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Sammanfattning 
Sedan den 22 december 2009 finns fastställda miljökvalitetsnormer för samtliga större 
vattenförekomster i Sverige. Miljökvalitetsnormerna för vatten är ett led i den svenska 
implementeringen av ramvattendirektivets miljömål i art. 4 RDV. Beslutet att fastställa 
miljökvalitetsnormer för vatten har kritiserats bland annat för de konsekvenser beslutet 
befarades få för tillståndspliktiga verksamheter. Även den motsatta ståndpunkten har 
framförts det vill säga att miljökvalitetsnormer för vatten inte kommer att få ett sådant 
genomslag i tillståndsprövningen som deras ordalydelse ger uttryck för.  

Det har i skrivandets stund snart gått två år sedan miljökvalitetsnormerna för vatten 
fastställdes. Syftet med uppsatsen är därför att undersöka hur miljökvalitetsnormerna för 
vatten tillämpas i tillståndsprövningar i domstol. Därigenom vill jag undersöka hur 
miljökvalitetsnormer för vatten påverkar de krav som riktas i domstolarnas tillståndsprövning 
mot enskilda och om det finns rättsliga förutsättningar för att miljökvalitetsnormerna för 
vatten ska kunna följas inom föreskriven tid. 

Miljökvalitetsnormer beskriver ett tillstånd i miljön som inte får över- eller underskridas. 
Miljökvalitetsnormer är för sitt genomslag därför beroende av att andra rättsregler som till 
skillnad från miljökvalitetsnormerna kan utgöra grund för att rikta krav mot enskilda. I 
miljöbalken finns det sådana bestämmelser i 2 kap. 7 § 2-3 st. Enligt förarbetena ska dessutom 
miljökvalitetsnormerna genomföras genom att krav mot enskilda riktas med stöd av de 
allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 2-6 §§ och stoppregeln i 2 kap. 9 § miljöbalken. För att 
detta ska vara möjligt måste dock uppgifter om verksamhetens inverkan på 
miljökvalitetsnormerna för vatten ingå i domstolens beslutsunderlag. För att uppnå uppsatsens 
syfte undersöks därför följande frågeställningar som samtliga rör domstolarnas 
tillståndsprövning. 

- Hur påverkar miljökvalitetsnormer för vatten vilka krav som ställs på 
verksamhetsutövarens utredning? 

- Hur påverkar miljökvalitetsnormerna för vatten tillämpningen av de allmänna 
hänsynsreglerna 2 kap. 2-6 §§ och stoppregeln i 2 kap. 9 § miljöbalken? 

- Hur påverkar miljökvalitetsnormerna för vatten tillämpningen av 2 kap. 7 § 2-3 st. 
miljöbalken?   

I uppsatsen genomförs en rättsfallsundersökning av domar och slutliga beslut från 
miljödomstolarna, mark- och miljödomstolarna, miljööverdomstolen samt från mark- och 
miljööverdomstolen. De domar och beslut som omfattas av undersökning har avkunnats 
mellan den 22 december 2009 och den 24 oktober 2011. I uppsatsens används 
miljörättsvetenskaplig teori för att analysera resultatet av rättsfallsundersökningen. 

De slutsatser som dras i uppsatsen är till att börja med att miljökvalitetsnormerna för vatten 
endast har fått en liten betydelse för de krav som ställs på verksamhetsutövarens utredning. 
Miljökvalitetsnormer för vatten har vidare endast haft en liten påverkan på domstolarnas 
tillämpning av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 2-6 §§ och stoppregeln i 2 kap. 9 § 
miljöbalken. Dessutom har miljökvalitetsnormerna för vatten inte i någon av de undersökta 
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domarna påverkat tillämpningen av 2 kap. 7 § 2-3 st. miljöbalken. Vidare så har flera 
genomdrivandebrister och brister i överföringen av miljökvalitetsnormer för vatten till 
materiella krav riktade mot enskilda, identifierats i domstolarnas tillämpning av 
miljökvalitetsnormerna för vatten. Bristerna medför att det saknas rättsliga förutsättningar för 
att miljökvalitetsnormerna för vatten, i vart fall fullständigt, ska kunna följas inom föreskriven 
tid genom tillståndsprövningen i domstol. 
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1. Inledning 

1.1. Inledning 
Inom den Europeiska Unionen (EU) har det sedan sjuttiotalet funnits vattenrelaterad 
lagstiftning. Lagstiftningen har främst varit inriktad på att reglera vissa typer av 
vattenförekomster och vissa typer av vattenanvändning. Direktiven har därför haft ett 
begränsat tillämpningsområde och medlemsstaternas genomförande av direktiven har ofta 
brustit.1 2000 antog EU ett ramvattendirektiv2  som skulle införlivas i medlemsstaternas 
lagstiftning senast i slutet av 2003. Det övergripande syftet med ramvattendirektivet är att 
upprätta en ram till skydd för den europeiska unionens inlandsytvatten, vatten i övergångszon, 
kustvatten och grundvatten, art. 1 ramvattendirektivet (RDV). Ramvattendirektivet innebär ett 
nytt angreppssätt på vattenproblematiken då direktivet ställer krav på ett holistiskt 
förhållningssätt till vattenfrågor och på att utgångspunkten för förvaltningen ska vara 
vattenförekomsternas karaktär och status.3  

Ramvattendirektivets övergripande miljömål är att samtliga vattenförekomster som omfattas 
av direktivet, med vissa undantagsmöjligheter, ska uppnå en god status senast 2015, art. 4 
RDV. För att uppnå miljömålet ska medlemsstaterna förbättra och återställa alla 
ytvattenförekomster och genomföra alla åtgärder som är nödvändiga för att förebygga en 
försämring av statusen. Specifikt för grundvattenförekomster ska nedlemsstaterna dessutom 
säkerställa en balans mellan uttag och grundvattenbildning samt genomföra de åtgärder som 
är nödvändiga för att förebygga eller begränsa att föroreningar kommer ut i grundvattnet, art. 
4 RDV. 

I Sverige har ramvattendirektivet implementerats bland annat genom bildandet av fem 
regionala vattenmyndigheter som ansvarar för förvaltningen av kvaliteten i vattenmiljön i 
respektive distrikt, 5 kap. 10-11 §§ miljöbalken (1998:808) (miljöbalken). Som ett led i 
förvaltningen ska varje vattenmyndighet fastställa kvalitetskrav för ytvattenförekomster, 
grundvattenförekomster och skyddade områden i vattendistriktet, 4 kap. 1 § förordning 
(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (vattenförvaltningsförordningen). 
Vattenmyndigheterna har i föreskrifter4 som trädde ikraft den 22 december 2009 fastställt 
kvalitetskrav i form av miljökvalitetsnormer för vatten.5 Sverige har därmed fått 
miljökvalitetsnormer för vatten som omfattar samtliga Sveriges större vattenförekomster. 

Den svenska implementeringen av ramvattendirektivet har kritiserats från flera håll. Kritiken 
kommer från bland annat näringslivet och Sveriges kommuner och landsting. Kritiken riktar 

                                                
1 Ekelund Entson och Gipperth, Mot samma mål? : implementeringen av EU:s ramdirektiv för vatten i 
Skandinavien s. 21. 
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område. 
3 Ekelund Entson och Gipperth, Mot samma mål? : implementeringen av EU:s ramdirektiv för vatten i 
Skandinavien s. 16. 
4 Norrbottens läns författningssamling föreskrifter 25 FS 2009:176, Länsstyrelsen Västernorrland 
författningssamling 22 FS 2009:59, Västmanlands läns författningssamling 19FS 2009:36, Kalmar läns 
författningssamling 08FS 2009:81 och Västra Götalands läns författningssamling 14 FS 2009:533. 
5 Se t.ex. definitionen av kvalitetskrav i 2 § Västra Götalands läns författningssamling 14 FS 2009:533. 
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sig framförallt mot att tvingande miljökvalitetsnormer för vatten har fastställts som ett led i 
implementeringen. Kritikerna menar att det i ramvattendirektivet inte finns något krav på 
tvingande miljökvalitetsnormer och att andra medlemsstater istället har valt att använda sig av 
målsättningar för kvaliteten på vatten.6 Flera av kritikerna från näringslivet och bland 
lantbrukarna befarar att den svenska implementeringen kommer att innebära ett nära på 
absolut förbud för någon som helst ytterligare påverkan på vatten. Kritikerna förutspår 
exempelvis att jordbruk, fiskodlingar, infrastrukturanläggningar samt industrier och 
energiföretag inte kommer att få bedriva sina verksamheter så att de nya 
miljökvalitetsnormerna överskrids. Man befarar vidare att domstolar och myndigheter inte 
kommer att få meddela tillstånd till verksamheter om inte miljökvalitetsnormerna följs 
oberoende av hur mycket miljön i övrigt förbättras av åtgärderna.7  

Denna uppfattning om följderna av den svenska implementeringen av ramvattendirektivet har 
dock inte stått oemotsagd. Det har till att börja med ifrågasatts om Sverige verkligen har 
överimplementerat ramvattendirektivet.8 Ekelund Entson och Gipperth anser dessutom att det 
snarare förhåller sig tvärtom. De menar att Sverige liksom flera andra länder inte har antagit 
den lagstiftning som krävs för att genomföra ramvattendirektivet. Det saknas till exempel 
rättsliga styrmedel i den svenska lagstiftningen för att genomdriva ramvattendirektivets mål.9 
Ekelund Entson och Gipperths uppfattning stöds även av en rapport skriven på uppdrag av 
Naturvårdsverket. I rapporten förutspås att reglerna om tillämpningen av miljökvalitetsnormer 
för vatten inte kommer att få ett sådant genomslag som deras ordalydelse ger uttryck för. 
Flera skäl framförs i rapporten till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kommer att 
fungera som ett särskilt skarpt verktyg för att ställa krav på åtgärder vid enskilda 
verksamheter i samband med tillsyn och tillståndsprövning. Till att börja med finns det stora 
osäkerheter i underlaget för statusklassificeringarna för vattenförekomsterna. Vidare anförs att 
praxis rörande miljöbalkens centrala bestämmelser om tillämpning av miljökvalitetsnormer är 
outvecklad. Slutligen konstateras att bestämmelserna inom området är ofullständiga och 
delvis inkonsekventa. Den största effekten av miljökvalitetsnormerna för vatten i samband 
med tillsyn och tillståndsprövning kommer enligt rapporten istället att bli utökade krav på ett 
mer fördjupat underlag för de bedömningar som ska göras i olika ärenden.10 

Det finns således olika uppfattningar om vilka effekter som den svenska implementeringen av 
ramvattendirektivet, genom fastställandet av miljökvalitetsnormer för vatten, kommer att få 
för bland annat tillståndsprövningen. I skrivandets stund har det snart gått två år sedan 
vattenmyndigheterna fastställde miljökvalitetsnormer för vatten. Under dessa två år har 
många tillståndsansökningar prövats av domstolarna. Det finns därför skäl att göra en första 
utvärdering av vilket genomslag miljökvalitetsnormer för vatten har fått i tillståndsprövningen 
i domstol. 

                                                
6 Se bl.a. Falkenström m.fl. Dagens Industri och Andersson m.fl. Svenska Dagbladet. 
7 Falkenström m.fl. Dagens Industri. 
8 Ekelund Entson och Gipperth s. 118 och Dohmen, Komparativ analys av genomförandet av EU:s ramdirektiv 
för vatten i Sverige, Nederländerna, Förenade Kungariket och Frankrike s. 220 f. . 
9 Ekelund Entson och Gipperth s. 115 ff. . 
10 Kruse, Rapport angående rättsverkan och tillämpning av miljökvalitetsnormer för vatten – genomförande av 
ett uppdrag från Naturvårdsverket s. 2 f. . 
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1.2. Problemformulering, syfte och frågeställningar 
De olika uppfattningarna om Sverige har överimplementerat ramvattendirektivet beror till viss 
del på vilken rättsverkan som man tillskriver miljökvalitetsnormerna för vatten. I doktrinen 
har miljökvalitetsnormer beskrivits som en regelkonstruktion som beskriver ett tillstånd i 
miljön som inte får över- eller underskridas och har därför benämnts för effektorienterad 
lagstiftning. Det går alltså inte att enbart med en miljökvalitetsnorm som grund rikta 
materiella krav mot enskilda. Miljökvalitetsnormer är för sitt genomslag beroende av att andra 
rättsregler som till skillnad från miljökvalitetsnormerna kan utgöra grund för att rikta krav 
mot enskilda. Dessa regler brukar kallas för aktörsorienterade regler och utgörs framförallt av 
de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 2-6 §§ och stoppregeln i 2 kap. 9 § miljöbalken.11 Den 
svenska regleringen av miljökvalitetsnormer har av doktrinen kritiserats för att den saknar en 
automatisk koppling mellan miljökvalitetsnormer och aktörsorienterade regler. Det finns 
ingen rättsgrund i miljöbalken som anpassar kraven ställda på enskilda efter hur miljön 
förhåller sig till det miljötillstånd som miljökvalitetsnormen reglerar. Det har därför påståtts, 
att rättsliga förutsättningar saknas för att tillräckliga krav ska kunna ställas på enskilda 
miljöpåverkare för att miljökvalitetsnormerna ska följas inom föreskriven tid.12  

Det finns dock rättsregler i 2 kap. 7 § 2-3 st., och tidigare i 16 kap. 5 § miljöbalken, som 
kopplar samman miljökvalitetsnormer med materiella kravregler. Dessa rättsregler kan i det 
fall att en miljökvalitetsnorm inte följs föranleda att strängare krav, än vad som annars skulle 
vara fallet vid tillämpningen av 2 kap. miljöbalken, ställs på en enskild miljöpåverkare och att 
verksamheter och åtgärder som bidrar till att miljökvalitetsnormen inte följs i vissa fall kan 
stoppas. Det är möjligt, att det är dessa regler som de kritiker som förutspått långtgående 
följder för svenskt näringsliv haft i åtanke. Reglerna i 2 kap. 7 § 2-3 st. miljöbalken innehåller 
dock begränsningar och är till exempel enbart tillämpliga på en viss sorts 
miljökvalitetsnormer, så kallade gränsvärdesnormer enligt 5 kap. 2 § 1 st. 1 p. miljöbalken. 
De, i doktrinen, som har argumenterat för att det saknas rättsliga förutsättningar för att ställa 
tillräckliga krav på att miljökvalitetsnormerna ska följas menar att dessa regler inte är 
tillräckligt långtgående.13 Regleringen av miljökvalitetsnormer har dock delvis ändrats sedan 
den sistnämnda kritiken framfördes. 

I de fall bestämmelserna i 2 kap. 7 § 2-3 st. inte är tillämpliga har lagstiftaren uttalat i 
förarbetena att miljökvalitetsnormerna för vatten ska genomföras genom tillämpningen av de 
allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. Enligt förarbetena ska miljökvalitetsnormerna 
få genomslag i tillämpningen av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken genom att 
miljökvalitetsnormerna ger upplysning till prövningsmyndigheten om vilken miljökvalitet 
som behöver uppnås.14 Vidare anförs att miljökvalitetsnormerna och de mätningar av 
miljötillståndet som görs för att kontrollera normerna är ett viktigt beslutsunderlag vid 

                                                
11 Gipperth, Miljökvalitetsnormer : en rättsvetenskaplig studie i regelteknik för operationalisering av miljömål s. 
50 ff. och s. 174 ff. . 
12 A.a. s. 232. 
13 A.st. 
14 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 262. 
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tillämpningen av 2 kap. miljöbalken.15 De allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 2-6 §§ 
miljöbalken tillsammans med den stoppregel som finns i 2 kap. 9 § miljöbalken ger också 
långtgående möjligheter att rikta krav på försiktighets- och skyddsåtgärder mot enskilda som 
bedriver verksamheter eller vidtar åtgärder som påverkar miljön. Det finns därför utrymme att 
med hjälp av miljöbalkens grundläggande regler, som gäller oavsett om en miljökvalitetsnorm 
riskerar att inte följas, ställa långtgående krav på enskilda miljöpåverkare för att 
miljökvalitetsnormer ska följas inom föreskriven tid. Av en undersökning som rör 
genomförandet av miljökvalitetsnormer för luft framgår dock att miljökvalitetsnormerna för 
luft har fått ett blandat genomslag i prövningen med stöd av miljöbalkens regler. 
Miljökvalitetsnormerna för luft har fått stor betydelse i många ärenden på så vis att 
luftkvaliteten har varit en relevant fråga att beakta, särskilt i de områden där det finns 
åtgärdsprogram. Däremot har risken för att miljökvalitetsnormerna för luft inte ska följas 
sällan medfört att åtgärder, verksamhet eller planering stoppats. I några fall har 
miljökvalitetsnormerna haft betydelse för att krav på försiktighets- och skyddsåtgärder har 
föreskrivits i tillståndsvillkoren.16 

Genomförandet av miljökvalitetsnormer för vatten, genom tillämpningen av de allmänna 
hänsynsreglerna, stoppregeln och de särskilda bestämmelser som kopplar samman 
miljökvalitetsnormer med aktörsorienterade regler, utförs framförallt av tillsyns- och 
prövningsmyndigheter gentemot enskilda miljöpåverkare. Miljöbalken erbjuder dock fler 
tillvägagångssätt för att genomföra miljökvalitetsnormer. I förarbetena har särskilt lyfts fram 
fastställandet av åtgärdsprogram som ett viktigt verktyg för att genomföra 
miljökvalitetsnormer.17 Ramvattendirektivet föreskriver att medlemsstaterna ska fastställa 
åtgärdsprogram för vattendistrikten. Sedan 2009 finns det följaktligen åtgärdsprogram 
fastställda för respektive vattendistrikt i Sverige.18 Åtgärdsprogrammen riktar sig dock inte till 
enskilda utan till myndigheter och kommuner, 5 kap. 8 § miljöbalken. Krav riktade mot 
enskilda kan därför inte ställas med stöd av ett åtgärdsprogram. Enligt förarbetena får 
myndigheter och kommuner använda de verktyg som de redan förfogar över inom ramen för 
miljöbalken.19 Det betyder, att om de åtgärder som fastställs i åtgärdsprogrammen innebär att 
myndigheter och kommuner är skyldiga att ställa materiella krav på enskilda miljöpåverkare 
så kan dessa krav bara ställas med stöd av de allmänna hänsynsreglera 2 kap. 2-6 §§, 
stoppregeln i 2 kap. 9 § och de särskilda bestämmelserna i 2 kap. 7 § 2-3 st. miljöbalken. 

