälsofarliga ämnen till skydd för miljön och 
människors hälsa.  
 
För att på bästa sätt uppfylla kraven som vatten- och dotterdirektivet är det nödvändigt med 
att det tydligt framgår hur de bestämmelser som avser miljökvalitetsnormer och 
åtgärdsprogram för normernas genomförande ska tolkas, tillämpas och samspela med 
varandra. Det förutsätter att det finns en överblick och samordning av de krafter och aktörer 
som bidrar till att motverka att miljökvalitetsnormerna för de prioriterade ämnena överskrids. 
Det är därför även av vikt att klargöra var ansvaret ligger och vilka konsekvenserna blir om 
normerna skulle överskridas.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Denna uppsats syftar till att utreda om de rättsliga regleringarna som rör 
miljökvalitetsnormerna för de prioriterade ämnena och åtgärdsprogrammet för dessas 
genomförande kan begränsa myndigheters och kommunernas handlingsutrymme att 
möjliggöra exploatering av området kring Göta älv i Göteborgstrakten. För att bedöma det 
genomslag miljökvalitetsnormerna för de prioriterade ämnena kan förväntas få är det av stor 
betydelse att klargöra dessa miljökvalitetsnormers och åtgärdsprograms rättsliga innebörd 
samt konsekvenser. Även den effekt dessa normer kan få i praktiken är av vikt eftersom 
miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda en faktisk miljö och måste relateras till det 
bedömda eller i viss mån icke-bedömda tillståndet i denna. Eftersom gemenskapsrättslig 
lagstiftning ställer krav på att miljökvalitetsnormer även genomförs i praktiken måste det 
faktiska genomförandet även beaktas i ljuset av denna. De nedanstående frågeställningarna 
har i uppsatsen besvarats särskilt mot bakgrund av vilka rättsliga möjligheter det finns att 
etablera nya och utvidga befintliga verksamheter. 
 
Frågor som uppsatsen avser att besvara är: 

1. Vilka krav ställer vattendirektivet och dotterdirektivet på genomförandet av 
miljökvalitetsnormerna enligt dotterdirektivet samt vilka möjligheter till undantag ges 
från de angivna kraven? 

2. Vilken typ av miljökvalitetsnormer utgör miljökvalitetsnormerna för de prioriterade 
ämnena och vilken rättslig betydelse har distinktionen för tillämpande myndigheter 
och enskilda? 

3. Garanterar åtgärdsprogrammets rättsliga konstruktion genomförandet av 
miljökvalitetsnormerna för de prioriterade ämnena? 

                                                 
5 SOU 2010:17, s 95. 
6 Vattenmyndigheten Västerhavet, Förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt 2009-2015, 2010, s 99f. 
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4. Vilken annan problematik i det rättsliga systemet kan motverka genomförandet av 
miljökvalitetsnormerna i dotterdirektivet? 

5. Vilket genomslag kan miljökvalitetsnormerna för de prioriterade ämnena få mot 
bakgrund av erfarenheterna från tillämpningen av miljökvalitetsnormer och 
åtgärdsprogram?  

1.3 Avgränsningar 
För att arbetet inte skulle bli alltför omfattande har uppsatsen begränsats till att enbart omfatta 
planerad verksamhet. En avgränsning har därför gjorts mot oförutsedda händelser och olyckor 
såsom allvarliga kemikalieolyckor enligt den s.k. Sevesolagen. Vidare har bortsetts från 
effekterna av sjöfarten. Inte heller effekterna av gränsöverskridande föroreningar och 
bedömningar kopplade till denna problematik har beaktats. Frågor som rör vattendirektivet i 
förhållande till det marina direktivet har slutligen heller inte behandlats. 

1.4 Metod 
Jag har som grundläggande utgångspunkt för att bedöma den rättsliga situationen studerat 
lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. På grund av en avsaknad av praxis har den endast 
kunnat studeras i begränsad omfattning. För att ge en bild av tillämpande myndigheters 
hållning i de berörda frågorna har rapporter, handböcker och allmänna råd utgivna av främst 
Naturvårdsverket och Boverket analyserats. Även analyser utförda bland annat på uppdrag av 
Naturvårdsverket och samverkansorganisationer har tjänat det syftet att ge en bild av olika 
rättstillämpares eller andra berördas syn på den svenska rättstillämpningen. 
Gemenskapsrättsliga vägledningsdokument, policydokument och liknande har syftat till att ge 
motsvarande bild av hur miljökvalitetsnormerna ska tolkas på ett EG-rättsligt plan. Denna bild 
har även kompletterats med en mailkontakt med EU-kommissionens enhet för vatten för att 
undersöka hur tillämpare inom det EG-rättsliga systemet kan tänkas förhålla sig till olika 
tolkningsfrågor som har framkommit i de svenska rättsliga diskussionerna. 
 
I syfte att bedöma miljökvalitetsnormerna för de prioriterade ämnena och konsekvenser av 
dessas genomförande har sedan särskilt studerats beslut och dokument som har fastställts av 
vattenmyndigheten, dvs. miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram, förvaltningsplan och 
miljökonsekvensbeskrivning. För att undersöka de möjliga effekter nämnda 
miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram skulle kunna ha på den kommunala fysiska 
planeringen har Göteborgs stads översiktsplan med fördjupningar och Göteborgs stads 
miljörapport studerats närmare.  
 
Eftersom miljökvalitetsnormerna för de prioriterade ämnena är avsedda att tillämpas på en 
reell miljösituation, i det här fallet centrala Göteborgs vattennära delar, är det av betydelse för 
förståelsen av de uppställda frågorna och helhetssammanhanget att redogöra för den rådande 
miljösituationen. I detta hänseende har som underlag använts vattenmyndighetens egna 
publikationer, Göteborgs stads planer och miljörapporter och Naturvårdsverkets bedömningar. 
Därutöver har ett antal undersökningar och projekt utförda av bland andra Göta älvs 
Vattenvårdsförbund, på uppdrag av Naturvårdsverket (SWECO VIAK) och SGU (Cato) 
använts för att ytterligare klarlägga föroreningsproblematiken. 
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EG  

EU 
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MKF 
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Nya PBL 
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SOU 

TBT 

Vattendirektivet 

VFF 

 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/105/EG 

Departementsserien 

Europeiska gemenskapen 

Europeiska unionen 

Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 

1998:899) 

Miljöbalken (SFS 1998:808) 

Miljökonsekvensbeskrivning 

Förordning  om miljökvalitetsnormer (SFS 1998:897) 

Miljööverdomstolen 

Plan- och bygglagen (SFS 1987:10) 

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 

Proposition 

Svensk författningssamling 

Statens geologiska undersökning 

Statens offentliga utredningar 

tributyltenn 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG 

Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön 

(SFS 2004:660) 
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2 Miljösituationen i och kring Göta älv 

2.1 Introduktion 
Göta älv är ett för många aktörer väsentligt vattendrag som länge har varit betydelsefullt för 
samhällsutvecklingen i Västsverige bland annat som farled men även som tillgång för 
hamnverksamhet och närliggande industri.7 Älven fungerar vidare som recipient för 
kommuners och industriers behandlade avloppsvatten, dagvatten samt obehandlat 
avloppsvatten efter bräddningar i kommunala avloppssystem.8 Att Göta älv dessutom utgör 
vattentäkt för Göteborgsregionen och har stor betydelse för regionens dricksvattenförsörjning 
gör att dess vatten mellan omkring Lärjeholm och Surte klassificeras såsom skyddsområde. I 
området gäller således särskilda föreskrifter och högre krav ställs också på hanteringen av 
avlopp, bekämpningsmedel och miljöfarliga ämnen.9 I anslutning till Göta älv ligger i 
Göteborgstrakten Torsviken, Säveån och Vrångöskärgården som i egenskap av Natura 2000-
områden betraktas som särskilt skyddsvärda och därmed kringgärdas av vissa regelverk.10 
 
Göteborg har såsom vattenanknuten tätort samt hamn- och industristad belastat Göta älv med 
stora utsläpp och i slutet av 1980-talet kunde påvisas ett flertal kemiska samt stabila organiska 
miljögifter i såväl vatten som Göta älvs sediment, där sedimenten exempelvis innehöll höga 
halter av kvicksilver och organiska ämnen såsom PCB och nonylfenoler. Även organismer 
såsom musslor uppvisade i Göta älvs mynningsområde förhöjda halter av tungmetaller. Sedan 
1990-talet har föroreningshalterna i sediment och musslor generellt minskat undantaget vissa 
ämnen och organismer i farledsnära vatten såsom organiska tennföreningar i 
bottensediment.11 De långvariga utsläppen har emellertid medfört att föroreningar som med 
åren kommit att lagras i mark och sediment i dag utgör inte bara en risk för vattenkvaliteten 
utan också kan medföra risker för spridning när områden där tidigare förorenande verksamhet 
bedrivits blir aktuella för nya verksamheter och byggande av nya bostäder.12 
 
Enligt miljörapporten för Göteborg är miljögifter ett av de största miljöproblemen i Göteborgs 
vattendrag varav ett problem är att mycket gamla utsläpp kan ha givit upphov till föroreningar 
i bottensedimenten.13 Målet giftfri miljö, som inbegriper de prioriterade ämnena, anges på ett 
lokalt plan vara mycket svårt att nå på utsatt tid på grund av avsaknaden av kunskap om 
kemiska ämnens effekter samt hög förekomst av föroreningar till följd av diffus spridning och 
långvariga industriverksamhet i Göteborg. Omfattande åtgärder förväntas således för att 
minska förekomst av utfasningsämnen och förorenad mark. För att nå målet levande sjöar och 
vattendrag framhålls att åtgärder enligt vattenmyndighetens åtgärdsprogram är nödvändiga. 
Även målet hav i balans förväntas bli mycket svårt att uppnå och det efterfrågas kunskap om 
den marina miljön samt ytterligare övervakning för att få en säkrare bedömning av statusen i 
havet bland annat på grund av för höga TBT-halter i Göteborgs kustvattenförekomster.14 
 
                                                 
7 Göta älvs vattenvårdsförbund, Fakta om Göta älv, 2005, s 3 och 49ff. 
8 Göteborgs stad, stadsbyggnadskontoret, Vatten – så klart, Vattenplan för Göteborg, Bilagor, 2003, s 29. 
9 Göta älvs vattenvårdsförbund, Fakta om Göta älv, 2005, s 49ff, se även Översiktplan för Göteborg, del 2, 2009, 
s 23. 
10 Göteborgs stad, stadsbyggnadskontoret, Översiktplan för Göteborg, del 2, 2009, s 53f. samt del 3, s 15f. 
11 Göteborgs stad, stadsbyggnadskontoret, Vatten – så klart, Vattenplan för Göteborg, Bilagor, 2003, s 21ff. 
12 Göteborgs stad, stadsbyggnadskontoret, Översiktplan för Göteborg, del 3, 2009, s 114, se även Förorenade 
områden i Göteborg – Komplettering av riktlinjerna i översiktsplan för Göteborg, 2006, s 12. 
13 Göteborgs stad, Miljöförvaltningen, Miljörapport 2010 En beskrivning av miljötillståndet i Göteborg, s 103f. 
14 Ibid., s 8ff, se även 123f. 
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För de prioriterade ämnena enligt dotterdirektivet, har undersökningar visat att dessa 
huvudsakligen sprids till miljön från punktkällor såsom industrier, men även via diffus 
spridning från produkter samt atmosfärsdeposition.15 Det största bidraget till utsläpp av 
prioriterade ämnen har dock bedömts vara en blandning av förorenande verksamheter såsom 
industri och avloppsrening eftersom områden med sådana verksamheter ansågs påverkas av 
ett större antal av olika prioriterade ämnen. Nästa stora utsläppskälla utgör belastningen från 
odefinierad stadsmiljö bl.a. genom dagvatten, varefter i påverkansordning, avloppsbehandling 
och industri enskilt, jordbruk och deponier utgör källor till prioriterade ämnen.16  

2.2 Pågående miljöförorenande verksamheter  
Centrala Göteborg har idag både pågående industri- och hamnverksamhet som påverkar Göta 
älv med ett flertal aktiviteter. I Göta älvs huvudavrinningsområde finns förutom 
Skandinaviens största oljehamn och stora raffinaderier även en bred industriproduktion och ett 
antal avfallsanläggningar som bidrar med vattenutsläpp.17 Reningsverket GRYAAB, 
Ryaverket, vid Göta älvs mynning, utgör den största utsläppskällan längs Göta älv både i 
fråga om metaller och organiska ämnen och dess avloppsrening är en viktig källa till 
prioriterade ämnen.18 Vattnet i Göta älv, dess inre farleder och hamnkanalerna påverkas även 
av regelbunden muddring för att bl.a. möjliggöra anlöp av djupgående fartyg till hamnen. Av 
muddermängderna har hälften bestått av förorenade bottensediment och de inre farledernas 
muddermassor klassas i princip helt som förorenade.19 I farleden kan fartygsrörelser orsaka 
erosion i bland annat hamnnära områden samt uppgrumling av bottensediment, vilket kan leda 
till att även djupt liggande föroreningar sprids. Bottensedimenten grumlas även vid muddring 
av hamnbassängen med risk för att förorenade sediment frigörs och sprids inom 
vattenområdet.20 I projektet säkrare farleder till Göteborg angavs den största miljöpåverkan 
komma från sedimentspridningen i samband med muddringen21  där muddermassorna var 
förorenade med bland annat kadmium, kvicksilver och TBT. En ökning av upptaget av 
organiska tennföreningar kunde påvisas främst i den inre delen av farleden emedan 
förändringar som orsakades av muddringsarbetet avseende metaller var mycket små.22  

2.3 Diffusa utsläpp eller övriga källor till prioriterade ämnen 
I dag kommer de troligtvis största utsläppen av miljögifter inte från punktkällor utan genom 
diffusa utsläpp från exempelvis olika produkter, trafik, dagvatten och lakvatten från 
deponier.23 Diffusa utsläpp i form av dagvattenutsläppen belastar Göta älv med bland annat 
tungmetaller, oljor och toxiska kolväten, varvid mycket höga föroreningshalter, överstigande 
de halter som finns i Göta älv, har påträffats i dagvattnet från tätbebyggda områden. 
Bräddningen av avloppsvatten är en annan huvudsaklig källa till att dagvatten förorenas av 
bly, kadmium och nickel.24 En stor andel miljöfarliga ämnen har påvisats i reningsverkens 

                                                 
15 Naturvårdsverkets rapport 6301, Vilka halter av miljöfarliga ämnen hittar vi i miljön? Resultat från 
miljöövervakningens screeningprogram 2006-2008, 2009, s 152. 
16 SWECO VIAK, Nationwide screening of WFD priority substances, 2007:1, 2007, för Naturvårdsverket, s 53f. 
17 Vattenmyndigheten Västerhavet, Förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt 2009-2015, 2010, s 100, se 
även Vattenmyndigheten Västerhavet, Underlagsmaterial till åtgärdsprogram för västerhavet vattendistrikt, 
avrinningsområde 108-Göta älv huvudfåra, 2009-03-20, s 16. 
18 Göta älvs vattenvårdsförbund, Fakta om Göta älv, 2005, s 69f. 
19 Göteborgs stad, stadsbyggnadskontoret, Vatten – så klart, Vattenplan för Göteborg, 2003, s 69f. 
20 Naturvårdsverket, Hamnar, handbok 2003:7, s 21f samt Göta älvs vattenvårdsförbund, Fakta om Göta älv, 
2005, s 66. 
21 Göteborgs hamn, Projekt Säkrare farleder till Göteborg : slutrapport, 2005, s 37. 
22 Ibid., s 49f samt s 58. 
23 Vattenmyndigheten Västerhavet, Förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt 2009-2015, 2010, s 99. 
24 Göteborgs stad, stadsbyggnadskontoret, Vatten – så klart, Vattenplan för Göteborg, 2003, s 65f. 
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avloppsvatten eller slam, vilket tyder på att det sker en allmän spridning från hushåll 
respektive dagvatten och flera av de prioriterade ämnena uppvisar även tecken på diffus 
spridning.25 Den sammanfattande utvärderingen från 2010 av Naturvårdsverkets screeningar 
av miljögifter, däribland ett flertal prioriterade ämnen, visade att många kemikalier spreds 
diffust från i tätorter vanligt förekommande varor och material och att spridningen påverkade 
halterna i den urbana miljön. I Stockholm har sedimentundersökningar också visat att i dag 
använda ämnen i material och produkter har påvisats i förhöjda halter i centrala Stockholm, 
särskilt i vattendrag kring mer nybyggda förorter.26 De diffusa utsläppen tros även vara en 
betydande orsak till att stora mängder metaller, trots minskade industriutsläpp, fortfarande 
ackumuleras särskilt i storstadsmiljöer eftersom produkterna som bidrar till 
metallbelastningen i hög grad används där.27 
 
En källa till diffus spridning i havsmiljö har varit sjötrafikens tillförsel av miljögiftet TBT 
som länge har använts i båtbottenfärg men som även sprids genom läckage från produkter, 
industriutsläpp och via reningsverk. TBT är idag helt förbjudet att använda28 men ämnet är 
problematiskt då det genom sin höga densitet hamnar i sedimenten där det kan ha relativt lång 
nedbrytningstid. Som en följd härav framhålls frisättningen av TBT från förorenade sediment 
som en betydelsefull kontamineringskälla avseende marint liv. Trots att ämnet är giftigt redan 
i mycket låga koncentrationer, har ämnet påvisats av Sveriges geologiska undersökningar 
(SGU) i svenska kust- och havssediment med särskilt höga halter i hamnar och marinor där 
ytsediment i Göteborgs hamn uppvisar värden på cirka 540 µg TBT/kg torrvikt.29 Halten TBT 
i nätsnäckor i en provtagningspunkt vid Dockpiren i Eriksberg vid Göteborgs hamn ligger 
över gränsen för en otillfredsställande status enligt klassificeringssystemet som är relaterat till 
vattendirektivet medan TBT-halten i sediment vid Dockpiren klassas som starkt förorenat 
med ett värde på 110 µg/kg torrt sediment.30 En nyligen utförd studie på västkusten visar 
också på kraftigt förhöjda halter av TBT i drygt hälften av småbåtshamnarnas ytsediment. Att 
halterna av TBT ofta är högre än i äldre underliggande sediment beskrivs som oroväckande 
eftersom det indikerar en tillförsel av det sedan länge förbjudna ämnet.31  Förekomsten av 
kraftigt TBT-förorenade sediment har bl.a. som följd att särskilt underhållsmuddringar i 
hamnar samt marinor skapar stora problem genom att spridningen ökar markant när 
sedimenten rörs om.32 

2.4 Tidigare industrier och förorenade områden 
Göteborgs långa tradition som industristad har medfört att det utmed älven finns mark 
förorenad med tungmetaller och organiska miljögifter, något som i dag ofta upplevs utgöra ett 
större miljöhot än de pågående verksamheterna.33 Stora älvnära områden i Göteborg såsom 
Marieholm, älvstränderna, Ringön och Gullbergsvass, områden som även anses utgöra 

                                                 
25 Naturvårdsverket, Vilka halter av miljöfarliga ämnen hittar vi i miljön? Resultat från miljöövervakningens 
screeningprogram 2006-2008, rapport 6301, september 2009, s 8. 
26 Naturvårdsverket, Miljöövervakning av miljögifter i urbana områden - sammanställning och analys, WSP, 
2010, s 3ff. 
27 Göteborgs stad, Miljöförvaltningen, Metaller i vattendrag - rapport 2011:3, 2010, s 5. 
28 Naturvårdsverkets rapport 5801, Övervakning av prioriterade miljöfarliga ämnen listade i Ramdirektivet för 
vatten, 2008, ämnesbilaga nr. 30 samt SWECO VIAK, Nationwide screening of WFD priority substances, 
2007:1, 2007, för Naturvårdsverket, s 49. 
29 Cato, Organotin compounds in Swedish sediments – an overlooked environmental problem, SGU-rapport 
2003:4, 2003, s 6ff. 
30 Ibid., s 152f. 
31 http://www.havet.nu/dokument/vh2011_Gamla_farger_fortsatter_paverka.pdf, 2011-08-08. 
32 Cato, Organiska tennföreningar – ett hot mot livet i våra hav, Havet 2007, s 80. 
33 Vattenmyndigheten Västerhavet, Förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt 2009-2015, 2010, s 99f. 
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framtida exploateringsområden, har vidare fyllts ut med fyllnads- och muddermassor av olika 
föroreningsgrad.34 I Göta älv finns de tidigare utsläppen även lagrade i sedimenten där både 
organiska miljögifter och metaller såsom kvicksilver har kunnat påträffas35 och där den 
kanske största risken för föroreningar bör vara i de bottensediment som återfinns i direkt 
anslutning till ett hamnområde.36  
 
Förorenade områden avser även nedlagda deponier eller avfallsupplag där det idag många 
gånger, på grund av en tidigare bristande kontroll, är oklart vilken typ av avfall som finns.37 
Längs Göta älvs huvudfåra finns drygt 6 deponier i drift och nedströms om Olskroken finns 
många nedlagda och illegala deponier. I Göteborgsområdet är Tagene, Bönered och den 
avslutade Gårdstenstippen exempel på avfallsupplag vars lakvatten rinner ut i Göta älv. 
Särskilt i äldre deponier förekommer stora mängder miljögifter såsom kvicksilver, kadmium 
och organiska ämnen, men även deponier i drift kan ge upphov till miljöproblem. Det finns en 
stor risk för ett ökat läckage av både tungmetaller och organiska föreningar om inte aktiva 
åtgärder vidtas.38  
 
Av de potentiellt förorenade områdena med en historia av miljöproblem efter bl.a. industrier 
och soptippar kan flera ha en negativ påverkan på vattenkvaliteten, dock är de ofta är dåligt 
undersökta avseende utläckage av miljögifter.39 I Göteborg hade det år 2008 identifierats cirka 
700 potentiellt förorenade objekt i de två högsta riskklasserna, dock utan hänsyn tagen till 
vissa statliga objekt. Det pågående arbetet med inventering och riskklassning enligt MIFO 
(Metod Inventering Förorenade Områden) omfattar dock endast områden där verksamheter 
har bedrivits och inte mer diffust belastade områden såsom utfyllda områden. Höga halter av 
föroreningar kan dock upptäckas i samband med påbörjade arbeten, något som skedde vid 
arbetet med Marieholmsförbindelsen.40 Den högsta MIFO-klassen 1 omfattar i Göta älvs 
avrinningsområde ett trettiotal förorenade områden med tidigare bedriven förorenade industri- 
och hamnverksamhet, där markerna innehåller stora mängder bly, kvicksilver, kadmium, 
nickel och PAH samt mycket höga halter av aromatiska kolväten. Även nonylfenol, 
tributyltennföreningar, tetrakloretylen och pentaklorfenol förekommer på vissa platser och 
vissa förorenade områden misstänks innehålla diuron och andra biocider.41   
 
Risker för miljön kan uppkomma i samband med förändrad markanvändning såsom 
nybebyggelse på förorenande områden och vid själva hanteringen av de förorenade massorna. 
För att kunna använda många områden till bostads- eller industrisyften krävs många gånger 
sanering eller efterbehandling av de förorenade markområdena som annars fungerar som 
sekundära punktkällor ifrån vilka föroreningarna sprids. Kännedomen om vilka föroreningar 
och halter som finns i områdena är ofta otillräcklig för att en någorlunda säker riskbedömning 
ska kunna göras.42 Inför arbeten inom riskområden såsom industri-, hamn- och 

                                                 
34 Göteborgs stad, stadsbyggnadskontoret, Förorenade områden i Göteborg – Komplettering av riktlinjerna i 
översiktsplan för Göteborg, 2006, s 9 samt 16. 
35 Göta älvs vattenvårdsförbund, Fakta om Göta älv, 2005, s 97, se även s 69 samt s 64. 
36 Naturvårdsverket, Hamnar, handbok 2003:7, s 26. 
37 Göteborgs stad, stadsbyggnadskontoret, Förorenade områden i Göteborg – Komplettering av riktlinjerna i 
översiktsplan för Göteborg, 2006, s 11. 
38 Göta älvs vattenvårdsförbund, Fakta om Göta älv, 2005, s 72ff. 
39 Vattenmyndigheten Västerhavet, Förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt 2009-2015, 2010, s 99f. 
40 Göteborgs stad, Miljöförvaltningen, Miljörapport 2010 En beskrivning av miljötillståndet i Göteborg, s 69 
samt 79f. 
41 Vattenmyndigheten Västerhavet, Underlagsmaterial till åtgärdsprogram för västerhavet vattendistrikt, 
avrinningsområde 108-Göta älv huvudfåra, 2009-03-20, s 16. 
42 Göta älvs vattenvårdsförbund, Fakta om Göta älv, 2005, s 85 samt 72. 
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utfyllnadsområden samt deponier, ska alltid miljötekniska markundersökningar genomföras.43 
Den som i första hand ansvarar för undersökning och efterbehandling är den som har orsakat 
föroreningen, dvs. verksamhetsutövaren i andra hand fastighetsägaren.44 Eftersom det kan 
vara svårt att identifiera ansvariga verksamhetsutövare bl.a. i fall om historisk belastning kan i 
avsaknad av ansvariga statliga medel få användas för att åstadkomma nödvändiga utredningar 
och åtgärder. I Sverige har bara omkring 200 objekt i den högsta riskklassen efterbehandlats 
och bara en del av de återstående är finansierade. I åtgärdsprogrammet för Västerhavets 
vattendistrikt prioriteras övriga för ytterligare utredningar i syfte att bedöma eventuella 
åtgärdsbehov så att miljökvalitetsnormerna för vattenstatus ska kunna uppnås.45  

2.5 Föroreningssituationen enligt provtagningar i vatten och sediment i 
Göta älv  

2.5.1 Mätningar innan vatten- och dotterdirektivets implementering 
Vattenkvalitetssituationen i Göta älv har sedan länge regelmässigt undersökts av bland andra 
Göta älvs vattenvårdsförbund.46 Organiska miljögifter och metaller har tidigare bedömts 
återfinnas i låga halter i Göta älvs vatten och miljögifter har inte ansetts utgöra något problem 
avseende det biologiska livet respektive användningen som råvatten.47 En rapport från 2003 
visade att även om metallhalterna i vattnet var låga ökade emellertid halterna i flera fall med 
en fördubbling och för kvicksilver med tre gånger från Vänern till Lärjeholm, vilket delvis 
förklarades med markläckage och andra utsläpp från anläggningar utmed älven. Beräkningar 
för 2002-2004 har visat att det med Göta älv till havet sker en årsgenomsnittlig uttransport av 
bland prioriterade ämnen såsom 4 ton bly och 100 kg kadmium, där omkring en tredjedel av 
vattnet transporteras via Göteborgskorridoren. Till skillnad från metaller finns för Göta älv 
avseende organiska miljögifter som PAH i vatten inga långa kontinuerliga mätserier utan bara 
enstaka mätningar vid olika provpunkter och med olika analysmetoder, varför jämförelser är 
svåra. Halterna av organiska ämnen i vattnet är generellt så låga att de inte är detekterbara 
men kan undersökas i levande organismer. I en undersökning av miljögifter i tånglake 1999 
vid Göta älvs mynning påvisades störningar hos fisken troligen orsakade av PAH:er. I fisken 
återfanns därutöver ämnen från tvättmedel, nonylfenol samt mjukgörare.48 Den senaste 
rapporten från vattenvårdsförbundet mätte dock enbart förekomsten av närsalter vid 
Stenpiren, dvs. den av vattenvårdsförbundets provtagningspunkter som är centralt belägen i 
Göteborgs hamn.49 
 
Göta älvs vattenvårdsförbund har även övervakat miljögifter genom sedimentprovtagning på 
två fasta stationer varav en vid Eriksberg/Älvsborgsbron. För att dokumentera historiskt 
ökande tillförsel av miljöfarliga ämnen men även för att spegla aktuell miljöbelastning samt 
spridning av utsläpp från industri och samhälle kan bottensediment användas eftersom dessa 
lagrar in tungmetaller och långlivade föreningar från olika utsläppskällor. Dock försvåras 
sedimentundersökningar i Göta älv av att älven har få depositionsbottnar, vilka är en 

                                                 
43 Göteborgs stad, stadsbyggnadskontoret, Förorenade områden i Göteborg – Komplettering av riktlinjerna i 
översiktsplan för Göteborg, 2006, s 15. 
44 Ibid., s 11. 
45 Vattenmyndigheten Västerhavet, Åtgärdsprogram 2009-2015 för Västerhavets vattendistrikt, 2010, s 33. 
46 Göteborgs stad, Miljöförvaltningen, Miljörapport 2010 En beskrivning av miljötillståndet i Göteborg, s 110. 
47 Göta älvs vattenvårdsförbund, Fakta om Göta älv, 2005, s 89 samt 97, se även Göteborgs stad, 
Miljöförvaltningen, Miljörapport 2010, En beskrivning av miljötillståndet i Göteborg, s 110f. 
48 Göta älvs vattenvårdsförbund, Fakta om Göta älv, 2005, s 94ff. 
49 Göta älvs vattenvårdsförbund, Rapport avseende vattendragskontroll 2010, 2011. 
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förutsättning för att kunna bestämma graden av förorening.50 Sedimenten i Göta älv 
undersöktes år 1990, 1995 och 2000 och halterna av flera analyserade ämnen har visats vara 
betydligt högre i provpunkten i Göteborgs hamn än den uppströms Göteborg, vilket anses 
indikera en påverkan från tätorten samt från Göteborgs industri- och hamnområde. Enligt de 
svenska bedömningsgrunderna för kust- och havssediment förekom många metaller och 
organiska miljögifter i höga halter i älvens mynningsområde år 2000.51  

2.5.1.1 Användbarheten av tidigare mätningar  

Den tidigare miljöövervakningen av Göta älv har ansetts bidra med god kunskap om 
metallhalterna i Göta älv samt metallers källor och transporter men efterlyst mer kunskap om 
organiska miljögifter.52 Samtidigt framhålls att även om Sverige historiskt har haft en 
betydande miljöövervakning har vattendirektivet ställt nya krav på en utökad och förändrad 
övervakning.53 Bland annat skapar de provtagningsfrekvenser som föreskrivs i 
vattendirektivet problem i förhållande till tidigare genomförda miljöövervakningsstudier som 
initierats som enskilda undersökningar med provtagning under en avgränsad tidsperiod.54 Av 
tidigare mätningar är vidare relativt få gjorda av de prioriterade ämnena jämfört med kemisk 
vattendata såsom näringsämnen. Det finns inte sällan data för metaller och miljögifter såsom 
PCB och DDT jämte speciella ämnen t ex. flamskyddsmedel, men resultaten för organiska 
miljögifterna kommer oftast från provtagning i sediment eller fisk och mätdatan finns 
vanligen spridd på olika ställen och lagrad på olika sätt. Det har också visat sig svårt att 
kvalitetssäkra miljödata och översätta dessa haltdata till vattendirektivets 
klassificeringsnormer på grund av att normer inte angivits för samma ämnen, att de inte mätts 
på erforderligt sätt i rätt matris och svårigheten att bedöma relevansen av äldre data.55  

2.5.2 Mätningar till följd av vatten- och dotterdirektivets krav 

2.5.2.1 Resultatet av nationella screeningstudier 

För de 33 prioriterade ämnena, som utgör grund för klassificeringen av den kemiska statusen, 
anses kunskapen generellt sett vara bristfällig avseende förekomst och koncentrationer. För 
Sveriges del bedöms emellertid endast 13 av 33 prioriterade ämnena ha använts på ett sådant 
sätt att det ansetts som relevant att utvärdera deras halt i miljön. Ett fortsatt utredningsarbete 
har bedömts vara nödvändigt för att bättre identifiera och klargöra omfattningen av problem 
med miljögiftsföroreningar samt närmare analyser av åtgärder för att motverka problemen. 
Mot bakgrund av de betydande åtgärdsbehov och komplexa problem som vanligen 
förekommer i dessa sammanhang anses det sannolikt behövas omfattande utredningar och 
åtgärder så att god kemisk ytvattenstatus uppnås där sådan status idag inte klaras.56  
 
Enligt den nationella övervakningen bedömdes flertalet prioriterade ämnen inte utgöra något 
problem då de inte förekom över detektionsgränsen i ytvatten eller sediment. De låga 

                                                 
50 Göta älvs vattenvårdsförbund, Fakta om Göta älv, 2005, s 95. 
51 Göteborgs stad, Miljöförvaltningen, Miljörapport 2008 - En beskrivning av miljötillståndet i Göteborg R 
2009:11, 2009, s 59 samt 100. 
52 Göta älvs vattenvårdsförbund, Fakta om Göta älv, 2005, s 107. 
53 Vattenmyndigheten Västerhavet, Förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt 2009-2015, 2010, s 172. 
54 Naturvårdsverkets rapport 5801, Övervakning av prioriterade miljöfarliga ämnen listade i Ramdirektivet för 
vatten, 2008, s 16. 
55 Länsstyrelsen Jönköpings län, Förslag till hur man kan hantera prioriterade ämnen inom 
vattendirektivsarbetet, Meddelande nr 2006:7, s 27. 
56 Vattenmyndigheten Västerhavet, Förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt 2009-2015, 2010, s 150f. 
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ytvattenhalterna avsåg hela Sverige utan synbara geografiskt mönster.57 Av dessa ej frekventa 
ämnen ansågs prioriterade ämnen, som på grund av låg vattenlöslighet främst förekommer i 
sediment och biota, vara särskilt intressanta att bevaka i dessa matriser.58 De ämnen som 
relativt frekvent överskred årsmedelvärdet och som därmed har ansetts utgöra störst problem i 
ytvatten var nonylfenol, kadmium och TBT, varför59 det för dessa ämnen har bedömts 
föreligga ett behov av såväl regional som nationell övervakning. Att nonylfenol återfanns i 
högre halter i södra Sverige bedömdes bero på att nonylfenolhalten följer befolkningstäthet 
och urbana områdens utbredning. Nonylfenol återfanns ofta i förhöjda halter i vatten från 
reningsverk60 och även i sediment nära industrier, dock saknas riktvärden för sediment eller 
biota.61 Även oktylfenol sprids via reningsverk, genom läckage från produkter samt från 
punktkällor som industrier och deponier, där förhöjda halter jämte överskridande av 
miljökvalitetsnormer förekom kring urbana områden, reningsverksinvatten och punktkällor.62 
Screeningsstudien visade också att kadmium förekom i förhöjda halter över hela Sverige utan 
geografiska skillnader och den allmänna spridningen ansågs bero på att ämnet var allmänt 
förekommande och hade sitt ursprung i ett flertal källor.63 Uppmätta halter låg generellt kring 
eller över normerna t.ex. vid punktkällor såsom deponier. Även om det saknades riktvärde för 
biota och sediment antogs att kadmium i exempelvis fisk kunde vara ett potentiellt problem, 
då nivåerna motsvarade de för kvicksilver.64 För TBT som har bedömts som problematiskt i 
vattenmiljö angavs det i framtiden finnas ett behov av ytterliggare nationell screening och av 
metodutveckling då kvantifieringsgränsen för TBT låg på en nivå mellan 5 och 10 gånger 
högre än årsmedelvärdet, Detta innebär att en lägre kvantifieringsgräns skulle kunna medföra 
fler provpunkter med TBT-halter över normen.65 I Naturvårdsverkets helhetsbedömning 
angavs även att resultaten visar på en storskalig och/eller diffus spridning av organiska 
ämnen.66 
 