Miljökvalitetsnormerna för vatten är framåtsyftande. Det innebär att tidsfristen för att 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas ännu inte har löpt ut. Utgångspunkten är att 

                                                
15 SOU 2005:113 s. 62. 
16 Gipperth och Pleijel, Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? s. 107. 
17 Prop. 2009/10:184 s. 52 ff. . 
18 Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Åtgärdsprogram för 
Västerhavets vattendistrikt 2009 -  2015, Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt vid Länsstyrelsen 
Kalmar län, Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt vid Länsstyrelsen Västmanlands län, 
Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2009 – 2015, Vattenmyndigheten i Bottenhavets 
vattendistrikt vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Åtgärdsprogram för Bottenhavets vattendistrikt 2009 – 
2015 och Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt vid Länsstyrelsen i Norrbottens län, Åtgärdsprogram 
för Bottenvikens vattendistrikt 2009 – 2015. 
19 Prop. 2003/04:2 s. 34. 
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miljökvalitetsnormerna ska följas 2015. Vattenmyndigheterna har för en del 
vattenförekomster beslutat om en förlängd tidsfrist till 2021 eller till och med till 2027.20 Att 
tidsfristerna för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas ännu inte har löpt ut innebär 
dock inte att myndigheter och kommuner, som ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs 
enligt 5 kap. 3 § miljöbalken, kan vänta med att vidta åtgärder. Ramvattendirektivet är 
utformat på så sätt att medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att miljömålen i art. 4 RDV ska 
följas inom föreskriven tid. Det innebär bland annat att de åtgärder som fastställs i 
åtgärdsprogrammen ska vara vidtagna senast 2012, art. 11 (7) RDV. Dessutom innebär 
naturens egen omställningstid att förändringar av vattenkvaliteten kan ta lång tid trots att 
miljöpåverkan minskar. Krav på enskilda miljöpåverkare behöver således ställas redan nu för 
att miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas inom föreskriven tid. Detta gäller särskilt vid 
tillståndsprövningar. Verksamheter som har beviljats tillstånd skyddas av tillståndets rättskraft 
enligt 24 kap. 1 § miljöbalken. Det innebär att ytterligare krav som rör frågor som har prövats 
i tillståndsprövningen inte kan ställas på verksamhetsutövaren. Det finns visserligen undantag 
i tillståndets rättskraft för vissa generella föreskrifter samt för återkallelse- och 
omprövningsförfaranden. Generella föreskrifter kan dock inte riktas mot enskilda 
miljöpåverkare. För att återkallelse eller omprövning av tillstånd enligt 24 kap. 3 och 5 §§ 
miljöbalken ska kunna vara möjligt måste förutsättningarna i dessa lagrum vara uppfyllda. 
Krav på tillståndspliktiga verksamheter som syftar till att miljökvalitetsnormerna för vatten 
ska följas inom föreskriven tid måste således ställas i tillståndsprövningar även innan 
tidsfristen har löpt ut. 

Syftet med uppsatsen är därför att undersöka hur miljökvalitetsnormerna för vatten tillämpas 
vid tillståndsprövningar i domstol. Därigenom vill jag undersöka hur miljökvalitetsnormer för 
vatten påverkar de krav som riktas i domstolarnas tillståndsprövning mot enskilda och om det 
finns rättsliga förutsättningar för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas inom 
föreskriven tid. 

Som jag redan har nämnt finns bestämmelser i 2 kap. 7 § 2-3 st. miljöbalkens som kopplar 
samman miljökvalitetsnormer med direkta krav riktade mot enskilda. Dessutom ska 
miljökvalitetsnormerna för vatten, enligt förarbetena, genomföras genom att krav mot 
enskilda riktas med stöd av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 2-6 §§ miljöbalken och 
stoppregeln i 2 kap. 9 § miljöbalken. För att detta ska vara möjligt måste dock uppgifter om 
verksamhetens inverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten ingå i domstolens 
beslutsunderlag. För att uppnå mitt syfte med uppsatsen kommer jag därför att undersöka 
följande frågeställningar som samtliga rör domstolarnas tillståndsprövning. 

- Hur påverkar miljökvalitetsnormer för vatten vilka krav som ställs på 
verksamhetsutövarens utredning? 

- Hur påverkar miljökvalitetsnormerna för vatten tillämpningen av de allmänna 
hänsynsreglerna 2 kap. 2-6 §§ miljöbalken och stoppregeln i 2 kap. 9 § miljöbalken? 

- Hur påverkar miljökvalitetsnormerna för vatten tillämpningen av 2 kap. 7 § 2-3 st. 
miljöbalken? 

                                                
20 Se t.ex. 9 § och bilaga 1 Västra Götalands läns författningssamling 14 FS 2009:533. 



14 

  

Tills nyligen fanns även en bestämmelse i 16 kap. 5 § miljöbalken som kopplade samman 
miljökvalitetsnormer med krav riktade mot enskilda. Bestämmelsen upphävdes dock i 
samband med att 2 kap. 7 § 3 st. miljöbalken trädde ikraft. Dessa två bestämmelser fyller i 
stort sett samma funktion och har båda varit gällande under en del av den tid som har gått 
sedan miljökvalitetsnormerna för vatten fastställdes.  Jag kommer därför även att undersöka 
hur miljökvalitetsnormer för vatten påverkar tillämpningen av 16 kap. 5 § miljöbalken i 
samband med den tredje frågeställningen. 

1.3. Avgränsningar 
Uppsatsens begränsade omfattning medför att jag har gjort flera avgränsningar. Till att börja 
med är uppsatsämnet avgränsat till tillståndsprövningen i domstol. Det innebär bland annat att 
jag inte kommer att beröra tillämpningen av miljökvalitetsnormer för vatten i tillsynen. Det är 
visserligen i stor utsträckning samma materiella kravregler som tillämpas av tillsyns- 
respektive prövningsmyndigheterna. Förutsättningarna att ställa krav på enskilda för att 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas inom föreskriven tid skiljer sig dock till viss del 
åt.21 Uppsatsens resultat kan därför inte heller appliceras rakt av på tillsynsmyndigheternas 
prövning. 

I tillståndsprövningen grundas materiella krav riktade mot enskilda framförallt på 
bestämmelserna i 2 kap. miljöbalken. Det finns ett fåtal andra materiella regler i miljöbalken 
men av utrymmesskäl så kommer jag inte behandla hur miljökvalitetsnormerna för vatten 
inverkar på dessa bestämmelser i tillståndsprövningen. 

Jag kommer vidare endast att behandla åtgärdsprogrammen i den mån åtgärdsprogrammen får 
betydelse för tillståndsprövningen. Det innebär att även om det skulle visa sig att det saknas 
rättsliga förutsättningar för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas inom föreskriven 
tid i tillståndsprövningen, finns det en möjlighet om än begränsad att genomföra 
miljökvalitetsnormerna för vatten genom åtgärdsprogrammen. Genomförandet av 
miljökvalitetsnormer genom åtgärdsprogram har dessutom redan undersökts avseende 
miljökvalitetsnormer för luft.22 Jag kommer inte heller behandla andra sätt att genomföra 
miljökvalitetsnormer som till exempel fastställandet av generella föreskrifter, utpekandet av 
miljöskyddsområde eller genom plan- och bygglagstiftningen.23 

Det är inte enbart domstolar som prövar tillstånd enligt miljöbalken. Miljöprövnings-
delegationerna är ofta första instans i tillståndsärenden. Jag kommer dock inte att beröra 
tillämpningen av miljökvalitetsnormer för vatten av andra prövningsmyndigheter än 
domstolar. Orsaken är att materialinsamlingen skulle bli alltför tidskrävande om jag även tog 
med tillståndsbeslut från andra prövningsmyndigheter i min rättsfallsundersökning. Eftersom 
domstolarna är överinstanser i förhållande till övriga prövningsmyndigheter anser jag 

                                                
21 Förutsättningarna för tillsynsmyndigheterna att ställa krav har behandlats av Kruse, Rapport angående 
rättsverkan och tillämpning av miljökvalitetsnormer för vatten – genomförande av ett uppdrag från 
Naturvårdsverket. Frågorna behandlas även av Naturvårdsverket, Vägledning om tillämpning av 
miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten inom tillsynsarbetet. 
22 Gipperth och Pleijel, Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften?. 
23 Se SOU 2005:113 s. 81 ff. för en genomgång av olika genomförandeinstrument. 
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dessutom att domstolarnas bedömningar i tillståndsärendena är av störst betydelse för 
uppsatsens ämne.  

Uppsatsens ämne rör hur domstolar tillämpar miljökvalitetsnormerna för vatten. Jag kommer 
därför endast översiktligt beskriva den rättsliga regleringen av miljökvalitetsnormerna för 
vatten. Analyser av den rättsliga regleringen av miljökvalitetsnormer generellt och av 
miljökvalitetsnormer för vatten specifikt har dessutom redan gjorts av andra författare.24 

Miljökvalitetsnormerna för vatten är som framgår av bakgrundskapitlet ett led i den svenska 
implementeringen av ramvattendirektivet för vatten. Det innebär att flera EU-rättsliga 
aspekter på domstolarnas tillämpning av miljökvalitetsnormerna för vatten kan bli aktuella. 
Av utrymmesskäl kommer jag dock inte att göra någon EU-rättslig analys av domstolarnas 
tillämpning. Jag kommer däremot kortfattat belysa i bakgrundskapitlet hur EU-rätten påverkar 
den svenska regleringen och domstolarnas tillämpning av miljökvalitetsnormer för vatten. Jag 
kommer även i övriga delar av uppsatsen i viss mån belysa att det finns EU-rättsliga aspekter 
av uppsatsens ämnen. Därigenom vill jag synliggöra frågor som kan behöva utredas 
ytterligare. 

Eftersom mitt syfte är att undersöka om det finns rättsliga förutsättningar för att 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas inom föreskriven tid så är uppsatsens perspektiv 
begränsat. Jag kommer till exempel inte att behandla eventuella konskevenser för enskilda av 
hur miljökvalitetsnormerna för vatten tillämpas i domstolarna. Jag kommer inte heller att 
behandla frågor som rör bördefördelningen eller eventuella rättssäkerhetsproblem av hur 
miljökvalitetsnormerna för vatten tillämpas i domstolarna.25 

Ytterligare avgränsningar av den teoretiska ansatsen framkommer i teoriavsnittet. I metod- 
och materialavsnittet framkommer även avgränsningar i val av metod och material. 

1.4. Teori 
Inledningsvis kommer jag att redogöra för uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Därefter 
redogör jag för de teorier som jag kommer att använda mig av i min analys av uppsatsens 
frågeställningar och syfte. Av utrymmesskäl blir redogörelserna kortfattade. För en mer 
utvecklad redogörelse hänvisar jag till andra författare som refereras nedan. 

1.4.1. Teoretiska utgångspunkter 
En utgångspunkt för uppsatsen är att rätten inte är ett statiskt begrepp. Rätten är dynamisk och 
under ständig förändring. Rätten är utformad av människor och har ingen självständig existens 
utanför människors medvetande. Rätten skapas, upprätthålls och förändras således av 
människor. Många aktörer påverkar rätten. I Sverige är det riksdagen som stiftar lag. Lagen 
tillämpas därefter framförallt av domstolar och myndigheter. Rättsvetare systematiserar, 

                                                
24 Se t.ex. Gipperth, Miljökvalitetsnormer : en rättsvetenskaplig studie i regelteknik för operationalisering av 
miljömål, Michanek, Fågelperspektiv på rättsordningen: vänbok till Staffan Westerlund och Ekelund Entson och 
Gipperth Mot samma mål? : implementeringen av EU:s ramdirektiv för vatten i Skandinavien. 
25 Frågorna har delvis berörts rörande miljökvalitetsnormer för luft av Carlsson, I jakten på källorna vid 
överskridande av miljökvalitetsnormer : Storviltsjakt eller duvskytte?. 
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tolkar och kritiserar rättstillämpningen och rättsreglerna. Dessa aktörer påverkar varandra och 
påverkar även utformningen av rätten.26  

En annan utgångspunkt för uppsatsen är att det inte finns en rättsordning utan flera 
rättsordningar. Uppsatsens fokus är den svenska rättsordningen men även EU:s rättsordning 
får betydelse för uppsatsens ämne eftersom de olika rättsordningarna påverkar varandra. 
Därmed kommer de aktörer som påverkar EU-rättens utformning, vilket framförallt är EU:s 
olika institutioner och medlemsstater, även att påverka och påverkas av utformningen av den 
svenska rätten.27 För uppsatsens vidkommande innebär det till att börja med att även EU-
rättsliga källor är relevanta för att förstå regleringen och därmed indirekt tillämpningen av 
miljökvalitetsnormer för vatten i svensk rätt. Som framgår av avsnitt 1.3. innebär uppsatsens 
begränsade omfång att jag endast kommer att belysa EU-rättsliga frågor i bakgrundskapitlet 
samt i övrigt synliggöra EU-rättsliga frågor som kan behöva utredas ytterligare. Mina 
teoretiska utgångspunkter medför vidare, att när jag undersöker hur domstolarna tillämpar 
miljökvalitetsnormerna för vatten, undersöker jag samtidigt hur domstolarna påverkar 
utformningen av rätten. Det innebär också att jag inte har någon ambition att undersöka om 
domstolarnas tillämpning av miljökvalitetsnormerna för vatten är rätt eller fel i förhållande till 
gällande rätt som ett statiskt begrepp. Min ambition är att undersöka om domstolarnas 
tillämpning av miljökvalitetsnormer för vatten skapar förutsättningar för att 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas inom föreskriven tid. 

1.4.2. Teorival 
Jag kommer i min analys att använda mig av miljörättsvetenskaplig teori. Jag kommer 
framförallt att använda mig av Staffan Westerlunds teorier om rättslig operationalisering och 
av Lena Gipperths teorier om den ideala miljökvalitetsnormen.28 Båda teorierna hänger 
samman. Gipperths teori om den ideala miljökvalitetsnormen kan sägas ta sin utgångspunkt i 
Westerlunds operationaliseringsteori.29 Båda teorierna tar även sin utgångpunkt i en 
naturvetenskaplig tolkning av begreppet hållbar utveckling.30 Det innebär att teorierna är 
utvecklade delvis från ett utomrättsligt perspektiv på rätten. Begreppet hållbar utveckling 
förekommer dock även inom miljölagstiftningen till exempel i miljöbalkens portalparagraf 1 
kap. 1 § miljöbalken. Teorierna skulle därför likväl kunna definieras som inomrättsliga. 
Miljöbalkens definition av en hållbar utveckling inbegriper dock även andra tolkningar än den 
naturvetenskapliga.31 Oavsett om teorierna ska definieras som inom- eller utomrättsliga finner 
jag dem användbara för syftet med uppsatsen. Min egen utgångspunkt är visserligen 
inomrättslig eftersom jag utgår från de rättsligt reglerade miljökvalitetsnormerna för vatten 
och undersöker de rättsliga förutsättningarna för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska 
följas inom föreskriven tid. Teorierna beskriver dock vilka rättsliga förutsättningar som måste 

                                                
26 Liknande utgångspunkter utvecklas av t.ex. Olsen Lundh, Att ransonera utsläppsutrymme : En miljörättslig 
studie om utsläppshandel enligt Kyotoprotokollet och EU ETS s. 163 ff. . 
27Olsen Lundh, Att ransonera utsläppsutrymme : En miljörättslig studie om utsläppshandel enligt 
Kyotoprotokollet och EU ETS s. 163 ff. . 
28 Westerlund, Miljörättsliga grundfrågor 2.0 kap. 4 och kap. 6-7 och Gipperth s. 199 ff. . 
29 Se Gipperth kap. 3. 
30 Gipperth s. 8 ff. och Westerlund s. 16 ff. . 
31 Se Michanek och Zetterberg, Den svenska miljörätten s. 107 ff. . 
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föreligga för att miljömål ska kunna genomföras. Även om det övergripande miljömålet i 
teorierna är det naturvetenskapliga begreppet en hållbar utveckling, bedömer jag att samma 
rättsliga förutsättningar föreligger för att genomföra annan effektorienterad lagstiftning som 
till exempel miljökvalitetsnormer för vatten. 

En annan utgångspunkt för såväl Westerlund som Gipperths teorier är legalitetsprincipen som 
bland annat stadgas i 1 kap. 1 § 3 st. regeringsformen (1974:152) (regeringsformen). 
Legalitetsprincipen innebär att den offentliga makten utövas under lagar. Det medför att så 
länge ett visst handlande inte är förbjudet eller påbjudet så kan myndigheter inte ingripa mot 
en enskilds handlande eller underlåtenhet att handla.32 Eftersom vattenkvaliteten påverkas av 
enskildas handlande innebär legalitetsprincipen att myndigheter inte kan hindra en enskild 
från att påverka vattenkvaliteten även om den enskildes handlande skulle medföra att 
miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs, så länge det inte finns rättsregler som förbjuder 
handlandet. För att det ska finnas rättsliga förutsättningar för att miljökvalitetsnormerna för 
vatten ska följas inom föreskriven tid är det således avgörande hur enskildas materiella 
rättsläge förhåller sig till miljökvalitetsnormerna för vatten. Med enskildas materiella rättsläge 
avser jag vad en enskild får, ska eller inte får göra till skillnad från det formella rättsläget som 
anger vad enskilda får eller ska vidta för rättsliga åtgärder.33 För att det ska finnas rättsliga 
förutsättningar för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas inom föreskriven tid måste 
enskildas materiella rättsläge vara utformat på ett sådant sätt att handlande eller underlåtenhet 
att handla som inverkar på miljökvalitetsnormer för vatten inte är tillåtet. 

1.4.2.1. Rättslig operationalisering 

Eftersom miljökvalitetsnormer, som redan nämnts, är effektorienterade regler påverkar 
reglerna i sig inte enskildas materiella rättsläge. Miljökvalitetsnormerna för vatten måste 
därför rättsligt operationaliseras till materiella regler riktade mot enskilda, så kallade 
aktörsorienterade regler. 34  Med rättslig operationalisering avser jag den process där miljömål 
genomförs till materiella krav riktade mot enskilda. Operationaliseringen består av fyra delar. 
Först måste det klargöras om målet kan brytas ned i mindre och mer precisa delmål. Delmålen 
kan eller måste uppnås för att det övergripande målet ska kunna uppnås. Delmålen kan men 
behöver inte konkretiseras i tid och rum, ange en tidsfrist för när målet ska vara uppnått eller 
inom vilket område som målet gäller. Delmålen måste dock vara utformade på ett sådant sätt 
att deras efterlevnad kan kontrolleras. De svenska miljökvalitetsnormerna för vatten kan 
betraktas som en konkretisering av ramvattendirektivets miljömål i art. 4. RDV eftersom 
miljökvalitetsnormerna för vatten är ett led i den svenska implementeringen av ramvatten-
direktivets miljömål. Miljökvalitetsnormerna för vatten är dessutom mer konkreta än 
miljömålen då miljökvalitetsnormerna för vatten är specificerade för enskilda vatten-
förekomster. 

                                                
32 Westerlund s. 46 ff. och Gipperth s. 42 ff. . 
33 Gipperth s. 42. 
34 Redogörelsen om de olika stegen operationaliseringskedjan bygger på Westerlunds teorier. Westerlund kap. 4 
och kap. 6-7. 
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Det andra steget i operationaliseringskedjan är överföringen av delmålen till krav riktade mot 
enskilda. I svensk miljörätt återfinns de aktörsorienterade reglerna framförallt bland de 
allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 2-6 §§, stoppregeln i 2 kap. 9 § och de särskilda 
bestämmelserna i 2 kap. 7 § 2-3 st. miljöbalken.  

Det tredje steget i operationaliseringskedjan innebär att kraven på enskilda måste 
genomdrivas. Inom svensk rätt ska de allmänna hänsynsreglerna framförallt genomdrivas av 
tillsyns- och prövningsmyndigheter. Domstolarna har som prövningsmyndigheter i tillstånds-
mål således en genomdrivandefunktion. 

Det sista ledet i operationaliseringskedjan utgörs av miljön. Resultatet av de mål som beslutas, 
de krav som riktas mot enskilda och sedan genomdrivs påverkas dels av ekosystemets icke-
linjäritet och dels av påverkansfaktorer som inte är rättsligt reglerade. I varje led i 
operationaliseringskedjan finns det därför en risk för att effekten på miljön blir lägre än 
förväntat. Det kallas för genomförandeunderskott och kan orsakas av att målens 
ambitionsnivå inte är tillräcklig, att inte tillräckliga krav riktas mot enskilda, att kraven inte 
genomdrivs i tillräcklig utsträckning, att andra faktorer som inte är rättsligt reglerade påverkar 
resultatet och att ekosystemets icke-linjäritet medför att den minskade miljöpåverkan inte får 
förväntad miljöeffekt. För att målet ska kunna genomföras trots risker för genomföran-
deunderskott måste det finnas en automatisk återkopplingsmekanism inbyggd i systemet. 
Återkopplingsmekanismen innebär att delmålens ambitionsnivå, kraven och genomdrivandet 
anpassas efter det uppnådda resultatet. 

Eftersom uppsatsens ämne rör domstolars tillämpning av miljökvalitetsnormer för vatten i 
tillståndsprövningen är framförallt det andra och tredje steget i operationaliseringskedjan de 
mest centrala för uppsatsens ämne. Även om de andra två stegen är nödvändiga för en 
fullständig operationalisering av miljökvalitetsnormerna för vatten begränsar uppsatsens 
omfång mina möjligheter att undersöka dessa steg. Jag kommer därför att avgränsa min 
teoretiska ansats till Westerlunds andra och tredje steg i operationaliseringskedjan. Jag 
kommer dock i viss utsträckning att använda mig av hela operationaliseringskedjan i 
bakgrundskapitlet eftersom det underlättar redogörelsen av ramvattendirektivets uppbyggnad. 

1.4.2.2. Den ideala miljökvalitetsnormen 

Lena Gipperth har utvecklat en teori om hur miljökvalitetsnormer ska utformas för att kunna 
leda till operationalisering av miljömål och därigenom hur de olika stegen i 
operationaliseringskedjan ska utformas. Gipperth har i sin teori om den ideala miljökvalitets-
normen utvecklat tre kriterier som en miljökvalitetsnorm måste uppfylla för att medverka till 
en fullständig operationalisering av miljömål. Kriterierna är delvis sammankopplade vilket 
innebär att det för att uppfylla ett kriterium krävs att även de andra kriterierna är uppfyllda. 
Det första kriteriet, miljörelationskriteriet, innebär att en miljökvalitetsnorm ska avspegla 
gränsen för ett miljötillstånd eller del därav, som är objektivt kontrollerbart och som inte får 
överskridas efter en viss tidpunkt. Kriteriet kan härledas till det första steget i 
operationaliseringskedjan och överensstämmer i huvudsak med de krav på utformningen av 
delmålen som anges där. Det andra kriteriet som är kopplat till det andra steget i 
operationaliseringskedjan är rättsverkanskriteriet. Rättsverkanskriteriet innebär att en 
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miljökvalitetsnorm ska vara kopplad till regler om rättsverkan som är tillräckliga för att 
upprätthålla gränsen för miljötillståndet. För att rättsverkanskriteriet ska vara uppfyllt måste 
det finnas rättsregler som anger hur enskildas rättsläge påverkas av det miljötillstånd som 
miljökvalitetsnormen reglerar. Ytterligare ett krav för att rättsverkanskriteriet ska vara 
uppfyllt är, att det måste finnas en regel som innebär att det inte finns en rätt att öka 
belastningen på den miljö som miljökvalitetsnormen reglerar. Det tredje kriteriet, 
återkopplingskriteriet, är kopplat till det fjärde steget i operationaliseringskedjan och innebär 
att en miljökvalitetsnorm ska vara kopplad till en rättsgrund för att kontinuerligt revidera det 
materiella rättsläget om normen överskrids. Återkopplingskriteriet innebär att det är den 
faktiska miljökvaliteten som ska avgöra hur enskildas rättsläge ska utformas.35  

Gipperth menar att det finns två huvudmodeller för hur rättsverkans- och 
återkopplingskriteriet kan utformas. I den ena modellen, som Gipperth kallar för ett passivt 
genomförande, är utgångspunkten att de grundläggande generella hänsynskraven, som gäller 
oavsett tillståndet i miljön, inte förändras av att en miljökvalitetsnorm inte följs. Däremot 
tillåts ingen i den modellen att öka sin påverkan på det miljötillstånd som regleras av 
miljökvalitetsnormen. Så länge miljökvalitetsnormerna inte följs är det med ett passivt 
genomförande tillåtet att fortsätta med befintlig verksamhet trots att det påverkar den miljö 
som miljökvalitetsnormen reglerar. Det är däremot inte tillåtet att öka påverkan på miljön 
genom att ändra befintlig verksamhet eller att starta ny verksamhet utan att kompensera för 
den ökade belastningen.36  

I den andra modellen som Gipperth kallar för ett aktivt genomförande finns det en rättsgrund 
för att ställa ytterligare krav på befintliga verksamheter i fall att en miljökvalitetsnorm inte 
följs. Kraven på enskilda kan därför bli strängare än vad som skulle ha varit fallet om 
miljökvalitetsnorm hade följts 37 För att Gipperths kriterier ska vara uppfyllda är ett passivt 
genomförande otillräckligt eftersom ett passivt genomförande inte kan garantera att 
miljökvalitetsnormerna följs. Då den befintliga påverkan fortsätter att vara tillåten vid ett 
passivt genomförande kan en sådan utformning av kriterierna leda till att miljötillståndet 
försämras ytterligare eller att det tar väldigt lång tid att förbättra miljötillståndet till en 
acceptabel nivå. Det måste därför finnas förutsättningar i lagstiftningen för att tillgripa ett 
aktivt genomförande för att uppfylla rättsverkans- och återkopplingskriteriet.38 

Innan ändringen som innebar att 16 kap. 5 § miljöbalken upphävdes och ersattes av 2 kap. 7 § 
3 st. miljöbalken samt att 2 kap 7 § 2 st. miljöbalken ändrades klassificerade Gipperth 
miljöbalkens regler som ett passivt genomförande av miljökvalitetsnormer.39 Efter ändringen 
av bestämmelserna finns det numer i 2 kap. 7 § 2 st. miljöbalken en möjlighet att ställa längre 
gående krav än vad som följer av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 2-6 §§ miljöbalken, 
om det behövs för att följa en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. 2 § 1 st. 1 p. miljöbalken. 
Dessutom finns det under vissa särskilt angivna omständigheter en möjlighet att stoppa 

                                                
35 Gipperth s. 199 ff. . 
36 A.a. s. 209. 
37 A.a. s. 215 f. . 
38 A.a. s. 210 ff. . 
39 A.a. s. 232 f. . 
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verksamheter som medverkar till att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 2 § 1 st. 1 p. 
miljöbalken inte följs, 2 kap. 7 § 3 st. miljöbalken. Jag kommer att beskriva dessa regler 
utförligare i bakgrundskapitlet. Det som är viktigt att konstatera redan nu är dock att efter 
lagändringen finns det en möjlighet till ett aktivt genomförande för en viss typ av 
miljökvalitetsnormer, så kallade gränsvärdesnormer. Däremot finns det varken en möjlighet 
till ett passivt eller aktivt genomförande av andra slags miljökvalitetsnormer. Det betyder att 
för de miljökvalitetsnormer som inte är gränsvärdesnormer är Gipperths rättsverkanskriterium 
inte uppfyllt. 

Om Gipperths tre kriterier uppfylls får miljökvalitetsnormerna en navigeringsfunktion. Det 
innebär att miljökvalitetsnormerna kan styra bort från ett oönskat miljötillstånd och därmed 
medföra att det övergripande miljömålet uppnås.40 Eftersom det är detsamma som att 
miljökvalitetsnormerna följs, är uppfyllandet av rättsverkanskriteriet en rättslig förutsättning 
för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas inom föreskriven tid. Eftersom uppsatsens 
ämne rör tillämpningen av miljökvalitetsnormer för vatten i domstolens tillståndsprövning så 
kommer jag att avgränsa mig till att behandla rättsverkanskriteriet i min uppsats. De tre 
kriterierna är, som redogjorts för, sammankopplade vilket innebär att även miljörelations- och 
återkopplingskriteriet kan få betydelse för uppsatsens ämne. Med tanke på att 
rättsverkanskriteriet är det kriterium som är det mest centrala för uppsatsens ämne har jag på 
grund av uppsatsens omfång ändå valt att begränsa uppsatsens teoretiska ansats till 
rättsverkanskriteriet. 

Även om Gipperths rättsverkanskriterium inte är uppfyllt kan miljökvalitetsnormerna för 
vatten i viss utsträckning, om än inte fullständigt, operationaliseras till krav riktade mot 
enskilda genom att domstolarna tillämpar de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 2-6 §§ och 
stoppregeln i 2 kap. 9 § miljöbalken. Enligt förarbetena ska miljökvalitetsnormer få 
genomslag i tillämpningen av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken genom att 
miljökvalitetsnormerna ger upplysning till prövningsmyndigheten om vilken miljökvalitet 
som behöver uppnås.41 Detta förutsätter att domstolarna tillämpar de allmänna 
hänsynsreglerna och stoppregeln i syfte att miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas inom 
föreskriven tid. Det förutsätter även att miljökvalitetsnormerna för vatten utgör en del av 
beslutsunderlaget i tillståndsprövningen. Om domstolarna inte genomdriver de formella regler 
som rör verksamhetsutövarens utredning, på så sätt att verksamhetens inverkan på 
miljökvalitetsnormer för vatten ingår i utredningen, så kommer miljökvalitetsnormerna för 
vatten svårligen kunna påverka tillämpningen av de materiella reglerna. Om domstolarna inte 
genomdriver de allmänna hänsynsreglerna och stoppregeln på så vis att miljökvalitets-
normerna kan följas inom föreskriven tid så finns det risk för ett genomförandeunderskott. På 
samma sätt finns det risk för ett genomförandeunderskott om domstolarna inte genomdriver 
bestämmelserna i 2 kap. 7 § 2-3 st. miljöbalken eftersom det innebär att rättsverkanskriteriet, 
även om det är uppfyllt i teorin, inte genomdrivs i praktiken. Om det finns risk för ett 
genomförandeunderskott så brister de rättsliga förutsättningar för att miljökvalitetsnormerna 
för vatten ska följas inom föreskriven tid. Jag kommer att återkomma till hur min teoretiska 

                                                
40 A.a. s. 256 ff. . 
41 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 262. 
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ansats förhåller sig till den rättsliga regleringen av miljökvalitetsnormer för vatten i 
bakgrundskapitlet. 

Avslutningsvis ska jag bara nämna att begreppet miljökvalitetsnorm används i olika betydelse 
i Gipperths teori om den ideala miljökvalitetsnormen och i den svenska miljöbalken. Även 
inom EU-rätten används begreppet på ytterligare ett sätt. Jag kommer kortfattat att redogöra 
för begreppets innebörd i miljöbalken och inom EU-rätten i bakgrundskapitlet. Jag vill dock 
redan nu poängtera att när jag skriver miljökvalitetsnorm eller miljökvalitetsnorm för vatten 
avser jag fortsättningsvis den betydelse som begreppet ges i miljöbalken, om inget annat 
framkommer av sammanhanget. 

1.5. Metod och material 
Inledningsvis så kommer jag att redogöra för den metod och det material som jag har använt 
mig av i uppsatsens olika kapitel. Därefter kommer jag behandla mer i detalj rättsfalls-
materialet och hur jag har utfört rättsfallsundersökningen. 

1.5.1. Metod och material i uppsatsens olika kapitel  
I bakgrundskapitlet har jag använt mig av rättskälleläran i snäv bemärkelse för att kunna 
beskriva hur miljökvalitetsnormerna för vatten är konstruerade och hur miljökvalitets-
normerna för vatten kan tillämpas i tillståndsprövningen. Med rättskälleläran i snäv 
bemärkelse menar jag att jag har använt mig av rättskällorna; lagtext, förarbeten, praxis och 
doktrin och värderat rättskällorna i nu nämnd ordning. Det finns dock ingen praxis rörande 
tillämpningen av miljökvalitetsnormer för vatten. De domar som jag undersöker i uppsatsens 
tredje kapitel är inte prejudicerande. Jag har därför delvis använt mig av praxis rörande 
tillämpningen av andra miljökvalitetsnormer för luft. Dessa rättsfall måste dock värderas med 
viss försiktighet eftersom centrala bestämmelser som 5 kap. 3 § miljöbalken och 2 kap. 7 § 2-
3 st. miljöbalken har ändrats efter att domarna avkunnades. Jag har även använt mig av 
Naturvårdsverkets vägledning och en rapport skriven av Naturvårdsverket. Vägledningen och 
rapporten använder jag dock inte som rättkällor utan för att belysa hur reglerna rörande 
miljökvalitetsnormerna för vatten kan tillämpas. Att jag har valt att använda mig av 
Naturvårdsverkets rapport och vägledning beror på frånvaron av vägledning i förarbeten och 
doktrin rörande hur miljökvalitetsnormerna för vatten ska tillämpas. 

I bakgrundskapitlet beskriver jag även ramvattendirektivets miljömål och vilka krav som 
ställs på den svenska implementeringen av miljömålen. Jag använder mig av lagtext, rättsfall 
från EU-domstolen och doktrin för att beskriva miljömålen. Eftersom redogörelsen syftar till 
att ge läsaren en överblick kommer jag endast i begränsad utsträckning att tolka direktivets 
bestämmelser. I den mån jag tolkar direktivet använder jag mig av EU-rättsliga 
tolkningsmodeller som innebär att jag tolkar direktivet utifrån dess ordalydelse, dess syfte och 
dess kontext.42 Jag kommer att avsluta bakgrundskapitlet med att koppla samman 
redogörelsen för den rättsliga regleringen av miljökvalitetnormerna för vatten med de teorier 

                                                
42 Bernitz och Kjellgren, Europarättens grunder s. 35. 
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som jag har redogjort för i teoriavsnittet. Syftet är att underlätta för läsaren att ta till sig 
analysen av domstolarnas tillämpning i framförallt diskussionskapitlet.  

I min undersökning av tillämpningen i domstol i kapitel tre har jag har valt att använda mig av 
domar från miljödomstolarna, mark- och miljödomstolarna, miljööverdomstolen samt från 
mark- och miljööverdomstolen. Miljödomstolarna och miljööverdomstolen ersattes i maj 
2011 av mark- och miljödomstolarna respektive mark- och miljööverdomstolen. För att 
förenkla för läsaren kommer jag hädanefter enbart att referera till mark- och miljödomstolarna 
respektive mark- och miljööverdomstolen även när jag avser miljödomstolarna och 
miljööverdomstolen. I rättsfallsförteckningen framgår vilka domar som har avkunnats av 
vilken domstol. Mark- och miljööverdomstolen är sista instans i en del mål men i de flesta av 
de domar som jag har undersökt från mark- och miljööverdomstolen är högsta domstolen sista 
instans. Målen saknar därför prejudikatvärde. Orsaken till att jag ändå har valt att studera 
dessa domar är dels att det än så länge inte finns några prejudicerande fall rörande 
tillämpningen av miljökvalitetsnormer för vatten. Dels är orsaken att mitt ämne snarare rör 
den praktiska tillämpningen av rätten än hur rätten borde tillämpas enligt rättskällorna. 

För att uppnå mitt syfte med uppsatsen kommer jag i kapitel tre att undersöka hur olika 
aktörer argumenterar för eller mot att miljökvalitetsnormer för vatten ska få betydelse för 
domstolens prövning enligt miljöbalken. Jag kommer dock inte att undersöka varje argument 
som framförs rörande tillämpningen av miljökvalitetsnormer för vatten. Jag kommer 
undersöka återkommande argument och mönster i argumentationen som hjälper mig att 
besvara mina frågeställningar och uppnå mitt syfte. De aktörer som jag har valt att studera är 
till att börja med kommuner och myndigheter som får föra talan i mål i mark- och 
miljödomstol för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen enligt 22 kap. 6 § 
miljöbalken. Kommuner och myndigheter kommer jag hädanefter att benämna företrädare för 
allmänna intressen, om inget annat framkommer av texten. Orsaken till att jag har valt att 
undersöka hur företrädare för allmänna intressen argumenterar i domarna är att företrädare för 
allmänna intressen i samtliga undersökta domar, där aktören nämner miljökvalitetsnormer för 
vatten, argumenterar för att miljökvalitetsnormer för vatten ska påverka domstolens prövning 
enligt miljöbalken. Genom att undersöka vilka argument som framförs för att miljökvalitets-
normer för vatten ska påverka domstolens prövning kan jag också undersöka vilken betydelse 
dessa argument får för domstolens bedömning. Hur domstolarna förhåller sig till dessa 
argument hjälper mig att undersöka om det finns rättsliga förutsättningar för att 
miljökvalitetsnormer för vatten ska följas inom föreskriven tid.  

Vidare har jag valt att studera hur verksamhetsutövare som vill bedriva verksamhet och 
enskilda som vill vidta åtgärder argumenterar i domarna. Enskilda som vill vidta en åtgärd 
och verksamhetsutövare som vill bedriva verksamhet kommer jag hädanefter att kalla för 
verksamhetsutövare, om inte annat framkommer av texten. Orsaken till att jag också har valt 
att undersöka hur verksamhetsutövarna argumenterar i domarna är att dessa aktörer i samtliga 
undersökta domar, där verksamhetsutövarna nämner miljökvalitetsnormer för vatten, 
argumenterar för att miljökvalitetsnormer för vatten inte ska påverka domstolens prövning 
enligt miljöbalken. Genom att undersöka vilka argument som framförs för att miljökvalitets-
normerna för vatten inte ska få betydelse för prövningen kan jag undersöka vilken betydelse 
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dessa argument får för domstolarnas bedömning. Därigenom kan jag undersöka om det finns 
rättsliga förutsättningar för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas inom föreskriven 
tid. Slutligen kommer jag som framgått även att undersöka hur mark- och miljödomstolarna 
respektive mark- och miljödomstolen argumenterar i domarna. 

Att undersöka vilka argument som framförs genom att studera domar har vissa nackdelar. 
Genom att ta del av domar kan jag enbart undersöka domstolarnas redogörelse för aktörernas 
argumentation. I vilken mån domstolens redogörelse motsvarar den ursprungliga inlagan har 
jag inte möjlighet att bedöma. Domstolarna har dock ett intresse av att återge aktörernas 
argumentation korrekt om än kortfattat. Jag har därför gjort bedömningen att jag kan utläsa 
huvuddragen ur de olika aktörernas argumentation. Det är således tillräckligt för att bedöma 
vilken betydelse som argumentationerna får för domstolarnas bedömning. 