I en årstidsstudie från 2007-2008 uppvisade resultatet för kadmium inte något mönster av 
förhöjda halter istället syntes bly utgöra den mest problematiska metallen på grund av ett 
kraftigt förhöjt värde vid en provtagningspunkt. Mot bakgrund härav framhölls att alltför 
långgående slutsatser av nationella studier inte skulle dras avseende bedömningen av 
problemämnen på lokal nivå utan förekomsten av problemämnena måste bekräftas med lokal 
provtagning. De prioriterade ämnena som i denna studie ansågs utgöra störst problem i 
ytvatten var nonylfenol, TBT, kadmium, bly, nickel och även ställvis DEHP.  Det noterades 
att andra ämnen kunde utgöra problem i andra matriser såsom kvicksilver i insjöfisk.67 I 
årstidsundersökningen konstaterades att många av de vanligt förekommande prioriterade 

                                                 
57 Naturvårdsverkets rapport 6301, Vilka halter av miljöfarliga ämnen hittar vi i miljön? Resultat från 
miljöövervakningens screeningprogram 2006-2008, 2009, s 154 samt 157. 
58 Naturvårdsverkets rapport 5973, Förslag till genomförande av direktiv 2008/105/EG om 
miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område, 2009, s 13f. 
59 Naturvårdsverkets rapport 6301, Vilka halter av miljöfarliga ämnen hittar vi i miljön? Resultat från 
miljöövervakningens screeningprogram 2006-2008, 2009, s 157f. 
60 SWECO VIAK, Nationwide screening of WFD priority substances, 2007:1, 2007, för Naturvårdsverket, s 48. 
61 Naturvårdsverkets rapport 5801, Övervakning av prioriterade miljöfarliga ämnen listade i Ramdirektivet för 
vatten, 2008, ämnesbilaga nr 24. 
62 Ibid., s 15, samt ämnesbilaga nr 25. 
63 SWECO VIAK, Nationwide screening of WFD priority substances, 2007:1, 2007, för Naturvårdsverket, s 4. 
64 Naturvårdsverkets rapport 5801, Övervakning av prioriterade miljöfarliga ämnen listade i Ramdirektivet för 
vatten, 2008, ämnesbilaga nr 6. 
65 SWECO VIAK, Nationwide screening of WFD priority substances, 2007:1, 2007, för Naturvårdsverket, s 4. 
66 Naturvårdsverkets rapport 6301, Vilka halter av miljöfarliga ämnen hittar vi i miljön? Resultat från 
miljöövervakningens screeningprogram 2006-2008, 2009, s 158. 
67 SWECO Environment AB, Temporal variation of WFD priority substances, SWECO Environment Screening 
Report 2008:7, 2009, för Naturvårdsverket, s 4 och 49. 
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ämnena varierade kraftigt i sina halter från månad till månad med en skillnad på mer än 5 ggr 
mellan den högsta och lägsta halten, något som visade att en eller två provtagningar per år inte 
alltid räckte för att fastställa kemisk status.68 Årstidsstudien visade att sötvatten var betydligt 
mer påverkade av prioriterade ämnen än marina vatten, något som troligtvis berodde både på 
havets spädningseffekt samt att många riskkällor såsom reningsverk, dagvatten, industrier och 
deponier ofta har sötvatten som recipienter. För TBT överskreds normerna lika ofta i sötvatten 
som i marina vatten varför ämnet bedömdes som lika problematiskt i båda 
ytvattenförekomsterna.69 

2.5.2.2 Situationen i Västerhavet i allmänhet och i Göteborgstrakten i synnerhet 

Västerhavet har angivits som det vattendistrikt som har uppvisat störst påverkan av de 
prioriterade ämnena i ytvatten.70 Nuvarande kemisk ytvattenstatus exklusive kvicksilver anges 
dock för Göta älvs mynning upp till Surte vara god och kvalitetskravet har fastställts till god 
kemisk ytvattenstatus 2015, dvs. att nuvarande status bibehålls. Den utförda kartläggningen 
har hittills inte påvisat att statusen i vattenförekomsten är försämrad till följd av påverkan från 
miljögifter. Dock anges att det finns en risk att kemisk status inte nås till 2015 för miljögifter 
exklusive kvicksilver. Inom nämnda vattenförekomsters avrinningsområde konstateras att det 
finns källor till prioriterade ämnen och att det därför är sannolikt att vattenområdet kan ha 
problem med miljögifter, med påföljd att gränsvärden för prioriterade ämnen kan komma att 
överskridas. I den initiala identifieringen av betydande påverkan från punktkällor har i 
vattenförekomsterna angivits IPPC-anläggningar, större reningsverk samt förorenade 
områden, dvs. MIFO-objekt av riskklass 1.71 I delavrinningsområdena från Rivö fjord och 
förbi Säveån konstateras att det utmed hela sträckningen förekommer PAH eller riskerar att 
påträffas. Därutöver förekom industriella föroreningar såsom antracen, aromater, bensen, 
DEHP, naftalen, trikloretylen och tetrakloretylen och det angavs en risk för pentaklorfenol. I 
området förekom även tungmetallerna bly, kadmium och kvicksilver samt även nickel.72 Vid 
Rivö fjord konstateras det vidare finnas förorenad mark i området och att vattenförekomsten 
är påverkad av flera industriella verksamheter med utsläpp till fjorden, där klororganiska 
föreningar, bensener, xylener och tungmetaller är exempel på ämnen som riskerar att läcka ut 
eller som släpps ut till vattenförekomsten.73  
 
Vid klassificeringen av kemisk status har enbart vattenförekomster med förekommande 
mätdata och överskridna gränsvärden klassificerats till att de ej uppnår god status.74 I frånvaro 
av mätdata har statusen generellt klassificerats till god trots att många vattenförekomster där 
data saknas är utsatta för ett högt påverkanstryck, och därmed bedöms vara i riskzonen .75 Det 
bör således finnas flera föroreningspåverkade vattenförekomster, där statusen har satts till god 

                                                 
68 Naturvårdsverkets rapport 6301, Vilka halter av miljöfarliga ämnen hittar vi i miljön? Resultat från 
miljöövervakningens screeningprogram 2006-2008, 2009, s 155. 
69 SWECO Environment AB, Temporal variation of WFD priority substances, SWECO Environment Screening 
Report 2008:7, 2009, för Naturvårdsverket, s 5. 
70 SWECO VIAK, Nationwide screening of WFD priority substances, 2007:1, 2007, för Naturvårdsverket, s 4. 
71 Se VISS – VattenInformationsSystem Sverige 2010-04-23, Vattenförekomster SE640390-126851, s 2f och 
8ff, SE640539-127129, s 2 f och 8ff, SE640829-127358, s  1f och 8ff samt SE641421-127450, s 1f och 8ff. 
72 Ibid., s 18f, se särskilt delavrinningsområde ID* 640524-126251 för Rivö Fjord, 640366-126813 för 
Mynningen, 640500-127090 för ovan Fattighusån samt 640700-127305 för ovan Säveån. 
73 Se VISS - vattenInformationsSystem Sverige: http://www.viss.lst.se/ (2010-04-23), Vattenförekomst Rivö 
fjord SE574050-114780, s 2ff samt s 9. 
74 Vattenmyndigheten Västerhavet, Förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt 2009-2015, 2010, s 73. 
75 Vattenmyndigheten Västerhavet, Miljökonsekvensbeskrivning av åtgärdsprogram 2009-2015 för Västerhavets 
vattendistrikt, 2010, s 15. 
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men som riskerar att inte nå god status år 2015.76 Eftersom det anges ha saknats så mycket 
kunskap om vattendragen har det ansetts som svårt att bekräfta vattendragens kemiska status 
som därvid kommit att baseras på bristfälligt underlag. Detta innebär också att bedömningarna 
riskerar att ändras till det sämre till år 2015 när fler provtagningar gjorts. För att uppnå målet 
god status i vattendrag anges därför fler undersökningar krävas så att rättvisande bedömningar 
kan erhållas och riktade åtgärder därmed kan sättas in.77  

3 Vattendirektivet och dess dotterdirektiv 

3.1 Vattendirektivets målsättningar och krav 
För att garantera att alla vatten inom EU uppvisar en godtagbar kvalitet och kvantitet antogs 
år 2000 ett omfattande ramdirektiv för vatten (vattendirektivet).78 Vattendirektivet avser att ta 
ett helhetsgrepp på vattenförvaltningen och innebär en enhetlig lagstiftning inom 
vattenområdet för gemenskapens medlemsstater.79 Vattendirektivets övergripande syfte är att 
alla vatten ska uppnå en god status, dvs. en god kemisk status samt en god ekologisk status 
respektive en god ekologisk potential för konstgjorda eller kraftigt modifierade vatten, innan 
utgången av 2015, såvida undantag inte är tillämpliga.80 För att nå vattendirektivets mål ska 
medlemsstaterna se till att alla nödvändiga åtgärder för att uppnå målsättningarna vidtas samt 
att nödvändiga åtgärder genomförs för att förorening respektive utsläpp jämte spill av 
prioriterade ämnen stegvis ska minska eller upphöra enligt artikel 4.1 a). Som metod för att 
komma tillrätta med miljöproblematiken anges ett kombinerat tillvägagångssätt som innebär 
att alla utsläpp från såväl punktkällor som diffusa källor måste iakttas, och som utgår från 
såväl utsläppsregleringar baserade på bästa tillgängliga teknik som miljökvalitetsnormer 
baserade på gränser för vad miljön bedöms tåla.81 Ekonomiska styrmedel i form av 
kostnadstäckning i enlighet med principen att förorenaren betalar anges i vattendirektivet som 
ett medel för att uppfylla uppställda mål och som en lämplig del i ett åtgärdsprogram. Övriga 
styrmedel berörs inte närmare i några av vattendirektivets föreskrifter.82 Därutöver betonas i 
vattendirektivet vikten av samverkan mellan olika vattenanvändare, organisationer och 
myndigheter.83  

3.1.1 Kemisk status i konstgjorda eller kraftigt modifierade ytvattenförekomster 
För konstgjorda eller kraftigt modifierade ytvattenförekomster, dvs. ytvatten som är så fysiskt 
förändrade att de inte kan nå kvalitetskravet ”god ekologisk status” får ett lägre krav i form av 
god ekologisk potential ställas på vattenkvaliteten.84 Kravet om god kemisk status gäller dock 
fortfarande för denna typ av vatten även om de ekologiska kraven kan sänkas.85 Den kemiska 
statusen uttrycks såsom "god" eller "uppnår ej god” och definieras som den kemiska 
kvaliteten hos ytvattenförekomsten som då främst avser angivna halter av prioriterade ämnen 

                                                 
76 Vattenmyndigheten Västerhavet, Förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt 2009-2015, 2010, s 73. 
77 Göteborgs stad, Miljöförvaltningen, Miljörapport 2010 En beskrivning av miljötillståndet i Göteborg, s 101f, 
s. 117 samt s 148ff. 
78 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område. 
79 SOU 2002:107, s 43. 
80 Direktiv 2000/60/EG, preambeln p. 19 samt artikel 4. 
81 Direktiv 2000/60/EG, artikel 16.1, 16.8  och 10 samt SOU 2003:70, s 54. 
82 Direktiv 2000/60/EG, preambeln p. 38, artikel 9 samt SOU 2010:17, s 66. 
83 Direktiv 2000/60/EG, artikel 14 samt artikel 3.  
84 Direktiv 2000/60/EG artikel 4.3(a), bilaga V, avsnitt1.2; ekologisk potential bestäms i enlighet med bilaga V. 
85 SOU 2002:107, s 44, se även direktiv 2000/60/EG, bilaga V, avsnitt 1.2. 
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som inte får överskridas.86 I bedömningen av kemisk status ingår även ämnen med fastställda 
miljökvalitetsnormer på gemenskapsnivå, såsom de i fisk- och musselvattenförordningen 
reglerade ämnena.87  

3.1.2 Vattnets status i relation till icke-försämringskravet 
Målsättningen för alla ytvattenförekomster, förutom att vattnet ska skyddas och förbättras så 
att god ytvattenstatus uppnås, är att inga ytterligare försämringar av vattenstatusen sker.88 
Detta krav på icke-försämring anses enligt miljöbalkskommittén vara absolut och innebär en 
högt satt kravnivå som inte lämnar särskilt stort utrymme för försämringar.89 Även 
Naturvårdsverket framhåller icke-försämringskravets absoluta karaktär och anger det som skäl 
till att företrädesvis initialt klassificera statusen lägre i de fall det finns en osäkerhet vid valet 
mellan två statusklasser.90 I ett betänkande från 2005 framfördes att kravet på icke-försämring 
inte hade satts till en viss tidpunkt utan skulle anses gälla från det datum när medlemsstaten 
har skyldighet att införa dessa regler i den nationella lagstiftningen, varav de utpekade 
tidpunkterna när vissa miljömål ska ha uppfyllts ännu inte hade inträffat.91 Att alla 
nödvändiga åtgärder ska vidtagas för att förhindra en försämring av ytvattenstatusen enligt 
artikel 4 har således i betänkanden tolkats som att kravet om icke-försämring blir direkt 
gällande när statusen i ytvattnet väl har fastställts. Icke-försämringskravet skulle härvid inte 
bli del av de normer som ska uppfyllas tidigast 2015 utan utgöra en självständig norm, något 
som har ifrågasatts av vissa bedömare som menar att icke-försämringskravet ska anses utgöra 
en integrerad del av den framåtsyftande normsättningen där god status ska uppnås först 2015. 
Denna senare ståndpunkt anses få stöd av den omständigheten att vattenmyndigheterna inte 
har fastställt ”icke-försämringskravet” som en självständig miljökvalitetsnorm, eftersom 
samtliga framåtsyftande normer anses innebära krav på att nuvarande vattenkvalitet bibehålls 
eller förbättras. I praktiken skulle således endast helt tillfälliga försämringar av vattnets status 
kunna tillåtas fram tills att de fastställda normerna ska följas, såvida inte försämringarna 
innebär att miljökvalitetsnormen riskerar att inte följas. Rättsläget i Sverige anses således vara 
oklart i fråga om icke-försämringskravet.92 Från EU-håll anges emellertid att icke-
försämringskravet ska vara gällande från den tidpunkt då vattnets status ska ha fastslagits dvs. 
december 2009.93 

3.1.3 Vattendirektivets krav på övervakning 
För att kunna bedöma om miljökvalitetsnormer för de prioriterade ämnena riskerar att 
överträdas krävs enligt vattendirektivet regelbundna kontroller och mätningar av halterna de 

                                                 
86 Kemisk kvalitet för en ytvattenförekomst definieras i artikel 4 samt bilaga V i direktiv 2000/60/EG samt 
artikel 3 och bilaga 1 i direktiv 2008/105/EG.  
87 Naturvårdsverkets rapport 5973, Förslag till genomförande av direktiv 2008/105/EG om 
miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område, 2009, s 10. 
88 Direktiv 2000/60/EG, artikel 4.1 a). I Sverige har kvalitetskravet implementerats i 4 kap. 2 § VFF till att 
kvalitetskrav för en ytvattenförekomst ska fastställas så att vattnets tillstånd inte försämras och god 
ytvattenstatus uppnås senast den 22 december 2015. För konstgjorda och kraftigt modifierade vattenförekomster 
gäller, enligt 4 kap. 4 § VFF, att kvalitetskraven ska omfatta god kemisk ytvattenstatus och att försämring av 
vattnets tillstånd inte får ske. 
89 SOU 2005:59. s 71f, se även 84f. 
90 Naturvårdsverket, Undantag enligt vattenförvaltningsförordningen, Mindre stränga kvalitetskrav och 
tidsfrister samt statusförsämring, remissversion, 2008-07-18, s 11. 
91 SOU 2005:59, s 72. 
92 Kruse, Rapport angående rättsverkan och tillämpning av miljökvalitetsnormer för vatten – genomförande av 
ett uppdrag från Naturvårdsverket, Dnr 537-12758-09, 2010, s 20ff(70). 
93 Enligt korrespondens med Dr. Madalina David vid Europeiska kommissionen, enheten för vatten, 2011-03-21. 
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prioriterade ämnena.94 Resultaten från övervakningen är att se som grundläggande för 
bedömningen av vattnets status och vilka åtgärder som kan behöva ingå i åtgärdsprogrammen 
för att god status ska kunna uppnås som regel 2015. I vattendirektivets bilaga V ställs således 
krav på att den kemiska statusen följs upp med kontrollerande och operativ övervakning. 
Eftersom frågor om övervakning redan har beslutats i vattendirektivet gäller de där fastslagna 
riktlinjerna för provtagning. Enligt vattendirektivet ska prioriterade ämnen i vatten mätas 
månatligen året om och naturliga årstidsvariationer måste beaktas för att visa förändringar 
som orsakats av mänsklig påverkan. Mängden provtagning kan emellertid förändras under 
utvecklingen av förvaltningsplanen. Att utföra mätningar varje månad är dock både dyrt och 
resurskrävande och anses inte heller motiverat.95  
 
Enligt vattendirektivets artikel 8.1 åligger det medlemsstaten att etablera 
övervakningsprogram för att kunna få en heltäckande översikt över vattenstatusen. Det av 
Sverige till EU 2007 inrapporterade miljöövervakningsprogrammet uppfyllde emellertid inte 
till fullo vattendirektivets krav, vilket ledde till en översyn av övervakningen avseende bland 
annat vattentyper, statusklasser samt kvalitetsfaktorer. Under 2006-2009 utfördes således en 
fördjupad kartläggning för att ge en grund för revidering av vattenövervakningen där redan 
befintliga övervakningssystem tros behöva kompletteras med flera stationer och i vissa fall 
med vissa kvalitetsfaktorer.96 I en rapport från kommission om medlemsstaternas 
implementering avseende etablerandet av övervakningsprogram för yt- och grundvatten 
utmärkte sig Sverige som ett av de länder med märkbart få mätstationer per 1000 km2, även 
om denna omständighet i viss mån kunde härledas till landets särdrag vad gäller 
befolkningstäthet, typ av landskap, påverkansfaktorer och utformningen av 
övervakningssystemet.97 Dock hävdas att osäkerhetsfaktorer till trots att andelen 
övervakningsstationer i Sverige var betydligt lägre jämfört med övriga länder.98 
Kommissionens karta över antalet mätstationer i EU för ytvatten från mars 2009 redovisar 
också få stationer i Sverige generellt och då även i Göteborgsregionen som torde utgöra ett i 
landet med utsläpp tämligen belastat område. En ytterligare karta daterad mars 2007 över de 
ytvattenförekomster som ska klassificeras som icke utgörande risk angav för Sveriges del att 
data saknades eftersom riskbedömningen hade utförts på regional nivå istället för på 
vattenförekomstnivå, vilket försvårade bedömningen av den svenska situationen.99 
Naturvårdsverket har även inför framtida screening av vattendirektivsämnena påpekat att en 
sådan också bör fokusera på bl.a. tätare lokal provtagning i påverkade vattensystem, utökad 
provtagning nära potentiella föroreningskällor och fler bakgrundsprovtagningar för att avgöra 
källor till olika prioriterade ämnen.100 

                                                 
94 Direktiv 2000/60/EG, artikel 8.1. 
95 Naturvårdsverkets rapport 5801, Övervakning av prioriterade miljöfarliga ämnen listade i Ramdirektivet för 
vatten, 2008, s 16. 
96 Vattenmyndigheten Västerhavet, Förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt 2009-2015, 2010, s 60. 
97 Commission of the European Communities, Report from the Commission to the European Parliament and the 
Council in accordance with Article 18.3 of the Water Framework Directive 2000/60/EC on programmes for 
monitoring of water status, [COM(2009) 156 final], 2009-04-01, s 4f. 
98 Commission of the European Communities, Commission Staff Working Document accompanying the Report 
from the Commission to the European Parliament and the Council in accordance with Article 18.3 of the Water 
Framework Directive 2000/60/EC on programmes for monitoring of water status, [COM(2009) 156], 2009-04-
01, s 19. 
99 http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/facts_figures/index_en.htm, se 
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/facts_figures/pdf/surfacewater.pdf, 
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/facts_figures/pdf/2007_03_22_swb_no_risk.pdf, 2011-
08-17. 
100 Naturvårdsverkets rapport 6301, Vilka halter av miljöfarliga ämnen hittar vi i miljön? Resultat från 
miljöövervakningens screeningprogram 2006-2008, 2009, s 158. 
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3.1.3.1 Risken för en otillräcklig miljöövervakning till följd av oklarheter kring 

finansieringen  

Det förväntas att kostnader kommer att uppkomma vid den miljöövervakning som syftar till 
att visa att miljökvalitetsnormerna klaras. Länsstyrelserna förutsätts härvid behöva mer 
resurser för att minska eller eliminera de prioriterade ämnena i arbetet inom miljöskydd och 
tillsyn eftersom ändamålsenliga och kostnadseffektiva åtgärder kräver en väl fungerande 
övervakning.101 Oklarheter anses dock fortfarande föreligga kring finansiering av övervakning 
som inte kommer att omfattas av befintlig nationell övervakning och recipientkontroll.102 
Provtagningskraven avseende de prioriterade ämnena bedöms medföra en generell 
kostnadsökning för miljögiftsövervakning även om miljöövervakning i vissa nationella 
program sedan tidigare har omfattat en del prioriterade ämnen. Skulle dessutom övergång ske 
till mätningar av alla prioriterade ämnen enbart i vattenfas skulle provtagningen öka 
väsentligt, och trender skulle bli betydligt svårare att följa pga. resursbrist.103 Prov på samtliga 
vattenförekomster liksom ett urval av ett representativt antal vattenförekomster skulle ge 
upphov till alltför höga kostnader särskilt i förhållande till den budget som finns för den 
nationella miljöövervakningen. Övervakningskostnaderna anges dock kunna reduceras med 
framtagande av normer för sediment och biota då mätningar i dessa matriser inte behöver ske 
lika frekvent som i vatten. En annan kostnadsreducerande åtgärd anges vara övervakningen 
fokuseras på färre ämnen och då särskilt utpekade problemämnen såsom metallerna, 
alkylfenolerna, TBT, PAH och DEHP, något som kan kombineras med påverkansanalyser.104  
 
Även om vattenmyndigheterna har ansvaret för genomförandet av övervakningsprogram 
kommer utförarna delvis att utgöras av verksamhetsutövare som tar prover inom 
recipientkontrollen.105 Den som belastar vattenmiljön ska således betala för provtagningar och 
analyser som gör att verksamheten kan kontrolleras och tillämpliga styrmedel kan tillämpas. 
Den mer övergripande kontrollverksamheten som exempelvis att identifiera nya problem eller 
eliminera vissa föroreningar som riskmoment är emellertid svårare att koppla till specifika 
förorenare106 och innebär således att finansieringen för denna typ av verksamhet är svårare att 
fördela. Det kan även vara svårt att peka ut ansvariga verksamhetsutövare när en del av 
miljöproblemen utgörs av gamla eller internationella synder, varför det anses att den operativa 
övervakningen måste ges större utrymme vid fördelningen av de offentliga medlen. Den 
kontrollerande huvudsakligen nationella övervakningen är idag främst finansierad med 
statliga medel och den närmaste förvaltningscykeln kräver att denna övervakning utvecklas 
bättre än i dag när det gäller att omfattning, metoder och bedömningsgrunder anpassas till 
vattenförvaltningens krav. För att kunna optimera resurserna förutsätts att samverkan mellan 
inblandade parter ökar och för att upptäcka och bedöma dolda eller framtida miljöproblem 
anses det finnas ett behov av både samverkan och en stabilt finansierad övervakning.107 För 
direktivets genomförande och för att samarbetet mellan de olika nivåerna bestående av 

                                                 
101 Naturvårdsverkets rapport 5973, Förslag till genomförande av direktiv 2008/105/EG om 
miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område, 2009, s 29f. 
102 Vattenmyndigheten Västerhavet, Förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt 2009-2015, 2010, s 61. 
103 Naturvårdsverkets rapport 5973, Förslag till genomförande av direktiv 2008/105/EG om 
miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område, 2009, s 37ff. 
104 Ibid., s 26ff. 
105 Ibid., s 31. 
106 SOU 2010:17, s 300f. 
107 Vattenmyndigheten Västerhavet, Förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt 2009-2015, 2010, s 172. 
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vattenmyndigheter, länsstyrelser, kommuner och allmänhet ska fungera tillfredställande har 
ett klargörande av finansieringen utpekats som den kanske mest betydelsefulla faktorn.108 

3.2 Dotterdirektivet 
Inom den Europeiska unionen har det konstaterats att föroreningar utgör ett allvarligt hot mot 
20 % av allt ytvatten.109 I vattendirektivet har också en särskild betoning lagts på strategier 
mot förorening av medlemsstaternas vatten. Ett antal prioriterade ämnen har lyfts fram i 
vattendirektivet och en särskild lagstiftning har vidare ansetts nödvändig för dessa ämnen som 
anses utgöra betydande risker för eller via vattenmiljön.110 Den 16 december 2008 beslutades 
därmed om ett dotterdirektiv till vattendirektivet som trädde i kraft den 13 januari 2009.111 
Dotterdirektivet fastställer i sin Bilaga II 33 prioriterade ämnen samt 8 andra förorenande 
ämnen och anger att listan ska ersätta motsvarande vattendirektivets bilaga X. I 
dotterdirektivet framhålls som skäl till dess antagande det hot som kemisk förorening av 
ytvatten utgör mot såväl vattenmiljön som människors hälsa. De angivna ämnena är 
prioriterade för åtgärder som syftar till gradvis minskning av förorening av prioriterade ämnen 
och till upphörande eller stegvis eliminering av utsläpp och spill av de prioriterade farliga 
ämnena.112 För att säkerställa att de prioriterade ämnena inte överskrider vissa halter i miljön 
har miljökvalitetsnormer angivits för respektive ämne. Åtgärder för att komma till rätta med 
de prioriterade ämnena har redan reglerats i vattendirektivet, vilket innebär att normerna ska 
klaras i enlighet med de riktlinjer vattendirektivet föreskriver. För att avgöra om åtgärder är 
nödvändiga måste ämnena också övervakas.113 
 
Tabell 1. De 33 prioriterade ämnen enligt dotterdirektivets bilaga I (varav några prioriterat farliga 
ämnen, markerade med *) samt 8 andra förorenande ämnen (markerade med **). 
1 Alaklor  18 Hexaklorcyklohexan* 
2 Antracen*  19 Isoproturon 
3 Atrazin  20 Bly och blyföreningar 
4 Bensen  21 Kvicksilver och kvicksilverföreningar* 
5 Bromerade difenyletrar*  22 Naftalen 
6 Kadmium och kadmiumföreningar*  23 Nickel och nickelföreningar 
6a Koltetraklorid**  24 Nonylfenol (4-nonylfenol)* 
7 C10-13 Kloralkaner*  25 Oktylfenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylbutylfenol)) 
8 Klorfenvinfos  26 Pentaklorbensen* 
9 Klorpyrifos (Klorpyrifosetyl)  27 Pentaklorfenol 
9a Cyklodiena bekämpningsmedel: 
Aldrin** 
Dieldrin** 
Endrin** 
Isodrin** 
 

28 Polyaromatiska kolväten (PAH)* 
Benso(a)pyren* 
Benso(b)fluoranten* 
Benso(k)fluoranten* 
Benso(g,h,i)perylen* 
Indeno(1,2,3-cd)pyren* 
29 Simazin 9b DDT total**  

Para-para-DDT**  29a Tetrakloretylen** 
10 1,2-dikloretan  29b Trikloretylen** 

                                                 
108 Edström, Utredning om Samverkan mellan Regionala och Lokala Myndigheter i Implementeringen av EU:s 
Vattendirektiv, Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå Universitet, 2002, s 38f, se även s 41 och 44. 
109 Europeiska kommissionen, Ramdirektiv för vatten - Slå upp det!, 2002, s. 2. 
110 Direktiv 2000/60/EG, artikel 16.2 samt bilaga X. 
111 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. 
112 Direktiv 2008/105/EG, preambeln p. 1 samt p. 6. 
113 Direktiv 2008/105/EG, preambeln p. 5 och 6. 
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11 Diklormetan  30 Tributyltennföreningar (Tributyltennkatjon)* 
12 Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP)  31 Triklorbensener 
13 Diuron  32 Triklormetan 
14 Endosulfan*  33 Trifluralin 
15 Fluoranten  
16 Hexaklorbensen*  
17 Hexaklorbutadien*  
 
Dotterdirektivets syfte ska uppnås genom att medlemsstaterna tillser att fastställda 
miljökvalitetsnormer enligt dotterdirektivets bilaga I, del A, klaras.  Miljökvalitetsnormerna 
har framtagits på EU-nivå för respektive ämne i vattenfas där normen är fastställd som 
koncentrationen i vatten (µg/l). Normerna finns angivna dels som årsmedelvärde (AA-EQS), 
dvs. det medelvärde av uppmätta koncentrationer under året som inte får överskridas, dels 
som maximalt tillåten koncentration (MAC-EQS) där koncentrationen vid representativa 
övervakningspunkter heller inte får överskridas.  Syftet med MAC-EQS är att skydda mot 
kortvariga och akuta ekotoxiska effekter.114 Om halten för respektive ämne överskrider dessa 
miljökvalitetsnormer uppnås inte en god kemisk status varmed det blir aktuellt med 
åtgärder.115 I Sverige har miljökvalitetsnormer för de prioriterade ämnena beslutats för 
samtliga ytvattenförekomster av vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt den 15 
december 2009.116 Normerna ska vara uppnådda den 22 december 2015, såvida inte vissa 
undantag är tillämpliga.  