Slutligen kommer jag i kapitel fyra att analysera resultatet av rättsfallsundersökningen mot 
bakgrund av de teorier som jag har redogjort för i teoriavsnittet. 

1.5.2. Rättsfallsmaterialet 
Undersökningen omfattar framförallt domar från mark- och miljödomstolarna och mark- och 
miljööverdomstolen, samt deras tidigare motsvarigheter miljödomstolarna och 
miljööverdomstolen. Undersökningen omfattar även ett fåtal slutliga beslut. För att förenkla 
terminologin kommer jag hädanefter att enbart använda begreppet domar men då även 
inkludera slutliga beslut, om inget annat anges i texten. Jag har valt ut domar genom att söka 
på vissa begrepp i två olika juridiska databaser. Jag har även kompletterat rättsfallmaterialet 
genom att fråga myndighetspersoner och företrädare eller anställda på intresseorganisationer 
efter domar där miljökvalitetsnormers inverkan på prövningen enligt miljöbalken har 
behandlats. Jag har frågat myndighetspersoner på länsstyrelserna, Kammarkollegiet, Havs- 
och vattenmyndigheten och vattenmyndigheterna. Jag har även frågat företrädare för eller 
anställda vid intresseorganisationerna Svensk Vattenkraftförening, Svensk Energi, Svenska 
Naturskyddsföreningen och Älvräddarnas samorganisation efter domar som berör 
tillämpningen av miljökvalitetsnormer för vatten. Jag har därefter kompletterat 
rättsfallsmaterialet med icke-slutliga beslut som har fattats i de mål som omfattas av domarna. 
Kompletteringarna har gjorts i de fall det har framgått av domarna eller jag genom kontakter 
med ovan nämnda myndigheter och intresseorganisationer har fått kunskap om att icke-
slutliga beslut som berör tillämpningen av miljökvalitetsnormer för vatten har fattats. 

Orsaken till att jag har valt två olika databaser för min sökning är för att säkerställa att jag inte 
förbiser domar på grund av att sökningen i databasen inte fungerar som utlovat eller att 
databasen inte har tillgång till samtliga domar som är av relevans för undersökningen. De två 
databaser jag har valt att använda är JP Miljönet43 och Rättsbanken44. Orsaken till att jag har 
valt att använda mig av dessa två databaser är att dessa databaser ger mig tillgång till ett urval 
respektive samtliga domar från mark- och miljödomstolarna samt samtliga domar från mark- 
och miljööverdomstolen. Dessutom är all text i domarna sökbar i dessa databaser vilket 

                                                
43 www.jpinfonet.se 
44 www.infotorgjuridik.se 
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möjliggör en sökning med hjälp av sökord. Eftersom jag hittade ytterligare domar av relevans 
för undersökningen genom att fråga myndighetspersoner och företrädare och anställda vid 
intresseorganisationer är inte databaserna lika kompletta som de utger sig för att vara. Det kan 
därför finnas ytterligare domar där domstolar tillämpar miljökvalitetsnormer för vatten men 
som jag inte har tillgång till i undersökningen. Jag bedömer dock att jag genom den metod 
som jag har använt mig av har fått ett så komplett material som är möjligt inom ramen för 
uppsatsens omfång. 

De begrepp som jag har använt i sökningen är ”miljökvalitetsnorm”, ”ramdirektiv” och 
”förordning (2004:660)”. Jag har valt att inte enbart söka på miljökvalitetsnorm för att inte 
förbise domar där miljökvalitetsnormer för vatten diskuteras utan att själva begreppet 
miljökvalitetsnorm används. En annan orsak till att jag har valt tre olika sökord är att jag på så 
vis minskar risken för att förbise domar där begreppet miljökvalitetsnorm är felstavat och 
därför inte omfattades av sökningen. Orsaken till att jag har valt att söka på de andra två 
begreppen är dels att vattenförvaltningsförordningen utgör den rättsliga grunden för 
vattenmyndigheternas beslut att fastställa miljökvalitetsnormer för vatten, 4 kap. 1 § och 8 b § 
vattenförvaltningsförordningen. Dels utgör vattenförvaltningsförordningen och vatten-
myndigheternas beslut att fastställa miljökvalitetsnormer för vatten är ett led i 
implementeringen av ramvattendirektivet. 

Sökningarna med hjälp av JP Miljönet är utförda mellan den 10 oktober och den 21 oktober 
2011. Sökningarna med hjälp av Rättsbanken är utförda den 24 oktober 2011. Sökningarna 
omfattar avgöranden mellan den 22 december 2009 och den 21 respektive den 24 oktober 
2011. 22 december 2009 är datumet då miljökvalitetsnormerna för vatten trädde ikraft. Bland 
de domar som blev resultatet av sökningarna har jag gjort ett urval till undersökningen. 
Urvalskriterierna är att en eller flera miljökvalitetsnormer för vatten ska nämnas av mark- och 
miljödomstolen, mark- och miljööverdomstolen, av företrädare för allmänna intressen 
och/eller av verksamhetsutövaren. Någon aktör ska också utöver att enbart nämna 
miljökvalitetsnormerna för vatten argumentera för att verksamheten påverkar eller riskerar att 
påverka miljökvalitetsnormer för vatten, att det borde undersökas om verksamheten inverkar 
på miljökvalitetsnormer för vatten eller att det behöver vidtas åtgärder för att verksamheten 
inte ska inverka på miljökvalitetsnormer för vatten. Dessutom ska domen röra 
tillståndsprövning, i vart fall som en av frågorna som prövas målet. 

Sökningarna gav efter urvalet trettiosex domar. Min förfrågan till myndighetspersoner och 
företrädare eller anställda vid intresseorganisationer gav, utöver de domar som jag hade fått 
tillgång till genom sökningarna i databaserna, ytterligare fem domar som omfattas av 
urvalskriterierna. Totalt omfattar undersökningen fyrtioen domar från mark- och 
miljödomstolarna och från mark- och miljööverdomstolen. 
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Av de fyrtioen domarna som jag har undersökt kommer tio domar från mark- och 
miljööverdomstolen medan trettioen domar kommer från mark- och miljödomstolarna. Av 
domarna som kommer från mark- och miljödomstolarna kommer elva domar från mark- och 
miljödomstolen i Växjö, tre domar från mark- och miljödomstolen i Vänersborg, åtta domar 
från mark- och miljödomstolen i Nacka, fem domar från mark- och miljödomstolen i 
Östersund och fyra domar från mark- och miljödomstolen i Umeå.  

Figur 1: Antalet domar från mark- och miljööverdomstolen  Figur 2: Geografisk spridning av domar från mark- och  
respektive mark- och miljödomstolarna    miljödomstolarna 

 

I trettioåtta av de fyrtioen domarna som jag har undersökt berörs miljökvalitetsnormer för 
ytvattenförekomster. Miljökvalitetsnormer för ekologisk status berörs i tjugonio av dessa 
trettioåtta domar, miljökvalitetsnormer för kemisk ytvattenstatus i sexton av de trettioåtta 
domarna och miljökvalitetsnormer för ekologisk potential i sex av de trettioåtta domarna. Som 
framgår berörs i flera domar flera miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster. 

I tre av de fyrtioen domarna som jag har undersökt berörs miljökvalitetsnormer för 
grundvatten. Bland de tre domar som berör miljökvalitetsnormer för grundvatten avses i två 
domar både kemisk grundvattenstatus och kvantitativ status eller så specificeras inte vilken av 
dessa normer som avses. I en av de tre domarna som berör miljökvalitetsnormer för 
grundvattenstatus avses enbart kvantitativ status. 

I en av de fyrtioen domarna som jag har undersökt argumenteras för att eventuella 
kvalitetskrav som följer av Natura 2000-lagstiftningen gäller som miljökvalitetsnormer enligt 
4 kap. 6 § vattenförvaltningsförordningen. I den domen hänvisas inte till några andra 
miljökvalitetsnormer för vatten. Kvalitetskrav som följer av Natura 2000-lagstiftningen berörs 
även i flera andra av de fyrtioen undersökta domarna men i dessa domar behandlas inte 
kvalitetskraven som en miljökvalitetsnorm. 

Det råder en stor övervikt för miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster och framförallt 
miljökvalitetsnormer för ekologisk status i rättsfallsmaterialet. Underlaget är därför för litet 
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för att jag ska kunna uttala mig om skillnader i domstolarnas tillämpning av miljökvalitets-
normer för olika slags vattenförekomster. 

  
Figur 3: Antalet domar fördelat på miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster, grundvattenförekomster och skyddade områden. 

 

I arton av de fyrtioen domar som jag har undersökt behandlas miljökvalitetsnormer för vatten 
i domskälen. I trettioåtta av de fyrtioen domarna behandlas miljökvalitetsnormerna för vatten 
av företrädare för allmänna intressen. I tjugo av de fyrtioen domarna behandlas 
miljökvalitetsnormerna för vatten av verksamhetsutövaren. Eftersom jag även undersöker hur 
företrädare för allmänna intressen respektive verksamhetsutövare argumenterar och hur 
domstolarna förhåller sig till argumentationen så är dessutom domar där domstolen inte berör 
miljökvalitetsnormerna för vatten av intresse för undersökningen. 
 

Figur 4: Antalet domar som behandlas av domstolarna, företrädare för allmänna intressen respektive verksamhetsutövare. 

 

Samtliga domar har inte vunnit laga kraft under den tidsperiod som undersökning omfattar. 
Ett fåtal domarna har även överklagats och beviljats prövningstillstånd i högre instans. Jag har 
dock valt att inte följa utgången av målen i högre instans på grund av att uppsatsen då skulle 
bli alltför omfattande. Jag har heller inte kompletterat rättsfallsmaterialet med eventuella 
domar som har tillkommit efter den tidsperiod som undersökningen omfattar. För att 
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underlätta för läsaren har jag i rättsfallsförteckningen markerat de domar som under 
undersökningsperioden inte har vunnit laga kraft. 

1.6. Disposition 
Jag kommer inleda uppsatsen med att i kapitel två redogöra för bakgrunden till domstolarnas 
tillämpning av miljökvalitetsnormer för vatten. Bakgrundskapitlet är indelat i tre avsnitt. Det 
första avsnittet behandlar den svenska implementeringen av ramvattendirektivets miljömål. 
Det andra avsnittet behandlar hur miljökvalitetsnormer för vatten förhåller sig till de 
materiella kravreglerna i 2 kap. miljöbalken. Det tredje avsnittet behandlar hur uppsatsens 
teoretiska ansats förhåller sig till regleringen av miljökvalitetsnormer för vatten.  

Efter bakgrundskapitlet kommer jag i kapitel tre att redogöra för resultatet av 
rättsfallsundersökningen. Kapitel tre behandlar således hur miljökvalitetsnormerna för vatten 
tillämpas i tillståndsprövningen i domstol. Kapitlet är indelat i tre avsnitt. Första avsnittet 
behandlar hur miljökvalitetsnormer för vatten påverkar vilka krav som ställs på 
verksamhetsutövarens utredning. Det andra avsnittet behandlar hur miljökvalitetsnormerna för 
vatten påverkar tillämpningen av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 2-6 §§ och stoppregeln 
i 2 kap. 9 § miljöbalken. Det tredje avsnittet behandlar hur miljökvalitetsnormerna för vatten 
påverkar tillämpningen av de särskilda bestämmelserna i 2 kap. 7 § 2-3 st. miljöbalken.  

I kapitel fyra som följer därefter kommer jag att diskutera hur resultatet av 
rättsfallsundersökningen förhåller sig till de teorier som jag har redogjort för i teoriavsnittet. 
Diskussionskapitlet är indelat i två avsnitt. Det första avsnittet behandlar om rättsver-
kanskriteriet kan anses vara uppfyllt i de undersökta domarna. Det andra avsnittet behandlar 
om de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 2-6 §§ miljöbalken och stoppregeln i 2 kap. 9 § 
miljöbalken genomdrivs på så vis att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas inom 
föreskriven tid. 

Uppsatsens tre sista kapitel behandlar till att börja med i kapitel fem de slutsatser som kan 
dras av undersökningen. I kapitel sex avslutas uppsatsen och i kapitel sju återfinns 
källförteckningen. 
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2. Bakgrund 

2.1. Den svenska implementeringen av ramvattendirektivets 
miljömål 
Miljökvalitetsnormerna för vatten är ett led i den svenska implementeringen av 
ramvattendirektivets miljömål. Inledningsvis kommer jag därför kortfattat att redogöra för 
vilka krav som föreskrivs i ramvattendirektivet på medlemsstaternas implementering av 
miljömålen. Därefter kommer jag att redogöra för utformningen av miljökvalitetsnormer för 
vatten i svensk rätt. Ramvattendirektivet har efter antagandet kompletterats genom två 
dotterdirektiv, direktiv 2006/118/EG45 (grundvattendirektivet) och direktiv 2008/105/EG46 
(prioämnesdirektivet), som innehåller mer konkreta och detaljerade krav med avseende på 
grundvatten och föroreningar av prioriterade ämnen. Dessa direktiv kommer jag endast beröra 
i den mån som de berör den svenska implementeringen av ramvattendirektivets miljömål i 
form av miljökvalitetsnormer för vatten.  

2.1.1. Ramvattendirektivets miljömål 

2.1.1.1. Medlemsstaternas skyldighet att implementera ramvattendirektivet 
Ramvattendirektivet för vatten är grundat på bestämmelsen som numer återfinns i art. 192 
Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt (FEUF). Det innebär att ramvattendirektivet 
är ett minimidirektiv. Medlemsstaterna är därmed fria att behålla eller införa strängare 
skyddsåtgärder för att skydda vattenförekomster än vad som stadgas i ramvattendirektivet, 
förutsatt att skyddsåtgärderna är förenliga med medlemsstaternas åtaganden enligt fördragen i 
övrigt, art. 193 FEUF. Ramvattendirektivet är bindande för medlemsstaterna med avseende på 
det resultat som ska uppnås enligt direktivet. Detta innebär att medlemsstaterna avgör själva 
hur ramvattendirektivet ska implementeras i den nationella lagstiftningen, art. 288 FEUF. 
Medlemsstaternas handlingsfrihet är dock begränsad på så sätt att implementeringen måste 
medföra att både det faktiska förhållandet och det rättsläge som direktivet föreskriver måste 
uppnås genom implementeringen. Det räcker inte med att en medlemsstat når de miljömål 
som slås fast i ramvattendirektivet utan ramvattendirektivet måste även vara rättsligt 
implementerat.47 Medlemsstaternas handlingsfrihet begränsas även av att ramvattendirektivet 
är, till skillnad från många av sina föregångare, väldigt detaljerad ifråga om hur direktivet ska 
genomföras. I det fall som ett direktiv föreskriver rättigheter för den enskilda måste den 
nationella rättsordningen ställa särskilda krav på medlemsstaternas implementering.48 Då 
vilka rättigheter för enskilda som kan härledas från ramvattendirektivet ligger utanför 
                                                
45 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG av den 12 december 2006 om skydd för grundvatten mot 
föroreningar och försämring. 
46 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. 
47 Mål C-361/88 Europeiska gemenskapernas kommission mot Förbundsrepubliken Tyskland. 
48 Mål C-144/99 Europeiska kommissionen mot Konungariket Nederländerna. Se även SOU 2005:113 s. 103 för 
en närmare analys. 
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uppsatsens ämnesområde kommer jag inte beröra frågan närmare. Jag kommer därför inte 
heller att beröra frågan om i vilken utsträckning bestämmelser i ramvattendirektiv skulle 
kunna ges direkt effekt.49 Vad som däremot är relevant för uppsatsens ämne är nationella 
domstolars skyldighet att tolka den nationella rätten mot bakgrund av ramvattendirektivets 
ordalydelse och syfte för att det resultat som anges i ramvattendirektivet ska kunna uppnås, så 
kallad direktivkonform tolkning.50 

2.1.1.2. Miljömålen 

Ramvattendirektivets miljömål fastslås i art. 4 RDV. Det övergripande miljömålet är att 
samtliga vattenförekomster som omfattas av direktivet, med vissa möjligheter till undantag, 
ska uppnå en god status senast 2015. Det övergripande miljömålet har konkretiserats i delmål 
för ytvattenförekomster51, grundvattenförekomster52 och skyddade områden enligt EU:s 
lagstiftning. För ytvattenförekomster är miljömålet att samtliga ytvattenförekomster ska 
uppnå en god ytvattenstatus senast 2015, art. 4 (a i) RDV, vilket innebär att både 
ytvattenförekomsternas ekologiska status och deras kemiska status åtminstone ska vara god, 
art. 2 (18) RDV. Ytvattenförekomster, som till följd av fysiska förändringar genom mänsklig 
verksamhet på ett väsentligt sätt har ändrat karaktär, får medlemsstaterna under 
förutsättningarna som anges i art. 4 (3) RDV definiera som konstgjorda eller kraftigt 
modifierade. För dessa ytvattenförekomster konkretiseras miljömålet till delmålet en god 
ekologisk potential och en god kemisk ytvattenstatus senast 2015, art. 4 (1 a iii) RDV. För 
grundvattenförekomster har miljömålet konkretiserats till delmålet en god grundvattenstatus 
senast 2015, art. 4 (1 b) RDV, vilket innebär att både grundvattenförekomstens kvantitativa 
status och dess kemiska status åtminstone ska vara ”god”, art. 2 (20) RDV. För skyddade 
områden ska delmålen för ytvattenförekomster och grundvattenförekomster uppfyllas samt 
alla övriga normer och målsättningar som gäller för de skyddade områdena, art. 4 (1 c) RDV. 

Hur vattenförekomsternas status ska bedömas i förhållande till miljömålen är olika strikt 
reglerat i ramvattendirektivet. Vad som avses med god kemisk status för ytvattenförekomster 
är exempelvis strikt reglerat genom att ramvattendirektivet hänvisar till de miljökvalitets-
normer som har antagits av EU, art. 2 (24) RDV. Medlemsstaterna har däremot större 
bedömningsutrymme ifråga om vad som ska avses med god ekologisk status, art 2 (21) 
RDV.53 

Ramvattendirektivet ger medlemsstaterna möjlighet till undantag från miljömålen både med 
avseende på den statusnivå som ska uppnås och med avseende på när statusnivån ska uppnås, 
förutsatt att vattenförekomstens status inte ytterligare försämras, art. 4 (1 a i och 4-5) RDV. 
Medlemsstaterna kan även under vissa angivna omständigheter som är av undantagskaraktär 
frångå miljömålen, art. 4 (6-7) RDV. Tillämpningen av undantagsmöjligheterna i art. 4 (4-7) 
                                                
49 För en beskrivning av begreppet direkt effekt se Bernitz och Kjellgren s. 77 ff. . 
50 Förenade målen C-397/01 till C-403/01 Pfeiffer m.fl. . 
51 Ytvattenförekomst definieras som en avgränsad och betydande ytvattenförekomst som till exempel en sjö, ett 
magasin, en å, flod eller kanal, ett vatten i övergångszon eller en kustvattensträcka art. 2 (10) RDV. 
52 Grundvattenförekomst definieras som en avgränsad volym grundvatten i en eller flera akviferer art. 2 (12) 
RDV. 
53 Uitenboogaart m.fl., Dealing with complexity and policy discretion : a comparison of the implementation 
process of the European Water Framework Directive in five member states s. 19 ff. . 
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RDV får dock inte permanent hindra eller äventyra uppnåendet av direktivets miljömål i andra 
vattenförekomster inom samma avrinningsdistrikt. Tillämpningen av undantagsmöjligheterna 
måste också vara förenlig med genomförandet av gemenskapens övriga miljölagstiftning, art. 
4 (8) RDV. Åtgärder måste också vidtas för att se till att tillämpningen av de nya 
bestämmelserna, däribland undantagsmöjligheterna i punkterna 3, 4, 5, 6 och 7, säkerställer 
åtminstone samma skyddsnivå som den befintliga gemenskapslagstiftningen, art. 4 (9) RDV. 
Det betyder att de vattendirektiv som ersätts av ramvattendirektivet utgör en miniminivå som 
inte får underskridas. 

2.1.1.3. Miljömålens rättsliga status 

Som framgår av inledningskapitlet så har det i den svenska debatten om implementeringen av 
ramvattendirektivets miljömål framförts olika synsätt på frågan om ramdirektivets miljömål är 
att anse som rättsligt bindande för medlemsstaterna.54 Bakgrunden till debatten är, att kraven 
på medlemsstaterna att genomföra miljömålen i art. 4 RDV utrycks på olika sätt. Till att börja 
med uttrycks det som brukar benämnas icke-försämringskravet som ett rättsligt bindande 
miljömål. Medlemsstaterna är skyldiga att genomföra alla åtgärder som är nödvändiga för att 
förebygga en försämring av statusen i vattenförekomsterna, art. 4 (1 a i) och (1 b i) RDV. 
Även medlemsstaternas skyldighet att genomföra de åtgärder som är nödvändiga för att 
förebygga eller begränsa att föroreningar kommer ut i grundvattnet uttrycks som ett rättsligt 
bindande miljömål, art. 4 (1 b i) RDV. Däremot så har det ifrågasatts om medlemsstaternas 
skyldighet att skydda, förbättra och återställa alla vattenförekomster i syfte att uppnå en god 
status är uttryckt som ett rättsligt bindande miljömål, art. 4 (1 a ii-iii) och (1 b ii) RDV.  Något 
förenklat kan skillnader i synsätt som förekommer i den svenska debatten härledas till om 
kraven att uppnå miljömålen i art. 4 RDV ska tolkas utifrån miljömålens ordalydelse eller 
utifrån ramvattendirektivets syfte tillsammans med det faktum att miljömålen i vissa avseende 
ska betraktas som miljökvalitetsnormer enligt art. 22 (4) RDV och tillsammans med andra 
krav som ramvattendirektivet ställer på medlemsstaternas genomförande i bland annat art. 10 
RDV.55 Den svenska lagstiftarens utgångspunkt i implementeringen av ramvattendirektivet 
har dock varit, att direktivets miljömål är rättsligt bindande för medlemsstaterna att uppnå 
eftersom det annars inte skulle finnas behov av bland annat de undantag som ramvatten-
direktivet anger i fråga om tidsfrister som kan förlängas i syfte att stegvis nå målen och om 
mindre stränga miljömål.56 

2.1.1.4. Genomförandet av miljömålen 
Ramvattendirektivet ställer krav på ett kombinerat tillvägagångssätt för att uppnå miljömålen. 
Det innebär att medlemsstaterna dels ska reglera utsläpp från olika källor genom t.ex. 
gränsvärden för utsläpp, krav på bästa tillgängliga teknik och bästa miljöpraxis. Dels ska 
medlemsstaternas reglera miljökvalitet genom miljökvalitetsmål och miljökvalitetsnormer, 
art. 2 (36) och art. 10 RDV. Av art. 10 (3) RDV framkommer dessutom att om den befintliga 
regleringen inte är tillräcklig för att uppnå kvalitetsmål och kvalitetsnormer måste 

                                                
54 För en utförligare beskrivning se Ekelund Entson och Gipperth s. 23 f. . 
55 Gipperth, Fågelperspektiv på rättsordningen : vänbok till Staffan Westerlund s. 475 ff. . 
56 Prop. 2009/10:184 s. 41 f. . 
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medlemsstaterna fastställa strängare utsläppsreglering. Vad som avses med kvalitetsmål och 
kvalitetsnormer definieras inte i ramvattendirektivet. I samband med debatten om miljömålens 
rättsliga status har det argumenterats för att kvalitetsmålen och kvalitetskraven kan likställas 
med ramvattendirektivets miljömål i art. 4 RDV respektive med miljökvalitetsnormer.57  

Vilka miljökvalitetsnormer som ramvattendirektivet förskriver att medlemsstaterna ska 
fastställa är inte helt tydligt. Miljökvalitetsnormer som finns i de vattendirektiv som 
ramvattendirektivet ersätter utgör en miniminivå för genomförandet av ramdirektivet, art. 4 
(9) och art. 11 (3 a) RDV, och ska som utgångspunkt regleras som miljökvalitetsnormer i 
medlemsstaterna.58 Kommissionen har som följd av ett åliggande i ramvattendirektivet art. 16 
(7-8) RDV tagit fram förslag till miljökvalitetsnormer för prioriterade ämnen som har 
fastställts i prioämnesdirektivet. Dessutom ska medlemsstaterna ta fram miljökvalitetsnormer 
för vissa andra förorenande ämnen som anges i bilaga VIII (1-9) på sätt som anges i avsnitt 
1.2.6. bilaga V RDV. Medlemsstaterna kan bli tvungna att föreskriva ytterligare och strängare 
miljökvalitetsnormer om befintliga miljökvalitetsnormer visar sig inte vara tillräckliga för att 
miljömålen i art. 4 ska följas, art. 11 (5) RDV. Utöver dessa uttryckliga krav på att fastställa 
miljökvalitetsnormer i ramvattendirektivet kan icke-försämringskravet i art. 4 RDV betraktas 
som en miljökvalitetsnorm då den befintliga statusen i vattenförekomsterna inte får försämras 
utom i vissa undantagsfall. Därmed kan det argumenteras för att de värden som blir resultatet 
av den statusklassificering av vattenförekomsterna som medlemsstaterna är skyldiga att utföra 
enligt art. 5 RDV betraktas som gränsvärden som inte är tillåtna att över- eller underskridas 
eftersom de inte får försämras enligt art. 4 RDV.59 

Vad som avses med miljökvalitetsnormer i ramvattendirektivet råder det dock olika meningar 
om eftersom miljökvalitetsnormer i ramvattendirektivet definieras som koncentrationen av ett 
visst förorenande ämne eller en viss grupp av förorenande ämnen i vatten, sediment eller 
biota, som, för att skydda människors hälsa och miljön, inte bör överskridas, art. 2 (35) RDV. 
Definitionen skiljer sig åt från vad som tidigare har avsetts med miljökvalitetsnormer inom 
EU-rätten det vill säga rättsligt bindande normer som medlemsstaterna är skyldiga att följa 
inom föreskriven tid för att inte begå fördragsbrott. Definitionen i ramvattendirektivet 
indikerar att det snarare är det som man inom EU-rätten exempelvis benämner målvärden 
eller riktvärden som avses. Om målvärden och riktvärden inte följs innebär det inte per 
automatik att medlemsstaterna har gjort sig skyldiga till fördragsbrott eftersom det räcker att 
medlemsstaterna kan visa att de har vidtagit åtgärder och strävat efter att följa normerna. En 
tolkning baserad på definitionens ordalydelse kan dock ifrågasättas bl.a. utifrån de krav som 
riktas på medlemsstaterna att genomföra miljökvalitetsnormerna i art. 22 (4) RDV.60 

2.1.1.5. Genomdrivandet av miljömålen 

Det finns inga särskilda genomdrivandefunktioner för att genomdriva miljömålen i 
ramvattendirektivet utöver vad som annars följer av EU-rätten. Det innebär att EU:s 

                                                
57 Gipperth, Fågelperspektiv på rättsordningen : vänbok till Staffan Westerlund s. 475 ff. . 
58 A.a. s. 478. 
59 A.a. s. 479. 
60 A.a. s. 480 ff. . 
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institutioner inte kan genomdriva miljömålen i fall att en medlemsstat underlåter att 
implementera direktivet på ett korrekt sätt. Det genomdrivandeinstrument som finns att tillgå 
är fördragsbrottstalan men frånsett att det kan bli kostsamt för en medlemsstat som fälls så 
innebär inte en fördragsbrottstalan att miljömålen genomdrivs.61 

2.1.1.6. Sammanfattning 
Ramvattendirektivets övergripande miljömål, att samtliga vattenförekomster som omfattas av 
direktivet, med vissa möjligheter till undantag, ska uppnå en god status senast 2015, har 
brutits ned till delmål med avseende på ytvattenförekomster, grundvattenförekomster och 
skyddade områden. Ramvattendirektivet ställer också krav på medlemsstaternas genom-
förande genom att föreskriva ett kombinerat tillvägagångssätt som innebär krav på att 
medlemsstaterna både ska reglera påverkanskällor och fastställa miljökvalitetsnormer. Det 
finns också vissa återkopplingsfunktioner inbyggt i direktivet då medlemsstaterna är skyldiga 
att skärpa utsläppsregleringarna och pröva om ytterligare och strängare miljökvalitetsnormer 
behövs i fall miljömålen inte uppnås. Däremot saknas det en genomdrivandefunktion i 
ramvattendirektivet. Det kvarstår även oklarheter bland annat om ramvattendirektivets 
miljömål i art. 4 RDV är rättsligt bindande för medlemsstaterna. Den svenska lagstiftaren har 
dock bedömt miljömålen som rättsligt bindande. 

2.1.2. Miljökvalitetsnormer för vatten 

2.1.2.1. Miljökvalitetsnormer i svensk rätt 
Som redan har nämnts så har miljömålen i art. 4 RDV i Sverige implementerats som 
miljökvalitetsnormer för vatten genom beslut av vattenmyndigheterna, som trädde ikraft den 
22 december 2009, med stöd av regeringens bemyndigande, 4 kap. 8 b § 
vattenförvaltningsförordningen.62 Det är således inte enbart de miljökvalitetsnormer som 
ramvattendirektivet uttryckligen föreskriver som Sverige har genomfört som miljökvalitets-
normer utan även ramvattendirektivets miljömål i art. 4 RDV. Miljökvalitetsnormer har dock 
en bredare definition i svensk rätt än inom EU-rätten. Miljökvalitetsnormer såsom de 
definieras i miljöbalken kan enligt 5 kap. 2 § 1 st. 1 p. miljöbalken ange föroreningsnivåer 
eller störningsnivåer som människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse 
eller som miljön eller naturen kan belastas med utan fara för påtagliga olägenheter och som 
inte får överskridas eller underskridas efter en viss angiven tidpunkt eller under en eller flera 
angivna tidsperioder, så kallade gränsvärdesnormer. Det är vad som kallas för 
gränsvärdesnormer som i första hand motsvarar EU-rättens definition av miljökvalitets-
normer, med ett eventuellt undantag i ramvattendirektivet. I miljöbalken anses miljökvalitets-
                                                
61 För en utförligare redogörelse för innebörden av en fördragsbrottstalan se Bernitz och Kjellgren s. 130 ff. . 
62 Länsstyrelsen i Norrbottens län (Vattenmyndigheten i Bottenviken) föreskrifter 25 FS 2009:176, Länsstyrelsen 
i Västernorrlands län (Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikts) föreskrifter om kvalitetskrav för 
vattenförekomster i Bottenhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen 22 FS 2009:59, Länsstyrelsen Kalmar län 
(Vattenmyndigheten i Södra Österjöns vattendistrikt) föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i 
distriktet 08FS 2009:81, Länsstyrelsen Västmanlands län (Vattenmyndighetens i Norra Östersjön vattendistrikt) 
föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i distriktet 19FS 2009:36, Länsstyrelsen Västra Götalands län 
(Vattenmyndigheten Västerhavet) föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i distriktet 14 FS 
2009:533. 
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normer enligt 5 kap. 2 § 1 st. 2 p. miljöbalken även kunna ange föroreningsnivåer eller 
störningsnivåer som ska eftersträvas eller som inte bör överskridas eller underskridas efter en 
viss angiven tidpunkt eller under en eller flera angivna tidsperioder, så kallade 
målsättningsnormer. Miljökvalitetsnormer kan enligt tredje punkten samma lagrum även ange 
högsta eller lägsta förekomst i yt- och grundvatten av organismer som kan tjäna till ledning 
för bedömning av tillståndet i miljön, så kallade bioindikatorer. Slutligen kan 
miljökvalitetsnormer enligt fjärde punkten samma lagrum även ange de krav i övrigt på 
kvaliteten på miljön som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, så kallade 
övriga normer. Lagstiftaren har i senare förarbeten till miljöbalken uttalat att om en 
miljökvalitetsnorm som följer av EU-rätten inte är en gränsvärdesnorm, målsättningsnorm 
eller indikativ norm, ska den hänföras till denna fjärde kategori.63 

2.1.2.2. Uppbyggnaden av miljökvalitetsnormer för vatten 
Miljökvalitetsnormerna för vatten grundar sig på den statusklassificering av Sveriges 
vattenförekomster som vattenmyndigheterna har utfört på uppdrag av regeringen enligt 3 kap. 
1 § vattenförvaltningsförordningen. Statusklassificeringen och fastställandet av miljökvalitets-
normer regleras i naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2008:164 och Sveriges geologiska 
undersöknings (SGU) föreskrifter SGU-FS 2008:265 enligt bemyndiganden i 4 kap. 8 § och 8 
a § vattenförvaltningsförordningen.66 Systemet för statusklassificering är komplext. Kortfattat 
innebär systemet att det för ekologisk status, kemisk status, kvantitativ status och kemisk 
grundvattenstatus finns ett antal kriterier som i vissa fall ska sammanvägas för att avgöra 
vattenförekomstens status. Vattenmyndigheternas beslutsunderlag har i många fall varit 
bristfälligt vilket har inneburit att samtliga kriterier inte har kunnat bedömas. Bedömningarna 
har då istället grundats på expertbedömningar i enlighet med 3 kap. 8 § NFS 2008:1 och 8 § 
SGU-FS 2008:2.67 

För ytvattenförekomsternas ekologiska status har statusklassificering grundats på biologiska, 
fysikalisk-kemiska och hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. I klassificeringen ska 
kvalitetsfaktorerna viktas i nu nämnd ordning vilket innebär att de biologiska 
kvalitetsfaktorerna har störst tyngd medan de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna har minst 
tyngd i sammanvägningen, 2 kap. 2 § NFS 2008:1. De olika kvalitetsfaktorerna är i sin tur 
uppdelade i olika kategorier och varje kategori är slutligen uppbyggd av olika parametrar, 2 
kap. 2 § och bilaga 1-5 NFS 2008:1. För bedömning av ekologisk status finns det fem klasser; 
hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig. Miljökvalitetsnormerna för ytvatten-
förekomster ska fastställas till hög ekologisk status om vattenförekomstens status har 
klassificerats som hög och i resterande fall till god ekologisk status, 3 kap. 2 § NFS 2008:1. 

                                                
63 Prop. 2009/10:184 s. 40. 
64 NFS 2008:1 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om klassificering och miljökvalitetsnormer 
avseende ytvatten. 
65 SGU-FS 2008:2 Sveriges geologiska undersökning föreskrifter. 
66 Bemyndigandet i 4 kap. 8 § vattenförvaltningsförordningen har ändrats efter att NFS 2008:1 fastställdes till att 
istället för Naturvårdsverket avse Havs- och Vattenmyndigheten. NFS 2008:1 är dock fortfarande ikraft. 
67 Se t.ex. Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 
Förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt 2009-2015 s. 62 och Kruse s. 38 f. . 
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För konstgjorda och kraftigt modifierade vattenförekomster har det inte funnits några 
nationella bedömningsgrunder framtagna under den första förvaltningscykeln. Vatten-
myndigheterna har istället grundat statusklassificeringen på definitionen av god ekologisk 
potential respektive måttlig ekologisk potential. Miljökvalitetsnormerna för ekologisk 
potential har fastställts, beroende av resultatet av statusklassificeringen, till god eller maximal 
ekologisk potential.68  

Statusklassificeringen av kemisk status för ytvattenförekomster är den samma för samtliga 
ytvattenförekomster och har grundats på förekomsten av prioriterade ämnen som anges i 
prioämnesdirektivet och de ämnen som regleras i förordningen (2001:554) om 
miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten, 2 kap. 7 § NFS 2008:1. Kemisk status har 
klassificerats till god status eller uppnår ej god status. För samtliga ytvattenförekomster ska 
miljökvalitetsnormen god kemisk status fastställas oberoende av resultatet från 
statusklassificeringen, 3 kap. 4 § NFS 2008:1. 

Statusklassificeringen av kvantitativ grundvattenstatus grundar sig framförallt på en 
bedömning av om det råder balans mellan nybildning och uttag av grundvatten, så att det inte 
sker inträngning av förorenande ämnen, 6 § SGU-FS 2008:2. Statusen kan klassificeras till 
otillfredsställande eller god. Miljökvalitetsnormerna ska fastställas så att god kvantitativ status 
uppnås senast 2015, 10 § SGU-FS 2008:2. 

Statusklassificeringen av kemisk grundvattenstatus har framförallt grundats på de riktvärden 
för grundvatten som finns för vissa särskilt angivna ämnen 7 § SGU-FS 2008:2. Statusen kan 
klassificeras till otillfredsställande eller god. Miljökvalitetsnormerna ska fastställas så att god 
kemisk grundvattenstatus uppnås senast 2015, 10 § SGU-FS 2008:2. 

För varje miljökvalitetsnorm har vattenmyndigheterna beslutat om en tidsfrist inom vilken 
miljökvalitetsnormen ska följas. Utgångspunkten är att miljökvalitetsnormerna för vatten ska 
följas till 2015. För många vattenförekomster har dock vattenmyndigheterna med regeringens 
bemyndigande beslutat om undantag i form av förlängda tidsfrister till 2021 eller 2027 och 
undantag i form av lägre kvalitetskrav för vissa vattenförekomster.69 För samtliga 
ytvattenförekomster har vattenmyndigheterna beslutat om ett generellt undantag för 
kvicksilver och kvicksilverföreningar vilket betyder att dessa ämnen inte inbegrips i 
miljökvalitetsnormen för kemisk ytvattenstatus.70 Miljökvalitetsnormerna för respektive 
vattenförekomst framgår av tabellerna i bilagorna till respektive vattenmyndighets 
föreskrifter. 