3.2.1 Miljökvalitetsnormerna för vatten kan ersättas med miljökvalitetsnormer 
för sediment och/eller biota 

I artikel 3.2 i dotterdirektivet anges att medlemsstaterna kan välja att ta fram egna 
miljökvalitetsnormer för sediment och/eller biota istället för de redan fastställda normerna i 
bilaga I, förutsatt att minst samma skyddsnivå erhålls. Medlemsstaterna ska då visa underlag 
för samt motivera och rapportera de framtagna normerna. Avseende biota kan noteras att det i 
dotterdirektivet redan finns angivna miljökvalitetsnormer för kvicksilver och dess föreningar, 
hexaklorbensen och hexaklorbutadien. Inför införlivandet av dotterdirektivets artikel 3 har 
Naturvårdsverket också rekommenderat att istället för normerna som angivits för vattenfas att 
nationella normer tillämpas för biota och sediment för fettlösliga och bioackumelerande 
ämnen. Med andra ord ska de normer som ger bäst skydd för de känsligaste organismerna i 
antingen vattenfas, sediment eller biota användas. Ett framtagande av miljökvalitetsnormer 
nationellt för dessa ämnen anses också innebära att en mer jämförbar bedömning kan erhållas 
över landet. I den mån normer för sediment eller biota tillämpas rekommenderas att de 
ersätter de framtagna gränserna för vattenfas.117 I dagsläget har några miljökvalitetsnormer för 
sediment och biota ännu inte tagits fram även om arbetet är under pågående, bl.a. med 
utvecklandet av metodik och kriterier för framtagande av normer för biota och sediment.118 
 

                                                 
114 Questions and answers on the proposed daughter directive on environmental quality standards in the field of 
water policy, se http://ec.europa.eu/environment/water/water-dangersub/lib_pri_substances.htm, 2011-02-28.  
115 Direktiv 2008/105/EG, bilaga 1, del A samt B p. 1 och 2. 
116 Länsstyrelsen Västra Götalands läns föreskrifter 14 (FS 2009:533) om kvalitetskrav för vattenförekomster i 
Västerhavets vattendistrikt. 
117 Naturvårdsverkets rapport 5973, Förslag till genomförande av direktiv 2008/105/EG om 
miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område, 2009, s 12 samt 25. 
118 http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Vattenforvaltning/Arbetet-inom-
EU/Arbetsgrupper/Arbetsgrupp-E-prioriterade-amnen/Expertgrupp-MKN-EQS/, 2011-08-16. 
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3.2.2 Behovet av att i vissa fall ersätta miljökvalitetsnormerna för vatten  
I dotterdirektivet framhålls vikten av att förbättra tillgängliga kunskaper och uppgifter om 
källor till prioriterade ämnen och hur förorening sker för att identifiera möjligheter till riktade 
och effektiva kontroller. Detta inkluderar särskilt pålitliga, långsiktiga trendanalyser av 
prioriterade ämnen som tenderar att ackumulera sig i sediment och biota.119 Eftersom många 
prioriterade ämnen har låg vattenlöslighet binds de främst i sediment och biota och är 
emellanåt knappt detekterbara i vatten, varför dessa ämnen riskerar att inte noteras i en 
vattenövervakning trots upprepade mätningar. Av denna anledning bör det således för denna 
typ av ämnen anges normer för sediment och/eller biota.120 Eftersom sediment och biota 
betonas som viktiga medel i övervakningen av de ackumulerande prioriterade ämnena 
anmodas medlemstaterna att vidta åtgärder så att föroreningsnivåer inte ökar i dessa 
matriser.121 I arbetet med framtagandet av EU-vägledningsdokument för övervakningen i 
biota och sediment har det bl.a. framkommit att ett värde för TBT i vatten i praktiken är 
nästan omöjligt att påvisa vid de normer som har angivits i direktivet, varför en norm för biota 
eller sediment bör vara betydligt mer lämplig. I avsaknad av data från biota och sediment 
samt för att åstadkomma snabba åtgärder mot påverkan som ännu inte visat sig i biota eller 
sediment bör vattenmyndigheten som underlag kunna använda värdena för vattenfas.122 
Ovanstående innebär därmed en risk att många substanser kvarblir i miljön under en lång tid 
trots att flera av de prioriterade ämnena har förbjudits i Sverige,123 varav kadmium, 
kvicksilver med föreningar, bly, TBT, PAH och DEHP särskilt framhållits som viktiga att 
bevaka i sediment och biota.124 Ett betydande problem utgörs av kvicksilver och det anses 
vara av stor vikt att övervakning av ämnet fortsätter i biota där det lättare inlagras. I vatten 
understiger halterna i regel angivna värden även om mätningar kring punktkällor samt 
ofiltrerade prover i vissa fall kan överskrida riktvärdet. Riktvärde saknas för sediment.125 

3.3 Undantag från vatten- och dotterdirektivets målsättningar 

3.3.1 Möjligheterna till undantag enligt vattendirektivet 
Redan i direktivets ingress konstateras att det kan bli omöjligt att uppnå miljömålen för alla 
vattenförekomster år 2015, varför medlemsstaterna under vissa förutsättningar kan få 
undantag från miljömålen för såväl naturliga vattenförekomster som kraftigt modifierade eller 
konstgjorda vattenförekomster. Tidsbegränsade undantag om perioder på sex år vardera, dvs. 
till senast 2027, är möjliga om alla nödvändiga förbättringar av vattenförekomsternas status 
rimligen inte kan åstadkommas senast år 2015 förutsatt att ingen ytterligare försämring sker 
av den berörda vattenförekomstens status. För att kunna skjuta upp miljömålen krävs antingen 
att omfattningen av erforderliga förbättringar av tekniska skäl endast kan åstadkommas 
stegvis så att tidsramarna fallerar, att kostnaderna för att slutföra förbättringarna inom angivna 
tidsramar blir oproportionerliga eller att naturliga förhållanden utesluter en tillräckligt snabb 

                                                 
119 Direktiv 2008/105/EG, preambeln p. 9. 
120 Naturvårdsverkets rapport 5973, Förslag till genomförande av direktiv 2008/105/EG om 
miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område, 2009, s 13f. 
121 Direktiv 2008/105/EG, preambeln p. 16. 
122 Naturvårdsverkets rapport 5973, Förslag till genomförande av direktiv 2008/105/EG om 
miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område, 2009, s 13f. 
123 Ibid., s 25. 
124 Direktiv 2008/105/EG, artikel 3.3, med särskild hänvisning till ämnena nr 2, 5-7, 12, 15-18, 20- 21, 26, 28 
och 30. 
125 Naturvårdsverkets rapport 5801, Övervakning av prioriterade miljöfarliga ämnen listade i Ramdirektivet för 
vatten, 2008, ämnesbilaga nr 21, se även Vattenmyndigheten Västerhavet, Åtgärdsprogram 2009-2015 för 
Västerhavets vattendistrikt, 2010, s 33. 
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förbättring av vattnets status.126 Reglerna för tidsbegränsade undantag anses vara relativt 
generöst formulerade bl.a. för att medlemsstater ska ges möjlighet att sprida ut kostsamma 
åtgärder över en längre tidsperiod. Därutöver kan permanenta undantag i form av mindre 
stränga kvalitetskrav göras även om möjligheterna till dessa är begränsade.127 För sådana 
krävs att uppnåendet av målen är omöjligt eller oproportionerligt dyrt samt att några 
ytterligare villkor uppfylls. I ett av villkoren görs en avvägning om nyttan av de 
miljöpåverkande verksamheterna inte kan uppnås på ett miljömässigt bättre sätt till rimliga 
kostnader. Därutöver får den berörda vattenförekomstens status inte försämras ytterligare.128 
Ett annat undantag till kraven utgör tillfälliga försämringar vilka är en följd av omständigheter 
som är exceptionella eller svårligen hade kunnat förutses.129 Undantag från miljömålen och 
miljökvalitetsnormer kan slutligen under vissa förutsättningar ges för etablerandet av en ny 
verksamhet av stort allmänintresse.130 Syftet med bestämmelsen torde vara att ”en död hand” 
inte ska läggas på de områden som berörs av miljömålen.131  
 
I en EU-vägledning framhålls att undantagsbestämmelserna ska tillämpas återhållsamt och att 
innan undantag blir aktuella ska alla åtgärder enligt EG-rätten som krävs för att skydda 
vattenförekomsterna ha vidtagits. Undantagen ska icke desto mindre betraktas som en 
integrerad del av vattendirektivets målsättningar i artikel 4 och förvaltningsprocessen.132 I takt 
med att ny kunskap tillkommer i den efterföljande planeringscykeln kan det bli nödvändigt att 
tillämpa nya undantag enligt artiklar 4.4 och 4.5 när förvaltningsplanen uppdateras. Detta kan 
bli aktuellt i fall där det uppdagas att en vattenförekomst inte kommer uppnå det uppsatta 
målet på grund av att de vidtagna åtgärderna inte visats ge erforderliga resultat. En förlängd 
tidsfrist eller mindre stränga krav kan då tillämpas om det skulle visa sig ogörligt eller 
orimligt kostsamt att uppnå målen. I enlighet därmed skulle mindre stränga krav kunna 
tillämpas på en vattenförekomst som i en tidigare planeringscykel fått undantag i form av en 
förlängd tidsfrist.133  

3.3.2 Undantagen mot bakgrund av dotterdirektivet 
I dotterdirektivet finns inga egna bestämmelser om undantag utan hänvisningar görs istället i 
dess artikel 1 till vattendirektivets mål och bestämmelser i artikeln 4. Dotterdirektivets punkt 
17 i preambeln nämner möjligheten till undantag från tillämpningen av 
miljökvalitetsnormerna för prioriterade ämnen enligt vattendirektivets artikel 4.4–4.6. 
Förutsatt att kraven i vattendirektivets artikel 4, innefattande villkoren för undantag, uppfylls 
kan verksamheter såsom muddringsarbeten och fartygstrafik som medför utsläpp av 
prioriterade ämnen ske. I ett EU-vägledningsdokument anges att förändring i vattenstatus 
ibland kan uppkomma som en följd av kortvariga mänskliga aktiviteter såsom byggnads- och 
underhållsarbeten. Om en vattenförekomsts status endast påverkas under en kort tidsperiod 
och återhämtar sig inom kort utan något behov av återställande åtgärder betraktas inte sådana 
fluktueringar som en försämring av status och undantag enligt artikel 4.7 anges inte heller 
behövas i sådana fall.134  

                                                 
126 Direktiv 2000/60/EG artikel 4.4 och 4 kap. 9 § VFF. 
127 SOU 2002:107, s 133. 
128 Direktiv 2000/60/EG artikel 4.5 och 4 kap. 10 § VFF. 
129 Direktiv 2000/60/EG artikel 4.6 och 4 kap. 12 § VFF. 
130 Direktiv 2000/60/EG artikel 4.7 och 4 kap. 11 § VFF. 
131 SOU 2002:107, s 134. 
132 Common implementation strategy for the water framework directive (2000/60/EC), Guidance Document No. 
20, Guidance document on exemptions to the environmental objectives, Technical Report - 2009 – 027, 2009-03-
26, s 10. 
133 Ibid., s 22. 
134 Ibid., s 25. 
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3.3.3 Särskilt om tillämpningen av undantaget för nya verksamheter  
Ett för uppsatsen intressant undantag är det enligt vattendirektivets artikel 4.7 jämte 4 kap. 11 
§ VFF som stadgar att undantag i vissa fall kan ges avseende nya verksamheter trots att 
miljömålen äventyras, varvid nya verksamheter även bör omfatta sådana med påverkan i form 
av diffusa utsläpp.135 Artikeln anses i ett motivuttalande i en första del främst avse fysisk 
påverkan av vattenförekomsten och därmed inte beröra förändringar av den kemiska statusen 
hos ytvattnet. Däremot bedöms den andra delen, som avser nya verksamheter som medverkar 
till att ytvattenkvaliteten sänks från hög status till god status, även omfatta kemisk påverkan. 
Det anges att det delvis är oklart vilka verksamheter som skulle omfattas av reglerna, varför 
reglerna i vattenförordningen är tänkta att gälla generellt för olika verksamheter och 
åtgärder.136 Enligt ett gemenskapsrättsligt policydokument om de prioriterade ämnena kan 
undantag emellertid i huvudsak bara medges på grundval av artikel 4.4 respektive 4.5 i de fall 
där social eller ekonomisk problematik kan uppstå.137 I ett EU-vägledningsdokument har 
vidare framhållits att artikel 4.7 inte medger undantag om försämringen som följer av 
föroreningarna innebär att en vattenförekomst får en status sämre en god. Enligt dokumentet 
anges att artikel 4.7 avser förändringar mellan klasser varför försämringar inom exempelvis 
klassen god inte kommer att beröras av bestämmelsen. Även om rapporten inte redogör för 
kopplingen mellan användningen av undantaget i artikel 4.7 och det generella målet att 
stegvis reducera föroreningar som kommer av prioriterade ämnen138, torde ändå det förda 
resonemanget innebära att kemisk status därmed inte skulle beröras av bestämmelsen. Detta 
då undantaget inte medger en sämre status än god, dvs. den enda möjliga klassen för kemisk 
status, och försämringar inom klassen inte anses omfattas av artikeln. Denna tolkning får stöd 
av Naturvårdsverket som fastslår att utsläpp som kan medge undantag enligt artikel 4.7 inte 
omfattar utsläpp av prioriterade ämnen som utgör grunden för den kemiska 
statusklassificeringen, eftersom kemisk status inte kan klassificeras till hög. Det ska enligt 
Naturvårdsverket innebära att dessa utsläpp aldrig får medföra en statusförsämring, eller att 
alla nödvändiga åtgärder ska vidtas för att motverka en sådan statusförsämring.139 En 
försämring av befintlig status ska därmed bara medges i samband med vissa nya, 
samhällsnyttiga verksamheter 140 och då endast i fråga om ekologisk status.141 I nuläget har 
endast undantag i form av tidsfrist enligt 4 kap. 9 § eller mindre stränga krav enligt 10 § VFF 
tillämpats av Vattenmyndigheterna i Sverige142, varför det är oklart vilket utrymme till 
undantag som skulle kunna ges med stöd av 4 kap. 11 § VFF.  
 
Även om vattenmyndigheten inte kan besluta om undantag i en vattenförekomst som betydligt 
kan komma att påverkas av nya verksamheter enligt 4 kap. 11 § VFF, där ett undantag skulle 
möjliggöra tillstånd för en ny verksamhet i ett senare skede, innebär det dock inte att 

                                                 
135 Naturvårdsverket, Undantag enligt vattenförvaltningsförordningen, Mindre stränga kvalitetskrav och 
tidsfrister samt statusförsämring, remissversion, 2008-07-18, s 45. 
136 SOU 2002:107, s 136. 
137 Commission of the European Communities, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the 
Council on environmental quality standards in the field of water policy and amending Directive 2000/60/EC, 
{COM(2006) 397 final}, {COM(2006) 398 final}, Commission Staff Working Document, Impact Assessment, 
Bryssel, 2006-07-17, s 18f. 
138 Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive, Exemptions to the environmental 
objectives under the water framework directive allowed for new modifications or new sustainable human 
development activities (WFD Article 4.7), Policy Paper, 2007, s 6. 
139 Naturvårdsverket, Undantag enligt vattenförvaltningsförordningen, Mindre stränga kvalitetskrav och 
tidsfrister samt statusförsämring, remissversion, 2008-07-18, s 44f. 
140 Ibid., s 4. 
141 Ibid., s 45. 
142 http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv, 2011-08-10. 
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verksamheterna inte kan tillåtas enligt miljöbalken. Vid tillståndsprövningen av ny 
verksamhet förutsätts att miljöbalkens krav, innefattande intresseavvägningarna i 2 kap., är 
uppfyllda och bara i den mån kraven inte uppnås, exempelvis genom att miljömålen kan 
komma att överträdas, kan prövningsmyndigheten bedöma att den nya verksamheten inte kan 
tillåtas.143 Det har också diskuterats fall där tillstånd redan har givits en ännu inte uppstartad 
verksamhet och påverkan på vattenkvaliteten därmed inte kunnat inberäknas vid 
statusklassificeringen. Verksamheten har således inte genomgått någon undantagsprövning 
enligt 4 kap. 11 § VFF. När sedan verksamheten är i drift kan statusen försämras. 
Naturvårdsverket bedömer det som inte omöjligt att EG-kommissionen kan betrakta detta 
skeende som en otillåten statusförsämring som har sin grund i en avsaknad av 
förhandsprövning av undantag. Utfallet torde bero på om förhandsprövningskravet ska anses 
gälla i relation till aktuell status, oavsett om den har fastställts formellt eller inte. Eftersom det 
saknas rättspraxis i detta hänseende144 är det svårt att bedöma konsekvenserna av ovan 
nämnda situation.  

3.3.4 Undantag i Göta älv i Göteborgstrakten  
Göta älv har från dess mynning till Surte som vattenförekomst klassificerats som kraftigt 
modifierat vatten och dess status har bedömts ha måttlig ekologisk potential orsakad av fysisk 
påverkan. Sträckningen är uppströms påverkad av vattenkraftverk och strandskoning samt 
fram till Lärjeån av muddringar och omfattande infrastruktur genom staden och hamnen i 
Göteborg. Miljökvalitetsnormen god ekologisk potential ska vara den status som ska uppnås 
fram till 2021.145 Den kemiska statusen bedöms inte vara god med avseende på 
miljöproblemet kvicksilver för något vatten i Västerhavets vattendistrikt. Problemen med 
kvicksilver anses idag inte kunna åtgärdas inom det närmsta seklet då det saknas både 
tekniska och ekonomiska förutsättningar för detta. Eftersom inga svenska vatten uppnår god 
kemisk status som en följd av den i dotterdirektivet satta normen på 20 µg/kg för kvicksilver i 
biota ifrågasätts det emellertid om det krävs en gemensam europeisk diskussion om normen 
för sediment/biota är korrekt satt i förhållande till halten i vatten.146 Vattenmyndigheten har 
förutom undantag i form av mindre strängt krav för kvicksilver i ytvatten, även fastställt en 
särskild miljökvalitetsnorm som innebär att nuvarande halter av kvicksilver inte bör öka till 
2015 i förhållande till de 2009 fastställda halterna. I fråga om andra kemiska ämnen har det 
däremot inte beslutats om några mindre stränga krav avseende kemisk ytvattenstatus för 
vattenförekomsterna från Rivö fjord till Surte.147 I sträckningen från Rivö fjord till Surte finns 
idag beslutat en tidsfrist att uppnå god ekologisk potential till 2021 och för Rivö fjord, som 
bildar utloppet av Göta älv, ett tidsbegränsat undantag fram till 2021 avseende TBT eftersom 
god kemisk status ej uppnåddes där 2009 till följd av TBT.148 Provtagning 2006 i sediment 
har visat på halter av TBT på 460 µg/kg ts som tydligt överskrider gränsvärdet 100 µg/kg ts 
enligt norska bedömningsgrunder. God kemisk ytvattenstatus förväntas dock vara uppnådd 

                                                 
143 SOU 2002:107, s 137. 
144 Naturvårdsverket, Undantag enligt vattenförvaltningsförordningen, Mindre stränga kvalitetskrav och 
tidsfrister samt statusförsämring, remissversion, 2008-07-18, s 47. 
145 Se VISS – VattenInformationsSystem Sverige 2010-04-23, Vattenförekomster SE640390-126851, s 3, 
SE640539-127129, s 3, SE640829-127358, s 3 samt SE641421-127450, s 3. 
146 Vattenmyndigheten Västerhavet, Förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt 2009-2015, 2010, s 75. 
147 Ibid., s 153f, se även Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt - Föreskriften 
om kvalitetskrav för vattenförekomster. Länsstyrelsen Västra Götalands läns föreskrifter 14 (FS 2009:533) om 
kvalitetskrav för vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt, 11 §, samt bilaga 1. 
148 Länsstyrelsen Västra Götalands läns föreskrifter 14 (FS 2009:533) om kvalitetskrav för vattenförekomster i 
Västerhavets vattendistrikt, Bilaga 1, s 32-33 samt 68. 
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2021 även om inga åtgärder har kunnat anges för att minska koncentrationen i 
vattenförekomsten eftersom källorna och påverkan till föroreningarna inte är kända.149  

3.4 Vilken typ av normer utgör miljökvalitetsnormerna för prioriterade 
ämnen? 

3.4.1 Olika typer av miljökvalitetsnormer och betydelsen av distinktionen  
I samband med införandet av vattendirektivet i svensk rätt vidgades begreppet 
miljökvalitetsnorm i miljöbalken till att omfatta inte bara gränsvärden som inte får över- eller 
underskridas enligt den första punkten i 5 kap. 2 § MB, utan även av en lägre kravnivå i form 
av riktvärden som inte bör över- eller underskridas och värden som ska eftersträvas enligt den 
andra punkten. Syftet med gränsvärdena blir att ange en för människor och miljö säker nivå 
och de förväntas därmed ha en mer styrande effekt emedan syftet med de svagare riktvärdena 
blir ett annat genom att de återspeglar en målsättning om att få ned föroreningar och 
störningar till en godtagbar nivå.150 Miljökvalitetsnormerna kan enligt paragrafens tredje 
punkt även avse en förekomst av vissa indikatororganismer som ger en bild av tillståndet i 
miljön. Slutligen kan miljökvalitetsnormer utgöra krav på miljökvaliteten som följer av det 
svenska medlemskapet i EU.151  
 
Miljökvalitetsnormer som ska uppnås har i förarbeten angivits ha en starkare styrande verkan 
än de som bör uppnås, men att den rättsliga följden av ett överskridande för de olika 
normtyperna ska vara densamma.152 Bedömningen om normer ska klassificeras som 
gränsvärdesnormer eller andra normer kan dock ändå anses vara av stor vikt eftersom typen 
av miljökvalitetsnorm påverkar den rättsverkan normen har. Detta gäller bl.a. om de nya 
bestämmelserna i 2 kap. 7 § innefattande stoppregeln mot tillkommande störningar ska vara 
tillämpliga. Gränsvärdesnormer medför då jämfört med andra normer strängare krav i 
prövning och tillsyn.153  

3.4.2 Bedömningen av miljökvalitetsnormerna för de prioriterade ämnena 
Det har ifrågasatts hur vattendirektivets syfte att tillförsäkra hela gemenskapen en god 
vattenstatus senast år 2015 ska uppnås mot bakgrund av att vattendirektivets text, som anges 
ha tillkommit efter många kompromisser, anses vara väldigt öppen för varierande 
tolkningar.154 Ett av frågetecknen har i Sverige rört ordalydelsen om att miljökvalitetsnormer, 
som en koncentration eller utsläppsnivå av förorenande ämnen i vatten, sediment eller biota, 
inte bör överskridas enligt vattendirektivets artikel 2, punkt 35. I dotterdirektivet ges inga 
direkta definitioner utan istället hänvisas i artikel 2 till de i vattendirektivet angivna. Såsom 
normerna definieras i vattendirektivet har det hävdats att de får karaktären av att vara 
rekommenderande eftersom direktivets normer ska ange en eftersträvansvärd samt god nivå. 
Det hävdas då att beslutandet under direktivet ska präglas av ett strävande att uppnå den 
kvalitet som normen anger.155 I fråga om miljökvalitetsnormerna för de prioriterade ämnena 
motsägs detta av det faktum att en anledning till varför EU-kommissionen valde att inte låta 

                                                 
149 Se VISS - vattenInformationsSystem Sverige: http://www.viss.lst.se/ (2010-04-23), Vattenförekomst Rivö 
fjord SE574050-114780, s 2ff samt s 9. 
150 Rubenson, Miljöbalken - den nya miljörätten, 2008, s 57f. 
151 5 kap. 2 § miljöbalken. 
152 SOU 2005:59, s 87f, se även SOU 2005:113, s 60. 
153 Prop. 2009/10:184, s 43 samt 46. 
154 Mahmoudi, Rubenson, Miljörättens grunder: svenska och europeiska regler i ett internationellt perspektiv, 
2004, s 129. 
155 Emmelin, Lerman, Miljöregler – hinder för utveckling och god miljö?, Research Report 2004:09, 2004, s 52. 
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medlemsstaterna själva fastställa dessa normer var att de olika länderna befarades välja olika 
kravnivåer att uppnås efter egna bedömningar. Att de gemenskapsrättsligt fastställda 
normerna var att betrakta som en garanti för att uppnå en emellan medlemsstaterna jämbördig 
kravnivå talar därmed för att de angivna normerna är att betrakta som gränsvärdesnormer och 
inte nivåer som en enskild stat kan välja att se som riktvärden.156 Att det i dotterdirektivets 
bilaga B anges att normerna inte får överskridas ger dem vidare karaktären av gränsvärden, en 
hållning som även bekräftas från EU-håll. I egenskap av dotterdirektiv ska direktiv 
2008/105/EG läsas mot bakgrund av vattendirektivet där angivelsen om att 
miljökvalitetsnormer ”inte bör överskridas” enligt samma EU-källa ska avse strikta värden 
och inte rekommenderande sådana.157 Den omständigheten att värdena har fastställts till 
sådana koncentrationer som anses utgöra en säker gräns för att skydda växter och djur i 
ytvatten talar därutöver för att fastställda nivåer utgör gränsvärden och inte eftersträvansvärda 
mål. Medlemsstaterna framhålls vara förpliktade att följa dessa normer och att tillse att de 
respekteras i alla ytvatten. Skulle en vattenförekomst inte klara angivna normer vid utsatt tid 
krävs att staten sätter in erforderliga åtgärder för att klara normen.158 De i vattendirektivet 
angivna normerna har i andra sammanhang också liknats vid de bindande gränsvärden som 
läggs fram i beslut om vissa verksamheter av svenska domstolar och myndigheter. Överskrids 
dessa gränsvärden uppkommer därmed ett straffansvar enligt ordinarie prövnings- och 
tillsynsreglering för samtliga verksamheter enligt bl.a. 24 kap. om tillstånd, 26 kap. om tillsyn 
samt 29 kap. om straff.159 
 
De normer som följer av vattendirektivet har enligt en aktuell proposition bedömts bestå i ett 
uppfyllande av miljökvalitetsmålen inom angivna tidsramar jämte ett krav om icke-
försämring. Att vattenförvaltningsförordningens och av vattenmyndigheterna fastställda 
miljökvalitetsnormer inte har formulerats som gränsvärdesnormer eller målsättningsnormer 
har lett till bedömningen att miljökvalitetsnormerna för vatten ska klassificeras som sådana 
normer som följer av det svenska EU-medlemskapet, i enlighet med 5 kap. 2 § 1 st. 4 pkt. 
MB.160 En hållning gentemot ovan anförda är att visserligen är flertalet miljökvalitetsnormer 
för vatten att betrakta som s.k. andra normer och inte gränsvärdesnormer, men att rättsläget 
för normerna för kemisk ytvattenstatus är mer oklart eftersom det anses osäkert huruvida 
normerna enligt dotterdirektivet utgör gränsvärdesnormer eller riktvärdesnormer. Att det rör 
sig om särskilt miljö- och hälsofarliga ämnen som anger nivåer för vad miljön anses tåla ska 
emellertid tala för att dessa normer bör utgöra gränsvärdesnormer.161 Även Naturvårdsverket 
bedömer i en remiss om förslag till tillsynsvägledning att även om inte svenska regler 
uttryckligen angivit vilken typ av miljökvalitetsnormer prioriterade ämnen utgör bör 
normerna för kemisk ytvattenstatus gällande prioriterade ämnen ses som gränsvärdesnormer 
enligt 5 kap. 2 § 1:a st. p. 1. Miljökvalitetsnormerna för prioriterade ämnen har genomförts i 
svensk rätt främst genom hänvisningar i svensk lagtext avseende dotterdirektivets mer 
                                                 
156 Commission of the European Communities, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the 
Council on environmental quality standards in the field of water policy and amending Directive 2000/60/EC, 
{COM(2006) 397 final}, {COM(2006) 398 final}, Commission Staff Working Document, Impact Assessment, 
Bryssel, 2006-07-17, s 14ff. 
157 Enligt korrespondens med Dr. Madalina David vid Europeiska kommissionen, enheten för vatten, 2011-03-
18 samt 2011-03-21. 
158 Commission of the European Communities, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the 
Council on environmental quality standards in the field of water policy and amending Directive 2000/60/EC, 
{COM(2006) 397 final}, {COM(2006) 398 final}, Commission Staff Working Document, Impact Assessment, 
Bryssel, 2006-07-17, s 17f. 
159 Emmelin, Lerman, Miljöregler – hinder för utveckling och god miljö?, Research Report 2004:09, 2004, s 51f. 
160 Prop. 2009/10:184, s 42. 
161 Kruse, Rapport angående rättsverkan och tillämpning av miljökvalitetsnormer för vatten – genomförande av 
ett uppdrag från Naturvårdsverket, Dnr 537-12758-09, 2010, s 11(70). 
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centrala delar, vilket därmed ska innebära att dessa EU-regler kommer att gälla direkt som 
svenska regler. Eftersom dotterdirektivet anger direkta gränsvärden kan dessa normer enligt 
Naturvårdsverket inte bedömas som något annat än gränsvärdesnormer för tillämpande 
myndigheter.162  

4 Miljökvalitetsnormers och åtgärdsprograms rättsliga 
verkan 

4.1 Introduktion 
Enligt svensk miljö- och planlagstiftning medför risken för överskridande av 
miljökvalitetsnormer vissa rättsliga effekter, till exempel att etableringen av ny eller 
utbyggnaden av befintlig verksamhet kan stoppas trots att annan diffus påverkan är 
huvudorsaken till överskridandet.163 Svenska miljöproblem har historiskt hanterats 
framgångsrikt genom utsläppskrav för större individuella punktkällor; en metod som dock inte 
har fungerat när det gäller diffusa utsläpp eller flera mindre källor. I samband med 
miljöbalkens ikraftträdande kompletterades därför den tidigare individuellt inriktade 
tillståndsprövningen och tillsynen med regler om miljökvalitetsnormer, dvs. ett angreppssätt 
som mer direkt avser den miljökvalitet som eftersträvas.164 Miljökvalitetsnormer anger lägsta 
godtagbara miljökvalitet för ett visst område och kompletterar hänsynsreglerna i 2 kap. 
avseende miljötillståndet.165  
 
Miljökvalitetsnormer kan således medföra att strängare krav på åtgärder ställs. Reglerna som 
styr tillämpningen av miljökvalitetsnormer har emellertid inte blivit det effektiva verktyg som 
skulle kunna förväntas när krav ska ställas på verksamheter vid tillsyn och tillståndsprövning 
eftersom det anses ha funnits en osäkerhet i mätdataunderlaget, en begränsad praxis avseende 
miljökvalitetsnormer och oklara bestämmelser på området.166 Ett annat problem i 
tillämpningen av bestämmelserna om miljökvalitetsnormer är att de rättsliga konsekvenser 
som följer när en miljökvalitetsnorm riskerar att överskridas inte framgår av 5 kap. MB för 
enskilda verksamhetsutövare eller i samband med ändrad markanvändning. De fastställda 
åtgärdsprogrammen ger därutöver sällan någon detaljerad vägledning för hur individuella 
verksamheter kommer att beröras om normerna överskrids. Istället ges ett stort utrymme för 
den inverkan normerna kan ha genom att bedömningen sker genom de allmänna 
hänsynsreglerna i 2 kap. MB samt reglerna i 2 kap. PBL.167  
 
Miljökvalitetsnormerna riktar sig främst till myndigheter och kommuner vilka enligt 5 kap. 3 
§ MB och 2 kap. 10 § nya PBL ska tillse att miljökvalitetsnormerna följs. Om normerna 
riskerar att överskridas kan höga försiktighetskrav ställas på en befintlig verksamhet enligt 2 
kap. 7 § MB medan en ny verksamhet eller ett planläggningsbeslut helt kan stoppas enligt 2 
kap. 7 § MB samt 2 kap. 10 § nya PBL. Myndigheter och kommuner ska härvid använda de 
rättsliga verktyg de förfogar över för att tillse att normerna följs. Åtgärdsprogram fyller här en 

                                                 
162 Naturvårdsverket, Förslag till vägledning om tillämpning av miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för 
vatten inom tillsynsarbetet, Remissversion, Dnr 190-2850-10 Rv, 2010-12-17, s 13(26), se även s 22(26). 
163 Naturvårdsverkets rapport 5915, Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften?, 2008, s 27. 
164 SOU 2002:107, s 85f, se även SOU 2010:17. s 28. 
165 Prop. 1997/98:45, del 2, s 42ff. 
166 Kruse, Rapport angående rättsverkan och tillämpning av miljökvalitetsnormer för vatten – genomförande av 
ett uppdrag från Naturvårdsverket, Dnr 537-12758-09, 2010, s 2(70). 
167 Naturvårdsverkets rapport 5915, Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften?, 2008, s 107. 
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viktig funktion i att samordna myndigheters och kommuners arbete och för att ge underlag till 
beslut om de mest kostnadseffektiva åtgärderna.168  

4.2 Miljökvalitetsnormers rättsliga verkan 
Miljökvalitetsnormer som styrmedel har betraktats som effektiva i så motto att de kan hindra 
all ytterligare påverkan från nya verksamheter. Samtidigt har de inte ansetts vara tillräckligt 
flexibla eftersom de kan hindra nyetableringar med modernare teknik än befintliga 
verksamheters.169 Instrumentet miljökvalitetsnormer har vidare konstaterats vara förenat med 
osäkerheter i fråga om innebörd och tolkning samt vara i behov av utveckling inte minst i 
ljuset av de krav vattendirektivet ställer.170 Det har även efterfrågats en genomgripande 
översyn av tillämpningen och genomförandet av miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram 
bland annat för att ge vattenförvaltningen ett effektivare genomslag i miljöarbetet.171  

4.2.1 Vad innebär det att myndigheter och kommuner ska ansvara för att 
miljökvalitetsnormer följs enligt 5 kap. 3 § MB? 

Genom att myndigheter och kommuner anges ha ett direkt ansvar för att miljökvalitetsnormer 
följs enligt 5 kap. 3 § MB172 anses de bundna av miljökvalitetsnormerna och åläggs därför 
också att tillämpa dem i sin utövning. Av betydelse är då frågan om hur det materiella 
rättsläget för enskilda påverkas av miljökvalitetsnormerna och vilka skyldigheter som därmed 
åläggs dem. Från den 1 september 2010 ska miljökvalitetsnormer ”följas” från att 
myndigheter och kommuner tidigare ska ha säkerställt att normerna skulle uppfyllas.173 Ordet 
”säkerställa” bedömdes i utredningen som svårtolkat för både tillämpande myndigheter och 
verksamhetsutövare, bland annat i fråga om paragrafen utgjorde en materiell bestämmelse 
som kunde ligga till grund för krav gentemot enskilda samt styra myndighetens resultat vid 
prövningen.174 Detta skulle kunna innebära att myndigheter och kommuner i varje ärende 
måste föreskriva alla tänkbara åtgärder för att verksamheten eller åtgärden under prövning 
eller tillsyn skulle följa miljökvalitetsnormen alternativt att hela kravet att klara normen skulle 
komma att belasta den nyaste verksamheten. Ett sådant krav har ansetts innebära ett 
betydande hinder för både samhällsplanering och näringsverksamhet samt motverka den 
erforderliga fördelningen av krav och styrmedel för att en miljökvalitetsnorm ska kunna 
följas. Att kravet om att miljökvalitetsnormer inte skulle åsidosättas tidigare även reglerades i 
2 kap. 7 § MB skapade vidare en osäkerhet om vad denna bestämmelse innebar och hur 
långtgående krav som kunde ställas mot verksamhetsutövare, något som åtgärdats genom 
ovan nämnda ändring som bidrar till att samla materiella krav i form av hänsynsregler i 2 kap. 
miljöbalken.175 I yttranden över ändringen har från länsstyrelsehåll betonats vikten att det i 
bestämmelsen görs tydligt när myndigheter och kommuner ska klara miljökvalitetsnormer och 
att normerna ska följas vid planering samt planläggning. Flera andra länsstyrelser och bl.a. 
Naturvårdsverket har motsatt sig ändringen med motiveringen att den är för vag.176  
 

                                                 
168 Naturvårdsverkets rapport 5915, Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften?, 2008, s 30. 
169 Michanek, Den svenska miljörätten, 2008, s 57. 
170 SOU 2002:107, s 85f. 
171 Kruse, Rapport angående rättsverkan och tillämpning av miljökvalitetsnormer för vatten – genomförande av 
ett uppdrag från Naturvårdsverket, Dnr 537-12758-09, 2010, s 1 samt 12(70). 
172 Prop. 2009/10:184, s 74f. 
173 Se SFS 1998:808, 5 kap. 3 § miljöbalken. 
174 SOU 2005:59, s 120. 
175 Prop. 2009/10:184, s 38, se även SOU 2005:59, s 120. 
176 Prop. 2009/10:184, s 37f. 