Även de vattenförekomster som utgör skyddade områden i enlighet med ramvattendirektivet 
omfattas av miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvattenförekomster. Därtill tillkommer de 
bestämmelser som gäller till följd av att området utgör ett skyddat område.71 Det innebär att 

                                                
68 Se t.ex. Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 
Förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt 2009-2015 s.147. 
69 Se t.ex. 9 § Länsstyrelsen Västra Götalands län (Vattenmyndigheten Västerhavet) föreskrifter om kvalitetskrav 
för vattenförekomster i distriktet 14 FS 2009:533. 
70 Se t.ex. 11 § Länsstyrelsen Västra Götalands län (Vattenmyndigheten Västerhavet) föreskrifter om 
kvalitetskrav för vattenförekomster i distriktet 14 FS 2009:533. 
71 Se t.ex. 12 § Länsstyrelsen Västra Götalands län (Vattenmyndigheten Västerhavet) föreskrifter om 
kvalitetskrav för vattenförekomster i distriktet 14 FS 2009:533. 
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krav som framgår av dessa bestämmelser kan betraktas som miljökvalitetsnormer för vatten, 4 
kap. 6 § vattenförvaltningsförordningen. 

2.1.2.3. Icke-försämringskravet 

Vattenmyndigheterna har inte fastställt ramvattendirektivets icke-försämringskrav som en 
självständig miljökvalitetsnorm i svensk rätt. Enligt vattenförvaltningsförordningen ska 
kvalitetskraven som vattenmyndigheten har meddelat föreskrifter om att fastställas så att 
tillståndet i yt- och grundvattenförekomsternas inte försämras, 4 kap. 2-5 §§ 
vattenförvaltningsförordningen. Vattenmyndigheterna har tolkat stadgandet så att icke-
försämringskravet har integrerats i miljökvalitetsnormerna. Det innebär att en försämring av 
vattenkvaliteten i en vattenförekomst som medför att vattenförekomstens statusklassificering 
försämras inte är tillåten. Däremot tillåts försämringar av vattenkvaliteten som inte medför en 
statusförsämring.72 Detta till trots framgår det av vattenmyndigheternas föreskrifter att det 
finns ett självständigt icke-försämringskrav som kan betraktas som en miljökvalitetsnorm 
ifråga om vattenförekomster som har fått ett mindre strängt krav för kemisk yt- och 
grundvattenstatus och för kvicksilver.73 I senare förarbeten har dessutom lagstiftaren uttalat 
att enligt vattenförvaltningsförordningen är de övergripande miljökvalitetsnormerna ett 
generellt krav om att tillståndet inte får försämras och att vattenförekomsterna ska uppnå god 
status eller potential senast 2015.74 Uttalandet skulle kunna tolkas som att det trots allt går att 
argumentera för ett självständigt icke-försämringskrav med stöd av 4 kap. 2 och 4-5 §§ 
vattenförvaltningsförordningen. Eftersom icke-försämringskravet i ramvattendirektivet i 
större utsträckning än de andra miljömålen i art. 4 RDV betraktas som rättsligt bindande finns 
det även stöd i ramvattendirektivet för en sådan argumentation.    

2.1.2.4. Klassificeringen av miljökvalitetsnormer för vatten 
Fram tills juli i år framgick det inte någonstans i vattenförvaltningsförordningen vilken typ av 
miljökvalitetsnormer som regeringen hade bemyndigat vattenmyndigheterna att fastställa. 
Frågan har betydelse sedan en ändring 2010 i miljöbalken som innebar att rättsverkan av 
gränsvärdesnormer och andra miljökvalitetsnormer särskildes. Det kunde till och med 
ifrågasättas om vattenmyndigheterna över huvud taget hade bemyndigats att besluta om 
miljökvalitetsnormer eftersom vattenförvaltningsförordningen konsekvent använde den 
odefinierade termen kvalitetskrav, med undantag för rubriken till 4 kap. vattenförvaltnings-
förordningen. Det som framförallt kom att ifrågasättas var om vattenmyndigheterna hade 
bemyndigats att besluta om kvalitetskrav för ytvattenförekomsters ekologiska status i form av 
bindande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken. Ifrågasättandet grundades dels på en 
tolkning av ramvattendirektivets miljömål i art. 4, innebärande att miljömålen inte ställer 
rättsligt bindande krav på medlemsstaterna att en god ytvattenstatus ska uppnås till en viss 
tidpunkt. Dels grundades ifrågasättandet på en tolkning av 5 kap. 1 § 2 st. miljöbalken, 
innebärande att regeringen inte kan överlåta till en myndighet att meddela föreskrifter om 

                                                
72 Ekelund Entson och Gipperth s 32. 
73 Se t.ex. 10-11 §§ Länsstyrelsen Västra Götalands län (Vattenmyndigheten Västerhavet) föreskrifter om 
kvalitetskrav för vattenförekomster i distriktet 14 FS 2009:533. 
74 Prop. 2009/10:184 s. 42. 
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miljökvalitets-normer i annat fall än då de miljökvalitetsnormer som meddelas helt 
överensstämmer med dem i rättsakten från EU.75 Med en annan tolkning av 
ramvattendirektivets miljömål kan det argumenteras för att vattenmyndigheterna har haft 
rättsligt bemyndigande att meddela föreskrifter om bindande miljökvalitetsnormer.76 Frågan 
har inte kommit att prövas i praxis. 

I senare förarbeten till miljöbalken har lagstiftaren uttalat att miljökvalitetsnormerna för 
vatten ska hänföras till normer enligt 5 kap. 2 § 1 st. 4 p. miljöbalken, det vill säga sådana 
övriga normer som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen. Uttalandet 
motiverades med att miljökvalitetsnormerna för vatten dels påminner om gränsvärdesnormer 
då bland annat föroreningsnivåer kan visa att det föreligger en försämring eller att den 
eftersträvade statusen inte är uppnådd. Dels påminner miljökvalitetsnormer om 
målsättningsnormer då normerna bygger på en strävan i form av stegvisa förbättringar. 
Eftersom miljökvalitetsnormerna i vattenförvaltnings-förordningen och de 
miljökvalitetsnormer som vattenmyndigheterna fastställt varken är formulerade som 
gränsvärdesnormer eller som målsättningsnormer ska de enligt förarbetena hänföras till 5 kap. 
2 § 1 st. 4 p. miljöbalken.77 Klassificeringen av miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomsters 
kemiska status som miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 2 § 1 st. 4 p. miljöbalken kan dock 
ifrågasättas med en direktivkonform tolkning av bestämmelserna med utgångspunkt i 
prioämnesdirektivet, vars bestämmelser klassificeringen av kemisk status grundar sig på. 
Efter att vattenförvaltningsförordningen ändrades den 1 juli 2011 har det följaktligen 
klargjorts i 4 kap. 8 b § vattenförvaltningsförordningen att de kvalitetskrav som 
vattenmyndigheterna får meddela föreskrifter om är gränsvärdesnormer när det gäller 
ytvattenförekomsters kemiska status. Om 4 kap. 8 b § vattenförvaltningsförordningen tolkas 
motsatsvis ska övriga kvalitetskrav inte anses utgöra gränsvärdesnormer. En sådan tolkning 
stöds även av ovan refererade förarbetsuttalanden. Samtidigt så innebär en tolkning av 
ramvattendirektivets miljömål i art. 4 RDV som rättsligt bindande att utrymme finns för att 
argumentera för att även övriga miljökvalitetsnormer utgör gränsvärdesnormer.78 

2.1.2.5. Sammanfattning 

Sverige har implementerat ramvattendirektivets miljömål genom miljökvalitetsnormerna för 
vatten. Däremot har vattenmyndigheterna inte fastställt icke-försämringskravet som en 
självständig miljökvalitetsnorm. Det finns dock utrymme med stöd av förarbetena och 
ramvattendirektivet att argumentera för ett självständigt icke-försämringskrav även i svensk 
rätt. Miljökvalitetsnormerna för vatten grundar sig på den statusklassificering av Sveriges 
vattenförekomster som vattenmyndigheterna har utfört. Systemet för statusklassificering är 
komplext och består av ett antal kriterier som i vissa fall ska sammanvägas för att avgöra 
vattenförekomstens status. Det är osäkert hur miljökvalitetsnormerna för vatten ska 
klassificeras. Som utgångspunkt utgör i vart fall miljökvalitetsnormer för ytvatten-
förekomsters kemiska status gränsvärdesnormer enligt 5 kap. 2 § 1 st. 1 p. miljöbalken. Om 

                                                
75 Langlet och Mahmoudi, Utlåtande i frågan om vattenmyndigheternas formulering av mål och kvalitetskrav. 
76 Ekelund Entson och Gipperth s. 35. 
77 Prop. 2009/10:184 s. 42. 
78 Ekelund Entson och Gipperth s. 35. 
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ramvattendirektivets miljömål i art. 4 RDV tolkas som rättsligt bindande så finns det dock 
utrymme för att argumentera för att även övriga miljökvalitetsnormer utgör 
gränsvärdesnormer.  

2.2. Miljökvalitetsnormer för vatten och de materiella kravreglerna 
Enligt 5 kap. 3 § miljöbalken ansvarar myndigheter och kommuner för att miljökvalitets-
normer följs. Som tydliggörs av förarbetena till ändringen av paragrafen utgör stadgandet 
ingen materiell bestämmelse som kan utgöra grund för krav riktade mot enskilda. Paragrafens 
funktion är istället att klargöra att miljökvalitetsnormer riktar sig till myndigheter och 
kommuner och inte till enskilda.79 Materiella krav riktade mot enskilda grundas istället på de 
allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. Det finns ett fåtal andra materiella regler i 
miljöbalken men de faller utanför ämnet och kommer inte att behandlas vidare. 

Bestämmelserna i 2 kap. miljöbalken är tillämpliga när frågor om tillstånd prövas enligt 2 
kap. 1 § miljöbalken. Av 2 kap. 1 § 1 st. miljöbalken framgår dessutom att bestämmelserna i 2 
kap. miljöbalken omfattar bland annat den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en 
åtgärd. Vad som avses med verksamhet definieras inte i miljöbalken och förklaras inte heller 
av förarbetena. Enligt förarbetena är en åtgärd, till skillnad från en verksamhet, av momentan 
art.80 En verksamhet kan därför förstås som något som har en varaktighet genom att 
verksamheten pågår kontinuerligt eller är av återkommande natur.81 Alla åtgärder omfattas 
inte av 2 kap. miljöbalken utan endast de åtgärder som inte är av försumbar betydelse i det 
enskilda fallet enligt 2 kap. 1 § 2 st. miljöbalken. Enligt förarbetena utesluts åtgärder som i det 
enskilda fallet saknar eller endast har marginell betydelse för människors hälsa eller miljön 
och som med hänsyn till sin karaktär inte rimligen bör omfattas av rättsligt bindande 
hänsynsregler. Framförallt avses åtgärder som vidtas av enskilda där en korrekt 
miljökonsekvensanalys svårligen kan göras.82 Uppsatsens ämne berör endast tillståndspliktiga 
verksamheter och åtgärder vilket innebär att 2 kap. miljöbalken är tillämpligt i samtliga fall 
som berörs av uppsatsens ämne. 

Avsnittet kommer att inledas med en redogörelse av de regler i miljöbalken som rör vilka krav 
som kan ställas på domstolens beslutsunderlag. Därefter kommer jag att redogöra för hur 
verksamhetens inverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten kan påverka de materiella krav 
som domstolen kan ställa på den ansökta verksamheten med stöd av de allmänna 
hänsynsreglerna i 2 kap. 2-6 §§ miljöbalken och stoppregeln i 2 kap. 9 § miljöbalken. 
Slutligen kommer jag att redogöra för de två bestämmelser i 2 kap. 7 § 2-3 st. miljöbalken 
som kopplar samman miljökvalitetsnormer med materiella regler riktade mot enskilda. 

2.2.1. Beslutsunderlaget 

2.2.1.1. Verksamhetsutövarens ansvar för utredningen 

                                                
79 Prop. 2009/10:184 s. 38. 
80 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 205. 
81 Michanek och Zetterberg s. 115. 
82 Prop. 1997/98:45 del 2 s. 13. 
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Som utgångspunkt bär verksamhetsutövaren bevisbördan för att de förpliktelser som följer av 
bestämmelserna i 2 kap. miljöbalken är uppfyllda, 2 kap. 1 § miljöbalken. Ett undantag från 
den huvudregeln finns vid tillämpningen av 2 kap. 7 § 2-3 st. miljöbalken vilket jag 
återkommer till i avsnitt 2.2.3.1. Verksamhetsutövaren ska dessutom skaffa sig den kunskap 
som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda 
människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet, 2 kap. 2 § miljöbalken. En 
konsekvens av bevisbörderegeln och kunskapskravet är att det som utgångspunkt är 
verksamhetsutövaren som ska presentera det underlag som behövs för domstolens prövning 
av verksamhetens förenlighet med 2 kap. miljöbalken. Av förarbetena framkommer att 
verksamhetsutövaren vid till exempel en tillståndsprövning ska redovisa vilka miljöeffekter 
den ansökta verksamheten riskerar att medföra och vilka möjligheter det finns att begränsa 
verkningarna.83 I den utsträckning, som domstolen behöver ta ställning till vilka krav på 
försiktighets- och skyddsåtgärder som behöver ställas med stöd av 2 kap. miljöbalken för att 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas inom föreskriven tid, är det således verksam-
hetsutövaren som bär ansvaret för att ta fram det underlag som krävs för att domstolen ska 
kunna pröva frågan. 

I de flesta fall av prövning enligt miljöbalken utgör verksamhetsutövarens miljökonsekvens-
beskrivning en viktig del av domstolarnas beslutsunderlag.84 De mål och ärenden som kräver 
miljökonsekvensbeskrivning specificeras närmare i 6 kap. 1 § miljöbalken. Utöver dessa fall 
har regeringen ett bemyndigande att föreskriva att det skall upprättas en miljökonsekvens-
beskrivning i vissa andra ärenden samt föreskriva om undantag för vissa ärenden enligt 6 kap. 
1 § 2 st. och 2 § miljöbalken.85 De flesta fall av tillståndsprövning och således de flesta fall 
som berörs av uppsatsämnet omfattas av kravet på miljökonsekvensbeskrivning. Det är 
verksamhetsutövaren som ansvarar för att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning och således 
även för kostnaderna som är förknippade med utredningen enligt 6 kap. 10 § miljöbalken. 

2.2.1.2. Uppgifter som ska ingå i miljökonsekvensbeskrivningen 

En miljökonsekvensbeskrivning syftar till att beskriva vilka direkta och indirekta effekter som 
en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra dels på människor, djur, växter, mark, 
vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten och den 
fysiska miljön i övrigt, dels på annan hushållning med material, råvaror och energi enligt 6 
kap. 3 § miljöbalken. Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning är enligt samma lagrum 
dessutom att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter. En miljökonsekvens-
beskrivning ska, i den utsträckning det behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens 
art och omfattning, innehålla de uppgifter som krävs för att uppfylla syftet i 6 kap. 3 § enligt 6 
kap. 7 § 1 st. miljöbalken. Eftersom verksamhetens direkta och indirekta effekter på vatten är 
en av de aspekter som en miljökonsekvensbeskrivning syftar till att beskriva, borde verksam-
hetsutövaren för att uppfylla syftet behöva redogöra för verksamhetens inverkan på 

                                                
83 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 212. 
84 A.a. s. 273 f. . 
85 Se t.ex. 23 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. och 25 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för utökad MKB-skyldighet och 2 § förordning 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar för undantag från MKB-skyldigheten. 
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miljökvalitetsnormer för vatten, i vart fall i den utsträckning det behövs med hänsyn till 
verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning. Denna slutsats stöds av förarbetenas 
beskrivning av miljökvalitetsnormer som den miljökvalitet som behöver uppnås.86  

För en verksamhet som kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en 
miljökonsekvensbeskrivning dessutom innehålla de uppgifter som regleras i 6 kap. 7 § 2 st. 
miljöbalken. Därav framkommer uttryckligen att en miljökonsekvensbeskrivning bland annat 
ska innehålla en beskrivning av hur det ska undvikas att verksamheten eller åtgärden 
medverkar till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. inte följs, 6 kap. 7 § 2 st. 2 p. 
miljöbalken. Eftersom vattenmyndigheternas statusklassificering utgör grunden för de 
miljökvalitetsnormer för vatten som har beslutats, borde verksamhetens inverkan på de 
kriterier som legat till grund för statusklassificeringen vara relevanta aspekter i 
miljökonsekvensbeskrivningen. Samtidigt har vattenmyndigheternas underlag för klassifice-
ringen i många fall varit bristfälligt vilket innebär att vissa kriterier i många fall inte har blivit 
bedömda. Verksamhetens påverkan på dessa icke-bedömda kriterier kan ha betydelse för 
förutsättningarna för att miljökvalitetsnormerna ska följas inom föreskriven tid vilket innebär 
att även kriterier som inte har legat till grund för statusklassificeringen kan vara relevanta 
aspekter i en miljökonsekvensbeskrivning.  

2.2.1.3. Utredningens omfattning 

Frågan är hur omfattande utredning som krävs av en verksamhetsutövare om verksamhetens 
inverkan på miljökvalitetsnormer för vatten är oklart. Förarbetsuttalandena är knapphändiga 
och ger ingen vägledning i frågan. Av praxis rörande generella krav på miljökonsekvens-
beskrivningen framkommer att kraven på utredningen måste bedömas utifrån förhållandena i 
det enskilda fallet och vara rimliga. Kostnaden för utredningen måste stå i rimlig proportion 
till nyttan.87 Det borde betyda att omfattande utredningar om hur verksamheten inverkar på 
miljökvalitetsnormerna, som sannolikt inte kommer att påverka de krav på skydds- och 
försiktighetsåtgärder som kommer att ställas i prövningen, inte behöver utföras. I doktrinen 
har det dock förespråkats genom en tolkning av lagtextens ordalydelse att de uppgifter som 
anges i 6 kap. 7 § 2 st. miljöbalken alltid ska ingå även om det innebär att verksam-
hetsutövaren måste behandla frågor som inte ska tas upp i prövningen.88 Det skulle i så fall 
innebära att uppgifter om hur det ska undvikas att verksamheten eller åtgärden medverkar till 
att en miljökvalitetsnorm för vatten inte följs alltid ska ingå i en miljökonsekvensbeskrivning 
för en verksamhet som medför betydande miljöpåverkan. För de verksamheter som inte 
medför betydande miljöpåverkan är omfattningen av utredningen begränsad till uppgifter som 
behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning enligt 6 kap. 7 § 1 
st. miljöbalken. 