 31 

Även om myndigheter och kommuner enligt 5 kap. 3 § MB ska ansvara för att 
miljökvalitetsnormerna följs kan individuell prövning enligt motivuttalanden inte fungera som 
enda styrmedel för att normen ska följas, särskilt om det finns diffus påverkan. Det är istället 
genom åtgärdsprogrammets nödvändiga helhetsperspektiv som det kan säkerställas att normen 
klaras.177 Ändringen i paragrafen kan således även förklaras mot syftet att förstärka 
åtgärdsprogrammens funktion. Åtgärdsprogrammen beskriver bl.a. vilka styrmedel som krävs 
för att klara normerna och hur kraven ska fördelas mellan de olika källorna som bidrar till 
överträdande av normerna.178 Om paragrafens tidigare ordalydelse skulle tolkas som att 
myndigheter måste säkerställa att miljökvalitetsnormerna klaras vid varje prövning skulle det 
innebära att möjligheten till den kravfördelning som är nödvändig för uppfyllande av normer 
togs bort. En orimlig följd skulle härmed kunna bli att en myndighet inte bara skulle kunna 
utan också skulle tvingas att ställa mycket långtgående krav mot en verksamhetsutövare. Inte 
heller i fallet av diffusa föroreningar kan ett förbud mot en verksamhet under prövning 
innebära ett säkerställande av normens uppfyllande eftersom diffusa källor inte är 
tillståndspliktiga och ofta har en svag miljötillsyn. Det har även ansetts orimligt att kräva att 
myndigheten vid sitt utfärdande av generella föreskrifter, vilket tidigare direkt reglerades i 5 
kap. 3 § MB, skulle säkerställa att just dessa föreskrifter skulle leda till att normen klarades, 
något som skulle leda till att det då saknades en fördelningsfunktion. Det har istället bedömts 
som lämpligare med en helhetsbedömning som kan ge underlag för hur stor del föreskrifterna 
ska utgöra av den totala bördan i förhållande till andra verktyg.179  

4.2.2 Tillståndsprövning och tillsyn som verktyg för att uppfylla 
miljökvalitetsnormer  

Miljökvalitetsnormer måste beaktas vid de två centrala kontrollförfarandena 
tillståndsprövning och tillsyn där såväl vattenverksamhet som miljöfarlig verksamhet 
generellt fordrar dels tillstånd för att drivas180 dels en omfattande tillsyn. All verksamhet ska 
också bedrivas på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormer inte överskrids, vilket gäller såväl 
befintlig som nytillkommande verksamhet och oavsett om verksamheten är tillståndspliktig 
eller ej.181 Genom tillståndsprövningen och tillsynsarbetet blir miljökvalitetsnormerna ett 
medel för att upprätthålla miljökvaliteten i ett visst område. De av myndigheterna och 
kommunerna vidtagna åtgärderna för uppfyllande av normerna, innebär att 
miljökvalitetsnormerna får, om än indirekt, även en styrande effekt för enskilda 
verksamhetsutövare.182 
 
För att tillsyns- och tillståndsmyndigheter ska kunna underbygga sina krav och tillsynsbeslut i 
syfte att upprätthålla miljökvalitetsnormer, förutsätts att de kan grunda kraven på ett 
tillförlitligt underlag, något som kan vara problematiskt i vattenrelaterade ärenden eftersom 
förhållandena i många vattenförekomster fortfarande inte är helt klarlagda.183 I 
tillsynsmyndighetens bedömningar kring kravnivå, åtgärder och bördefördelningar förväntas 
därutöver åtgärdsprogram, såsom det som har fastställts för att uppfylla vatten- och 
dotterdirektivets krav, ge ett övergripande underlag medan verksamhetsutövare ska 

                                                 
177 SOU 2005:59 s 132. 
178 Prop. 2009/10:184, s 38. 
179 SOU 2005:59, s 118ff. 
180 Tillstånd krävs för vattenverksamheter enligt 11 kap. 9 § miljöbalken och för miljöfarliga verksamheter enligt 
9 kap. 6 § miljöbalken som vidare närmare regleras i FMH. 
181 2 kap. 7 § samt 5 kap. 3 § miljöbalken, se även prop. 1997/98:45, del 2, s 46f. 
182 Prop. 1997/98:45, del 2, s 46. 
183 Kruse, Rapport angående rättsverkan och tillämpning av miljökvalitetsnormer för vatten – genomförande av 
ett uppdrag från Naturvårdsverket, Dnr 537-12758-09, 2010, s 5(70). 
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tillhandahålla information om den egna verksamheten. Tillsynsmyndigheten ska sedan 
komplettera med annat underlag av betydelse för bedömningar av krav som följer av 
miljökvalitetsnormerna för vatten.184 Tillsynsarbetet anses därmed ge bättre förutsättningar än 
tillståndsprövningen till helhetsbedömningar över behovet av åtgärder och fördelning mellan 
olika verksamheter och vattenförekomster samt övergripande avvägningar. 
Tillsynsmyndigheterna förutsätts således vara de aktörer som bäst kan både redovisa det 
nödvändiga underlaget för prövningen och ange de åtgärder som krävs för att normerna ska 
följas.185 Tillsynsmyndigheten är dock begränsad vad gäller att föreskriva om åtgärder vid 
tillståndsprövade verksamheter utan är istället hänvisad till att försöka få till stånd en 
omprövning av tillstånd eller villkor i syfte att uppnå de önskade åtgärderna.186  
 
Även om tillståndsmyndigheten har möjlighet att hindra nyetablering av en verksamhet kan 
den emellertid inte upphäva tillståndet för en befintlig verksamhet endast utifrån det skälet att 
en miljökvalitetsnorm har överskridits.187 Miljökvalitetsnormerna kan likväl inverka på 
befintliga verksamheter på grund av att myndigheter och kommuner är skyldiga att tillse att 
normerna följs. När befintliga verksamheters tillstånd prövas, såsom vid ändring av 
verksamheten, kan tillståndsmyndigheten ställa krav som grundas i miljökvalitetsnormer, 
även om verksamhetsutövaren i samband därmed inte kan beläggas med alltför höga krav. 
Oavsett om miljökvalitetsnormer är överskridna eller ej tillämpas alltid de allmänna 
hänsynsreglerna i 2 kap. 2-6 §§ MB.188  

4.2.2.1 Särskilt om de allmänna hänsynsreglernas betydelse 

I samband med tillståndsprövning och tillsyn av en verksamhet ställs således krav på 
verksamhetsutövaren utifrån miljöbalkens mål och de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. MB 
som till skydd för människors hälsa eller miljön förutsätter skyddsåtgärder och 
försiktighetsmått mot skada och olägenhet. Bestämmelserna avser alla som bedriver eller 
ämnar bedriva en verksamhet eller åtgärd och omfattar således förutom prövning av nya 
verksamheter även ändring av befintliga verksamheter och omprövning av tillstånd och 
villkor.189 Med stöd av reglerna i 2 kap. MB kan krav ställas på bästa möjliga teknik, att det 
iakttas en försiktighet i verksamheten, en tillräcklig kunskap, val av miljövänligare produkter 
samt hushållande med råvaror och energi. Lokaliseringskravet i 2 kap. 6 § MB kan vidare 
användas för att stoppa en ny verksamhet från att etablera sig på en viss plats, särskilt som ny 
verksamhet, jämfört med befintlig sådan, lättare kan omlokaliseras utan att det blir orimligt 
enligt 2 kap. 7 § MB. Dock kan en befintlig verksamhet ändras eller få tillstånd omprövat med 
stöd av bestämmelsen.190 Paragrafen rör även tillfälliga verksamheter och åtgärder såsom 
muddring såvida inte verksamheten eller åtgärden är av försumbar betydelse för miljön.191 
Lokaliseringsprövningen kan påverkas av försiktighetsmått som minskar olägenheterna, 
exempelvis om tillräckliga skyddsåtgärder vidtas kan en fortsatt verksamhet godtas i stället 

                                                 
184 Naturvårdsverket, Förslag till vägledning om tillämpning av miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för 
vatten inom tillsynsarbetet, Remissversion, Dnr 190-2850-10 Rv, 2010-12-17, s 2(26). 
185 Kruse, Rapport angående rättsverkan och tillämpning av miljökvalitetsnormer för vatten – genomförande av 
ett uppdrag från Naturvårdsverket, Dnr 537-12758-09, 2010, s 4f(70). 
186 Ibid., s 8(70). 
187 24 kap. 3 § miljöbalken e contrario. 
188 Gipperth, Miljökvalitetsnormer -  En rättsvetenskaplig studie i regelteknik för operationalisering av miljömål, 
Uppsala universitet, 1999, s 174f. 
189 Prop. 1997/98:45, s 264, samt 2 kap. 1 § miljöbalken. 
190 Naturvårdsverket, Hamnar, handbok 2003:7, s 37f. 
191 Prop. 1997/98:45, del 2, s 19f samt Rubenson, Miljöbalken - Den nya miljörätten, 2002, s 30ff. 
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för att verksamheten behöver omlokaliseras till höga kostnader.192 I detta sammanhang ska 
också en skälighetsavvägning göras enligt 2 kap. 7 § MB med den innebörden att kraven 
enligt de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 2–6 § MB endast gäller om det inte är orimligt att 
uppfylla dem. I avvägningen ska miljönyttan ställas mot kostnaden för den miljöförbättrande 
åtgärden och om kostnaderna bedöms vara orimliga i förhållande till nyttan med den 
efterfrågade åtgärden kan avstås från att ställa sådana krav. Enligt paragrafens tidigare 
ordalydelse i andra stycket fick en miljökvalitetsnorm emellertid inte åsidosättas till följd av 
skälighetsavvägningen.193 Kunde inte normen klaras utan att det ledde till orimligt höga krav 
på verksamheten kunde det innebära att verksamheten i värsta fall fick förbjudas eftersom 
avvägningen i skälighetsregeln inte fick leda till att en norm överskreds. Dock kunde tillstånd 
beviljas om ett förbättringsöverskott åstadkoms.194 
 
Enligt den nya ordalydelsen i 2 kap. 7 § MB gäller att trots den skälighetsavvägning som ska 
göras enligt de allmänna hänsynsreglerna vid den enskilda prövningen ska ställas de krav som 
behövs när en gränsvärdesnorm inte följs. Kraven gäller emellertid redan när 
gränsvärdesnormen riskerar att inte följas. Ordalydelsen ”som behövs” innebär att längre 
gående krav än enligt den gjorda avvägningen kan åläggas de verksamheter eller åtgärder som 
bidrar på ett inte obetydligt sätt till överskridandet av normen. De ytterligare krav som kan 
ställas avser emellertid endast gränsvärdesnormer och omfattar således inte andra typer av 
normer som istället blir bedömda enligt de allmänna hänsynsreglerna såvida det inte anses 
orimligt att följa dem. Om det finns ett för gränsvärdesnormen fastställt åtgärdsprogram ska 
det ge vägledning i hur långtgående krav som kan ställas. Åtgärdsprogram förväntas härvid ge 
den överblick av problemen och de möjliga åtgärderna som krävs för att kunna fastställa 
behovet av att ställa längre gående krav. Det åligger annars myndigheterna att visa de krav 
som måste ställas för att normen ska följas eftersom en enskild verksamhetsutövare, trots 
bevisbörderegelns krav om att visa att de allmänna hänsynsreglerna följs, inte kan förväntas 
ha den helhetsbild över alla olika källor för att kunna avgöra vilka behoven är för att en 
gränsvärdesnorm ska följas.195  
 
Skälighetsavvägningen ska normalt sett inte få medföra att kraven är orimliga att uppfylla 
men i enlighet med EG-rätten bör en EU-gemensamt grundad miljökvalitetsnorm emellertid 
innebära att om normen ställer högre krav än vad bästa möjliga teknik kan åstadkomma kan 
ytterligare åtgärder regleras i tillståndet, utan att andra åtgärder som kan behöva vidtas för att 
uppnå normen påverkas. Detta grundar sig på att en miljökvalitetsnorm alltid anger den 
miniminivå som ska beaktas när hänsynsreglerna tillämpas och innebär också att vid 
omprövning kan ytterligare krav ställas än vad som kan fås med bästa möjliga teknik. 
Exempel på en sådan situation är om en miljökvalitetsnorm överträds i ett område där det 
enbart finns tillståndsgivna verksamheter som alla använder bästa möjliga teknik, dvs. att 
kraven inte har sänkts genom skälighetsavvägning. För att i denna situation uppfylla normen 
måste tillståndsmyndigheten vid omprövningen av tillstånden minska den tillåtna 
produktionsmängden i sådan utsträckning att normen kan uppfyllas. I vanliga fall torde det 
dock inom ett område inte finnas enbart tillståndspliktiga verksamheter, utan generellt sett bör 
det även finnas icke tillståndsgivna verksamheter för vilka det kan meddelas föreskrifter.196 
                                                 
192 Bengtsson, Bjällås, Rubenson, Strömberg, Miljöbalken - En kommentar på Internet, Norstedts Juridik/ Zeteo 
Litteratur \ Miljörätt \ Miljöbalken \ FÖRSTA AVDELNINGEN: ÖVERGRIPANDE BESTÄMMELSER \ 
2 kap. Allmänna hänsynsregler m.m. \ 2-7 §§ Hänsynsregler \ 6 § Val av plats* \ 6 §. 
193 Gipperth, Miljökvalitetsnormer - En rättsvetenskaplig studie i regelteknik för operationalisering av miljömål, 
Uppsala universitet, 1999, s 174f. 
194 Naturvårdsverkets rapport 5375, Miljökvalitetsnormer som styrmedel, 2004, s 14f. 
195 Prop. 2009/10:184, s 73f. 
196 Prop. 1997/98:45, del 1, s 262f. 
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Utgångspunkten är således att tillstånd, godkännande eller dispens inte får meddelas för en ny 
verksamhet som bidrar till att en miljökvalitetsnorm inte följs. Ur bestämmelsen i 2 kap. 7 § 
MB framgår att verksamheter eller åtgärder ändå kan tillåtas, trots att de medför en ökad 
förorening i förhållande till en gränsvärdesnorm, om de uppfyller kraven angivna i 
paragrafens punkter 1-3. Det kan noteras att den ökade föroreningen ska medverka till att 
gränsvärdesnormen inte följs på ett inte obetydligt sätt, varför bestämmelsen inte omfattar 
verksamheter med obetydlig påverkan, såsom en försumbar trafikökning. Enligt den första 
punkten får en verksamhet tillåtas om en verksamhets ökade föroreningar har kompenserats 
för i ett åtgärdsprogram.197 I den andra punkten stadgas att kompenserande åtgärder kan vidtas 
eller bekostas om möjligheterna att följa normen därigenom ökar i en inte obetydlig 
utsträckning, vilket enligt förarbeten till föregångarbestämmelsen 16 kap. 5 § MB ska 
innebära att hela det skapade utsläppsutrymmet inte får användas av den nya verksamheten 
utan förbättringsöverskottet ska ses som ett sätt att minska påverkan på miljökvaliteten. En 
väsentlig förutsättning för att en utsläppsreducerande åtgärd skulle ses som ett 
förbättringsöverskott framhölls vara att åtgärden inte redan krävdes enligt bland annat 2 kap. 
miljöbalken, utan endast avsåg kvalitetsförbättrande åtgärder.198 En sista möjlighet till 
undantag ges i punkten 3 för försämring under kortare tid eller i ett mindre område för 
verksamheter som i mindre avseende ökar föroreningarna om förutsättningarna för att följa 
miljökvalitetsnormen samtidigt ökar på längre sikt alternativt i ett större område.199 Den 
tillfälliga försämringen gäller dock under villkor att den inte strider mot försämringsförbudet i 
vattendirektivet. Därutöver anses försämringar i ett mindre område inte vara tillåtliga genom 
att åtgärder vidtas som kan främja miljökvaliteten i ett större område på grund av EG-rättsliga 
krav på genomförande av miljökvalitetsnormer.200 

4.2.2.2 Hanteringen av icke-försämringskravet 

Icke-försämringskravet kan påverka etableringen av nya verksamheter201 genom att 
tillståndsmyndigheterna inte får meddela tillstånd, godkännande eller dispens för en ny 
verksamhet om en gränsvärdesnorm därmed inte följs eller riskerar att inte följas, dock med 
vissa möjligheter till undantag enligt ovan.202 I förarbeten uppmärksammades tidigt 
problematiken att etableringen av ny eller utvidgningen av befintlig verksamhet i ett område 
skulle kunna hindras av ett försämringsförbud som är kopplat till att miljökvalitetsnormer 
riskerar att överträdas. Ett generellt försämringsförbud ansågs kunna medföra att ny 
verksamhet missgynnades framför befintlig verksamhet som inte riskerade några ytterligare 
krav när nya verksamheter tillkom. Försämringsförbudet ansågs dock kunna hanteras bland 
annat med förbättringsöverskottet enligt 16 kap. 5 § MB genom att verksamhetsutövaren för 
en ny eller ändrad verksamhet minskade föroreningen utanför den egna verksamheten och 
därmed skapade sig ett utsläppsutrymme i områden där normerna riskerade att överträdas. 
Den praktiska tillämpningen av instrumentet förbättringsöverskott ansågs dock ha varit oklar 
och exempel på dess användning förefaller ha saknats.203 I ett mål om muddring för att 
möjliggöra anlöp av större fartyg i Göteborgs hamn där redan överskridna 
miljökvalitetsnormer för kvävedioxid bedömdes kunna påverkas ytterligare, ansåg 
miljödomstolen att orsakssambandet inte var tillräckligt starkt för att 16 kap. 5 § MB skulle 

                                                 
197 Prop. 2009/10:184, s 74. 
198 SOU 2005:113, s 118f. 
199 Prop. 2009/10:184, s 74. 
200 SOU 2005:113, s 120. 
201 Ibid., s 118, se även 4 kap. 2 § VFF. 
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203 SOU 2005:113, s 118 samt s 191. 
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tillämpas.204 Den nu upphävda stoppregeln, som idag återfinns i en motsvarighet i 2 kap. 7 § 
MB, angav att tillstånd, godkännande och dispens inte fick meddelas för ny verksamhet om 
denna medverkade till att en norm överträddes,205 såvida inte åtgärder vidtogs som minskade 
föroreningarna från annan verksamhet. Denna möjlighet har i sin nuvarande tappning utökats 
till att möjliggöra kompenserande åtgärder vid annan verksamhet och omfattar då även enbart 
bekostandet av kompenserande åtgärder. Den tidigare stoppregelns avgränsning till endast nya 
verksamheter har i den nya bestämmelsen utökats till att även omfatta befintliga verksamheter 
samt åtgärder. Dock omfattas inte icke tillståndspliktiga verksamheter, även om sådana 
verksamheter kan prövas efter att en verksamhetsutövare inger en frivillig ansökan om 
prövning eller efter föreläggande från kommunal nämnd om verksamheten medför en risk för 
betydande föroreningar alternativt andra olägenheter för miljön.206  

4.2.2.3 Genombrytande av tillstånds rättskraft 

Samtidigt som ett tillstånd för en miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet ställer vissa 
krav på verksamhetsutövaren gäller tillståndet mot alla.207 Denna rättskraft ger 
verksamhetsutövaren ett skydd mot ytterligare krav från tillstånds- eller tillsynsmyndigheten 
med stöd av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. Tillståndet kan heller inte 
begränsas av förelägganden och förbud vilka endast kan bli aktuella om tillståndet 
åsidosätts.208 Rättskraften begränsas dock enbart till de i tillståndet prövade villkoren och 
avseende frågor som inte har bedömts i prövningen kan tillsynsmyndigheten utfärda 
föreläggande som grundas direkt på miljöbalkens mål och allmänna hänsynsregler. 
Verksamheter utan tillstånd saknar det skydd ett tillstånd normalt medför, vilket innebär att 
tillsynsmyndigheten kan förelägga om förbud mot att verksamheten fortgår eller om 
inskränkningar i verksamheten.209 Vad gäller verksamheter med tillstånd meddelade enligt 
tidigare lagstiftning gäller att tidigare prövade frågor fortfarande omfattas av 
tillståndsbeslutets rättskydd, varför dessa frågor inte ska beaktas i till exempel 
skälighetsavvägningen i 2 kap. 7 § MB.210 Tillsynsmyndigheten har emellertid möjlighet att 
trots befintligt tillstånd meddela brådskande förelägganden eller förbud i de fall ohälsa eller 
allvarlig miljöskada riskerar att uppkomma.211  
 
Ett tillstånd kan också helt eller delvis i vissa undantagsfall återkallas av 
tillståndsmyndigheten och den fortsatta verksamheten förbjudas.212 Ett exempel på detta är 
den s.k. stoppregeln i 2 kap. 9 § MB som kan stoppa en verksamhet om stor skada för 
människors hälsa eller miljö befaras och då även om övriga hänsynsregler har uppfyllts. 
Kravet att skadan är av väsentlig betydelse innebär dock en viktig begränsning och också att 
ett överskridande av en miljökvalitetsnorm inte självklart leder till ett återkallande av tillstånd 
som följd. Att notera är att i fråga om vattenverksamhet ger jämviktsregeln 11 kap. 6 § MB ett 
extra miljöskydd i förhållande till förbudsregeln i 2 kap. 9 § MB genom att innebära en lägre 
tröskel avseende skador och olägenheter i bedömningen om verksamheten är tillåtlig. Denna 
avvägning kan uppenbara att nyttan i form av exempelvis ett fåtal arbetstillfällen kan visa sig 
mindre än skador såsom ett skadat ekosystem. Omvänt innebär 2 kap. 9 § MB, som inte är en 

                                                 
204 Miljödomstolen Vänersborgs tingsrätt, Mål nr M 41-01. 
205 Prop. 2009/10:184, s 1. 
206 Michanek, Den svenska miljörätten, 2008, s 176ff. 
207 24 kap. 1 § miljöbalken. 
208 26 kap. 9 § miljöbalken. 
209 Naturvårdsverket, Operativ tillsyn, handbok 2001:4, 2003, s 92ff. 
210 Ibid., s 55f. 
211 26 kap. 9 §, 4 st. miljöbalken. 
212 24 kap. 3 § miljöbalken. 
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jämviktsregel, att när tröskeln av skada av väsentlig betydelse väl är nådd ska det för att 
verksamheten ska tillåtas finnas en väsentlig övervikt på nyttosidan. Praxis har emellertid i 
flera fall visat att den samhällsekonomiska bedömningen avgjort tillåtligheten framför 
naturvärdena.213 En verksamhet som medverkar till att en miljökvalitetsnorm, oavsett om det 
är en gränsvärdesnorm eller ej, inte följs bör kunna stoppas med denna bestämmelse, men det 
anses vara ovanligt att förutsättningarna blir uppfyllda och bestämmelsen har hittills inte 
tillämpats med avseende på miljökvalitetsnormer.214 Vidare får nämnda verksamheter 
bedrivas om dispens enligt 2 kap. 10 § MB beviljas av regeringen. Att notera i sammanhanget 
är att de nya bestämmelserna i 2 kap. 7 § MB inte ska förändra tillämpningen av 2 kap. 9 och 
10 §§ MB, som anger den yttersta gränsen för tillåtlighet.215  

4.2.2.4 Möjligheten till omprövning av tillstånd 

Tillståndsmyndigheten kan dock själva, eller på initiativ från tillsynsmyndigheten, begränsa 
befintlig miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet genom att ompröva tillstånd avseende 
produktionsmängd eller liknande bestämmelse om en verksamhets omfattning samt ändra 
eller upphäva villkor om en verksamhet av betydelse medverkar till att miljökvalitetsnormer 
inte följs. Dock kan inte själva tillståndet att bedriva verksamheten omprövas.216 En 
ytterligare omprövningsgrund enligt 24 kap. 5 § 9 MB utgörs av regeringens möjlighet att 
förbjuda utsläpp enligt 9 kap. 4 § MB i händelse av överträdande av en norm i ett område med 
en allvarlig föroreningssituation.217 En viktig förutsättning för paragrafens tillämpning är 
emellertid att det rör sig om verksamheter av betydelse.218 En annan begränsning består i att 
bara prövnings- och tillsynsmyndigheterna eller verksamhetsutövaren själv kan begära 
omprövning och därigenom tillse att en viss miljökvalitet uppnås. Enskilda har begränsade 
möjligheter att utifrån normerna ställa krav som rättssubjekt på den förväntade miljökvaliteten 
i området. Dessutom får enligt femte stycket omprövningen inte innebära sådana 
inskränkningar att verksamheten avsevärt försvåras.  
 
En problematik avseende miljökvalitetsnormerna för de prioriterade ämnena är att dessa inte 
ska uppnås förrän tidigast december 2015 och eftersom bestämmelsen om omprövning i 24 
kap. 5 § MB anses avse det fall då en gällande miljökvalitetsnorm faktiskt inte följs har det 
anförts att denna bestämmelse inte ska kunna tillämpas för dessa normer. I samband därmed 
förväntas också stora svårigheter uppstå vid genomförandet av vattenmyndigheternas 
åtgärdsprogram och när miljökvalitetsnormer för vatten ska följas. Det anses dock att det 
rimligen bör finnas möjlighet för tillsynsmyndigheten att ansöka om omprövning före dessa 
tidpunkter i den mån det är helt uppenbart att miljökvalitetsnormen inte kommer att följas på 
grund av den aktuella verksamheten.219 Det har samtidigt bedömts som osäkert om det är 
möjligt i det fall en norm endast riskerar att inte följas. Detta jämte den omständigheten att 
återkallande av tillstånd endast kan ske i undantagsfall har lett till att det ansetts finnas ett 
behov av att modifiera bestämmelsen för att öka möjligheterna till att kunna ompröva 
tillståndsprövade verksamheter och dessas villkor i syfte att följa en miljökvalitetsnorm.220 

                                                 
213 Michanek, Den svenska miljörätten, 2008, s 300, se även prop. 1997/98:45, del 1, s 369. 
214 Naturvårdsverket, Förslag till vägledning om tillämpning av miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för 
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4.2.2.5 Generella föreskrifter 

En miljökvalitetsnorm kan även utgöra grund för generella föreskrifter om försiktighetsmått 
för verksamheter inom ett område som samtidigt kan förklaras som miljöskyddsområde enligt 
7 kap. av regeringen om området är belastat med föroreningar. Genom att i samband med 
utfärdande av en miljökvalitetsnorm ge ett område områdesskydd fås således en möjlighet att 
med generella föreskrifter för det aktuella området binda såväl myndigheter i sin planering 
och prövning som enskilda verksamhetsutövare i deras verksamhet.221 Ett tillstånds rättskraft 
står sig med andra ord inte i förhållande till föreskrifter meddelade med stöd av exempelvis 7 
kap. 20 § avseende miljöskyddsområden respektive 9 kap. 5 § MB avseende miljöfarlig 
verksamhet. Enligt 24 kap. 1 § MB bryter sådana föreskrifter genom befintliga tillstånd, vilket 
kan medföra att tillstånd kan begränsas, få nya eller ändrade villkor eller helt återkallas och en 
fortsatt verksamhet förbjuds. Dock kan föreskrifter för miljöskyddsområden inte innebära 
inskränkningar i tillstånd meddelade enligt miljöskyddslagen. Generella föreskrifter kan heller 
inte användas mot vattenverksamheter. Att notera är att även om det med generella 
föreskrifter är möjligt att begränsa eller stoppa en verksamhet har de likväl inte tillämpats i 
syfte att klara miljökvalitetsnormer.222 Enligt 24 kap. 3 § 7 MB kan ett tillstånd vidare komma 
att helt eller delvis återkallas av tillståndsmyndigheten om så krävs för att uppfylla EG-
rättsliga krav. Detta skulle enligt vissa bedömare innebära att i den mån berörda 
verksamhetsutövare inte förmådde minska sina utsläpp så att den av EU beslutade 
miljökvalitetsnormen iakttogs skulle de kunna få sina tillstånd återkallade.223  
 
Varken vattenmyndigheten eller andra myndigheter som fastställer åtgärdsprogram har givits 
bemyndigande att meddela generella föreskrifter trots att detta skulle ge myndigheten 
möjlighet att själv initiera åtgärder i syfte att uppfylla miljömålen. Att vattenmyndigheten inte 
skulle få föreskriftsrätt förklarades med att direktivet inte innehöll krav på föreskriftsrätt för 
myndigheten som antog åtgärdsprogrammet. En sådan föreskriftsrätt skulle vidare omfatta 
områden med redan befintliga bemyndiganden och en vattenmyndighets föreskrifter skulle 
riskera att kollidera med andra myndigheters rätt. I den mån generella föreskrifter skulle 
behövas kunde vattenmyndigheten istället föreskriva om sådana i åtgärdsprogrammet dock 
utan att därmed kunna förhindra att länsstyrelse eller kommun själva bedömde att det inte 
skulle vara möjligt att ta fram generella föreskrifter. I utredningen framhölls att om 
vattenmyndigheternas första åtgärdsprogram inte fick tillräckligt reellt genomslag skulle detta 
kunna uppvägas av att nya och skärpta åtgärdsprogram efterhand togs fram. Om systematiska 
brister skulle uppenbara sig i reglerna om åtgärdsprogrammen, kunde däremot övervägas att 
stärka åtgärdsprogrammens funktion.224 

4.2.3 Erfarenheten av miljökvalitetsnormers styreffekt 
I en rapport från Naturvårdsverket 2008 angavs att den starkt styrande effekt normerna 
generellt förväntades få, bara har inträffat i ett fåtal fall avseende luftkvaliteten. Normerna för 
luft hade visserligen lett till att luftkvaliteten hade fått beaktas i många ärenden, särskilt där 
det har funnits åtgärdsprogram, men utan att risken för ett överskridande av normerna i någon 
större utsträckning hade medfört att verksamhet eller planering stoppats. I några fall hade det 
upplevts att normerna sannolikt medverkat till restriktioner och särskilda villkor. Enligt 
rapporten kunde den starka tilltron till åtgärdsprogrammens effekt på miljökvalitetsnormernas 
uppnående, starkt ifrågasättas. Det bedömdes att det fanns en uppenbar risk för att tillstånd 
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gavs till verksamheter eller att beslut fattades om detaljplaner som medförde ytterligare 
försämringar av luftkvaliteten i områden där normerna överskreds, samtidigt som 
åtgärdsprogrammen inte gav tillräckliga förbättringar.225 I en rapport från Boverket 
konstaterades att uppfyllandet av gällande miljökvalitetsnormer för luft ofta kom i konflikt 
med den nybyggnation som pågår bl.a. i Göteborgregionen.226 I Göteborg överskreds år 2010 
fortfarande normen för kvävedioxid, som gällt sedan januari 2006,227 trots att åtgärdsprogram 
för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid fastställdes i sin helhet redan 2006.228 

4.2.3.1 Hur hanteras miljökvalitetsnormer för vatten i svenska domstolar 

Även om det i dag finns begränsat med vägledande svensk praxis som berör tillämpning av 
miljökvalitetsnormer för vatten finns det några fall av viss betydelse. I ett rättsfall fastställde 
miljööverdomstolen en miljönämnds rätt att ingripa och utfärda föreläggande om installation 
av reningsutrustning på färjor som passerade Öresund när utsläppen kunde medverka till ett 
överskridande av miljökvalitetsnormen för kväveoxider, eftersom färjetrafiken ansågs vara 
föremål för den kommunala nämndens tillsynsansvar. Den omständigheten att normerna, som 
visserligen hade trätt i kraft, inte skulle vara uppfyllda förrän först vid en senare tidpunkt 
ansågs inte vara ett skäl till att hindra tillsynsmyndigheten från att agera. Eftersom det fanns 
en tydlig risk för att miljökvalitetsnormerna skulle överskridas vid datum för uppfyllande 
ansågs det berättigat för tillsynsmyndigheten att agera med motverkande åtgärder.229  
 
I ett mål om nyetablering av en hamn i Nynäshamn framfördes kritik över att det inte hade 
utretts hur den planerade verksamheten förhöll sig till de gällande miljökvalitetsnormerna för 
vatten. I domskälet beaktades den omständigheten att dessa normer fastställdes av 
vattenmyndigheten för att ha verkan den 22 december 2009, dvs. efter miljödomstolens dom. 
En senare presenterad utredning om vattenkvaliteten i området bedömdes fortfarande som 
otillräcklig för att uppskatta verksamhetens inverkan på vattenkvaliteten, dock ansåg 
miljööverdomstolen att normerna dels inte var gränsvärdesnormer enligt 5 kap. 2 § 1 st. 1 
MB, dels inte medförde bindande krav på vattenkvaliteten förrän vid senare tidpunkt. 
Miljööverdomstolen ansåg överlag att den sökta verksamheten endast marginellt skulle 
påverka vattenkvaliteten, förutom under byggskedet med en mindre tillfällig påverkan som 
dock inte ansågs skulle utgöra något hinder mot att nu tillåta verksamheten (att jämföra med 2 
kap. 7 § 2 st. MB).230  
 
Ett ytterligare mål rörde rätten att bedriva en befintlig och utökad hamnverksamhet, muddring 
jämte dispens från förbudet att dumpa schaktmassorna till havs. Länsstyrelsen med flera 
hävdade att ansökan om dispens för att dumpa muddermassor skulle avslås eftersom halterna 
av TBT i vissa masspartier i samband med hanterandet av massorna kunde spridas och 
innebära skada för marina organismer. Miljööverdomstolen menade å sin sida att det inte 
fanns risk för olägenhet för miljön varken avseende de första kortvariga störningarna eller i 
det längre perspektivet och ansåg inte heller att det krävdes ytterligare säkerställande 
utredning. Inte heller länsstyrelsens andrahandsyrkande om att gränsvärdet i muddermassorna 
skulle sänkas från en TBT-halt på 200 mikrogram/kg TS till 50 µg/kg TS ansågs som en 
nödvändig åtgärd och lämnades utan bifall. Miljööverdomstolen hänvisade här till att halten 
av TBT enligt utförda undersökningar låg väsentligt under nivån på 200 mikrogram/kg TS i 
                                                 
225 Naturvårdsverkets rapport 5915, Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften?, 2008, s 107. 
226 Boverkets rapport, Miljökvalitetsnormer i fysisk planering. En orientering för handläggare, 2006, s 9. 
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mudder, vilket accepterades i ett mål rörande Norrtälje hamn.  Att en norsk rapport hade 
angivit en TBT-halt på 50 µg/kg TS som en medelhög föroreningsgrad avfärdade 
Miljööverdomstolen med att nämnda halt inte hade diskuterats i samband med dumpning och 
övertäckning av massor utan att miljöriskerna då hänförde sig till när havssediment innehöll 
angivna halter.231  

4.3 Åtgärdsprogrammens rättsliga verkan 
Generellt gäller att om det finns en risk att en fastställd miljökvalitetsnorm överskrids eller 
om EG-rätten fordrar det då ska ett åtgärdsprogram upprättas.232 Vattendirektivet ställer krav 
på upprättande av åtgärdsprogram för att genomföra de enligt vatten- och även 
dotterdirektivet fastställda miljömålen och i samband därmed säkerställa att 
miljökvalitetsnormer uppfylls. Eftersom de prioriterade ämnen är prioriterade för åtgärder 
vilka huvudsakligen avser minskningen eller elimineringen av dessa ämnen blir 
åtgärdsprogrammet ett centralt verktyg i detta arbete. Vattenmyndigheten för Västerhavets 
vattendistrikt har således beslutat om ett åtgärdsprogram, där det beskrivs vilka åtgärder som 
måste vidtas för att uppfylla relevanta miljökvalitetsnormer, när åtgärderna måste vara 
genomförda och vilka statliga myndigheter och kommuner som ska genomföra dem.233  
 
En förutsättning för att åtgärdsprogrammet ska kunna påverka angivna miljömål är att 
åtgärdsprogrammen har en styrande verkan. En härvid väsentlig fråga om vilken rättslig status 
åtgärdsprogrammet har eller i vilken utsträckning ett åtgärdsprogram binder myndigheter, 
kommuner och verksamhetsutövare är emellertid förknippad med stor osäkerhet.234 För att 
kraven ska få genomslag krävs att de enligt programmet ansvariga myndigheterna och 
kommunerna som ska vidta de i programmet angivna åtgärderna är skyldiga att vidta dem 
även när de tillämpar andra lagar än miljöbalken. Om det finns en osäkerhet i de av 
åtgärdsprogrammet utpekade myndigheterna och kommunernas skyldighet att genomföra 
programmets åtgärder finns en risk att konstruktionen inte klarar EU-rättens krav.  