I en rapport från Naturvårdsverket anförsatt prövningsmyndigheterna inte rimligen kan begära 
att verksamhetsutövaren ska redogöra för hela det komplex av bland annat naturvetenskapliga 
bedömningar, påverkansfaktorer, naturliga och rättsliga förhållanden som behöver ligga till 

                                                
86 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 262. 
87 Miljööverdomstolens dom 2002-06-25 (DM 59) i mål M 5475-00. 
88 Michanek och Zetterberg s. 197. 
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grund för bedömningen av vad som krävs för att en miljökvalitetsnorm ska följas. 
Prövningsmyndigheten kan inte heller kräva att verksamhetsutövaren ska redogöra för den 
bördefördelning mellan olika miljöpåverkare som åtgärdsprogrammen ska utreda. I rapporten 
framförs  att en verksamhetsutövare främst kan förväntas redogöra för den inverkan dess egen 
verksamhet kan komma att få på vattenkvaliteten, och utifrån detta bedöma om verksamheten 
eller åtgärden riskerar att försvåra möjligheterna att följa miljökvalitetsnormen. Dessutom kan 
en verksamhetsutövare främst förväntas redogöra för, i vart fall i viss utsträckning, hur det 
den egna verksamhetens inverkan på förutsättningarna att följa miljökvalitetsnormerna 
förhåller sig till andra påverkanskällor.89 En liknande tolkning av verksamhetsutövarens 
utredningskrav framförs i Naturvårdsverkets tillsynsvägledning där omfattningen av 
verksamhetsutövarens utredning i förhållande till kunskapskravet och egenkontrollkravet 
diskuteras.90 Om den förevarande tolkningen kommer att fastställas i praxis återstår att se. 

2.2.1.4. Rättsföljd av en bristande miljökonsekvensbeskrivning 
Domstolen ska i ett mål, där det krävs en miljökonsekvensbeskrivning för en verksamhet eller 
åtgärd, genom ett särskilt beslut eller i samband med avgörandet av målet ta ställning till om 
miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven som ställs i 6 kap. miljöbalken, 6 kap. 9§ 
miljöbalken. En godkänd miljökonsekvensbeskrivning är en processförutsättning enligt 22 
kap. 1 § miljöbalken. Om miljökonsekvensbeskrivningen inte uppfyller de krav som ställs 
enligt 6 kap. miljöbalken kan domstolen förelägga verksamhetsutövaren att komplettera 
ansökan alternativt avvisa ansökan, 22 kap. 2 § 2 st. miljöbalken. I förarbetena framhålls att 
beslutsmyndigheten i enlighet med förvaltningsförfarandets allmänna principer har ett ansvar 
för att ärendena blir tillfredsställande utredda. Därmed har också en domstol befogenhet och 
skyldighet att förordna om de kompletteringar av beslutsunderlaget som den bedömer vara 
nödvändiga. Vidare anförs, att i de fall det ändå är möjligt att ta upp ansökan till prövning 
men miljökonsekvensbeskrivningen trots detta inte bedöms vara tillräcklig kan följden bli att 
ansökningen lämnas utan bifall därför att konsekvenserna för miljön är oklara och 
försiktighetsprincipen som uttrycks i de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 2-6 §§ tillämpas.91 

2.2.1.5. Sammanfattning 

Det finns förutsättningar i lagstiftningen för att ställa krav på att verksamhetsutövaren ska 
redogöra för hur verksamheten inverkar på förutsättningarna för att miljökvalitetsnormerna 
ska följas inom föreskriven tid. Det borde inbegripa en redogörelse för verksamhetens 
inverkan på de kriterier som utgör grunden för statusklassificeringarna oavsett om kriteriet har 
bedömts i det enskilda fallet. Hur omfattande krav som kan ställas på verksamhetsutövarens 
undersökning är svårt att bedöma innan frågan har prövats i praxis. En tolkning som har 
framförts är att verksamhetsutövaren ska redogöra för sin egen inverkan på förutsättningarna 
för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas inom föreskriven tid och hur den egna 
påverkan förhåller sig till den totala påverkan. Rättsföljden av en bristande miljökonsekvens-

                                                
89 Kruse s. 43 f. . 
90 Naturvårdsverket, Vägledning om tillämpning av miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten inom 
tillsynsarbetet s. 27 f. . 
91 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 294. 
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beskrivning är att ansökan avvisas eller avslås. Domstolen kan även förelägga verksam-
hetsutövaren att komplettera ansökan. 
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2.2.2. De allmänna hänsynsreglerna och stoppregeln 

2.2.2.1. De allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 2-6 §§ miljöbalken 
Som redan nämnts i avsnitt 2.2.1.1. är det verksamhetsutövaren som har bevisbördan för att 
de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 2-6 §§ miljöbalken är uppfyllda, 2 kap. 1 § miljöbalken. 
De krav som kan ställas på verksamhetsutövaren är till att börja med att verksamhetsutövaren 
ska skaffa sig kunskap för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet 
enligt 2 kap. 2 §. Vidare ska verksamhetsutövaren undvika att använda eller sälja sådana 
kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för 
människors hälsa eller miljön enligt 2 kap. 4 §. Verksamhetsutövaren ska dessutom hushålla 
med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning enligt 
2 kap. 5 §. Krav på verksamhetens lokalisering kan även ställas enligt 2 kap. 6 § miljöbalken. 
I 2 kap. 3 § miljöbalken finns dessutom ett krav på att bästa möjliga teknik ska användas vid 
yrkesmässig verksamhet. Med teknik avses enligt förarbetena både den använda teknologin 
och det sätt på vilket en anläggning konstrueras, utformas, byggs, underhålls, leds och drivs 
samt avvecklas och tas ur bruk.92 Med att bästa teknik ska användas avses den bästa tekniken i 
såväl Sverige som internationellt. Med att tekniken ska vara möjlig avses dels att tekniken ska 
vara tillgänglig och inte bara förekomma på experimentstadiet.93 Dels innebär det att tekniken 
ska vara ekonomiskt möjlig inom branschen typiskt sett.94  

Som nämndes inledningsvis ska miljökvalitetsnormer enligt förarbetena få genomslag i 
tillämpningen av de allmänna hänsynsreglerna genom att miljökvalitetsnormerna ger 
upplysning till prövningsmyndigheten om vilken miljökvalitet som behöver uppnås vid 
tillämpning av de allmänna hänsynsreglerna.95 Dessutom har myndigheter ett ansvar enligt 5 
kap. 3 § miljöbalken för att miljökvalitetsnormer följs, vilket borde innebära tillsammans med 
förarbetsuttalandet att prövningsmyndigheten har en skyldighet att beakta verksamhetens 
inverkan på miljökvalitetsnormer för vatten vid tillämpningen av de allmänna hänsyns-
reglerna i 2 kap. miljöbalken. Det finns dock endast ett fåtal exempel i praxis rörande 
miljökvalitetsnormer för luft där verksamhetens inverkan på miljökvalitetsnormerna har 
påverkat vilka krav som har riktats mot verksamhetsutövaren.96  

Förutom kravet på bästa möjliga teknik så stadgar 2 kap. 3 § miljöbalken ett generellt krav på 
försiktighetsmått som kan sägas innefatta de andra paragrafernas mer preciserade krav. 97  Av 
paragrafens andra stycke framkommer att dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det 
finns skäl att anta att en verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa 
eller miljön. Det är alltså tillräckligt att det finns en risk för att verksamheten ska medföra 
skada eller olägenhet för att paragrafen ska vara tillämplig. I doktrinen har det dock framförts 
att risken måste vara fastställd på goda vetenskapliga grunder för att den ska kunna beaktas.98 

                                                
92 Prop. 1997/98:45 del 2 s. 17. 
93 A.a. del 2 s. 17. 
94 Michanek och Zetterberg s. 129. 
95 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 262. 
96 Se t.ex. MÖD 2007:5. 
97 Michanek och Zetterberg s. 124. 
98 Prop. 1997/98:45 del 2 s. 19 och Michanek och Zetterberg s. 125. 
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För miljökvalitetsnormer för vatten, vars tidsfrister löper ut tidigast 2015, borde det innebära 
att det inte föreligger något hinder för prövningsmyndigheter att ställa krav i den individuella 
prövningen på att verksamhetsutövaren ska vidta försiktighets- och skyddsåtgärder med stöd 
av 2 kap. miljöbalken i syfte att minimera verksamhetens inverkan på miljökvalitetsnormer 
för vatten, så länge det finns en risk för att verksamheten bidrar till att miljökvalitetsnormerna 
inte kommer att följas inom föreskriven tid. Kopplingen mellan verksamheten som prövas och 
förutsättningarna för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas inom föreskriven tid får 
dock inte vara alltför vag eftersom risken i så fall inte kan anses vara fastställd på 
vetenskapliga grunder. I praxis rörande miljökvalitetsnormer för luft finns det ett fall där en 
myndighet har riktat ett föreläggande om krav på försiktighetsåtgärder mot en 
verksamhetsutövare som myndigheten menar påverkar förutsättningarna för att följa 
miljökvalitetsnormerna trots att tidsfristen för att följa miljökvalitetsnormerna ännu inte hade 
löpt ut. Mark- och miljööverdomstolen, som efter att verksamhetsutövaren överklagade 
prövade myndighetens beslut, berörde inte frågan om det hade någon betydelse om tidsfristen 
ännu inte hade löpt ut men ansåg att kraven var motiverade med hänsyn till att det fanns en 
risk för att miljökvalitetsnormen inte skulle följas.99 Även om de slutsatser som kan dras från 
domen är begränsade eftersom frågan inte prövades uttryckligen så motsäger domen i vart fall 
inte min tolkning. 

Eftersom miljökvalitetsnormerna för vatten enligt förarbetena ska ge vägledning till vilken 
miljökvalitet som ska uppnås genom tillämpningen av 2 kap. miljöbalken utgör vatten-
myndighetens statusklassificering en viktig utgångspunkt för vilka krav på försiktighets- och 
skyddsåtgärder som behöver ställas på en enskild verksamhet. Om berörd vattenförekomst har 
bedömts ha lägre status än den status som har fastslagits i miljökvalitetsnormen är det 
avgörande hur verksamheten påverkar de kriterier som föranledde att vattenförekomsten 
bedömdes ha en lägre status. Utrymmet för ytterligare påverkan på dessa kriterier är mycket 
mindre än utrymmet för påverkan på andra kriterier. Strängare krav på försiktighets- och 
skyddsåtgärder behöver således ställas på en verksamhet som påverkar kriterier som 
föranledde att vattenförekomstens status bedömdes ha en sämre status än verksamheter som 
påverkar andra kriterier. Samma resonemang kan föras ifråga om vattenförekomster där 
miljökvalitetsnormen redan följs. I detta fall bör de kriterier som ligger i riskzonen för att 
försämras och därmed försämra vattenförekomstens statusklassificering vara utgångspunkten 
för bedömningen av vilka krav på försiktighets- och skyddsåtgärder som behöver ställas. 
Tolkningen delas av Naturvårdsverkets rapport och Naturvårdsverkets tillsynsvägledning.100 
Det ska dock anmärkas, att som nämnts i avsnitt 2.2.1.2. kan även kriterier som 
vattenmyndigheten inte har bedömt på grund av ett bristfälligt beslutsunderlag ha betydelse 
för förutsättningarna för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas inom föreskriven tid 
och därmed även ha betydelse för vilka krav på försiktighets- och skyddsåtgärder som 
behöver ställas på verksamheten. 
  

                                                
99 MÖD 2006:28. 
100 Kruse s. 37 och Naturvårdsverket, Vägledning om tillämpning av miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram 
för vatten inom tillsynsarbetet s. 32. 
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2.2.2.2. Rättsföljd av att verksamhetsutövaren inte fullgör sin bevisbörda 

Eftersom verksamhetsutövaren normalt sett har bevisbördan för att visa att de förpliktelser 
som följer av 2 kap. miljöbalken iakttas innebär det att om verksamhetsutövaren inte har visat 
att de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 2-6 §§ miljöbalken uppfylls kan domstolen komma 
att avslå ansökan. En avslagsgrund som ofta har användes i äldre praxis är miljöskyddslagens 
motsvarighet till 2 kap. 6 § miljöbalken i de situationer då verksamhetsutövaren inte har visat 
att lokaliseringen är lämplig.101 Även de andra försiktighetskraven borde kunna utgöra 
avslagsgrund om verksamhetsutövaren inte har visat att kraven har uppfyllts. På samma sätt 
som verksamhetens inverkan på miljökvalitetsnormer för vatten bör kunna påverka vilka krav 
på försiktighets- och skyddsåtgärder som ställs, borde verksamhetsutövarens inverkan på 
miljökvalitetsnormer för vatten även kunna påverka bedömningen av om verksamheten över 
huvud taget har visat att verksamheten uppfyller kraven i 2 kap. miljöbalken. Att domstolen 
avslår ansökan som följd av att verksamhetsutövaren inte har fullgjort sin bevisbörda i 2 kap. 
1 § miljöbalken är dock inte självklart. Beror verksamhetsutövarens oförmåga att fullgöra sin 
bevisbörda på brister i miljökonsekvensbeskrivningen eller ansökan så kan ansökan, såsom 
redogjordes för i avsnitt 2.2.1.4., komma att avvisas istället för att avslås på grund av att det 
saknas processförutsättningar, 22 kap. 1-2 §§ miljöbalken. Det förekommer också att 
domstolen varken avslår eller avvisar ansökan trots att verksamhetsutövaren inte fullgör sin 
bevisbörda enligt 2 kap. 1 § miljöbalken. Domstolen kan istället skjuta upp beslutet om 
slutliga villkor och föreskriva om utredningar under ett prövotidsförordnande.102 

2.2.2.3. Rimlighetsavvägningen i 2 kap. 7 § 1 st. miljöbalken 

Av 2 kap. 7 § 1 st. miljöbalken framkommer att kraven i 2-5 och 6 §§ 1 st. miljöbalken gäller 
i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vidare anges att vid denna 
bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått 
jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. När det är fråga om en totalförsvarsverksamhet 
eller en åtgärd som behövs för totalförsvaret, ska vid avvägningen hänsyn tas även till detta 
förhållande.  

Paragrafen innebär att en avvägning ska göras mellan miljönyttan och kostnaderna för att 
uppnå detta. Kraven som ställs på verksamhetsutövaren måste vara miljömässigt 
motiverade.103 Det innebär att kravnivå kan komma att sänkas trots att verksamheten inverkar 
på förutsättningarna för att miljökvalitetsnormerna följs inom föreskriven tid om kostnaderna 
för att vidta försiktighets- och skyddsåtgärder skulle överstiga nyttan med att vidta åtgärderna. 
Bevisbördan för att visa att kraven i 2-5 och 6 §§ 1 st. miljöbalken är orimliga ligger dock på 
verksamhetsutövaren.104 I praxis rörande miljökvalitetsnormer för luft har frågan om kravens 
rimlighet endast kommit att prövas i några få domar. Av betydelse för domstolens bedömning 
i dessa fall har varit verksamhetens bidrag i förhållande till det totala bidraget från samtliga 
källor till att miljökvalitetsnormerna inte följs. Små bidrag i förhållandet till det totala 

                                                
101 Michanek och Zetterberg s. 138. 
102 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 212. 
103 Prop. 1997/98:45 del 2 s. 24. 
104 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 233. 
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bidraget tycks medföra att krav på försiktighets- och skyddsåtgärder i större utsträckning 
anses orimliga.105 

2.2.2.4. Stoppregeln i 2 kap. 9 § miljöbalken 

Enligt 2 kap. 9 § miljöbalken får en verksamhet som kan befaras föranleda skada eller 
olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljön, även om sådana 
skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått vidtas som kan krävas enligt miljöbalken, som 
utgångspunkt inte bedrivas. Om regeringen finner att det finns särskilda skäl kan dock 
verksamheten enligt samma lagrum ändå tillåtas men inte om verksamheten medför risk för 
att ett stort antal människor får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller miljön 
försämras avsevärt. Regeringen kan trots den sistnämnda begränsningen ändå tillåta en 
verksamhet av synnerlig betydelse från allmän synpunkt men aldrig om verksamheten kan 
befaras försämra det allmänna hälsotillståndet, 2 kap. 10 § miljöbalken. Stoppregeln i 2 kap. 9 
§ miljöbalken tillämpas även av regeringen vid tillåtlighetsprövningen enligt 17 kap. 
miljöbalken. Om regeringen har bedömt en verksamhet som tillåtlig kan inte en domstol 
enligt 2 kap. 9 § 3 st. miljöbalken förbjuda verksamheten eller åtgärden med stöd av 2 kap. 9 
§ miljöbalken. 

För att 2 kap. 9 § miljöbalken ska stoppa en verksamhet krävs det att verksamheten kan 
befaras föranleda skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa eller 
miljön. Enligt miljöbalkskommittén kan miljökvalitetsnormer utgöra underlag för 
bedömningen av vad som behövs för att förhindra skada eller olägenhet för människors hälsa 
eller miljön.106 Enligt förarbetena är risken för att skador eller olägenheter uppkommer 
tillräcklig. Risken får dock inte vara försumbar utan skada eller olägenhet måste kunna 
förutses med viss sannolikhet.107 Eftersom det inte krävs att skada eller olägenhet har 
konstaterats, borde verksamhetens inverkan på miljökvalitetsnormer för vatten kunna påverka 
tillämpningen av lagrummet även innan tidsfristen för att miljökvalitetsnormerna för vatten 
har löpt ut.  

Bedömningen av som utgör skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa 
eller miljön ska göras efter att de skydds- och försiktighetsåtgärder som inte kan anses 
orimliga enligt 2 kap. miljöbalken har vidtagits. Om verksamheten påverkar en gränsvärdes-
norm ska bedömningen vad som utgör en skada eller olägenhet enligt 2 kap. 9 § 2 st. 
miljöbalken göras efter tillämpningen av 2 kap. 7 § 2-3 st. miljöbalken. Stoppregeln med 
undantag i 2 kap. 9-10 §§ miljöbalken utgör enligt förarbetena den yttersta gränsen för vad 
som kan tillåtas.108 Det innebär att även om en verksamhet vid bedömningen enligt 2 kap. 7 § 
3 st. skulle bedömas som tillåtlig kan den ändå stoppas av 2 kap. 9 § miljöbalken. 