4.3.1 I vilken utsträckning binder åtgärdsprogrammet myndigheter och 
kommuner? 

Ur 5 kap. 8 § MB framgår att myndigheter och kommuner inom sina ansvarsområden ska 
genomföra de åtgärder som behövs enligt fastställda åtgärdsprogram och i detta arbete får de 
använda de verktyg som miljöbalken tillhandahåller. Verksamhetsutövarna svarar sedan för 
att genomföra åtgärderna i enlighet med förelägganden och tillståndsbeslut. Åtgärder enligt 
åtgärdsprogrammet som åläggs enskilda verksamhetsutövare, såsom ny alternativt förbättrad 
reningsutrustning efter att villkoren i ett tillstånd har omprövats, måste alltid bedömas enligt 
gällande materiella regler såsom de allmänna hänsynsreglerna och det är först efter denna 
bedömning en åtgärds faktiska resultat kommer att framgå.235 Enligt Miljöbalksutredningenen 
skulle myndigheter och kommuner vara bundna att fullgöra de i åtgärdsprogrammet fastlagda 
uppgifterna men inte att nå resultaten som bedömdes möjliga i programmet.236 
Åtgärdsprogrammet ska således dra upp riktlinjerna för efterföljande beslut men kan inte 
direkt binda myndigheter avseende resultaten i de efterföljande besluten eller hur de ska 
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uppnås.237  I fråga om ändring av befintliga planer eller vid antagande av nya planer kan 
vattenmyndigheten i åtgärdsprogrammet visserligen ange de förändringar som behövs för att 
kunna genomföra miljömålen för vatten men de anses ha små möjligheter att driva igenom 
dessa beslut mot kommunernas vilja.238  
 
Myndigheter och kommuner åläggs således att säkerställa ett genomförande av åtgärderna på 
egen hand eller genom andra aktörer. För att myndigheter och kommuner, som är de enda 
parter som direkt kan bindas av ett åtgärdsprogram, ska ha möjlighet att genomdriva en 
åtgärd, krävs att de har rättsliga instrument för genomdrivandet och att åtgärderna är möjliga 
att genomdriva. Eftersom åtgärdsprogrammet inte sällan omfattar åtgärder som bara 
undantagsvis kan genomdrivas och rättsliga instrument för genomdrivande saknas får 
programmen karaktären av ett samordnande dokument för hur myndigheterna och 
kommunerna ska genomdriva de befintliga miljökraven och med vilka instrument.239 
Åtgärdsprogrammet ska dock vara mer styrande än exempelvis en översiktsplan genom att 
myndigheter eller kommuner förutsätts ta initiativ efter de krav som finns i 
åtgärdsprogrammet.240  
 
Rättsligt har åtgärdsprogrammet angivits ha funktionen av ett strategiskt planeringsdokument 
för myndigheter samt kommuner även efter de lagändringar som följt av vattendirektivets 
genomförande. Samtidigt har programmets betydelse för uppfyllandet av 
miljökvalitetsnormerna betonats genom införandet av 5 kap. 8 § MB som fastställer att 
myndigheter och kommuner är skyldiga att vidta de åtgärder som erfordras enligt fastställt 
program.241 Detta skapar i viss mån en oklarhet vari bundenheten består i eftersom 
planeringsdokument till sin karaktär inte kan sägas skapa en starkare bundenhet. Som svar på 
frågan när myndigheter eller kommuner måste genomföra vad som anges i ett åtgärdsprogram 
anges i en rapport att framtagande av åtgärdsprogram bygger på ett system med consensus 
mellan berörda. Därmed blir det egalt vem åtgärden riktas mot eftersom myndigheter och 
kommuner med en annan åsikt än ansvariga för åtgärdsprogrammet kan hänskjuta frågan till 
regeringsprövning. Åtgärdsprogrammet betraktas härvid ha en normkaraktär och vara 
tvingande i förhållande till olika myndigheter och kommuner med stöd av lagregeln i 5 kap. 8 
§ MB och inte att betrakta som ett slags fastställt beslutsunderlag såsom en översiktsplan 
enligt PBL. Dock anses inte tolkningen av 5 kap. 8 § MB vara självklar utan problemet 
bedöms kunna få lösas på annan nivå exempelvis genom att påverkan regleras med generella 
föreskrifter istället för att i åtgärdsprogram peka ut enskilda utövare.242  

4.3.2 Åtgärdsprogrammets betydelse för enskilda 
Åtgärdsprogram innefattar ofta flera olika typer av åtgärder, vilket gör att konsekvenserna för 
berörda aktörer vara väldigt varierande och svåröverblickbara Därför ska såväl ekonomiska 
som miljömässiga konsekvenser av programmen och dess åtgärder, inte minst för enskilda 
men även för det allmänna, analyseras och tillhandahållas för berörda.243 Genom att 
vattendirektivets miljömål konkretiseras som miljökvalitetsnormer är det också viktigt att 
                                                 
237 SOU 2005:59, s 141. 
238 Gipperth, Henriksson, Sterner, Åtgärdsprogram och Förvaltningsplan – Underlag till Naturvårdsverkets 
vägledning för vattenmyndigheternas arbete, Juridiska institutionen Göteborgs universitet, 2004, s 38, se även 
prop. 2003/04:2, s 34. 
239 SOU 2005:113, s 75f. 
240 SOU 2005:59, s 141. 
241 Prop. 2003/04:2 s 24. 
242 Björkman, Uppdragsrapportering: ”Åtgärdsprograms styrande effekt med hänsyn till regeringsformen”, 
2009-12-18, s 19f, se även s 15. 
243 Prop. 2003/04:2, s 24, se även 5 kap. 6 § 3 st. miljöbalken samt 6 kap. 6 § VFF. 
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klargöra normernas påverkan på enskilda i form av tillståndsvillkor, förelägganden, generella 
föreskrifter eller liknande. Enligt 2 kap. 7 § 2 st. MB ska åtgärdsprogram som har fastställts i 
syfte att följa en gränsvärdesnorm vara vägledande för vilka krav som kan ställas vid den 
enskilda prövningen. Enskilda är till skillnad från myndigheter och kommuner inte bundna av 
programmet och kan således inte få några direkta materiella krav riktade mot sig.244 I en 
beslutsprocess mot en enskild kan ett åtgärdsprogram få praktisk betydelse som 
beslutsunderlag i ärenden, men kan inte med bindande verkan styra beslut om exempelvis 
prövning, tillsyn och således inte direkt avgöra ett ärendes utgång.245  
 
Eftersom enskilda indirekt skulle bli påverkade och bundna av ett åtgärdsprogram i samband 
med myndigheternas genomförande av programmet ansågs det redan i miljöbalksutredningen 
vara motiverat att kunna överklaga åtgärdsprogram. Dock ifrågasattes om åtgärdsprogram alls 
hade en rättsverkan som motiverade klagorätt inte minst då de rättsligt bindande besluten inte 
fattades genom åtgärdsprogrammet utan vid en senare tidpunkt av andra myndigheter som 
fattade sina beslut utifrån hänsynsreglerna och inte utifrån åtgärdsprogrammet. De besluten 
som då följer av programmet, t.ex. omprövade tillstånd, kan då överklagas på sedvanligt 
sätt.246 Åtgärdsprogram betraktades således som övergripande dokument utan överklagbara 
förvaltningsbeslut och genom att enskilda givits möjligheten att påverka åtgärdsprogrammen i 
dels samrådsförfarandet dels överklagande av efterföljande beslut, ansågs att enskildas 
rättssäkerhet hade säkerställts och att det därmed inte var nödvändigt att kunna överklaga 
beslut i åtgärdsprogram. En ytterliggare kontrollfunktion anges även komma med att 
regeringen under vissa förutsättningar har möjlighet att fastställa och pröva 
åtgärdsprogram.247 
 
I betänkandet om genomförandet av vattendirektivet diskuterades hur vattendirektivets 
bestämmelser om miljökvalitet skulle förenas med det befintliga systemet med individuell 
prövning. Eftersom ett kollektiv av påverkare bidrar till en icke godtagbar miljökvalitet 
kommer åtgärdsprogrammet ha en funktion av att fördela kravbördorna inom kollektivet. I 
enlighet därmed måste reglerna i 2 kap. MB som riktar sig mot enskilda anknytas till 
befintliga åtgärdsprograms innehåll. Åtgärdsprogrammet ska således fungera som stöd vid 
bedömningen av hur mycket högre krav som kan ställas i den aktuella 
miljöproblemsituationen jämfört med om miljökvaliteten varit god. Det är 
åtgärdsprogrammens kravnivå som härvid ska ange den yttre gränsen för hur mycket hårdare 
krav som kan åläggas enskilda än vad som följer av en prövning enligt hänsyns- och 
platsvalsreglerna i 2 kap. MB.248 Denna ursprungliga hållning har också fått lagstöd i 
samband med införandet av 2 kap. 7 § 2 st. MB som fastställer att åtgärdsprogram för att 
uppfylla en gränsvärdesnorm, ska vara vägledande för bedömningen om behovet av strängare 
krav i det enskilda fallet och hur omfattande dessa krav ska vara.249  

4.3.3 Effekterna av vattendirektivets åtgärdsprogram 
En avgörande fråga för uppfyllande av de krav vatten- och dotterdirektivet ställer, är om 
åtgärdsprogrammets syfte att förbättra den kemiska statusen för ytvatten kan uppnås med de 
där angivna åtgärderna. Vattendirektivet anger mål om vattenkvaliteten som ska uppfyllas 
men i egenskap av ramdirektiv lämnas medlemsstaterna stor frihet att utforma vilka åtgärder 

                                                 
244 Prop. 1997/98:45, del 1, s 260, se även 5 kap. 8 § miljöbalken e contrario. 
245 SOU 2005:113, s 75f. 
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som krävs för att nå målen. Direktivet ställer dock vissa krav som i artikel 10 på att ett 
kombinerat tillvägagångssätt.250 I svensk rätt omfattar begreppet åtgärder både fysiska 
åtgärder som verksamhetsutövarna behöver vidta och styrmedel såsom lagstiftning, 
ekonomiska incitament och information, som ska säkerställa genomförande av de fysiska 
åtgärderna.251 I en utredning om utvecklingen av miljökvalitetsnormer som ett rättsligt 
instrument framkom att miljökvalitetsnormerna är ett instrument som oftast bör samspela med 
övriga styrmedel i syfte att uppnå bättre måluppfyllelse.252 Det har ansetts viktigt att 
styrmedlen utformas till att ge incitament till kostnadseffektiva kombinationer av åtgärder, 
särskilt då kostnaderna för vattenförvaltningen beräknas bli tämligen omfattande.253 Enligt 
svensk lagstiftning får ett åtgärdsprogram omfatta alla verksamheter och åtgärder som kan 
påverka de föroreningsnivåer som miljökvalitetsnormen avser, dvs. såväl tillståndspliktiga 
som icke tillståndspliktiga verksamheter.254 Åtgärder som kan vara aktuella i åtgärdsprogram 
är en intensifierad tillsyn, omprövning av tillstånd eller villkor, att en kommun föranleds att ta 
initiativ till planändringar samt utfärdande av generella föreskrifter.255 Generella föreskrifter 
omfattar även utsläpp från icke tillståndsgiven verksamhet och kan användas för att komma 
till rätta med påverkan från många enskilda enheter men med en betydande sammanlagd 
påverkan, såsom diffusa utsläpp från exempelvis biltrafiken.256  
 
Enligt 6 kap. 2 § VFF ska vattenmyndighetens åtgärder i åtgärdsprogrammet som fastställdes 
den 22 december 2009 vara vidtagna den 22 december 2012. I den mån åtgärdsprogram har 
omprövats i enlighet med 5 kap. 6 § 3 st. MB ska det ha verkställts senast tre år efter 
programmets fastställande. Dock kan en översyn och uppdatering av åtgärdsprogrammet ske 
2012 då kraven i åtgärdsprogrammet kan komma att skärpas om det visat sig att tidigare 
åtgärder är otillräckliga för att nå målen, varefter en eventuell uppdatering av bl.a. 
övervakningsprogram, vattenstatusanalyser och källanalys ska fortsätta kontinuerligt fram till 
2015.257 Även om de konkreta åtgärderna görs mer geografiskt detaljerade, fler förebyggande 
åtgärder beskrivs och åtgärderna därefter följs upp med främst recipientkontroll, modellering 
samt miljöövervakning framgår det av åtgärdsprogrammets MKB att det inte finns någon 
metod för systematisk sammanställning av föreslagna åtgärder och deras effekter för ett 
vattendistrikt. Ett uppföljningssystem förväntas istället tillkomma inför nästa 
förvaltningscykel där bl.a. kommuner, myndigheter och vattenråd förväntas bidra med 
grundläggande uppgifter. Miljöövervakningen antas främst att utvecklas i det nästkommande 
övervakningsprogrammet som ska fastställas i december 2012.258 

4.3.3.1 Uppfyller innehållet i åtgärdsprogrammen enligt vattendirektivet erforderliga 

krav? 

Eftersom åtgärdsprogrammet utgör ett centralt instrument för att ange de åtgärder och 
avvägningar som behövs för att ändamålsenligt fördela bördan i syfte att uppfylla 
miljökvalitetsnormer, anses det nödvändigt med åtgärdsprogram som är så detaljerade och 

                                                 
250 SOU 2003:70, s 54. 
251 Prop. 1997/98:45, del 2, s 51f. 
252 Naturvårdsverkets rapport 5138, Utveckling av miljökvalitetsnormer som rättsligt instrument, 2000, s 7. 
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258 Vattenmyndigheten Västerhavet, Miljökonsekvensbeskrivning av åtgärdsprogram 2009-2015 för 
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konkreta att dessa kan vägleda vid tillämpning av normerna.259 En jämförelse av de olika 
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram har emellertid visat att de har snarlikt innehåll och med 
omkring 40 likartade åtgärder riktade mot myndigheter, länsstyrelser och kommuner. 
Åtgärderna beskrivs som övergripande och med ett flertal syftande till att förbättra 
kunskapsunderlaget innan rätt åtgärder konkretiseras. Det anges finnas ett behov av mer 
specifika och konkreta delåtgärdsprogram på lokal respektive regional nivå.260 Kunskapen om 
miljögifter anses därutöver vara bristfällig och mätningarna bedöms vara långt ifrån 
heltäckande för de prioriterade ämnena, varför åtgärdsinsatser i huvudsak har inriktats på 
framtagandet av mer data.261 

4.3.3.2 Innehållet i specifikt åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt 

I åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt har alternativet delåtgärdsprogram valts 
bort på grund av tids- och resursskäl och då det har saknats tillräckligt med underlag inom 
många sakområden. Att åtgärdsprogrammet har gjorts mer översiktligt har också berott på att 
vattenmyndigheten lämnat de mest insatta myndigheterna och kommunerna att ta fram bäst 
lösningar. Även miljöbedömningen och MKB:n beskrivs som översiktliga och generella till 
sin utformning och förväntas fördjupas senare när mer platsspecifika åtgärder tagits fram 
under kommande vattenförvaltningscykel. Det anges således först vara möjligt att mer 
detaljerat beskriva miljökonsekvenserna när konkreta åtgärdsförslag har utformats för en 
geografisk plats. Problem vid sammanställningen av MKB:n är att det i hög utsträckning har 
saknats användbara metoder för strategisk miljöanalys av ett så övergripande program som 
vattenmyndighetens. Det har därutöver funnits olika brister i underlaget på grund av en 
avsaknad av uppgifter under vattenförvaltningens första förvaltningscykel.262 Eftersom 
flertalet åtgärder i programmet anges ha karaktären av målsättningar för framtida utrednings- 
och åtgärdsuppdrag anses miljöbedömningen av åtgärdsprogrammet innehålla en relativt stor 
osäkerhet.263  
 
Åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt anger bland traditionella styrmedel 
prioritering av tillsyn samt sanering av mark- och vattenområden jämte nya styrmedelsförslag 
såsom rådgivning, översyn och omprövning av tillståndspliktiga verksamheter samt 
framtagande av kunskapsunderlag.264 Åtgärderna för Västerhavets vattendistrikt består i 
denna förvaltningscykel huvudsakligen av utredningar och framtagande av föreskrifter. 
Många av åtgärderna syftar till att förändra juridiska och ekonomiska styrmedel eftersom 
effektiva verktyg ofta saknas i vattenförvaltningen.265 Förändring av juridiska och 
ekonomiska styrmedel på lagändringsnivå kan dock endast beslutas av regering och riksdag, 
och inte av vattenmyndigheten, varför dessa åtgärder inte kan förväntas ha någon direkt effekt 
innan de förverkligats.266 För att normerna ska kunna uppnås efterfrågas mer kunskap, 
övervakning, tillsyn och erfarenhet av riktade åtgärder mot vattenförekomsterna. Åtgärderna 
är sådana att de ska kunna genomföras av berörda myndigheter och kommuner inom dessas 
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ansvarsområde och ska ha skapat förutsättningar för samverkan mellan berörda myndigheter 
och andra intressenter.267  
 
Eftersom kunskaperna om miljögifter för Göta älvs avrinningsområde inte var tillräckliga för 
att kunna bestämma lämpliga åtgärder har den första åtgärden huvudsakligen kommit att bestå 
i utredning, något som innebär att det anses dröja innan de verkliga åtgärderna förverkligas.268 
Den ytterligare utredningen behövs för att säkert kunna avgöra de effektivaste åtgärderna för 
att god kemisk status ska kunna uppnås.269 Denna typ av åtgärder anges vara problematiska i 
relation till EG-rättsliga krav på att åtgärdsprogram ska innehålla sådana åtgärder att 
normerna inte överskrids, samt kan genomdrivas. Härvid bedöms att utgångspunkten måste 
vara den att det med viss säkerhet kan bedömas att åtgärderna är tillräckliga för att 
miljökvalitetsnormerna inte riskerar att överskridas.270  
 
De mot miljögifter föreslagna åtgärderna förväntas således främst resultera i ett bättre 
kunskapsunderlag om utsläpp av miljögifter till vatten, om miljögifters effekter i vattenmiljö 
samt identifiering av nödvändiga åtgärder för att minska halterna miljögifter i 
vattenförekomster där miljökvalitetsnormer överskrids på grund av miljögifter. Vidare 
förväntas en prioriteringslista erhållas för ytterliggare undersökningar och/eller åtgärder i 
fråga om förorenade områden som riskerar att läcka miljögifter till utsatta vattenförekomster. 
Genom rådgivning och andra styrmedel ska påverkan av växtskyddsmedel minska och genom 
en förbättrad dagvattenhantering förväntas också vägdagvattens påverkan på ytvatten minska. 
Dessutom ska utsläpp minska i och med tillståndsprövning och eventuell omprövning av 
tillståndspliktiga verksamheter jämte kemikalietillsyn av miljöfarliga verksamheter.271 Att 
kommunerna utvecklar översikts- och detaljplaneläggningen så att miljökvalitetsnormerna 
följs anges vara en effekt av en föreslagen åtgärd inom problemområdet fysiska 
förändringar.272 I arbetet mot miljögifter i Göta älvs avrinningsområde förväntas att främst 
områden med vattenförekomster som inte uppnår eller riskerar att inte uppnå god kemisk 
status prioriteras. Även avseende saneringen av föroreningsskadade mark- och vattenområden 
ska länsstyrelsen prioritera utsatta områden med läckage av prioriterade ämnen.273 Eftersom 
det i åtgärdsprogrammets miljökonsekvensbeskrivning anges att åtgärderna fram till 2015 
främst är inriktade på vattenförekomster som vid bedömningen inte klarade kraven för bl.a. 
kemisk status till 2015, det vill säga sådana som inte klarade normerna, väntas åtgärderna 
främst få effekt i dessa vatten.274  
 
Enligt vattenmyndigheten kommer de i åtgärdsprogrammet föreslagna åtgärderna att förbättra 
situationen i fråga om miljögifter i både vatten och mark bland annat som en följd av fortsatta 
saneringar av förorenade områden samt en förbättrad tillsyn på grund av förbättrat 
kunskapsunderlag.275 En god ekonomisk tillväxt förutspås emellertid för branscher med 
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betydelse för utsläpp, hantering och läckage av miljögifter och därmed ökade utsläpp av 
miljögifter med risk för försämrad vattenstatus i den mån inga åtgärder vidtas. Screening av 
miljögifter anses vara nödvändig i en stor andel vattenförekomster där riskanalysen pekar på 
sannolika problem i syfte att komplettera kunskapsunderlaget och för att kunna göra 
uppföljande utredningar där källorna till problemen fastställs. Som indirekta nyttor av 
åtgärderna utredning och screening av miljögifter, sanering jämte efterbehandling av mark 
samt förbättrad rening anges som positiv sidoeffekt möjligheten att etablera nya verksamheter 
och bostäder.276 För miljöaspekten bebyggelse förväntas enligt miljökonsekvensbeskrivningen 
åtgärderna i åtgärdsprogrammet att fram till 2015, leda till framtagande av bättre 
planeringsunderlag som belyser vattnets betydelse även om åtgärderna sammantaget bedöms 
ge varken tydliga positiva eller negativa följder jämfört med pågående åtgärdsarbete.277 

4.3.4 Brister i genomförande och rättslig konstruktion av åtgärdsprogram 
Det har konstaterats att Sverige tidigare inte har klarat av att efterleva bindande 
miljökvalitetsnormer i EG-direktiv och att den rättsliga regleringen för genomförande av 
normer och åtgärdsprogram är att betrakta som otillräcklig.278 Naturvårdsverket har vidare 
påvisat brister i åtgärdsprogram såsom att flertalet åtgärder inte hinner påbörjas eller 
genomföras, att åtgärderna är svåra att följa upp då deras förväntade effekter inte klart har 
angivits och bristfällig uppföljning avseende åtgärdernas genomförande. I de fall ansvaret för 
en åtgärd har delats av flera aktörer på ett oklart sätt har det även varit svårt att bedöma hur en 
aktör har fullföljt kraven i programmet. Att normerna inte uppnås trots fastställda 
åtgärdsprogram tros i de undersökta fallen bl.a. bero på att åtgärderna inte genomförs så som 
beslutats, att åtgärderna inte är specifikt anpassade till de relevanta ämnena och att ytterligare 
eller andra åtgärder har behövts. Verkningsfulla åtgärder utreds och vidtas inte heller alltid 
som en följd av intressekonflikter. Vidare förekommer osäkerheter i beslutsunderlaget t.ex. 
om åtgärdernas effekter. Åtgärdsprogrammen är dessutom inte sällan vagt utformade och 
otillräckliga för att uppfylla normerna. Åtgärdsprogrammen bedöms således både i sin 
rättsliga konstruktion och i sin praktiska tillämpning vara otillräckliga för att 
miljökvalitetsnormer ska uppnås.279 I en analys av genomförda åtgärdsprogram med syfte att 
uppnå miljökvalitetsnormer för luft konstateras att åtgärdsverktygen tillsyn, omprövning och 
föreskrifter i princip aldrig använts och den stränga tillämpning normerna befarades medföra 
har visat sig vara utan grund.280 I fråga om tillsynsbeslut är det annars få som hittills har 
grundats på risken att en miljökvalitetsnorm inte skulle uppnås eller som har använts för att 
förmå aktörer att vidta åtgärder i enlighet med programmen. Ett undantag var målet som gav 
en miljönämnd rätt att förelägga om katalytisk avgasrening för färjor över Öresund281 för att 
skydda människors hälsa och då normen riskerade att överskridas samtidigt som utsläppen 
inte var obetydliga.282  

4.3.4.1 Kan genomdrivandet av åtgärderna i åtgärdsprogrammet säkerställas med 

nuvarande system? 
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direktiv, se mål C-479/10, Europeiska kommissionen mot Konungariket Sverige.  
279 Naturvårdsverkets rapport 5915, Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften?, 2008, s 14ff. 
280 Ibid., s 12 samt 117. 
281 MÖD Mål nr M8471-03, 2006-05-24.  
282 Naturvårdsverkets rapport 5915, Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften?, 2008, s 105ff. 
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Enligt 5 kap. 6 § MB ska anges vilka myndigheter och kommuner som behöver vidta de i ett 
åtgärdsprogram angivna åtgärderna och ur 5 kap. 9 § MB framgår att regeringen ska besluta 
vem som ska tillse att en miljökvalitetsnorm följs. Dock saknas det motsvarande regler i 
miljöbalken för vem som har ansvaret för att åtgärderna i åtgärdsprogrammet vidtas samt för 
att kontrollera om åtgärderna får sådana resultat att miljökvalitetsnormerna uppfylls.283 Enligt 
åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt ska de myndigheter och kommuner som 
berörs av åtgärdsprogrammet årligen rapportera till vattenmyndigheten om de åtgärder som 
har vidtagits för att säkerställa att föreskrivna miljökvalitetsnormer uppnås.284 Att 
åtgärdsprogrammet för ytvatten är tillräckligt för att miljökvalitetsnormerna inte ska 
överträdas kontrolleras av Naturvårdsverket,285 det framgår dock inte vem som skulle agera i 
händelse av att myndigheter och kommuner underlåter att vidta ålagda åtgärder. Visserligen 
har vattenmyndigheten ett övergripande ansvar för att genomföra god vattenstatus enligt 
åtgärdsprogram men myndigheten saknar rättsliga instrument för att utöva påtryckningar och 
genomdriva åtgärdsprogrammets åtgärder samt vidta sanktioner i den mån ålagda åtgärder 
inte utförs.286 En relativt låg genomförandegrad hos tidigare åtgärdsprogram anges inte heller 
ha lett till några tydliga konsekvenser för ansvariga myndigheter samt kommuner, eftersom 
det inte förväntades att sådana påtryckningar skulle behövas. Regeringen som har ett 
övergripande ansvar över länsstyrelsernas verksamhet har därutöver inte några direkta medel 
eller organisation för övervakning och genomdrivande av åtgärdsprogram.287  
 
Eftersom vattenmyndigheten varken är tillstånds- eller tillsynsmyndighet för miljöpåverkande 
verksamheter, utan får för genomförandet förlita sig på främst kommuner eller länsstyrelser i 
deras utövning som tillstånds- och tillsynsmyndighet har den inte heller dessa verktyg till 
förfogande för att styra de åtgärder och verksamheter som påverkar vattenstatusen.288 Genom 
att åtgärdsprogrammet inte kan läggas till grund för olika beslut, t.ex. omprövning och tillsyn, 
mot enskilda kan resultaten av prövningen eller tillsynen inte styras av vattenmyndigheten 
eller åtgärdsprogrammet utan det är istället de allmänna hänsynsreglerna på vilka 
förelägganden kan grundas som främst anger den kravnivå som kan ställas. 
Vattenmyndigheten saknar med andra ord befogenhet att besluta över en enskild verksamhet 
eller markanvändning och ingen annan myndighet kan heller utifrån åtgärdsprogrammet 
begränsa den enskildes rättigheter utöver gällande lagstiftning. Således kan 
vattenmyndigheten ange i åtgärdsprogrammet att t.ex. tillstånds- eller tillsynsmyndigheter ska 
ställa krav på ett visst förhållningssätt och åtgärder utifrån miljöbalkens redan gällande krav; 
krav som då kan preciseras men inte skärpas. Skulle miljöbalkens krav vara otillräckliga för 
att uppnå miljömålen, har inte vattenmyndigheten rättsliga instrument att hantera 
situationen.289 Det finns i detta en risk i att avsaknaden av konkreta konsekvenser för 
myndigheter samt kommuner när åtgärdsprogrammen inte genomdrivs vid överskridande av 
normerna medför bristande politiskt tryck och attityd för behovet att vidta åtgärder.290 
 
Att åtgärdsprogrammens rättsliga konstruktion inte garanterar normernas genomförande 
samtidigt som det är osäkert om de efterkommande besluten kommer att komma till stånd, 
innebär att det är tveksamt om den svenska konstruktionen uppfyller de krav EG-direktiven 

                                                 
283 SOU 2005:113, s 200f. 
284 Vattenmyndigheten Västerhavet, Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2009 – 2015, 2010, s 8. 
285 SOU 2005:113, s 72. 
286 Ibid., s 131. 
287 Naturvårdsverkets rapport 5915, Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften?, 2008, s 115f. 
288 SOU 2002:107, s 94. 
289 Gipperth, Henriksson, Sterner, Åtgärdsprogram och Förvaltningsplan – Underlag till Naturvårdsverkets 
vägledning för vattenmyndigheternas arbete, Juridiska institutionen Göteborgs universitet, 2004, s 24f. 
290 Naturvårdsverkets rapport 5915, Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften?, 2008, s 78f. 
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ställer på genomförandet av normer. EG-domstolen har visserligen inte direkt ställt krav på att 
åtgärdsprogram skulle vara bindande mot enskilda men domstolen har generellt sett ställt 
höga krav på att direktivs miljökrav genomförs på ett rättssäkert sätt. Att rättssystemet har 
bedömts sakna instrument för att uppfylla miljökvalitetsnormer med åtgärdsprogram anses 
innebära en stor brist inte bara för att säkra det i gränsvärdet angivna miljötillståndet utan 
också för nya verksamhetsutövare som kan nekas tillstånd på grund av att befintliga 
verksamheters miljöpåverkan inte har hanterats.291 En brist på mekanismer för genomdrivande 
av de i programmet beslutade åtgärderna anges kunna resultera i brott mot EG-rätten och 
otillräckligheten i det svenska systemet skulle i slutändan kunna bli föremål för bedömning i 
EG-domstolen. Att Sverige har ett otillräckligt rättsligt genomförande av gemenskapsrättsliga 
normer bekräftas bland annat av att fastställda normer för luft inte har uppnåtts.292  

4.3.4.2 Bristen på ekonomiska resurser – ett hot mot åtgärdsprogrammens 

genomförande? 

Tidigare utredningar som har behandlat vattenanvändares ansvar för miljöpåverkan har visat 
på att finansiering saknas för att vattenförvaltningens mål ska uppnås293 och en betydelsefull 
fråga är vem som ska stå för de kostnader som förväntas tillkomma. Även om flertalet 
prioriterade ämnen förekommer i låga halter kan stora kostnader uppstå i samband med 
åtgärdsproblematik. Det ekonomiska ansvaret för historiska diffusa utsläpp med svårlösta 
åtgärder och ansvarsfrågor såsom TBT-förekomst i småbåtshamnar, kan härvid hamna på det 
offentliga.294 Enligt vattendirektivet gäller principen att förorenaren betalar för åtgärdernas 
finansiering och det är då viktigt att kunna fastställa vem som är förorenare eller användare 
samt hur kostnaderna ska fördelas. I åtgärdsprogrammet har flertalet åtgärder 
kostnadsberäknats och det har även angivits hur de respektive kostnaderna ska fördelas på 
dem som förväntas vidta angivna åtgärder.295 I samråd har likväl framförts farhågor att 
frånvaron av finansiering kan bli ett hot mot möjligheterna att genomföra konkreta åtgärder i 
vattenförvaltningsarbetet. Brist på medel befaras även påverka samtligas möjligheter att delta 
på lika villkor, eller alls delta, i samverkansarbetet.296 
 
En förbättrad vattenmiljö förväntas kräva så omfattande åtgärder att kostnaderna blir höga. 
Det anses härvid att en verksamhetsutövare kan få bära en ökad börda även om tidigare 
vidtagna åtgärder kan inverka på fördelningen av framtida åtgärder vid en 
rimlighetsbedömning. Även om det tidvis saknas aktörer att rikta styrmedel mot kan behovet 
av åtgärder ofta härledas till vissa sektorer eller verksamhetsutövare.297 I tidigare 
åtgärdsprogram för förbättrad luftkvalitet har länsstyrelsen bland annat förslagit mer 
långsiktiga åtgärder såsom ytterligare ekonomiska styrmedel jämte större 
infrastruktursinvesteringar. Offentliga organ, däribland länsstyrelse och kommun, har 
förväntats bekosta de åtgärder som ålagts dem genom sina ordinarie budgetar och det har hänt 
att statliga medel för att finansiera en betydelsefull utbyggnad av kollektivtrafiken i ett förslag 
till åtgärdsprogram inte har erhållits såsom förväntat. Att regeringen på det nationella planet 
har valt bort föreslagna åtgärder och då främst sådana som har krävt ny eller ändrad 

                                                 
291 Michanek, Den svenska miljörätten, 2008, s 182ff. 
292 Naturvårdsverkets rapport 5915, Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften?, 2008, s 116f. 
293 SOU 2010:17, s 59. 
294 Naturvårdsverkets rapport 5973, Förslag till genomförande av direktiv 2008/105/EG om 
miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område, 2009, s 29f. 
295 Vattenmyndigheten Västerhavet, Åtgärdsprogram 2009-2015 för Västerhavets vattendistrikt, 2010, s 124. 
296 Vattenmyndigheten Västerhavet, Förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt 2009-2015, 2010, s 160. 
297 SOU 2010:17, s 15. 
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lagstiftning och som ansetts vara de mest effektiva mot att begränsa de aktuella ämnena, har 
ansetts kunna påverka kommuners och myndigheters motivation att bekosta andra åtgärder 
som de förväntas vidtas enligt åtgärdsprogrammen.298  
 
Det kan noteras att för saneringen av förorenade områden respektive ytterligare screening i 
Västerhavets vattendistrikt anses ca 30 % behöva finansieras helt med kommunala och 
statliga medel, 40 % delvis med kommunala och statliga medel och 30 % av ansvariga 
aktörer. Av de kostnader som finansieras genom offentliga medel står kommunen för 10 %.299 
En stor del av kostnaderna inom området miljögifter förväntas således bli bekostade av staten. 
Det kan härvid diskuteras i vilken mån otillräckliga ekonomiska resurser skulle kunna 
medföra att miljökvalitetsnormer inte uppnås. Brist på ekonomiska resurser har angivits som 
en förklaring till att vissa mycket kostsamma åtgärder har ett lågt genomförande och har även 
ansetts kunna påverka underlagets omfattning och kvalité vid framtagandet av 
åtgärdsprogram. Kommunerna är de aktörer som har efterfrågat ytterligare ekonomiskt 
tillskott i syfte att tillse att normerna följs samtidigt som statens hållning synes ha varit att 
kommunerna ska prioritera sina resurser så att normerna kan uppfyllas. Det har visat sig att 
när ytterligare statligt tillskott uteblivit synes kommunens ambitionsnivå ha minskat och 
anpassats till den kommunala ekonomin.300 Det har också uppmärksammats att behovet av 
påtryckningsmedel har förefallit vara mindre i de fall ansvar samt finansiering för 
myndigheters och kommuners arbete har varit tydligt.301 

5 Kommunernas och Plan- och bygglagens roll i 
förhållande till miljökvalitetsnormer och 
åtgärdsprogram 

5.1 Introduktion 
Vattendirektivet har i takt med dess implementering och skärpta krav på vattenkvalitet 
medfört att vattenförsörjningsfrågorna blivit alltmer betydande i samhällsplaneringen. 
Kommunerna spelar härvid en betydelsefull roll eftersom de ansvarar för planeringen och 
användningen av mark och vatten enligt Plan- och bygglagen; en lag som utgör ett viktigt 
instrument i arbetet med att genomföra miljökvalitetsnormer.302 Det har i detta sammanhang 
betonats ett behov av att utveckla ett samspel mellan översiktsplan och åtgärdsprogram samt 
att vattenmyndigheternas nya kunskap och översiktsplanens redovisade befintliga jämte 
framtida mark- och vattenanvändning samordnas.303 Denna hållning skulle kunna ses i ljuset 
av de många problem som har påvisats i tillämpningen av miljökvalitetsnormer och 
åtgärdsprogram i kommunens planering och planläggning. Kommuner och länsstyrelser har i 
ett betänkande bland annat ställt sig frågan om vilka möjligheter det alls finns att bygga i 
storstadsregionerna och påtalat den stora osäkerheten om miljökvalitetsnormers roll i 
planprocesserna samt svårigheten att fastställa hur långtgående krav som kan ställas på 
bebyggelse för att möta normerna.304  
                                                 
298 Naturvårdsverkets rapport 5915, Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften?, 2008, s 114f. 
299 Vattenmyndigheten Västerhavet, Åtgärdsprogram 2009-2015 för Västerhavets vattendistrikt, 2010, s 93. 
300 Naturvårdsverkets rapport 5915, Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften?, 2008, s 117. 
301 SOU 2005:113, s 204. 
302 1 kap. 2 § nya PBL (1 kap. 2 § gamla PBL) samt Naturvårdsverkets rapport 5138, Utveckling av 
miljökvalitetsnormer som rättsligt instrument, 2000, s 8. 
303 Boverkets rapport, Vattendirektivet och fysisk planering, 2004, s 8. 
304 SOU 2005:59, s 124f, se även Boverkets rapport, Miljökvalitetsnormer i fysisk planering. En orientering för 
handläggare, 2006, s 67. 
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5.2 Kommunernas planmonopol och begränsande faktorer 

5.2.1 Kommunens olika planverktyg 
För kommunen är den fysiska planeringen ett styrmedel för att bestämma vilken vatten- och 
markanvändning som är långsiktigt lämplig.305 Genom de icke-bindande, långsiktiga 
översiktsplanerna och regionplanerna ges vägledning för beslut om användningen av mark 
och vatten samt hur allmänna intressen ska tillvaratas och hur bebyggelse ska utvecklas.306 
Översiktsplanen är ett viktigt samlat underlag för kommunens egna beslut såsom upprättande 
av detaljplaner och när lov ges men även för andra aktörers beslut om mark- och 
vattenanvändningen.307 Detaljplanerna och områdesbestämmelserna i sin tur är bindande till 
sin karaktär. Detaljplanen är ett för kommunen viktigt instrument för att reglera främst 
markanvändning och bebyggelsemiljö i begränsade delar av kommunen och inbegriper 
avvägningar mellan motstående intressen. I områden av kommunen som inte omfattas av 
detaljplaner får juridiskt bindande områdesbestämmelser antas för att tillse att syftet med 
översiktsplanen uppfylls eller för att riksintressen tillgodoses.308 Att notera är att tillkomsten 
av en detaljplan ofta är en lång process och att en detaljplan kan ha antagits en lång tid innan 
en miljökvalitetsnorm har fastställts.  

5.2.2 Länsstyrelsens ansvar i planeringsprocessen 
Kommunernas planmonopol övervakas av staten genom länsstyrelsen i planeringsprocessen 
där länsstyrelsen ska tillvarata statens intressen som samrådspart samt tillse att 
miljökvalitetsnormer följs när översiktsplaner, detaljplaner eller områdesbestämmelser 
upprättas.309 I samband med utställning av översiktsplan eller regionplan ska länsstyrelsen 
avge ett granskningsyttrande huruvida planförslaget iakttar miljökvalitetsnormer samt bedöma 
om bebyggelsen är olämplig med hänsyn tagen till människors hälsa.310 Länsstyrelsen 
ansvarar således för att kommunen inte antar planer som medverkar till att 
miljökvalitetsnormer överskrids och har en skyldighet att överpröva och kan även upphäva en 
kommuns beslut att anta, ändra eller upphäva detaljplaner eller områdesbestämmelser om 
beslutet innebär att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. MB inte följs i planläggningen.311 Det 
är emellertid inte möjligt att överklaga länsstyrelsens beslut om att inte pröva en detaljplan. 
Däremot kan länsstyrelsens beslut om att upphäva beslut om detaljplan, områdesbestämmelser 
eller lov överklagas hos regeringen.312  
 
Denna statens övervakningsmöjlighet försvåras emellertid av att det har funnits en osäkerhet 
när länsstyrelserna ska ingripa i de fall en miljökvalitetsnorm riskerar att inte iakttas, särskilt 
när begreppet miljökvalitetsnorm har kommit att vidgas till att omfatta såväl gränsvärden och 
riktvärden som mål.313 Om inte denna rollfördelning fungerar i planeringen, dvs. att staten 
avstår från att ingripa i kommunens planering på grund av oklarheter i regelsystemet, finns en 
risk att normernas styrverkan minskar. Den farhåga som flera aktörer har fört fram, att 
normerna skulle hindra regional utveckling får därmed inte heller stöd av att kommunala 

                                                 
305 Boverkets rapport, Vattendirektivet och fysisk planering, 2004, s 7. 
306 3 kap. och 7 kap. nya  PBL (1 kap. 3 §, 4 kap. samt 7 kap. gamla PBL). 
307 Boverkets rapport, Vattendirektivet och fysisk planering, 2004, s 20. 
308 4 kap. nya PBL, se särskilt 1-4 §§, 21 §, 30-33 §§ och 41-42 §§, nya PBL (1 kap. 3 §, 5 kap. 1, 5 och 16 §§, 
gamla PBL). 
309 3 kap. 10 § samt 5 kap. 14 och 39 §§ nya PBL (4 kap. 5 § samt 5 kap. 22 § gamla PBL). 
310 3 kap. 16 § samt 7 kap. 8 § nya PBL (4 kap. 9 § samt 7 kap. 5 § gamla PBL). 
311 11 kap. 10-11 §§ nya PBL (12 kap. 1 och 3 §§ gamla PBL). 
312 SOU 2005:113, s 83. 
313 SOU 2005:77, s 313f, se även Boverkets rapport, Vattendirektivet och fysisk planering, 2004, s 7 och 13. 
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planer har upphävts eller ändrats eller att projekt hindrats i någon större utsträckning utan 
anges i så fall kunna bli ett befarat framtida hinder.314 Erfarenheterna har också visat att det 
förefaller krävas starka skäl för att upphäva en plan och att planer har antagits trots att det 
under planeringen har framförts att dessa kommer att leda till ett överskridande av normer 
samt att ytterligare bedömningsunderlag har efterfrågats. Förklaringen till detta har i vissa fall 
angivits vara att sakfrågor redan hade utvärderats i ett större sammanhang såsom i en 
översiktsplan.315  

5.2.3 Miljökvalitetsnormer styrande verkan i PBL 
Kopplingen mellan miljökvalitetsnormerna och den kommunala planläggningen har länge 
diskuterats och det har ansetts angeläget att se över regleringen av miljökvalitetsnormer i PBL 
eftersom den har betraktats som otydlig bland annat avseende olika normers styrverkan samt 
givit upphov till tillämpningsproblem.316 Miljökvalitetsnormerna får liksom i miljöbalken en 
styrande effekt i PBL och innebär att kommuner och myndigheter enligt PBL är skyldiga att 
följa miljökvalitetsnormerna i sin planläggning och sina övriga ärenden. Att planläggningen 
inte får medverka till att miljökvalitetsnormer överträds innebär att översiktsplaner, 
regionplaner, detaljplaner samt områdesbestämmelser samtliga kommer att styras av de krav 
som miljökvalitetsnormerna ställer.317 Kravet om att en miljökvalitetsnorm inte får överträdas 
gäller vid en detaljplans antagande, ändring eller upphävande. En redan gällande detaljplan 
torde kunna upphävas med stöd av 5 kap. 39 § nya PBL (5 kap. 11 § gamla PBL) om den 
skulle innebära att normer överskreds. I detaljplanelagda områden behöver 
miljökvalitetsnormer inte beaktas för bygglov eftersom de tidigare ska ha iakttagits i 
detaljplaneskedet. Bygglov får av motsvarande anledning inte meddelas för område utanför 
detaljplanelagt område om miljökvalitetsnormer överskrids.318 Kommunerna är således 
skyldiga att säkerställa att normerna uppfylls redan vid planläggning, dvs. innan den tidpunkt 
då normerna ska ha genomförts.319 Om det finns äldre detaljplaner där miljökvalitetsnormer 
inte har tillämpats men där normer nu har blivit aktuella kan lov inte nekas utan det förutsätts 
då att sådana planer ändras.320  
 
Eftersom länsstyrelsen ska upphäva detaljplaner där normer inte iakttas anses det vara 
angeläget för förutsebarheten att bestämmelserna inte lämnar för stort tolkningsutrymme. I 
praktiken har det emellertid inte sällan bedömts som svårt att förutsäga en plans effekter 
beträffande de olika normerna. Olika faktorer kan även samverka på ett sådant sätt att det blir 
problematiskt att dra slutsatser om den egentliga orsaken till ett visst resultat.321 Osäkerheter i 
beslutsunderlag där kunskapen om olika projekts påverkan på normerna ofta är ofullständig 
samtidigt som gränsvärdesnormer utgör skarpa stoppregler, innebär vidare att beslut vars 
påföljd skulle innebära ett överträdande av normerna inte får fattas.322 Är osäkerheterna i 
beslutsunderlaget så stora att det är oklart om kraven klaras har det angivits att beslut då inte 
ska kunna fattas, något som också har framförts som ett möjligt skäl till varför ett antal 

                                                 
314 Naturvårdsverkets rapport 5375, Miljökvalitetsnormer som styrmedel, 2004, s 7. 
315 Ibid., s 70 samt 89ff. 
316 SOU 2005:77, s 337f. 
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undersökta planer inte har lett till beslut. Eftersom det generellt sett alltid finns flera 
osäkerheter i planeringen skulle normerna vid förekommande osäkerheter ge som resultat att 
planeringen där normer riskerade att överskridas måste avstanna, något som särskilt har 
ansetts komma att beröra normerna för vattenkvalité. Denna avgörande fråga anses först 
behöva besvaras politiskt genom att lagstiftningsvägen skapa system för planeringen och 
prövningen samt maktfördelningen mellan stat och kommun, varefter tillämparna av det 
skapade systemet får göra en juridisk och naturvetenskaplig bedömning.323  

5.2.3.1 Miljökvalitetsnormernas funktion som stoppregel i PBL 

Miljökvalitetsnormerna, och då särskilt gränsvärdesnormerna, har i förhållande till den 
fysiska planeringen tidigare framhållits som absoluta och inte jämkningsbara mot andra 
intressen. Normerna har därvid framställts som systemfrämmande i en reglering såsom PBL 
som har utformats för att olika intressen ska kunna vägas mot varandra.324 Stoppfunktionen 
som sätter det värde normen avser skydda före allt annat, innebär emellertid att behovet av att 
följa normen inte kan avvägas mot andra behov. Denna målkonflikt anses således visa på 
betydelsen av att bedöma olika motstående intressen tidigare och i ett större sammanhang 
såsom en översiktsplan eller ett åtgärdsprogram.325 I ett betänkande inför den nya PBL 
framförde flera remissinstanser farhågor om att 2 kap. 10 § nya PBL, som fastställer att 
miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken ska följas vid planläggning och andra ärenden enligt 
PBL, skulle få funktionen av en stoppregel. Även Göteborgs kommun betonade med 
hänvisning till flera domslut från Regeringsrätten vikten av att bestämmelsen formulerades så 
att karaktären av stoppregel inte slog igenom.326 Att paragrafen nu fått den angivna lydelsen 
om att miljökvalitetsnormer ska följas riskerar därmed att leda till uppfattningen att 
miljökvalitetsnormerna har försvagats som stoppfunktion. 
 
Normens funktion som stoppregel anges emellertid inte helt ha blivit etablerad tidigare 
avseende planärenden, istället har angreppssättet med avvägning för normen använts på 
samma sätt som för andra allmänna intressen.327 Kraven på att beakta allmänna intressen, som 
miljökvalitetsnormerna ibland har ansetts representera, i PBL har även angivits gälla redan 
innan tidpunkten då normen ska vara uppfylld då kommunerna på ett tidigt stadium förväntas 
ta hänsyn till normen i sin planering.328 Miljökvalitetsnormer med ett framtida datum för 
uppfyllande skulle därmed kunna grunda ett upphävande i dagsläget, om det kan förväntas att 
planen medverkar till att miljökvalitetsnormerna inte kommer att klaras. En inte genomförd 
men lagakraftvunnen detaljplan som kan bidra till överträdelse, kan utifrån samma anledning 
behöva upphävas eller ändras, något som i förarbeten förutsätts ske på kommunens eget 
initiativ. Denna omständighet har tidigare inte ansetts varit av stor praktisk betydelse men har 
bedömts få betydelse i fråga om framtida normer för vatten.329 I fall där miljökvalitetsnormer 
för luft har riskerat att inte följas har sällan, om alls, verksamheter eller detaljplaner stoppats 
med normerna som grund, även om planerna har kommit att revideras något.330 
 

                                                 
323 Naturvårdsverket rapport 5375, Miljökvalitetsnormer som styrmedel, 2004, s 85. 
324 SOU 2005:113, s 81, se även SOU 2005:77, s 337f. 
325 Naturvårdsverket rapport 5375, Miljökvalitetsnormer som styrmedel, 2004, s 71. 
326 Prop. 2009/10:170, s 158. 
327 Naturvårdsverket rapport 5375, Miljökvalitetsnormer som styrmedel, 2004, s 91. 
328 Naturvårdsverkets rapport 5138, Utveckling av miljökvalitetsnormer som rättsligt instrument, 2000, s 41f, se 
även SOU 2005:113, s 92f. 
329 Naturvårdsverkets rapport 5375, Miljökvalitetsnormer som styrmedel, 2004, s 26.   
330 Naturvårdsverkets rapport 5915, Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften?, 2008, s 105. 
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Även om kravnivån alltjämt är den att normen ska följas anses dock kravnivån vara oklar i 
fråga om målsättningsnormer som till skillnad från gränsvärdesnormer bör ge större 
handlingsfrihet då det kan vara osäkert när en sådan norm är överträdd och vilka insatser som 
krävs för att den ska anses vara iakttagen. Eftersom lagstiftningen är oklar och det saknas 
rättsliga prövningar riskerar angelägna projekt att inte komma till stånd då förutsättningarna 
måste vara färdiga från början i den långsiktiga planeringen och planläggningen. Behöver 
frågor prövas i domstol riskerar planläggningen dessutom bli väldigt långdragen och kostsam. 
Små och medelstora företag riskerar även att missgynnas eftersom de kan ha svårt att utföra 
omfattande utredningar som kan krävas på ett tidigt stadium. En annan farhåga är att krav kan 
komma att i riktas efterhand mot olika aktörer i samband med att bebyggelse tillåts i områden 
som kan visa sig olämpliga ur ett miljökvalitetsnormperspektiv.331  

5.2.4 Åtgärdsprogrammens styrande verkan i PBL 
I förarbeten har det bedömts vara en viktig fråga om det regionalt eller nationellt beslutade 
åtgärdsprogrammet skulle binda kommunerna inom deras sedvanliga ansvarsområde, något 
som skulle innebära att åtgärdsprogrammet kan genombryta det kommunala självstyret. I det 
fall detta skulle vara aktuellt uppstår en ytterligare fråga om hur en regional eller central nivå 
skulle kunna genomdriva beslutade åtgärder om kommunen motsätter sig besluten. Frågan om 
i vilken utsträckning åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer ska kunna begränsa 
kommunala beslut är i sin tur kopplad till diskussionen om maktfördelning mellan stat och 
kommun. Härvid har det emellertid ansetts att komplexa miljökvalitetsproblem och 
åtgärdsprogram svårligen kan hanteras av de olika nivåerna enskilt, varför det kan vara 
nödvändigt med ett flertal typer av åtgärder med olika ansvariga. Det anses således viktigt att 
kommunerna är delaktiga i åtgärderna som ska genomföras, särskilt som ingen kommun har 
tillräcklig kapacitet att själv hantera problemen med normer. I fråga om vem som ska bära 
kostnaderna för åtgärder som måste vidtas för att klara gällande miljökvalitetsnormer 
framhålls en risk för att åtgärderna inte vidtas om inte frågan om finansieringen av styrmedel 
och ekonomiska konsekvenser av genomförandet har hanterats t.ex. i åtgärdsprogram.332 
 
Att myndigheter och kommuner som är berörda av åtgärdsprogrammet är bundna av det 
innebär enligt förarbeten inte att åtgärdsprogram kan tvinga kommunen att anta, ändra eller 
upphäva en plan enligt PBL i sin planläggning. Däremot kan åtgärdsprogrammet föranleda 
kommunen att ta initiativ till planändringar.333 I förarbeten har det också framhållits att det 
därvid anses som uppenbart att innehållet i ett åtgärdsprogram inte är att betrakta som 
bindande i så måtto att det direkt kan läggas till grund för kommuners och myndigheters 
beslut.334 Enligt Boverket förväntas det i både förarbeten och många diskussioner om 
miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram att olösta frågor ska lösas av rättstillämpningen, 
något som inte är acceptabelt för ett för uppfyllande av normer så centralt instrument som 
åtgärdsprogram.335 Boverket menar att formuleringen av 5 kap. 8 § MB om att myndigheter 
och kommuner ska vidta erforderliga åtgärder enligt fastställt åtgärdsprogram har skapat 
oklarheter. Även om den vanligaste uppfattningen är att samtliga myndigheter och kommuner 
omfattas av bestämmelsens krav anser Boverket att bestämmelsen även kan betraktas som 
omfatta enbart myndigheter som tillämpar bestämmelserna inom miljöbalken.336 Miljöbalken 
som lag är heller inte överordnad någon annan lag varför det enligt miljöbalkskommitén inte 

                                                 
331 SOU 2005:59, s 125. 
332 SOU 2005:59, s 60ff. 
333 SOU 2005:113, s 84, se även prop. 2003/04:2, s 34. 
334 SOU 2005:59, s 91. 
335 Boverkets rapport, Vattendirektivet och fysisk planering, 2004, Bilaga 1, s 1(3) 
336 Ibid., Bilaga 2, s 2(15), se även prop. 1997/98:90, s 150. 
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kan undvikas att tillämpningen av balken påverkas av om en verksamhet för vilken balken 
gäller också regleras av en annan lagstiftning.337 Till skillnad från miljökvalitetsnormerna 
framgår det inte uttryckligen av varken gamla eller nya PBL att miljöbalkens åtgärdsprogram 
måste iakttas i planläggningen eller att kommuner är bundna av dem i sin tillämpning av PBL 
eftersom PBL saknar hänvisningar till MB i detta hänseende. Det finns därmed inget lagstöd 
för att myndigheter och kommuner, vilka tillämpar bestämmelser utanför miljöbalken, ska 
anses skyldiga att vidta de i ett åtgärdsprogrammet angivna åtgärderna.338 I förarbeten har det 
inte bedömts finnas något behov att förändra bestämmelsen om åtgärdsprogrammets 
förhållande till den kommunala planläggningen enligt PBL även om frågan bedömdes kunna 
bli föremål för diskussioner.339 Ett förslag till påtryckningsmedel för genomdrivande av 
åtgärdsprogram om att utvidga den statliga kontrollen i 12 kap. gamla PBL till att även 
omfatta åtgärdsprogram har inte heller vunnit gehör. Även förslag på ändringar i PBL om att 
åtgärdsprogram skulle iakttas jämte miljökvalitetsnormer i planläggning, översiktsplan och 
vid dess samråd och yttrande har lämnats utan beaktande.340  
 
Regeringens möjlighet att förelägga en kommun om att ändra eller upphäva detaljplaner och 
områdesbestämmelser genom s.k. planföreläggande omfattar inte miljökvalitetsnormer och 
åtgärdsprogram, utan endast riksintressen eller mellankommunala frågor.341 Genom att 
detaljplaner kan tvingas fram mot kommunens vilja i och med planföreläggande beträffande 
dessa områden, har det framhållits att det därmed inom PBL finns ett system för att i särskilt 
angelägna fall driva igenom statliga intressen medan de kommunala intressena får vika. Det 
har därmed ansetts som mer lämpligt att bestämmelserna om planföreläggande utvidgas inom 
det befintliga systemet innan bestämmelserna om åtgärdsprogram direkt skulle kopplas till 
PBL, i den bemärkelsen att åtgärdsprogrammet styr PBL-beslut. En sådan utvidgning tros 
vara tillräcklig för att tillfredställa behovet av att ytterligare styra kommunernas planering, 
mot bakgrund av miljökvalitetsnormerna.342 Förslag på att meddela planföreläggande enligt 
PBL för att uppfylla en miljökvalitetsnorm eller genomdriva ett åtgärdsprogram i syfte att 
stärka dessas genomförande har även diskuterats i förarbeten. En sådan ändring, som skulle ge 
regeringen möjlighet att förelägga en kommun i syfte att genomföra en EG-rättsligt bindande 
miljökvalitetsnorm, ansågs nödvändig på grund av statens brist på verktyg för att genomdriva 
krav i åtgärdsprogrammet såsom beslut om detaljplaner. Det bedömdes således som att det 
saknades ett genomförandeled av miljökvalitetsnormerna som måste tillförsäkras 
medborgarna enligt EG-rätten. Dessutom bedömdes att ett planföreläggande skulle kunna 
verka pådrivande på det kommunala planarbetet genom att regeringen även härmed skulle 
kunna tvinga en kommun att anta, ändra och häva detaljplaner.343 Dock fick detta förslag inte 
något genomslag i den nya plan- och bygglagen. 

5.2.5 Möjligheter att neka bygglov pga. miljökvalitetsnormer och åtgärdsplaner  
Bygglov inom detaljplanelagt område skulle tidigare prövas enligt grunderna i 8 kap. 11 § 
gamla PBL som dock inte hade någon hänvisning till stoppregeln i 2 kap. PBL och kraven där 
om att miljökvalitetsnormer ska följas, eftersom de frågorna redan ansågs ha avgjorts i 
detaljplaneskedet.344 En dom i kammarrätten bekräftade att denna stoppregel inte kunde 

                                                 
337 Prop. 1997/98:45, del. 1 s 190f. 
338 Boverkets rapport, Vattendirektivet och fysisk planering, 2004, s 25, se även Bilaga 2. 
339 Prop. 2003/04:2, s 24. 
340 SOU 2005:113, s 42ff, se även SFS 2010:900. 
341 11 kap. 15 § nya PBL (12 kap. 6 § gamla PBL). 
342 Boverkets rapport, Vattendirektivet och fysisk planering, 2004, Bilaga 2, 10(15). 
343 SOU 2005:113, s 196f. 
344 SOU 2005:113, s 82. 
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tillämpas vid beslut om bygglov om detaljplanen tillät byggande.345 Det har även framhållits 
att utgångspunkten är att om åtgärderna var planenliga skulle bygglov beviljas och att 8 kap. 
11 gamla PBL därmed inte skulle ge kommunen någon möjlighet att neka bygglov som följd 
av oförenlighet med miljökvalitetsnormer.346 I nya PBL hänvisar inte heller motsvarigheten 
till 8 kap. 11 § gamla PBL, dvs. 9 kap. 30 § nya PBL, till 2 kapitlets krav om att 
miljökvalitetsnormer ska följas. Med andra ord torde det fortfarande inte vara möjligt att 
vägra bygglov inom detaljplanelagt område på grund av miljökvalitetsnormer med stöd av 
PBL. Kravet i 2 kap. 2 § gamla PBL, om att miljökvalitetsnormer skulle iakttas även i ärenden 
(vilket kan anges ha en motsvarighet i 2 kap. 10 § nya PBL) ansågs kommunen dock kunna 
uppfylla genom att ändra eller upphäva detaljplanen så att bygglov inte längre kunde 
meddelas.347 Möjligheterna att ändra eller upphäva en detaljplan begränsas dock av att innan 
utgången av planens genomförandetid ska berörda fastighetsägare ha godtagit ändringen eller 
upphävandet såvida inte ändringen eller upphävandet krävs på grund av nya omständigheter 
av stor allmän vikt, som inte kunde förutses vid planläggningen.348 Enligt Boverket skulle 
miljökvalitetsnormer som har beslutats efter antagandet av en detaljplan kunna anses som nya 
förhållanden av stor allmän vikt, vilka ger förutsättningar för en ändring eller upphävande. 
Härvid blir emellertid, under planens genomförandetid, kommunen alltid ersättningsskyldig 
för den skada som drabbar fastighetsägare eller innehavaren av fastigheter med särskild rätt. 
Om åtgärdsprogram skulle bedömas vara bindande och kommunen skulle vara skyldig att 
direkt följa åtgärdsprogrammet och därmed vägra bygglov skulle det enligt Boverket inneburit 
att kommunen fattade beslut i strid med den uttryckliga bestämmelsen 8 kap. 11 § gamla PBL, 
som bedömts uttömmande reglera förutsättningarna för bygglov inom ett detaljplanelagt 
område. Ett åtgärdsprogram med sådana krav har ansetts endast kunna uppfyllas genom att 
gällande plan upphävs eller ändras. Möjligheten att tvinga kommuner att anta, ändra eller 
upphäva detaljplaner finns emellertid endast genom regeringens planföreläggande som dock 
inte omfattar åtgärdsprogram. Skulle åtgärdsprogram göras bindande anses det innebära en 
förändring av PBL-tillämpningen.349 För bygglov utanför detaljplan enligt 8 kap. 12 § gamla 
PBL hänvisades till kraven i 2 kap. gamla PBL, liksom i 9 kap. 31 § nya PBL, vilket innebär 
att bygglov utanför detaljplan inte får medverka till att miljökvalitetsnormer överskrids.350  
 
Enligt 5 kap. 8 § gamla PBL (5 kap. 14 § nya PBL) får sedan 2008 i detaljplanen bestämmas 
att bygglov inte får ges för förorenad mark förrän efterbehandling har skett av området. En 
tidigare vanlig uppfattning har varit att innan en detaljplan har kunnat antas måste området ha 
efterbehandlats för att det bli lämpligt för bebyggelse, något som har uppfattats som orimligt. 
Genom ovanstående ändring torde exploateringen av förorenad mark öka i och med att 
exploatörer får möjlighet att i förväg kunna bedöma om ett område får bebyggas i de fall 
sanering sker. Eftersom kommunen måste ha visshet att saneringsåtgärderna ger förväntat 
resultat innebär ändringen vidare att redan vid planläggningen måste markföroreningarnas 
omfattning och innehåll ha analyserats för att bedöma om området efter sanering är lämpligt 
att bebygga. En tillsynsmyndighet för ett förorenat område kan dock begära undersökning och 
åtgärder oavsett vad som angivits i planhandlingar eller eventuella avtal.351 

                                                 
345 KamR Stockholm Mål nr 6306-06, 2007-07-18. 
346 Boverkets rapport, Vattendirektivet och fysisk planering, 2004, Bilaga 2, 7 (15)f. 
347 SOU 2005:113, s 82. 
348 4 kap. 39 § nya PBL (5 kap. 11 § gamla PBL). 
349 Boverkets rapport, Vattendirektivet och fysisk planering, 2004, Bilaga 2, 7(15)f. 
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5.3 Hur beaktar Göteborgs stad miljökvalitetsnormerna i sin planering och 
planläggning? 

5.3.1 Introduktion 
En kommun ska i översiktsplanen redovisa hur gällande miljökvalitetsnormer ska iakttas och 
översiktsplanen är ett viktigt instrument för att visa de mark- och vattenområden som ska 
omfattas av normen och hur normen ska tillgodoses. På vilket sätt normen ska uppfyllas ska 
enligt förarbeten framgå tydligare av befintliga åtgärdsprogram även om kommunerna inte är 
skyldiga att ändra sin översiktsplan i samband med fastställande av ett åtgärdsprogram.352  

5.3.2 Översiktsplanen för Göteborg och dess förhållande till 
miljökvalitetsnormerna för de prioriterade ämnena 

Översiktsplanen för Göteborg anses beakta de nationella miljökvalitetsmålen och det mest 
relevanta målet bedöms vara ”God bebyggd miljö”. Att de olika expansionsprojekten med 
exempelvis bostadsbebyggelse i centrala lägen bedöms kunna påverka miljön negativt anses 
dock kunna vägas mot att översiktsplanen beräknas ge bättre förutsättningar för ekonomisk 
tillväxt bl.a. genom att möjligheterna till befolkningstillväxt förbättras. Genom kravet på att 
miljökvalitetsnormer ska följas förutsätts emellertid att planering läggs upp på ett sådant sätt 
att betydande miljöpåverkan undviks. I jämförelse med andra alternativ än den föreslagna 
översiktsplanen anses att även om vissa åtgärder är viktiga ur ett miljöperspektiv kan de 
upplevas som svåra ur ekonomiskt eller politiskt perspektiv.353 Som möjlig positiv 
miljökonsekvens framhålls det omhändertagande av förorenad mark som bör ske i samband 
med exploateringen av de centrala förnyelseområdena.354 För uppföljningar om 
miljöförhållanden i påverkningsbara områden och relevanta befintliga miljöproblem hänvisas 
exempelvis till den årliga miljörapporten för Göteborg.355 
 
Trots att det klart framgår ur lagstiftningen att miljökvalitetsnormerna ska följas i 
planläggningen har normerna som följer av vatten- och dotterdirektivet bara nämnts flyktigt i 
översiktsplanen och av de normer som kan komma att påverka vattenanvändningen framhålls 
miljökvalitetsnormerna för fisk- och musselvatten. Avseende vattendirektivets krav omnämns 
att den fysiska planeringen kommer att påverkas av den nya vattenplaneringen genom att ny 
kunskap tillförs samt att miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram införs och det förutsätts att 
det utvecklas ett samspel mellan plan- och bygglagens fysiska planering och den nya 
vattenplaneringen. Vidare nämns att fysisk planering kan användas i syfte att medverka till att 
direktivets mål om en god vattenstatus nås.356 Ett mål i vattenplaneringen som skulle kunna 
beröra miljökvalitetsnormerna för de prioriterade ämnen är att utsläpp till vattendrag av 
organiska ämnen, tungmetaller samt andra föroreningar ska minska.357 Vattenfrågorna i stort 
behandlas annars tämligen översiktligt och nämns framför allt i samband med övriga 
målsättningar såsom mål som berör områdets tillväxt och utveckling. Det uttrycks bland annat 
ett behov av en utbyggd infrastruktur, framtida älvförbindelser samt att Göteborg och hamnen 
ska kunna utvecklas som logistikcentrum.  Dock anges att byggande till en attraktiv stadsmiljö 
bör avpassas så att miljöpåverkan minimeras och att en säkerhet upprätthålls vid bl.a. 

                                                 
352 SOU 2005:113, s 83. 
353 Göteborgs stad, stadsbyggnadskontoret, Översiktplan för Göteborg, konsekvensbeskrivning, 2009, s 8f samt 
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354 Ibid., s 25. 
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byggande. I målet om ett robust samhälle innefattas att risken för miljöstörningar ska minska 
och det talas om att koncentrationen av oönskade ämnen i omgivningen medför risker för 
miljöstörningar, t.ex. nedlagda deponier som kräver kontinuerlig bevakning och vid behov 
åtgärder. Nödvändigheten av minska utsläppen vid källan betonas och att utsläpp samt 
läckage kontinuerligt bör bevakas.358  
 
Den nya översiktsplanen från 2009 ska enligt kommunstyrelsen ha karaktär av en uppdatering 
och hänsyn ska tas till samhälleliga förändringar såsom den ökade betydelsen av 
miljöaspekterna i samhällsplaneringen och det ökade behovet av nya bostäder. Den 
omständigheten att översiktsplanen ska utgöra en grund för detaljplanering och bygglov 
innebär att den måste vara aktuell och återge politiska bedömningar. Därför måste planen 
också kontinuerligt behandla nya frågeställningar och underlag aktualiseras, något som ska 
ske genom bland annat olika fördjupningar och tillägg till planen.359 Göteborgs stad har också 
kommit att hantera sin planering av vattenfrågor huvudsakligen i den s.k. vattenplanen som 
beskrivs som en komplettering till eller fördjupning av översiktsplanen.360361 Vattenplanen 
anges ha tillkommit som en följd av behovet att bättre integrera vattenfrågorna med övrig 
planering samt att det säkerställs att vattenresurserna långsiktigt förblir en hållbar resurs.362 
Detta inte minst då vattenplaneringen framhålls utgöra en del av kommunens uppdrag i 
planläggningen samtidigt som nya krav om god vattenstatus har tillkommit med 
vattendirektivet.363 I Vattenplanen från 2003 beskrivs översiktligt att förorenande utsläpp och 
diffus påverkan måste motverkas och anger hotbilder såsom dagvattenpåverkan, påverkan på 
Natura 2000-områden och frilufts- och kulturvärden. Dock nämns bara kort de normer som 
följer av vattendirektivet och då varken särskilt ingående hur dessa ska uppnås eller huruvida 
planens upplägg kommer medverka eller ej till att normerna följs. Det framhålls i 
konsekvensbeskrivningen för översiktplanen att risker finns i översiktsplanen och att den helt 
avgörande är frågan om satsningar på infrastruktur hinner ske i rätt tid.364  
 
Länsstyrelsen bedömde i sitt yttrande att översiktsplanen för Göteborg redovisade 
huvuddragen i vattenförvaltningen enligt vattendirektivet och att det fortsatta arbetet enligt 
vattendirektivet kunde motivera att fördjupningen om vatten sågs över. Genom att 
åtgärdsprogram ska binda kommuner och myndigheter ansågs det för Göteborgs Stad medföra 
att de miljökvalitetsnormer som är förenade med det generella kravet om icke försämring av 
den fastställda vattenstatusen måste beaktas. Det efterfrågades härvid att kommunens 
översikts- och detaljplanering skulle redovisa hur olika planerade verksamheters eventuella 
miljöpåverkan relaterades till berörda vattenförekomster och deras miljötillstånd.365 
Miljönämnden ansåg i ett annat yttrande att konsekvensbeskrivningen inte tillräckligt beskrev 
miljökonsekvenserna vid ett genomförande av översiktsplanen och efterfrågade därmed en 
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tidigare översiktsplan, ÖP99) samt ”Vatten – så klart”, Vattenplan för Göteborg, Komplettering till 
Översiktsplan för Göteborg, ÖP 99 - fördjupad för sektorn vatten, Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad, 
september 2003.  
361 Boverket anser inte denna typ av tematiska studier ha status av översiktsplan i enlighet med PBL:s mening, 
även om Boverket anser att en vattenplan likväl kan ses som ett betydelsefullt besluts- och planeringsunderlag, 
se Boverkets rapport om motsvarande fördjupning av Örebro kommuns översiktsplan i Boverket rapport 2004. 
362 Göteborgs stad, stadsbyggnadskontoret, Översiktplan för Göteborg, del 3, 2009, s 113. 
363 Göteborgs stad, stadsbyggnadskontoret, Vatten – så klart, Vattenplan för Göteborg, 2003, s 7. 
364 Göteborgs stad, stadsbyggnadskontoret, Översiktplan för Göteborg, konsekvensbeskrivning, 2009, s 6. 
365 Göteborgs stad, stadsbyggnadskontoret, Översiktplan för Göteborg, utställningsutlåtande till översiktsplanen, 
2009, s 32f. 
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redogörelse för hur uppföljningen och övervakningen av betydande miljöpåverkan skulle 
ske.366 

5.3.3 Exempel på detaljplan av betydelse i Göteborgs stad 
I planen som rör byggandet av Marieholmstunneln under Göta älv nämns inte 
miljökvalitetsnormerna för de prioriterade ämnena trots att byggandet förväntas medföra 
betydande omgivningspåverkan367 bland annat på bottensedimentet i älvfåran där det har 
uppmätts förhöjda halter av PAH, oljekolväten, metaller och TBT. Tillfällig grumling 
beräknas även komma med muddring och övriga arbeten i eller invid älven. Projektet kräver 
även åtgärder som spontning eller pålning, stabilitetsförbättringar utmed älvstränderna samt 
omfattande schaktarbeten såväl i vatten som på land.368 Eftersom stabiliteten vid älvstranden 
generellt inte är tillfredställande betonas det att förorenad mark inte får nå älven, t.ex. under 
byggskedet, och en risk för skred anges vid vissa strandnära områden. Härvid kan noteras att 
en i grunden naturlig process som skred kan öka i omfattning genom mänskliga aktiviteter 
såsom muddring av älvfåran, trafik och byggande.369 Att det i bebyggelseområdet 
förekommer kraftiga markföroreningar samtidigt som delar av området är utfyllt med massor 
av okänt ursprung, innebär att det kan krävas saneringar av förorenad mark.370 Den ökade 
trafikbelastningen och med den en ökad vägdagvattenbelastning till älven som förväntas 
komma med Marieholmstunneln förväntas dock inte ge någon större förändring av 
föroreningspåverkan i älven och därmed inga konsekvenser.371  

6 Annan problematik som påverkar genomförandet av 
miljökvalitetsnormerna för de prioriterade ämnena 

6.1 Uppdelade ansvarsområden 

6.1.1 Uppdelning i ansvar i vattenförvaltningen 
Vattenrelaterade miljöproblem hanteras parallellt i nationella miljömål, i flera direktiv och 
internationella avtal vilket försvårar överblicken över vilka aktörer som gör vad och resultatet 
i fråga om bättre vattenkvalitet. Dessa processer som har likartade övergripande mål tros ha 
samma svårigheter med att verkställa åtgärderna.372  
 
De aktörer som ansvarar för vattendirektivsarbetet är vidare uppdelade på olika nivåer och 
med ibland överlappande befogenheter. Nationellt ansvarar statliga myndigheter för att ta 
fram föreskrifter till vägledning för vattenförvaltningen och i fråga om övervakning ansvarar 
Naturvårdsverket jämte Havs- och vattenmyndigheterna för det nationella 
miljöövervakningsprogrammet, dels samordning av den regionala övervakningen som 
länsstyrelserna i övrigt bedriver. Länsstyrelserna ansvarar i sin tur på regional nivå för 
samordning av regional och lokal miljöövervakning samt tillsyn över tillståndspliktig 

                                                 
366 Ibid., s 14. 
367 Göteborgs stad, stadsbyggnadskontoret, Detaljplan för Marieholmstunneln och angränsande verksamheter, s 
23(33). 
368 Ibid., s 27(33). 
369 Göteborgs stad, stadsbyggnadskontoret, Program, Nya älvförbindelser vid Marieholm, 2008, s 16f samt 19 
samt Göta älvs vattenvårdsförbund, Fakta om Göta älv, 2005, s 58ff. 
370 Göteborgs stad, stadsbyggnadskontoret, Detaljplan för Marieholmstunneln och angränsande verksamheter, s 
7(30), se även 27(33). 
371 Ibid., s 28(33). 
372 SOU 2010:17, s 58f. 
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vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet, vilka tillsynsområden kan delegeras till 
kommunen. Därutöver tillkommer en omfattande regional och lokal miljöövervakning i form 
av verksamhetsutövares recipientkontroll, vatten- och vattenvårdsförbund samt kommunal 
miljöövervakning.373 Länsstyrelsen har även en uppgift i samrådsförfarandet vid exempelvis 
antagande av detaljplaner att tillse att miljökvalitetsnormer uppfylls. Lokalt har kommunerna 
ålagts att efterleva miljökvalitetsnormerna i sin planläggning enligt PBL och i sin tillsyn över 
icke tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet samt överlåten verksamhet, och den kommunala 
miljönämnden är tillsynsmyndighet för avledande av dagvatten.374 I syfte att genomföra 
vattendirektivet har etablerats vattenmyndigheter375 som utgör självständiga myndigheter utan 
överordnat organ. De ansvarar på ett regionalt plan för arbetet med vattenförvaltningen enligt 
vattendirektivet, för att dotterdirektivets normer för prioriterade ämnen uppfylls och för 
upprättandet och genomförandet av nödvändiga övervakningsprogram. Att de av 
vattenmyndigheterna fastställda normerna efterlevs är ett ansvar som sedan åligger 
myndigheter och kommuner.376 Likaså genomförs i praktiken övervakningen fortfarande av 
övriga myndigheter, kommuner och verksamhetsutövare.377 Vattenmyndighetens 
åtgärdsprogram är riktade till kommuner och myndigheter som då visserligen ska genomföra 
de åtgärder som finns angivna i åtgärdsprogrammet i syfte att klara de angivna normerna men 
är inte bundna till att uppnå de resultat åtgärdsprogrammen syftar till. Vattenmyndigheterna 
anges kunna bidra med en övergripande helhetssyn och därigenom nya möjligheter till en 
samordning av arbetet med vattenförvaltningen med andra aktörer. Vattenmyndigheterna har 
dock ingen makt för genomdrivande utan den enda möjligheten är att i egenskap av 
förvaltningsmyndighet försöka initiera påbud från regeringen.378 Vattenmyndigheten ska 
slutligen övervaka miljötillståndet och utforma samt rapportera förvaltningsplaner varigenom 
åtgärdsprogrammet därmed kommer att följas upp.379 Eftersom ansvarsfördelningen i fråga 
om övervakning av prioriterade ämnen har bedömts kunna bli mycket komplex då såväl 
nationella och regionala myndigheter som enskilda verksamheter ansvarar för olika delar av 
övervakningen, har det ansetts som viktigt med ett tydlig angivande av ansvar.380 

6.1.1.1 Särskilt om den uppdelade tillsynen 

Ytterst har tillsynsmyndigheten ansvaret att agera om miljökvalitetsnormer inte följs eftersom 
det är tillsynsmyndigheten som tillser att villkor i tillstånd, lagar etc. efterlevs.381 Tillsyn 
utövas emellertid enligt ovan av ett flertal statliga och kommunala myndigheter och även om 
miljöbalken ställer krav på samverkan i 26 kap. 6 § MB uppstår det svårigheter då 
gränsdragningen mellan olika myndigheters ansvar inte alltid är helt klargjord. Ytterligare 
försvårande omständigheter för ett effektivt tillsynsarbete är bristande kunskap om övriga 

                                                 
373 http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Tillstandet-i-miljon/Miljoovervakning/Samordning-av-
miljoovervakningen/, 2012-02-10, se även Vattenmyndigheten Västerhavet, Förvaltningsplan för Västerhavets 
vattendistrikt 2009-2015, 2010, s 51 samt Se 26 kap. miljöbalken och miljötillsynsförordning (SFS 2011:13). 
374 Naturvårdsverkets handbok 2008:5, Vattenverksamheter - Handbok för tillämpningen av 11 kapitlet i 
miljöbalken, s 95. 
375 Direktiv 2000/60/EG, artikel 3, se även 5:11, 1:a st. miljöbalken samt 37a § Förordning (2002:864) med 
länsstyrelseinstruktion. 
376 SOU 2002:107, s. 145 samt 220. 
377 Vattenmyndigheten Västerhavet, Förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt 2009-2015, 2010, s 172. 
378 SOU 2002:107, s. 145. För diskussion om förvaltningsmyndigheters förhållande till regeringen, se Björkman, 
Uppdragsrapportering: "Åtgärdsprograms styrande effekt med hänsyn till regeringsformen", 2009-12-18, särskilt 
pkt. 1.1 samt prop. 1997/98:45, del 1, s 260. 
379 SOU 2002:107, s 88 samt 94. 
380 Naturvårdsverkets rapport 5973, Förslag till genomförande av direktiv 2008/105/EG om miljökvalitetsnormer 
inom vattenpolitikens område, 2009, s 40f. 
381 Prop. 1997/98:45, del 1, s 497, se även 26 kap. 1 § miljöbalken. 
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myndigheters organisation, ansvarsområden samt arbetssätt.382 Principiellt ansvarar endast en 
myndighet för ett verksamhetsområdes operativa tillsyn men i praktiken är dessa områden 
överlappande vilket medför att utövare ibland konfronteras med olika tillsynsmyndigheter.383 
I de fall två myndigheter samtidigt har operativt tillsynsansvar kan de komma överens om hur 
tillsynen ska fördelas och om så krävs har båda myndigheterna ett parallellt tillsynsansvar. 
Regeringen får besluta om att tillsynsmyndigheten får överlåta åt en kommun att i vissa fall 
utöva tillsyn som en statlig tillsynsmyndighet annars skulle ansvara för.384  
 
Att tillsynsuppgifter får delegeras till den kommunala nämnden av framförallt länsstyrelsen, 
innebär att många kommuner med tiden har fått ett utökat tillsynsansvar över även 
tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet.385 Detta ligger i linje med motiven som har anmodat 
en successiv överföring av tillsynsansvar till kommunerna, något som skulle göra det lättare 
för kommunen att genomdriva sina beslut och som en följd därav öka effektiviteten i 
tillsynen.386 Ett ytterliggare skäl till ökat kommunalt tillsynsansvar har i förarbeten angivits 
vara att kommunerna bör ansvara för kommunens egen tillsyn för att åstadkomma ett uthålligt 
samhälle.387 Argument som talar emot en sådan regim är kommunernas väldigt olikartade 
förutsättningar vad gäller resurser för miljökontroll och ambitioner inom 
miljötillsynsområdet. I en ESO-rapport beskrivs den kommunala miljötillsynen som ojämn 
med 80 % av kommunerna oförmögna till att uppnå de nivåer lagen kräver. Politisk påverkan, 
lojalitetskonflikter och kompetensskillnader anges också påverka situationen.388  

6.1.2 Uppdelningen av hanteringen av vattenfrågor i miljöbalken och PBL 
Miljöbalkens regelverk är ett av de styrmedel som finns för att genomföra mål som främjar en 
hållbar utveckling, vilket framgår av dess portalparagraf.389 I förarbeten framgår att 
miljöskyddet och hushållningen med naturresurser ska gå hand i hand med den ekonomiska 
utvecklingen och den sociala välfärden.390 Plan- och bygglagen betonar å sin sida direkt i 
lagtexten ett syfte att främja samhällsutvecklingen jämte en god och hållbar livsmiljö.391 Det 
anses dock att gemensamt ska respektive lagars portalparagrafer komplettera varandra och 
tillsammans medverka till en hållbar utveckling.392 De för prioriterade ämnena relevanta 
vattenfrågorna har enligt Boverket fått en med tiden alltmer betydande roll i kommunens 
fysiska planering genom att exempelvis senare års översiktsplaner alltmer utgår ifrån ett 
helhetsperspektiv och siktar mot en hållbar utveckling.393 I en uppföljning av Boverket av 
miljömålsarbetet 2003 konstateras emellertid att ekonomisk tillväxt dock fortfarande oftast 
prioriteras framför hållbarhetsfrågor.394  
 
Att kommunerna ansvarar för den fysiska planeringen anses innebära en svårighet i och med 
att planeringen av vattenfrågorna i praktiken svårligen kan åtskiljas från planeringen av 

                                                 
382 Naturvårdsverket, Operativ tillsyn, handbok 2001:4, Naturvårdsverket Förlag, 2003, s 107. 
383 Michanek, Den svenska miljörätten, 2008, s 398. 
384 26 kap. MB, miljötillsynsförordning (SFS 2011:13) samt Naturvårdsverket, Operativ tillsyn, handbok 2001:4, 
2003, s 27ff. 
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markanvändningen. Ett problem består då i valet av utgångspunkt, dvs. antingen utifrån PBL 
som beaktar både mark och vatten, syftar till förändrad användning samt reglerar exploatering 
eller miljöbalken som främst fokuserar på vattenområden, bibehållen användning samt 
reglerar miljökvalitet men även exploatering. Denna perspektivskillnad anges inte vara 
närmare behandlad i förarbeten utan förväntas lösas genom samordning av regelverken. 
Vattenplaneringens relation till övrig fysisk planering och tillståndsprövning anses således få 
hanteras helt av tillämpare såsom vattenmyndigheter, länsstyrelser, kommuner, 
tillsynsmyndigheter och domstolar.395  
 
Det har vidare ansetts problematiskt att det i vatten- och markplaneringen har skapats två 
parallella planeringssystem i rättstillämpningen, dels ett för vattenförvaltning där 
vattendirektivets krav om vattenplanering med särskilda åtgärdsprogram regleras enligt 
miljöbalken, och dels ett för planläggning där mark och vatten regleras av PBL.396 I 
vattendirektivet finns ingen målsättning om att skapa ett gemensamt system för olika 
regelverk. Den svenska modellen menas dock kunna medföra att kopplingen mellan de två 
systemen blir svagare genom att det nya vattenförvaltningssystemet sköts av 
vattenmyndigheter som är statliga företrädare på regional nivå medan kommunerna på lokal 
nivå fortsättningsvis har en stark roll i den fysiska mark- och vattenplaneringen. Även om 
kommunerna finns representerade i samråd om vattenfrågor finns en risk för eventuella 
klyftor mellan vattenförvaltning och planläggning på lokal nivå. På grund av det uppdelade 
systemet anses det föreligga en risk att vattenmyndighetens beslut kan komma i konflikt med 
kommunernas rätt att bestämma över planering av mark- och vattenanvändning och begränsa 
kommunernas möjligheter att ta oberoende beslut. Härvid har det upplevts att förhållandet 
mellan den kommunala fysiska planeringen på lokal nivå och vattenplaneringen den högre 
regionala nivån framstår som oklart.397 

6.2 Intressekonflikter 
Arbetet med att uppfylla miljökvalitetsnormerna för luft har påvisat intressekonflikter mellan 
det skydd normerna avser uppnå och samhällsintressen såsom ekonomisk tillväxt. Det 
förekommer även konflikter mellan enskilda verksamhetsutövare och allmänna intressen, 
såsom allmänhetens hälsa. Konflikter mellan enskilda kan blockera etableringen av nya 
verksamheter eller förändrad markanvändning eftersom utsläppsutrymmet är begränsat. Även 
om det i tidigare åtgärdsarbete har eftersträvats en minimering av intressekonflikterna, 
förefaller precisa och verkningsfulla åtgärder ha undvikits till förmån för mer generella och 
mindre effektiva åtgärder för att värna den ekonomiska utvecklingen.398  
 
Normerna för prioriterade ämnen har beslutats på en högre EG-nivå och torde betraktas som 
väldigt strikta. De skulle därmed kunna låsa den kommunala flexibiliteten att godta 
verksamheter som bara på kort sikt skulle leda till att normer överskrids. Även om den 
huvudsakliga makten ligger på hög nivå kan medborgarnas, organisationers med fleras 
delaktighet i viss mån ses som ett sätt att kompensera denna makthierarki som sträcker sig 
uppifrån och ned.399 I samband med att miljökvalitetsnormer ska uppfyllas framkommer 
således en intressekonflikt mellan skilda beslutsnivåer. EG-rättsligt ansvarar Sverige som 

                                                 
395 Emmelin, Lerman, Miljöregler – hinder för utveckling och god miljö?, Research Report 2004:09, 2004, s 9. 
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medlemsstat för att direktiv genomförs både i lagstiftningen och i praktiken. Det är dock inte 
helt klart hur fördelningen av ansvar för att vidta åtgärder ska läggas upp mellan olika svenska 
aktörer. Det har framhållits att en frånvaro av nationella åtgärder såsom ändrad lagstiftning 
eller statlig finansiering och som överlag underlättar möjligheten att nå normerna medför ett 
ökat behov av regionala och lokala åtgärder.400  

6.3 Behovet av samverkan 
I vattendirektivet framhålls samverkan som en central utgångspunkt i vattenförvaltningen och 
i linje därmed ska vattenmyndigheten och länsstyrelserna samverka regionalt och lokalt med 
vattendistriktets olika aktörer. Vattenmyndigheterna har med länsstyrelserna lokalt också 
stöttat utvecklingen av olika samverkansorgan, såsom vattenråd. Ett mål är därmed att 
vattenråden ska vara centrala i arbetet med åtgärdsprogram och att vattenråden själva får bidra 
med förslag på vattenstatusförbättrande åtgärder.401 För att garantera väl avvägda åtgärder 
bedöms i åtgärdsprogrammet att samverkan med vattenråd jämte andra aktörer vara en 
avgörande faktor.402 Enligt miljökonsekvensbeskrivningen av Västerhavets åtgärdsprogram 
förväntas kommuner och länsstyrelser också utveckla nya samarbetsformer eftersom arbetet 
med vatten sträcker sig över avrinningsområden som inte motsvarar de administrativa 
geografiska gränserna.403 Miljöbalkens krav på samverkan blir vidare särskilt betydelsefull i 
fall när flera tillsynsmyndigheter ansvarar för ett tillsynsobjekt såsom vid den kommunala 
tillsynen över miljöfarlig verksamhet, till vilken en vattenverksamhet med länsstyrelsetillsyn 
är knuten. Detta kan vara relevant för Göteborgs hamn där flera tillsynsmyndigheter är 
ansvariga för tillsynen och tillsynsansvaret delas mellan länsstyrelsen och vattenverksamheten 
kommunen.404 Även övervakningen av vatten som är uppdelad på ett flertal olika aktörer 
ställer krav på samarbete myndigheter emellan för informationsutbyte samt att den för 
miljöövervakningen ansvariga myndigheten på ett strukturerat sätt kan sammanställa den 
tidigare befintliga informationen.405 

7 Miljökvalitetsnormer - Risk för överträdelse, 
överträdelse och sanktioner 

7.1 Introduktion 
Av vatten- och dotterdirektivet följer ett antal miljökvalitetsnormer som inte bör överskridas 
och såväl direktiv som svensk lagstiftning kräver att verksamheter begränsas och åtgärder 
verkställs på ett sådant sätt att normerna uppfylls. En central fråga som uppstår i 
sammanhanget är vad som sker om miljökvalitetsnormerna för de prioriterade ämnena 
riskerar att överskridas eller trots allt överskrids. Miljöbalkens regler om sanktioner har i 
förarbeten ansetts tillräckliga för att uppfylla vattendirektivets bestämmelser om påföljder och 
det är myndigheterna som är tänkta att använda sig av redan befintliga verktyg såsom 
tillståndsprövning, tillsyn och föreskriftsrätt, för att tillse att angiven miljökvalitet uppnås. I 
den mån överträdelser sker av de nationella bestämmelser som har antagits till följd av 
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vattendirektivet förväntas medlemsstaterna bestämma påföljder som är effektiva, 
proportionella och avskräckande enligt vattendirektivets artikel 23.406 Miljökvalitetsnormerna 
och åtgärdsprogrammens rättsverkan får således betraktas inte bara utifrån svensk lagstiftning 
utan även mot bakgrund av relevanta EG-direktiv och EG-domstolens praxis avseende 
genomförandet av miljökvalitetsnormer. Direktiv som syftar till att skydda medborgarnas 
hälsa ställer också särskilda krav på att dessa direktiv genomförs rättsligt och faktiskt.407 
 
Medlemsstaternas genomförande av direktiv har generellt sett fungerat mindre bra, där ett 
exempel är kommissionens klagomål gentemot flertalet medlemsstater för att inte ha fullgjort 
badvattendirektivets krav. Problem som annars har uppmärksammats är att alltför lång tid har 
krävts för genomförandet och att majoriteten medlemsstater inte har vidtagit erforderliga 
åtgärder för att nå långsiktiga luftkvalitetsmål. Även om detta har lett till många fällande 
domar anges det dock vara ett långsamt sätt för att genomdriva direktiven som trots den 
fällande domen inte garanteras ett korrekt genomförande.408 

7.2 Konsekvenser av överträdelser i förhållande till EG-rättens krav 
Sverige är genom sitt medlemskap i EU förpliktigat att tillse att de skyldigheter som kommer 
med EG-fördraget och EG:s rättsakter, såsom EG-direktiv, fullgörs.409 Myndigheter och 
domstolar är därmed skyldiga att tolka svensk lagtext fördragsenligt, dvs. så att EG-rätten och 
med den följande miljökvalitetsnormer uppfylls.410  I fråga om direktiv anger Artikel 249 i 
EG-fördraget att dessa rättsakter binder medlemsstaterna vad gäller de resultat som ska 
uppnås medan medlemsstaterna själva får bestämma tillvägagångssätt och form för 
genomförandet. Den svenska lagstiftningen måste i detta hänseende således vara utformad på 
ett sådant sätt att normerna i praktiken kan genomföras och så att det framgår vilka rättigheter 
och skyldigheter enskilda har. EG-rätten godtar inte en stats bristfälliga styrning av 
myndigheter och kommuner som skäl till att direktiv om normer inte genomförs korrekt. EG-
rätten överlåter dock åt medlemsstaten att bestämma på vilken nivå åtgärdsprogram ska 
hanteras.411 I kravet på upprättande av ett direktivs åtgärdsprogram förutsätts att den 
bakomliggande lagstiftningen är tillräcklig för att genomföra direktivets krav på miljökvalitet. 
EG-domstolen har fastslagit i flera fall att program som bara allmänt syftar till att reducera 
föroreningen inte kan ses som tillräckliga för att uppnå många direktivs mer precisa mål.412 
Genom ett flertal viktiga domar framgår även att medlemsstaterna är skyldiga att tillse att 
miljökvalitetsnormerna inte bara genomförs i praktiken utan även rättsligt.413 Frågan om 
enskildas rätt att få till stånd ett mer långtgående åtgärdsprogram synes inte ha prövats av EG-
domstolen.414 Enligt den av Sverige undertecknade Århuskonventionen bör emellertid 
personer boendes i hälsofarliga områden kunna få prövat myndigheters oförmåga att uppfylla 
miljökvalitetsnormer exempelvis när det kan konstateras att åtgärdsprogram inte är tillräckliga 
för att en norm ska uppnås.415 
 

                                                 
406 SOU 2002:107, s 206 samt 220. 
407 Naturvårdsverkets rapport 5915, Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften?, 2008, s 38. 
408 Gipperth, Miljökvalitetsnormer En rättsvetenskaplig studie i regelteknik för operationalisering av miljömål, 
Uppsala universitet, 1999, s 155. 
409 Ebbesson, Miljörätt, 2003, s 41. 
410 Naturvårdsverkets rapport 5138, Utveckling av miljökvalitetsnormer som rättsligt instrument, 2000, s 41f, se 
även SOU 2005:113, s 92f. 
411 SOU 2005:113, s 107ff. 
412 Ibid., s 101f. 
413 Ibid., s 92f. 
414 Ibid., s 103. 
415 Ibid., s 106f. 
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Enligt EG-fördragets artikel 10 (artikel I-5 (2) den nya grundlagen) ska en medlemsstat vidta 
alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att skyldigheter enligt fördraget eller gemenskapens 
institutioner fullgörs. Denna allmänna skyldighet kompletteras av den särskilda förpliktelsen i 
artikel 175 (4) (artikel III-130 (4) den nya grundlagen), enligt vilken en medlemsstat såväl ska 
finansiera som genomföra miljöpolitiken. Eftersom vattendirektivet är antaget under artikel 
175 kan en medlemsstat tillämpa strängare nationella regler än vad vattendirektivet 
föreskriver. Dock har medlemsstaten ingen möjlighet att upprätta ett sämre rättsligt skydd än 
vad vattendirektivet kräver. I fråga om miljödirektiv förväntas medlemsstaterna främst 
införliva direktivets bestämmelser i nationell lagstiftning och tillse att bestämmelserna 
verkligen efterlevs. Genomförandet genom lagreglering eller bindande regler ska ha skett 
inom de i direktivet angivna tidsramarna och kräver en effektiv tillämpning samt efterlevnad 
av direktivets bestämmelser. Påföljderna för överträdelser av gemenskapens regler får härvid 
inte vara lindrigare än påföljderna för överträdelser av de nationella lagarna enligt mål C-
68/88.416  
 
Direktiven antas inte ha någon rättslig effekt innan de har genomförts genom nationell 
lagstiftning. Dock innebär principen om direkt effekt att vissa föreskrifter i direktiv direkt kan 
åberopas av enskilda inför nationella domstolar utan att föreskriften formellt har införlivats 
med nationell lagstiftning. För att en föreskrift ska ha direkt effekt krävs att tidsfristen för 
införlivandet löpt ut, att medlemsstaten brustit i sitt genomförande, att rättigheten eller 
skyldigheten som följer av föreskriften är ovillkorlig samt att föreskriften är tillräckligt klar 
för att kunna åberopas och tillämpas av en nationell domstol. Den direkta effektens syfte är att 
den enskildes rätt gentemot staten säkras och att medlemsstater inte får fördelar av att 
otillräckligt genomförda direktiv. Gränsvärden avseende utsläpps- eller kvalitetsstandarder 
anges utgöra exempel på regler med direkt effekt som är direkt tillämpliga i medlemsstaten 
eftersom dessa värden är ovillkorliga och inte ska lämna något utrymme för nationell 
handlingsfrihet annat än möjligheten att ställa högre krav.417 Mot bakgrund av att flertalet 
miljökvalitetsdirektiv har som syfte att skydda människors hälsa har EG-domstolen därmed 
framhållit att enskilda har rätt till den hälsokvalitet som återges i normen och enskilda ska 
kunna åberopa rättigheter i en nationell domstol utifrån de nationella reglerna om gränsvärden 
överskrids och människors hälsa hotas. Enligt förarbeten tolkas detta som att normer som 
avser ett hälsoskydd har direkt effekt, även om EG-domstolens domar ger medlemsstaterna en 
viss frihet att avgöra hur och när dess medborgare ska kunna göra sin rätt gällande.418  
 
I förarbeten har visserligen konstaterats att olika miljökvalitetsdirektiv använder begreppet 
miljökvalitetsnorm till att omfatta såväl gränsvärden som målvärden, riktvärden samt 
vägledande värden. I fråga om värden som inte anses vara bindande är medlemsstaterna likväl 
skyldiga att sträva efter att uppnå de angivna miljökvalitetsnivåerna men om dessa nivåer ej 
uppnås anses inte ett fördragsbrott ha skett. För bindande miljökvalitetsnormer krävs att 
medlemsstaten uppnår den angivna kvaliteten samt vidtar tillräckliga åtgärder så att 
miljökvalitetsnormerna säkerställs eftersom ett överskridande av normen medför ett 
fördragsbrott enligt EG-rätten om den angivna tidsgränsen har passerat. EG-domstolen har 
avhandlat flera mål där direktiv inte har genomförts så att normerna har uppfyllts. I ett fall 
beträffande Portugals genomförande av badvattendirektivet ansåg domstolen att trots att 
badvattnet hade förbättrats hade inte Portugal till fullo uppfyllt de bindande värden direktivet 

                                                 
416 Mahmoudi, Rubenson, Miljörättens grunder, Svenska och europeiska regler i ett internationellt perspektiv, 
2004, s 220ff, se även Gipperth, Miljökvalitetsnormer - En rättsvetenskaplig studie i regelteknik för 
operationalisering av miljömål, Uppsala universitet, 1999, s 151. 
417 Ibid.. 
418 SOU 2005:113, s 104ff. 
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stadgade. Även om den portugisiska regeringen hade hänvisat till vissa åtgärder och 
svårigheter menade domstolen att direktivet ställde krav på att uppnå vissa resultat och att 
andra omständigheter än föreskrivna undantag inte kunde åberopas. Den portugisiska 
regeringen hade i detta fall inte åberopat några undantag (Mål C–272/01).419 
 
I den mån Sverige skulle brista i att genomföra de åtaganden som krävs enligt vatten- och 
dotterdirektivet är det dock bara kommissionen och andra medlemsstater som kan väcka talan 
inför EG-domstolen. Enskilda och ideella organisationer får istället väcka talan inför nationell 
domstol som då förhoppningsvis väljer att begära ett förhandsavgörande från EG-domstolen 
alternativt inkomma med klagomål till kommissionen som då kan välja att väcka talan. Det 
stadgas inga formella krav avseende klagomålets innehåll vilket illustreras av Blackpoolmålet 
(C-56/90) där en medborgare missnöjd med badvattenkvaliteten sände ett vykort till 
kommissionen med en uppmaning om att rädda Storbritanniens badstränder. Detta ledde till 
att kommissionen väckte en överträdelsetalan gentemot Storbritannien inför EG-domstolen 
som fann att Storbritannien hade brustit i skyldigheten att garantera att badvattenkvaliteten 
vid Blackpool och Southport klarade badvattendirektivets krav. Skulle EG-domstolen finna att 
Sverige inte uppfyllt sina skyldigheter måste alla nödvändiga åtgärder vidtas för att 
domstolens dom ska följas. EG-domstolen kan inte ogiltigförklara den nationella 
lagstiftningen som givit upphov till överträdelsen eller föreslå korrigerande åtgärder, vilket 
innebär att de ändringar som krävs för att efterkomma gemenskapsreglerna får bestämmas på 
nationell nivå.420 

8 Diskussion 

8.1 Inledning 
Göteborgs stad belastas idag av många miljögifter från inte bara tätortens diffusa påverkan 
utan även från många industrier, hamnverksamhet, reningsverk och läckage från förorenade 
områden. I översiktplanen planeras för ny och utvidgad befintlig verksamhet och en kraftig 
utvidgning av tätorten, vilket bland annat förväntas medföra mer bebyggelse och därmed en 
ytterligare påverkan. Att miljökvalitetsnormer för prioriterade ämnen som anger en gräns för 
vad miljön kan anses tåla samtidigt har fastställts medför en begränsning för hur mycket ett 
område kan tänkas exploateras. Frågan om vilka möjligheter det finns till exploatering 
försvåras av de många rättsliga osäkerheterna förknippade med miljökvalitetsnormerna i 
allmänhet och för de prioriterade ämnena i synnerhet samt åtgärdsprogrammens rättsliga 
status i övrigt. Därutöver tillkommer försvårande faktorer som bristande underlag avseende de 
prioriterade ämnen, oklar ansvarsfördelning mellan tillämpande myndigheter och kommun 
samt behov av samverkan och finansiering av åtgärder för att kunna genomföra vatten- och 
dotterdirektivets krav. Härvid kan sägas uppstå ett rättsligt vakuum där det kan råda 
tveksamheter om dels hur myndigheter och kommuner ska agera, dels vilka materiella krav 
enskilda kan förvänta sig. Skulle miljökvalitetsnormer inte visa sig bli uppfyllda kan enskilda 
få se sina verksamheter begränsas eller förbjudas genom krav myndigheter och kommuner 
ställer i sitt arbete att uppnå de aktuella miljökvalitetsnormerna, exempelvis genom 
meddelande av generella föreskrifter. Att det är oklart vilka materiella krav, både i dagsläge 
och i framtiden, den enskilde kan förvänta sig kan innebära att olika verksamhetsutövare 
avstår från att etablera sig i ett belastat område. Det faktum att miljökvalitetsnormer hitintills 
väldigt sällan har använts som instrument för förbjuda verksamheter enligt miljöbalken eller 
                                                 
419 SOU 2005:113, s 95f. 
420 Mahmoudi, Rubenson, Miljörättens grunder: Svenska och europeiska regler i ett internationellt perspektiv, 
2004, s 224f. 
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hindra planbeslut enligt PBL innebär inte att så även kommer att gälla i framtiden. 
Vattendirektivets krav på sanktioner i den mån Sverige ej uppfyllt sina åtaganden kan 
framtvinga en mer rigorös användning av befintliga bestämmelser eftersom Sverige som 
medlemsstat förväntas uppfylla sina EG-rättsliga förpliktelser.  

8.2 Problem med övervakningen och bristfälligt underlag 
En miljöövervakning som ger en rättvisande bild av föroreningssituationen är en avgörande 
faktor för att kunna ge underlag för statusklassificering och bedömning av vilka åtgärder som 
bör vidtas i vattendirektivsarbetet i syfte att uppnå normerna för de prioriterade ämnena. En 
svårighet i att etablera ett fungerande övervakningssystem är att dagens övervakning utgör en 
sammansättning av nationella, regionala samt lokala program, vilket bland annat försvårar 
samordningen och överblicken över befintlig data. Ett annat problem är bristen på mätdata 
och provpunkter som bekräftar den kemiska statusen i Göteborgs vatten. Det finns visserligen 
en tidigare relativt omfattande övervakning av vattenkvaliteten men dessa undersökningar är 
inte utförda efter de i vatten- och dotterdirektivet ställda kriterierna om mätmetoder och 
provtagningsfrekvens, varför utvecklingen av de prioriterade ämnenas förekomst bara i viss 
mån torde kunna bedömas utifrån dessa data. Samtidigt har det visat sig att mätningar som har 
utförts till följd av vatten- och dotterdirektivets inte har varit tillräckliga. Det finns vidare en 
osäkerhet i mätmetoder i fråga om sedimentbindande ämnen såsom TBT. De höga 
kostnaderna för övervakningen i kombination med resursbrist kan innebära en risk för att 
optimal övervakning inte uppnås. Detta leder till frågan om det för att uppnå vatten- och 
dotterdirektivets syften finns en betryggande övervakning som ger en klar bild av 
föroreningssituationen. En effektiv övervakning som ger en rättvisande bild av vattenstatusen 
är något som kan ta en viss tid att etablera, dock kan det vid någon punkt uppkomma en risk 
för brott mot uppställda direktivkrav om övervakningen upplevs som alltför bristfällig.  

8.3 Problemen med miljökvalitetsnormerna för de prioriterade ämnena 
En annan fråga av vikt är om mindre stränga krav kan ställas utifrån de miljökvalitetsnormer 
som följer av vatten- och dotterdirektivet eftersom de enligt vissa bedömningar inte anses 
utgöra gränsvärdesnormer. Frågan om normerna utgör gränsvärdesnormer eller ej skulle 
kunna tolkas som vara av mindre betydelse i nuläget ur EU-perspektiv eftersom normerna ska 
vara uppfyllda först 2015 och det inte förrän då som det kan konstateras om Sverige har 
uppfyllt sina förpliktelser enligt direktiven. Sverige bör dock ha vidtagit alla nödvändiga 
åtgärder för att motverka överskridande av normerna eller att försämring sker men det är först 
2015 som det bör kunna fastslås om tillräckliga åtgärder vidtagits. På nationellt plan spelar 
frågan däremot större roll eftersom normernas klassificering avgör vilka krav som idag kan 
ställas på olika myndigheter och kommuner för att dessa ska följa normerna i sin tillämpning. 
Kravet om icke-försämring som är kopplat till uppfyllandet av målen torde emellertid utgöra 
en viss stötesten för etablerandet av nya verksamheter eftersom sådana skulle kunna bidra till 
en dylik försämring. Det kan dock diskuteras hur väl en försämring kan konstateras när data 
för den rådande miljösituationen i dagsläget betraktas som så ofullständiga. Därutöver finns 
det en osäkerhet i rättsläget från vilken tidpunkt icke-försämringskravet ska anses gälla. Detta 
innebär att om kravet skulle tillämpas först 2015 samtidigt som uppfyllandet av 
miljökvalitetsnormerna och inte efter att status har fastslagits kan Sverige i denna fråga göra 
sig skyldigt till överträdelse av vatten- och dotterdirektivets krav. Detta då det framstår som 
om icke-försämringskravet ska gälla från det att statusen har fastslagits. 
 
Även efter lagändringen som omfattar skälighetsavvägningen i de allmänna hänsynsreglerna 
torde den omständigheten gälla att eftersom miljökvalitetsnormer anger en miniminivå som 
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ska klaras får hänsynsreglerna inte medföra att det ställs orimliga krav på 
verksamhetsutövaren för att klara en norm utan att följden istället blir att verksamheten 
förbjuds. I bedömningen ska åtgärdsprogram ge vägledning i hur långtgående krav som kan 
ställas, förutsatt att åtgärdsprogrammet är tillräckligt detaljerat för att kunna ligga till grund, 
något som kan vara problematiskt mot bakgrund av att åtgärdsprogrammen för vatten än så 
länge är tämligen allmänt formulerade. Det kan dock noteras att det är för gränsvärdesnormer 
som åtgärdsprogrammet enligt 2 kap. 7 §. 2 st. MB blir vägledande för bedömningen om 
behovet av strängare krav i det enskilda fallet och hur mycket strängare krav kan ställas 
jämfört med vad som följer av hänsynsreglerna. Enligt motivuttalanden ska de 
miljökvalitetsnormer som fastställts i vattenförvaltningsförordningen respektive av 
vattenmyndigheterna inte betraktas som gränsvärdesnormer och därmed inte omfattas av 
andra stycket i 2 kap. 7 § MB. Detta motsägs av bland andra Naturvårdsverket som menar att 
dotterdirektivets miljökvalitetsnormer bör betraktas som gränsvärden och därmed ge 
anledning till att de strängare kraven tillämpas enligt nämnda paragraf. I den slutliga 
bedömningen om vilka normer miljökvalitetsnormerna för de prioriterade ämnena utgör finns 
det en risk för att hållningen i nämnda motivuttalande får som påföljd att de åtgärdsprogram 
som syftar till att säkra dessa normers uppfyllande inte kommer att bli vägledande i ovan 
nämnda prövning. I den mån dessa normer skulle betraktas som gränsvärdesnormer kan det 
vidare diskuteras om normernas framåtsyftande karaktär ändå gör att de inte får det 
genomslag som direkt gällande gränsvärdesnormer skulle få, även om normerna ska iakttas 
redan när normen riskerar att inte följas. Den begränsande praxis som finns inom området ger 
heller ingen direkt ledning till hur situationen ska hanteras.  
 
Konsekvenserna av att upphäva och ändra den tidigare stoppregeln i 16 kap. 5 § MB där 
tillståndsmyndigheterna uttryckligen var förbjudna att meddela tillstånd, godkännande eller 
dispens för nya verksamheter om en miljökvalitetsnorm därmed riskerade att överträdas 
förefaller svåröverblickbara. Att bestämmelsen tidigare låg utanför de allmänna 
hänsynsreglerna skulle kunna tolkas som att högre krav skulle kunna ställas jämfört med när 
kraven alla bedöms i ett sammanhang. Denna stoppregel fick dock inte någon större 
användning varför dess nuvarande placering i de allmänna hänsynsreglerna som ligger till 
grund för all prövning skulle kunna medföra ett ökat krav på tillståndsmyndigheterna att 
faktiskt använda möjligheten att förbjuda en verksamhet. Skulle detta innebära att tillstånd 
inte skulle komma att beviljas för nya verksamheter som medverkar till att gränsvärdesnormer 
överträds, innebär det att regioner där det finns ett intresse för exploatering kan hindras om 
exploateringen kommer i konflikt med gällande miljökvalitetsnormer. Detta särskilt om en 
reducering av befintliga utsläpp inte går att åstadkomma exempelvis när befintliga 
verksamheter i stor utsträckning redan använder sig av bästa tillgängliga teknik. Av betydelse 
är att den tidigare stoppregeln omfattade även andra normer än gränsvärdesnormer varför den 
nya ordalydelsen i 2 kap. 7 § MB som omfattar endast gränsvärdesnormer kan ses som en 
viktig begränsning även om bestämmelsen i övrigt har fått ett något bredare 
tillämpningsområde. Det återstår att se hur den framtida tillämpningen av bestämmelsen blir 
och huruvida den kommer att omfatta de normer som gäller för de prioriterade ämnena.  

8.4 Problemen med tillämpningen av miljökvalitetsnormer och 
åtgärdsprogram 
I samband med vattendirektivets genomförande har det framkommit problem som 
miljökvalitetsnormernas karaktär, åtgärdsprogrammens styrverkan och att myndigheter och 
kommuner är hänvisade till i flera avseenden begränsade verktyg som befintlig lagstiftning 
tillhandahåller när de ska följa fastställda miljökvalitetsnormer respektive åtgärdsprogram. 
Dessa problem innebär att det kan bli nödvändigt utvidga gränserna vid exempelvis 
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omprövning eller vid bedömningen enligt hänsynsreglerna där bästa möjliga teknik normalt 
utgör ett tak, för att kunna ge myndigheter och kommuner bättre möjligheter att agera för 
uppfyllande av de aktuella normerna. Det finns dock en risk att den nyligen genomförda 
ändringen av bestämmelsen om att myndigheter och kommuner ska ansvara för att 
miljökvalitetsnormer följs från det tidigare kravet om att miljökvalitetsnormer ska 
säkerställas, får som resultat att paragrafen mister i kraft. Detta då ”följas” synes ligga 
närmare en passiv hållning än krav på aktiva insatser för att klara normen som kunde 
förväntas med den tidigare ordalydelsen. Att det i förarbeten har betonats att alltför 
långtgående tolkningar av att myndigheter och kommuner skulle säkerställa 
miljökvalitetsnormers uppfyllande, inte var rimliga och att man därmed ville avgränsa 
bestämmelsens räckvidd kan ses som att kommuners och myndigheters möjlighet att använda 
normerna som verktyg i viss mån har begränsats. I fråga om åtgärdsprogram har 
åtgärdsprogrammens styrverkan uppfattats som oklar eftersom myndigheter och kommuner 
anges vara bundna att fullgöra åtgärderna i åtgärdsprogrammet men inte att nå de 
eftersträvansvärda resultaten. Att nämnda åtgärdsprogram beskrivs som strategiska 
planeringsdokument ger dem inte heller den rättsliga status som kan anses vara nödvändig för 
att säkerställa genomdrivandet av erforderliga åtgärder. Bristerna i den rättsliga 
konstruktionen förstärks av att det finns en avsaknad av mekanismer samt myndigheter som 
kan framtvinga ett genomförande. 
 
Svårigheten i bedömningen av miljökvalitetsnormers styrverkan ökas av att det finns en 
avsaknad av svensk klargörande praxis och att den som finns ger upphov till motstridiga 
tolkningar. Att framåtsyftande normer inte har ansetts bindande i målet om etableringen av 
hamnen i Nynäshamn förrän i en framtid torde gå emot målet om färjetrafiken där själva 
risken för att en norm inte skulle klaras gav anledning till att vidta åtgärder. I det senare fallet 
beslöts om åtgärder i syfte att klara normer som var framåtsyftande, i likhet med dem som 
vatten- och dotterdirektivet föreskriver. Ur domskälet från Nynäshamn framgår inte vilka 
miljökvalitetsnormer som avses och inlagorna behandlar främst vattenområdets ekologiska 
status, dock ska vattnet inom ett område även bedömas utifrån kemisk status där de 
prioriterade ämnena ingår. Miljööverdomstolen bedömde att byggverksamheten endast skulle 
ge upphov till tillfälliga försämringar, dock diskuterades inte försämringen i relation till det 
gällande icke-försämringskravet eller möjligheten till tillfällig försämring enligt 
dotterdirektivets punkt 17. Inte heller i det mål där TBT befarades spridas och skada marina 
organismer i samband med hanteringen av muddermassorna diskuterades icke-
försämringskravet eller tillfällig försämring enligt dotterdirektivet, varför det är oklart hur 
domstolen förhåller sig till dessa bestämmelser. 
 
Ett problem som rör det nu gällande åtgärdsprogrammet för Västerhavet innefattande 
dotterdirektivets miljökvalitetsnormer, förefaller vara att de angivna åtgärderna är av 
huvudsakligen utredande karaktär som inte kan förväntas medföra några direkta förbättringar 
av vattenkvaliteten utan måste omsättas i konkreta åtgärder som kan ge effekter på vattnets 
status. Det innebär således att åtgärderna inte direkt kan kvantifieras eftersom det är först när 
konkreta åtgärder senare har utarbetats som miljöförbättrande effekter kan förväntas och 
åtgärdernas effekter kan utvärderas. Det framgår emellertid inte hur utredningarna ska 
omsättas i konkreta åtgärder, inte heller när dessa åtgärder kommer att vidtas eller när vattnets 
status kan förväntas bli bättre, även om vissa åtgärder har konsekvensanalyserats. För 
exempelvis TBT som har påvisats vara ett problemämne finns inga åtgärder angivna varken 
för de inre delarna av hamnområdet eller för Rivö fjord, där Rivö fjord omfattas av ett 
undantag fram till 2021. Att utvecklandet av kunskapsunderlaget utgör en central del i 
åtgärdsarbetet leder till frågan hur det kommer att motverka en ökning av miljögifter såsom 
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de prioriterade ämnena när miljögifterna spås öka till följd av en tillväxt av branscher med 
sådana utsläpp. Även om kraven i åtgärdsprogrammet kan komma att skärpas efterhand kan 
diskuteras i vilken mån åtgärderna kan hinna konkretiseras och få effekt till tidpunkten för 
uppdatering. Istället förefaller det finnas en risk för att effekterna av de konkreta åtgärder som 
krävs för en förbättrad status inte hinner visa sig förrän sent i perioden med påföljd att 
vattenstatus inte hinner förbättras så att kraven klaras 2015. Om inte fler åtgärder 
konkretiseras innan tidsfristen löper ut normalt sett 2015, finns en fara att överskridande av 
normer för prioriterade ämnen kommer att ske vilket skulle kunna försvåra 
exploateringsmöjligheterna i området.  
 
Att normerna i sig samt verktygen som ska användas för deras genomförande är präglade av 
en så hög grad av osäkerhet gör att det finns en risk att de inte genomdrivs på det sätt som 
krävs för att uppnå erforderlig status. Vattenmyndigheten förväntas i sitt åtgärdsarbete främst 
prioritera områden med vattenförekomster som inte uppnår eller riskerar att inte uppnå god 
kemisk status, vilket kan betraktas som svårt när underlaget är så bristfälligt. I de fall 
underlaget varit osäkert har status för en vattenförekomst satts till god, vilket också innebär att 
dessa vattenförekomster inte kommer att prioriteras för åtgärder. Det finns då en risk att de 
ofullständigt kartlagda ytvattnen kan dölja förekomsten av fler problemvatten, för vilka 
eventuellt erforderliga åtgärder därmed inte har satts in, och som kan visa sig vara så 
påverkade att de överskrider fastställda miljökvalitetsnormer 2015. Mot bakgrund av det 
ovanstående kan det därmed ifrågasättas om det aktuella åtgärdsprogrammet uppfyller de krav 
EG-rätten ställer på att åtgärdsprogram genomförs rättsligt och i praktiken. 

8.5 Problem kopplade till PBL och översiktsplanen för Göteborg 
Kraven som kommer med vatten- och dotterdirektiven kan komma att begränsa 
samhällsbygge genom att exempelvis kommunen i sin planläggning alltmer tvingas ta hänsyn 
till de miljökvalitetsnormer som följer av nämnda direktiv. Problem uppstår då med 
miljökvalitetsnormer som styr samtidigt som deras innebörd är oklar inte minst avseende 
olika typer av miljökvalitetsnormer. Risken finns att alla rättsliga oklarheter jämte ett otydligt 
angivet ansvar, ger effekten att kommunen kan uppfatta situationen som att det kan bli fritt 
fram att bygga utan att några efterverkningar befaras. Att inga verksamheter eller detaljplaner 
har hindrats i någon större utsträckning med normer som grund förefaller ge ytterligare 
klartecken för exploatering även mot bakgrund av de normer som härrör från dotterdirektivet. 
Det bör kanske påpekas att även om miljökvalitetsnormerna hitintills inte fått ett så skarpt 
genomslag som de har kapacitet att ha kan miljökvalitetsnormernas funktion som absoluta 
stoppregler mycket väl kunna tillämpas hårdare än vad som hittills har skett och hindra 
framtida bebyggelse.  
 
Åtgärdsprogrammens status har framhållits vara oklar i PBL eftersom PBL saknar 
hänvisningar till miljöbalkens åtgärdsprogram och det därmed inte finns någon rättslig 
koppling som innebär att krav kan ställas. Att hänvisning till åtgärdsprogram inte införts i 
PBL kan tolkas som att det inte anses som nödvändigt att kommunen ska vara tvungna att ta 
hänsyn till programmen i sin planläggning. Därmed uppstår en tveksamhet mellan 
vattenmyndigheterna och kommunen om vilka åtgärder kommunen ska vidta i meddelande av 
planer och bygglov för att verka för att normer uppfylls. Att kommunen förväntas ta initiativ 
innebär en ytterligare oklarhet eftersom inga krav synes ställas på att initiativet ska resultera i 
specifika åtgärder samtidigt som åtgärdsprogrammen riskerar att inte genomföras i och med 
avsaknaden av en myndighet som direkt kan tvinga fram ett genomförande. Kommunens 
skyldighet att följa miljökvalitetsnormer vid planläggning och beslut om bygglov torde 
emellertid innebära att kommunen kan behöva vidta ändringar i planerad eller befintlig 
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bebyggelse för att undvika att vissa miljökvalitetsnormer överskrids dock utan att för den 
skull vara tvungen att vidta de åtgärder som specifikt anges i ett åtgärdsprogram.  
 
I översiktsplanen för Göteborg framstår de ekonomiska intressen som prioriterade på 
bekostnad av miljömässiga sådana och resonemangen i översiktsplanen synes mer understödja 
intresset av att exploatera och utveckla staden i förhållande till miljömässiga hänsyn. 
Översiktsplanen diskuterar visserligen vattenfrågor samt har kompletterats med en särskild 
vattenplan men målsättningarna förefaller vara tämligen allmänt hållna och 
miljökvalitetsnormernas inverkan på planläggningen behandlas inte särskilt ingående. Inte 
heller i åtgärdsprogrammet för Västerhavet finns det särskilt många direkta åtgärder som 
förväntas kunna genomföras med fysisk planering, som är ett viktigt verktyg för att lokalisera 
byggande på ett miljömässigt fördelaktigt sätt. I åtgärdsprogrammet anmodas kommunerna 
bara i generella ordalag att utveckla sin översikts- och detaljplaneläggning så att normerna 
följs och det är svårt att se hur detta skulle ställa högre krav än som redan ställs i PBL genom 
att miljökvalitetsnormer ska följas i planering och planläggning. De krav som följer av 
vattendirektivet med dess prioriterade ämnen tas inte upp för diskussion i vattenplanen och 
nämnda plan är inte heller uppdaterad sedan 2003. I miljörapporten för Göteborg tas frågan 
om prioriterade ämnen visserligen upp men det kan ifrågasättas om de prioriterade ämnena 
med dess miljökvalitetsnormer egentligen borde ha bedömts inom ramen för översiktsplanen 
som är kommunens övergripande planeringsdokument. Ett problem för Göteborgs stad skulle 
härvid kunna vara den omständigheten att översiktsplanen i vattenfrågor hänvisar till andra 
dokument som Vattenplanen samt miljörapporten för Göteborg, vilket kan sägas ta bort 
översiktsplanens funktion som samlat beslutsunderlag samt försvåra den övergripande 
bedömningen. Det kan vidare diskuteras vilken tyngd sådana hänvisningar har och vilka 
hänsyn som måste tas till dessa dokument eftersom det är oklart om Vattenplanen och 
Miljörapporten kan sägas ha samma rättsliga status som översiktplanen. Detta skapar en 
osäkerhet eftersom de prioriterade ämnen främst nämns i Miljörapporten. Att det i 
översiktsplanen saknas bedömningar om vilken inverkan dotterdirektivets normer har torde 
också försvåra möjligheterna till att bedöma ett byggande som kan komma i konflikt med 
normerna. De detaljplaner som ska beslutas mot bakgrund av översiktsplanen hänvisas i detta 
upplägg till att även beakta nämnda dokument och aktuella normer.  
 
I och med att översiktsplanen för Göteborg antogs 2009, dvs. efter att miljökvalitetsnormerna 
som följer av vatten- och dotterdirektivet aktualiserats, om än ej fastställts, samt har en lång 
planeringshorisont på omkring 20 år, förefaller det som normerna för de prioriterade ämnena 
borde ha behandlats utförligare, inte minst på grund av dessas betydelse ur EU-perspektiv. 
Det faktum att normerna är framåtsyftande skapar en oklarhet huruvida de ska de anses som 
skarpa nu eller först 2015; icke desto mindre ska ju ske hänsynstaganden för att dessa normer 
ska vara uppfyllda vid sagda tidpunkt, varför även PBL torde styras utifrån dessa hänsyn. 
Eftersom översiktsplaneringen har ett förebyggande syfte förefaller det viktigt att i ett tidigt 
skede hantera normerna för att undvika att det blir åtgärdsprogrammen enbart som får ange 
lösningarna. Att miljökvalitetsnormer med ett framtida datum för uppfyllande förväntas klaras 
redan innan angivna tidpunkt skulle kunna sägas innebära att miljökvalitetsnormer redan nu 
hindrar kommunen från att detaljplanelägga bebyggelse med stor miljöförorenande påverkan 
och att inte genomförda men lagakraftvunna detaljplaner som kan bidra till överträdelse, kan 
få upphävas eller ändras. Att Göteborgs kommun inte har lyckats klara normen för 
kvävedioxid trots ett sedan flera år fastställt åtgärdsprogram, förstärker bilden av behovet att i 
god tid planera byggande för att hantera problem med överskridande av normer. 
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8.6 Ytterligare problem med uppdelat ansvar, behov av samverkan och 
brist på finansiering  
Att vattenförvaltningen hanteras av ett flertal olika aktörer kan verka som en försvårande 
faktor när det gäller att få överblick över miljöövervakningen både avseende mätdata och 
uppföljning av föroreningssituationer. Inom tillsynen kan uppdelningen av tillsynsansvar 
riskera ge upphov till en mindre effektiv samordning av tillsynsinsatserna vilket i sin tur kan 
ge upphov till sämre resultat och översikt. Att miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram 
hanteras i ett rättsligt system som är uppdelat i olika regelverk och under ansvar av olika 
aktörer ställer stort krav på samverkan. Samverkan har även en stor betydelse för att optimera 
de begränsade resurser som finns för vattenförvaltningen. Härvid förefaller den samverkan 
som föreskrivs i vattendirektivet och i svensk lagstiftning i övrigt vara av stor betydelse för att 
genomdriva erforderliga åtgärder för att klara normerna och för att optimera en 
kostnadseffektivitet.  Frågan är dock om denna samverkan är tillräcklig för att överbrygga 
ansvarsuppdelningar inom det svenska rättssystemet avseende exempelvis hanteringen av 
vattenfrågor i de två regelverken PBL och miljöbalken samt övervaknings- och tillsynsfrågor.  
 
För direktivets genomförande och för samarbetet mellan vattenmyndigheter, länsstyrelser, 
kommuner och allmänhet ska fungera tillfredställande har ett klargörande av finansieringen 
utpekats som den kanske mest betydelsefulla faktorn. Behovet av påtryckningsmedel har 
också ansetts vara mindre när det funnits ett tydligt ansvar och finansiering för myndigheters 
och kommuners arbete. Kostnaderna för de åtgärder som kan väntas för en förbättrad 
vattenmiljö förväntas bli höga samtidigt som det föreligger en brist på framtida finansiering. 
Frånvaron av finansiering kan utgöra ett hot mot genomförandet av åtgärder i 
vattenförvaltningsarbetet och kan även påverka olika aktörers möjligheter att delta i 
samverkansarbetet. Att kommunerna har varierande ekonomiska möjligheter att sköta 
exempelvis sin del av tillsynen medverkar också till diskrepenser. Eftersom statliga medel 
förutsätts i åtgärdsprogrammet kan uteblivet ytterliggare statligt tillskott bli ett problem då 
detta kan leda till minskad ambitionsnivå hos kommunen och en anpassning till den 
kommunala ekonomin. Den sammantagna kostnadsproblematiken medför med andra ord en 
ökad risk för att miljökvalitetsnormerna för de prioriterade ämnena inte uppnås. 

8.7 Slutsats 
Sammanfattningsvis kan sägas att möjligheterna till exploatering kan påverkas avsevärt i och 
med att gällande miljökvalitetsnormer kan hindra nyetablering av verksamheter, inte minst på 
grund av svårigheten att begränsa redan gällande tillstånd. Lokaliseringsregeln jämte övriga 
hänsynsregler kan härvid försvåra för nytillkommande verksamhet att få miljömässigt 
utrymme om miljökvalitetsnormen inte följs eller riskerar att inte följas, särskilt som 
normerna tillkommit i en senare tid när många tillståndspliktiga verksamheter redan är 
etablerade inom ett intressant område, även om vissa möjligheter finns till undantag. 
Kommunens skyldighet att i sin planläggning enligt PBL följa normerna innebär vidare att 
kommunen kan tvingas hindra en ny verksamhet från att etableras i området.  
 
Därutöver finns det en risk att verksamhetsutövare avstår från etablering i ett så belastat 
område som den vattennära delen av Göteborg eftersom det synes svårt att förutsäga vilka 
materiella krav som kan förväntas till följd av genomförandet av miljökvalitetsnormerna för 
de prioriterade ämnena. 
 
Samtidigt synes kommuner och myndigheter genom ett hitintills begränsat utnyttjande av 
lagverktygen ge en frihet att etablera ny respektive fortsätta en miljöförorenande verksamhet, 



 71 

inte minst mot bakgrund av de tidigare överskridna luftkvalitetsnormerna. I översiktsplanen 
för Göteborg har inte miljökvalitetsnormerna heller lyfts fram på ett sådant sätt att planerad 
utveckling av regionen förefaller hindras i någon större utsträckning. Det finns inte heller 
någon möjlighet att tvinga kommunen att ta fram en detaljplan efter önskade åtgärder som 
grundas på miljökvalitetsnormer eftersom verktyget planföreläggande inte omfattar 
miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram.  
 
Tillståndet i vattenförekomsten får enligt vattendirektivet inte försämras och frågan är då om 
det alls kan byggas då med tanke på den oklara föroreningssituationen och risken för att 
frisätta miljögifter. I samband med planer på exploatering anges inte sällan att saneringar av 
förorenad mark ska minska andelen föroreningar i området. Byggande riskerar dock att 
genom arbeten i vatten sprida främst TBT som finns lagrad i sedimenten och en utökning av 
tätorten riskerar att bidra till den diffusa spridningen som är en viktig källa till prioriterade 
ämnen. Ett absolut krav om icke-försämring torde verka synnerligen begränsande för olika 
miljöförsämrande aktiviteter.  
 
Dock kan vissa tillfälliga förändringar av vattenstatus äga rum enligt dotterdirektivet varvid 
en tillfällig påverkan av vattnets status under en byggfas inte behöver beaktas om ingen 
försämring av vattnets status därefter kan förväntas. I dag finns få undantag för Göteborgs 
vattenförekomster, i nästa förvaltningscykel kan dock flera undantag bli tillämpliga med tanke 
på att den idag oklara risksituationen i fråga om förekomst av prioriterade ämnen. Det kan i 
detta sammanhang diskuteras om vattendirektivets syfte får sitt tänkta genomslag i och med 
att medlemsstaterna har lämnats tämligen omfattande möjligheter till undantag från 
miljömålen och dessutom relativt stor frihet att själva avgöra när undantagen ska tillämpas 
även om undantagen är förenade med ett antal villkor. Att undantaget som ska möjliggöra 
etablerandet av nya verksamheter inte bör kunna vara tillämpbart torde dock utgöra en viss 
begränsning i möjligheten att frångå vattendirektivets krav.  
 
Initialt skulle en risk för överskridande av normerna hanteras inom det svenska rättssystemet. 
Här synes den otydlighet som länge har förknippats med miljökvalitetsnormernas karaktär och 
åtgärdsprogrammens styrverkan dock inte ha blivit klarare i samband med vattendirektivets 
genomförande. Med miljökvalitetsnormerna för de prioriterade ämnena har dessutom 
tillkommit en osäkerhet hur dessa normer ska hanteras i den svenska lagstiftningen. Nationellt 
riskerar de aktuella normerna att inte betraktas som gränsvärdesnormer, vilket kan leda till att 
myndigheter och kommuner inte anser sig nödgade att tillämpa de strängare krav som gäller 
för gränsvärdesnormer. Även oklarheterna kring icke-försämringskravet, normernas 
framåtsyftande karaktär samt i vilken utsträckning åtgärdsprogrammen anses vara bindande 
leder till en osäkerhet huruvida myndigheter och kommuner känner sig förpliktade till att 
vidta sådana åtgärder som åläggs dem i syfte att klara sagda normer. Om myndigheter och 
kommuner trots anmodningar inte tillser att miljökvalitetsnormer följs finns det därutöver 
begränsade möjligheter att vidta sanktioner eftersom den för åtgärdsprogrammet ansvariga 
vattenmyndigheten saknar verksamma medel att genomdriva sina krav utan makten därtill 
kommer i praktiken att ligga på andra tillämpande myndigheter över vilka vattenmyndigheten 
inte kan styra. Alla oklarheter gör att sagda miljökvalitetsnormer i slutändan riskerar att inte 
iakttas till fullo inom den svenska rättstillämpningen.  
 
Bristerna i åtgärdsprogrammets rättsliga konstruktion samt den allmänna utformningen av 
Västerhavets åtgärdsprogram gör att det synes tveksamt om EG-rättens krav på att 
miljökvalitetsnormerna inte bara genomförs rättsligt utan även i praktiken uppfylls. Det kan 
vidare uppmärksammas att även om oklarheter i den svenska rättstillämpningen såsom att 
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nämnda miljökvalitetsnormer inte är att betrakta som gränsvärden och att icke-
försämringskravet inte ska vara direkt gällande förefaller sådana tolkningar inte gälla från 
EG-rättsligt håll. En avvikande hållning från gemenskapsrättsliga bedömningar kan bli 
problematisk mot bakgrund av kravet på fördragsenlig tolkning med innebörden att 
myndigheter och domstolar är skyldiga att tolka svensk lagtext så att EG-rätten och med den 
följande normer uppfylls. Detta kan få till följd att Sverige kan bli föremål för talan från EU-
kommissionen eftersom osäkerheter i den nationella tillämpningen som gör att 
miljökvalitetsnormer riskerar att inte iakttas på det nationella planet inte är omständigheter 
EG-domstolen beaktar. 
 
För framtiden synes det vara nödvändigt att fastslå i exempelvis 
vattenförvaltningsförordningen att miljökvalitetsnormerna för de prioriterade ämnena utgör 
gränsvärdesnormer för att säkerställa att normerna får det skarpare genomslag i 
rättstillämpningen som kan förväntas behöva mot bakgrund av de kraven vatten- och 
dotterdirektivet ställer. Även om mycket pekar mycket på att normerna för prioriterade ämnen 
ska anses som gränsvärdesnormer till skillnad från övriga normer för vattenkvalitet, uppstår 
en osäkerhet i den praktiska tillämpningen om denna omständighet inte har fastslagits.  
 
Eftersom åtgärdsprogram i sin rättsliga konstruktion har visat sig vara otillräckliga i fråga om 
genomförande av EG-rättsliga krav, kan det vidare vara nödvändigt att lagstiftningsvägen 
tvinga myndigheter och kommuner att faktiskt vidta åtgärderna enligt åtgärdsprogrammet, 
dvs. ge åtgärdsprogrammen en uttryckligt bindande verkan gentemot myndigheter och vid 
kommuners tillämpning av PBL.  
 
Att vattenmyndigheten har etablerats för att tillse att miljökvalitetsnormer uppfylls i enlighet 
med fastställda åtgärdsprogram utan att några direkta verktyg att genomdriva sina krav gör att 
myndigheten har en oklar styrande roll i förhållande till andra myndigheter och kommunen. 
Vattenmyndigheten är varken tillstånds- eller tillsynsmyndighet och saknar därmed 
möjligheter att direkt styra de åtgärder och verksamheter som påverkar vattenstatusen och har 
därutöver få rättsliga påtryckningsmöjligheter till sitt förfogande. Det framstår därför som 
betydelsefullt att ge vattenmyndigheten eller annan myndighet rätt att vidta sanktioner i den 
mån ansvariga kommuner och myndigheter inte vidtar de åtgärder som ålagts dem.  
 
För att tillse att miljökvalitetsnormerna för de prioriterade ämnena får sitt tänkta genomslag 
finns det anledning till att myndigheter och kommunen i större utsträckning än tidigare 
använder befintliga verktyg för att uppfylla normerna. Viktiga åtgärder för att komma till rätta 
med problemen med de i flera fall oklara verktyg myndigheterna har till sitt förfogande jämte 
tolkningsproblematiken avseende miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram synes dock 
återfinnas på det lagstiftande planet, varför initiativ även bör vidtas på denna nivå i syfte att 
säkerställa att miljökvalitetsnormerna för de prioriterade ämnena och åtgärdsprogrammet för 
dess uppfyllande får det genomslag som krävs. Att de värden nämnda normer avser att skydda 
kan behöva värnas av starkare rättsliga genomförandeverktyg får ses i ljuset mot att såväl 
aktuell översiktsplan som tidigare erfarenheter från tillämpningen av regelverken synes 
prioritera ekonomiska intressen framför miljömässiga hänsyn. 
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Källförteckning 

8.8 Lagar, förordningar och föreskrifter 

Lagar 
Miljöbalken (SFS 1998:808) 
 
Plan- och bygglagen (SFS 1987:10) 
 
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 

Förordningar 
Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660) 
 
Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 
 
Förordning om miljökvalitetsnormer (SFS 1998:897) 
 
Förordning om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten (SFS 2001:554) 
 
Förordning om tillsyn enligt miljöbalken (SFS 1998:900) 
 
Förordning om ändring i förordningen (2002:864) med länsstyrelseinstruktion (SFS 
2004:663) 

Föreskrifter 
Naturvårdsverkets föreskrifter om övervakning av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om 
förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (NFS 2006:11) 
 
Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om klassificering och miljökvalitetsnormer 
avseende ytvatten (NFS 2008:1) 
 
Ändringar i föreskrifter och allmänna råd (NFS 2008:1)- om klassificering och 
miljökvalitetsnormer avseende ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av 
kvaliteten på vattenmiljön (NFS 2010:12) 
 
Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt - Föreskriften om 
kvalitetskrav för vattenförekomster. Länsstyrelsen Västra Götalands läns föreskrifter 14 (FS 
2009:533) om kvalitetskrav för vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt 
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