Eftersom stoppregeln enligt förarbetena utgör den yttersta gränsen för vad som kan tillåtas 
kan tröskeln för vad som ska anses utgöra en skada eller olägenhet av väsentlig betydelse 

                                                
105 Miljööverdomstolens dom 2008-05-22 i mål nr M 4416-07, MÖD 2007:5 och MÖD 2006:28. Se även 
Naturvårdsverket, Vägledning om tillämpning av miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten inom 
tillsynsarbetet s. 38 f. . 
106 SOU 2005:59 s. 156 f. . 
107 Prop. 1997/98:45 del 2 s. 26 f. . 
108 Prop. 2009/10:184 s. 74. 
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antas vara hög.109 Det befintliga tillståndet på miljön är dock av betydelse eftersom det i 
förarbetena anges att det i ett hårt belastat eller särskilt känsligt område redan en ringa grad av 
påverkan få sådana konsekvenser som medför att verksamheten eller åtgärden inte är tillåten 
enligt 2 kap. 9 § miljöbalken.110 Ifråga om miljökvalitetsnormer är ofta en enskild inverkan 
liten i förhållande till den totala påverkan på förutsättningarna för att följa normen, vilket 
utifrån förarbetsuttalandena inte skulle behöva utgöra något hinder vid tillämpningen av 2 
kap. 9 § miljöbalken. Det har dock framhållits i doktrinen att förarbetsuttalandena inte kan 
tolkas så att varje risk för mycket små ytterligare bidrag av störningar till en redan ansträngd 
miljö ska ses som en skada eller olägenhet av väsentlig betydelse.111  

2.2.2.5. Sammanfattning 

Kraven på skydds- och försiktighetsåtgärder i 2 kap. 2-6 §§ kan påverkas av verksamhetens 
inverkan på förutsättningarna för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas inom 
föreskriven tid. Verksamhetens inverkan på de kriterier som miljökvalitetsnormerna för vatten 
bygger på bör kunna utgöra en utgångspunkt i bedömningen av vilka krav som ska ställas på 
verksamhetsutövaren. Taket för vilka krav som kan ställas utgörs av vad som inte anses 
orimligt enligt 2 kap. 7 § 1 st. miljöbalken. Om kraven skulle anses orimliga kan verksam-
heten dock komma att stoppas med stöd av 2 kap. 9 § miljöbalken. Verksamhetens inverkan 
på miljökvalitetsnormer för vatten kan ha betydelse för bedömningen av vad som utgör en 
olägenhet av väsentlig betydelse. Verksamheten kan också stoppas om verksamhetsutövaren 
inte uppfyller sin bevisbörda enligt 2 kap. 1 § och visar att förpliktelserna enligt 2 kap. 2-6 §§ 
miljöbalken är uppfyllda. 

2.2.3. De särskilda bestämmelserna i 2 kap. 7 § 2-3 st. miljöbalken 

2.2.3.1. Avvägningen i 2 kap 7 § 2 st. miljöbalken 
Konsekvensen av avvägningen i 2 kap. 7 § 1 st. miljöbalken kan, om verksamhetsutövaren 
kan visa att kraven är orimliga, innebära att kravnivån sänks i förhållande till vad som annars 
skulle ha gällt vid tillämpningen av 2 kap. 2-5 och 6 §§ 1 st. miljöbalken. I 2 kap. 7 § 2 st. 
miljöbalken framgår dock att trots första stycket ska de krav ställas som behövs för att följa en 
miljökvalitetsnorm som avses i 5 kap. 2 § 1 st. 1 p. miljöbalken. Om det finns ett 
åtgärdsprogram som har fastställts för att följa normen, ska det vara vägledande för 
bedömningen av behovet. 2 kap. 7 § 2 st. miljöbalken ändrades den 1 september 2010.112 
Tidigare gjordes ingen skillnad på olika typer av miljökvalitetsnormer utan det stadgades i 
andra stycket att avvägningen enligt första stycket inte får medföra att en miljökvalitetsnorm 
enligt 5 kap. åsidosätts.113 Ifråga om miljökvalitetsnormer för vatten innebär lagändringen att 
det som utgångspunkt endast är miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomsters kemiska status 
som omfattas av den nya lydelsen av 2 kap. 7 § 2 st. miljöbalken. Som redogjorts för i avsnitt 

                                                
109 Michanek och Zetterberg s. 147. 
110 Prop. 1997/98:45 del 2 s. 26 f. . 
111 Michanek och Zetterberg s. 148. 
112 SFS 2010:882. 
113 SFS 2006:1014. 
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2.1.2.4. kan det dock finnas utrymme att argumentera för att även andra miljökvalitetsnormer 
för vatten ska betraktas som gränsvärdesnormer mot bakgrund av ramvattendirektivets 
miljömål i art. 4 RDV. 

I förarbetena till den äldre bestämmelsen uttalades att andra stycket innebar att strängare krav 
än vad som annars följde av 2 kap. 2-5 och 6 §§ 1 st. skulle kunna ställas.114 Uttalandet 
ifrågasattes starkt av doktrinen som ansåg att uttalandet motsades av bestämmelsens 
ordalydelse. Enligt doktrinen skulle stycket tolkas så att krav som annars skulle ha bedömts 
som orimliga enligt första stycket kunde ställas, men att taket utgjordes av 2 kap. 2-5 och 6 §§ 
1 st. miljöbalken.115 Miljöbalkskommittén delade doktrinens uppfattning och föreslog en 
ändring av 2 kap. 7 § 2 st. som dels skulle begränsas till att enbart avses gränsvärdesnormer 
dels innebära att krav som går utöver vad som stadgas i 2 kap. 2-5 och 6 §§ 1 st. miljöbalken 
skulle kunna ställas.116 I propositionen till ändringen av 2 kap. 7 § 2 st. anför regeringen att 
lagförslaget i huvudsak motsvarar miljöbalkskommitténs förslag. Regeringen nämner dock 
ingenting om att kraven som kan ställas med stöd av lagförslaget skulle kunna gå utöver vad 
som anges i 2 kap. 2-5 och 6 §§ 1 st. miljöbalken. Flera författare har dock bedömt att 
kravnivån i lagförslaget motsvarar miljöbalkskommitténs förslag.117  

Tillämpningen av den äldre utformningen av 2 kap. 7 § 2 st. miljöbalken var restriktiv. Bland 
äldre praxis finns det inget fall där bestämmelsen uttryckligen har tillämpats. Det finns 
möjligen en dom där domstolens uttalanden kan tolkas som att det är 2 kap. 7 § 2 st. 
miljöbalken som tillämpas.118 

Enligt förarbetena är en risk för överträdelse av en gränsvärdesnorm tillräcklig för att 2 kap. 7 
§ 2 st. miljöbalken ska kunna tillämpas.119 För miljökvalitetsnormer för vatten vars tidsfrister 
ännu inte har löpt ut borde det innebära att längre gående kan ställas redan nu, så länge det 
finns en risk för att gränsvärdesnormen inte kommer att kunna följas inom föreskriven tid. För 
att avgöra om det finns ett behov av att ställa längre gående krav än vad som annars skulle 
vara fallet, krävs det enligt förarbetena normalt ett sådant perspektiv som åtgärdsprogrammen 
ger i fråga om vilka typer av källor som behöver åtgärdas, hur förbättringskraven ska fördelas 
och hur mycket de olika typerna av källor behöver begränsas. När en gränsvärdesnorm inte 
följs eller riskerar att inte följas och det saknas ett åtgärdsprogram, ska det därför normalt sett 
inte ställas sådana krav som avses i 2 kap. 7 § 2 st. miljöbalken.120 Vilken vikt som ska läggas 
vid förarbetsuttalandet är osäkert eftersom det inte framgår av lagtexten att avsaknaden av ett 
åtgärdsprogram skulle utesluta att 2 kap. 7 § 2 st. miljöbalken skulle kunna tillämpas. Det är 
också oklart om de åtgärdsprogram som vattenmyndigheterna har tagit fram för hela 
vattendistrikten uppfyller de krav som ställs av förarbetena eller om det krävs mer detaljerade 
åtgärdsprogram som avser specifika vattenförekomster. I Naturvårdsverkets rapport  anförs att 

                                                
114 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 263. 
115 Gipperth s. 175 ff. . 
116 SOU 2005:59 s. 148 f. . 
117 Kruse s. 11 f. och Ekelund Entson och Gipperth s. 40 f. . 
118 MÖD 2007:5. Se även Kruse s. 30 f. . 
119 Prop. 2009/10:184 s. 46. 
120 A.st. . 
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det kommer att krävas mer detaljerade och precisa åtgärdsprogram än de som 
vattenmyndigheterna har fastställt för vattendistrikten.121 

Enligt förarbeten är bevisbördan vid tillämpningen av 2 kap. 7 § 2 st. miljöbalken ändrad i 
förhållande till vad som följer av 2 kap. 1 § miljöbalken. Det är myndigheterna och 
kommunerna som har överblicken över de åtgärder som behöver vidtas för att följa en 
miljökvalitetsnorm och också fastställer åtgärdsprogram. Det är därför myndigheterna och 
kommunerna som enligt förarbetena bör ha bevisbördan av behovet av längre gående krav än 
vad som följer av en normal rimlighetsavvägning, trots bevisbörderegeln i 2 kap. 1 § 
miljöbalken.122 Det är dock svårt att se att detta skulle framgå av lagtexten. Frågan har ännu 
inte prövats i praxis och det återstår att se hur domstolarna ställer sig till förarbetsuttalandena. 

2.2.3.2. Stoppregeln i 2 kap. 7 § 3 st. och 16 kap. 5 § miljöbalken 

Fram till 1 september 2010 fanns det en stoppregel i 16 kap. 5 § miljöbalken som upphävdes i 
samband med införandet av ovan nämnda regler i 2 kap. 7 § 2-3 st. miljöbalken.123 I 16 kap. 5 
§ miljöbalken stadgades att tillstånd, godkännande eller dispens inte får meddelas för en ny 
verksamhet som medverkar till att en miljökvalitetsnorm överträds. Ett undantag fanns dock, 
om verksamhetsutövaren vidtog sådana åtgärder att olägenheterna från annan verksamhet 
upphör eller minskar så att möjligheterna att uppfylla miljökvalitetsnormen ökar, i inte 
obetydlig utsträckning. Paragrafen var tillämplig på alla typer av miljökvalitetsnormer. 
Däremot var paragrafen begränsad till att enbart omfatta ny verksamhet. Detta innebar att 
paragrafen inte kunde tillämpas på pågående verksamhet som medverkade till att en 
miljökvalitetsnorm överträddes. I praxis ansågs paragrafen inte heller tillämplig på utbyggnad 
av befintlig verksamhet.124  

Såsom paragrafen var formulerad var dess tillämpningsområde inte beroende av storleken av 
verksamhetens bidrag till att miljökvalitetsnormen överskreds. Någon begränsning framkom 
inte heller av förarbetena. Även nya verksamheter som medverkade i mycket liten omfattning 
till att miljökvalitetsnormen överskreds skulle såsom paragrafen var formulerad stoppas om 
inte kompensationsåtgärder vidtogs. Indirekta bidrag till att miljökvalitetsnormen överskreds 
har dock i praxis inte ansetts omfattas av 16 kap. 5 § miljöbalken.125 Trots den till synes 
stränga synen på nya verksamheter som bidrar till överskridande av miljökvalitetsnormer kom 
stoppregeln i 16 kap. 5 § miljöbalken, av vad som är känt, aldrig att stoppa en verksamhet vid 
prövning. Möjligheten att vidta kompensationsåtgärder kom därför heller aldrig att 
aktualiserats.126 

2 kap. 7 § 3 st. miljöbalken har efter lagändringen 2010 kommit att ersätta stoppregeln i 16 
kap. 5 § miljöbalken. 2 kap. 7 § 3 st. miljöbalken slår fast, att om en verksamhet ger en ökad 
förorening eller störning som kan antas på ett inte obetydligt sätt bidra till att en 
miljökvalitetsnorm som avses i 5 kap. 2 § 1 st. 1 p. miljöbalken inte följs, får verksamheten 

                                                
121 Kruse s. 11. 
122 Prop. 2009/10:184 s. 46. 
123 SFS 2010:882. 
124 MÖD 2007:5. Se även Gipperth och Pleijel s. 100 ff. . 
125 Gipperth och Pleijel s. 100 ff. . 
126 Ljung och Perlström, Stoppregeln 16 kap. 5 § miljöbalken - Silar vi mygg och sväljer kameler ? s. 10. 
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vid avvägningen enligt paragrafens första och andra stycken som utgångspunkt inte tillåtas. 
Lagrummets tillämpningsområde har i förhållande till 16 kap. 5 § miljöbalken, till att börja 
med, utvidgats till att även avse prövning av tillåtlighet. Lagrummet är inte heller begränsat 
till enbart nya verksamheter utan alla verksamheter eller åtgärder som ger en ökad störning 
eller förorening kan komma att omfattas.  

Lagrummets tillämpningsområde har också begränsats i förhållande till 16 kap. 5 § 
miljöbalken. 2 kap. 7 § 3 st. miljöbalken omfattar till skillnad från sin föregångare endast 
gränsvärdesnormer i 5 kap. 2 § 1 st. 1 p. miljöbalken. Enligt förarbetena ger miljöbalkens 
bestämmelser långtgående möjligheter att ställa stränga krav på verksamheter och åtgärder, 
oavsett om det är svårt att följa en miljökvalitetsnorm eller inte. För att följa målsättnings-
normer och andra miljökvalitetsnormer som inte är gränsvärdesnormer räcker det med att 
kunna tillämpa de grundläggande hänsynskraven i 2 kap. miljöbalken.127 För miljökvalitets-
normer för vatten innebär det att det som utgångspunkt enbart är verksamheter eller åtgärder 
som inverkar på en miljökvalitetsnorm för ytvattenförekomsters kemiska status som berörs. 
Beroende på hur ramvattendirektivets miljömål i art. 4 RDV tolkas kan det dock argumenteras 
för att även övriga miljökvalitetsnormer kan omfattas av bestämmelsen. Vidare har 
lagrummet begränsats så att obetydliga bidrag till att gränsvärdesnomen inte följs utesluts från 
tillämpningsområdet. Enligt förarbetena är det inte genom individuella prövningar som man 
ska försöka att komma till rätta med de många men små bidragen till föroreningar eller 
störningar. För det fordras i stället mer generellt verkande styrmedel.128 

Även om förutsättningarna för att tillämpa 2 kap. 7 § 3 st. miljöbalken är uppfyllda kan 
verksamheten ändå komma att tillåtas under vissa särskilt angivna omständigheter. Dessa 
undantagsbestämmelser i 2 kap. 7 § 3 st. miljöbalken är annorlunda utformade i förhållande 
till undantagsbestämmelsen i 16 kap. 5 § miljöbalken. Enligt 2 kap. 7 § 3 st. miljöbalken får 
verksamheten till att börja med tillåtas om den är förenlig med ett åtgärdsprogram som har 
fastställts för att följa normen (1 p.). Orsaken till undantaget är enligt förarbetena att det kan 
finnas ett samhällsintresse av att ett projekt kommer till stånd, trots att det innebär ökade 
föroreningar eller störningar av det slag som en gränsvärdesnorm reglerar. Det kanske inte 
heller är möjligt eller lämpligt att finna kompensationsåtgärder. Det ska i så fall anges i 
åtgärdsprogrammet att hänsyn har tagits till att sådana projekt ska kunna tillåtas kompenserat 
för de störningar som projektet medför.129 

Verksamheten får vidare tillåtas om den förenas med villkor om att vidta eller bekosta 
kompenserande åtgärder som ökar möjligheterna att följa normen i en utsträckning som inte är 
obetydlig (2 p.). Enligt förarbetena ska åtgärder kunna vidtas på andra verksamheter än den 
som är föremål för prövning, oavsett vilka ägandeförhållanden som råder.130 

Slutligen ska en verksamhet kunna tillåtas trots att den försvårar möjligheterna att följa 
miljökvalitetsnormen på kort sikt eller i ett litet geografiskt område, om verksamheten kan 
antas ge väsentligt ökade förutsättningar att följa normen på längre sikt eller i ett större 

                                                
127 Prop. 2009/10:184 s. 46 f. . 
128 Prop. 2009/10:184 s. 47. 
129 A.st. . 
130 A.st. . 
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geografiskt område (3 p.). Enligt förarbetena kan det finnas behov av att projekt kommer till 
stånd som, trots de inledande föroreningarna eller störningarna, syftar till en långsiktig 
förbättring. Exempel på sådana projekt är utbyggnad av kollektivtrafiken som med inledande 
föroreningar eller störningar leder till en långsiktig förbättring. På samma sätt kan det finnas 
behov av projekt som förbättrar situationen inom ett stort geografiskt område, trots att 
situationen i ett litet område skulle bli försämrad. Exempel på sådana projekt kan vara tunnlar 
för biltrafik, som innebär att ett större område avlastas från avgaser, samtidigt som halterna 
ökar just vid tunnelmynningen.131  

Avslutningsvis ska det noteras, att om förutsättningarna för undantag inte skulle vara 
uppfyllda och en verksamhet därför inte skulle bedömas som tillåtlig enligt 2 kap. 7 § 3 st. 
miljöbalken finns det en möjlighet för vattenmyndigheterna att under vissa särskilt angivna 
omständigheter besluta om ytterligare undantag enligt 4 kap. 11 § vattenförvaltnings-
förordningen. Hur detta lagrum ska tillämpas är oklart.132 Det ligger dessutom utanför 
uppsatsens ämnesområde att undersöka förutsättningarna för att tillämpa bestämmelsen mer i 
detalj. 

2.2.3.3. Sammanfattning 
2 kap. 7 § 2-3 st. miljöbalken är endast tillämpligt ifråga om gränsvärdesnormer vilket för 
miljökvalitetsnormer för vatten som utgångspunkt innebär att det endast är miljökvalitets-
normer för ytvattenförekomsters kemiska status som omfattas av bestämmelsen. Beroende på 
hur ramvattendirektivets miljömål tolkas kan det dock argumenteras för att även övriga 
miljökvalitetnormer för vatten kan omfattas av bestämmelsen. 2 kap. 7 § 2 st. miljöbalken kan 
efter lagändringen medföra att längre gående krav än vad som följer av 2 kap. 2-5 §§ och 6 § 
1 st. miljöbalken kan ställas på verksamheten. Enligt förarbetena är bevisbördan dock 
omvänd. En omvänd bevisbörda framgår dock inte av lagtexten vilket innebär att det är 
osäkert hur förarbetsuttalandena kommer att tolkas. Åtgärdsprogrammen kan väntas få stor 
betydelse för tillämpningen av 2 kap. 7 § 2 st. miljöbalken. 2 kap. 7 § 3 st. kan medföra att en 
verksamhet stoppas på grund av verksamhetens inverkan på förutsättningarna att följa en 
gränsvärdesnorm inom föreskriven tid. Obetydliga bidrag omfattas dock inte och det finns 
flera undantagsbestämmelser. 

2.3. Regleringen i förhållande till den teoretiska ansatsen 
För gränsvärdesnormer finns det en rättsgrund som kopplar samman miljökvalitetsnormerna 
direkt med materiella kravregler riktade mot enskilda. 2 kap. 7 § 2 st. miljöbalken möjliggör 
att längre gående krav, än vad som annars följer av de allmänna hänsynsreglerna, kan ställas 
om det behövs för att gränsvärdesnormer ska följas. Det innebär att förutsättningarna för ett 
aktivt genomförande av gränsvärdesnormerna är uppfyllda. Dessutom finns det en stoppregel 
i 2 kap. 7 § 3 st. miljöbalken som under vissa förutsättningar kan hindra ytterligare störning 
som på ett inte obetydligt sätt bidrar till att gränsvärdesnormer inte följs. Förutsättningarna för 
ett passivt genomförande är därmed också uppfyllda. För gränsvärdesnormer kan därför 

                                                
131 A.a. s. 47 f. . 
132 Kruse s. 7. 
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rättsverkanskriteriet anses uppfyllt. Det finns visserligen undantag till stoppregeln i 2 kap. 7 § 
3 st. miljöbalken. Men, eftersom i vart fall två av undantagen förutsätter att kompen-
sationsåtgärder vidtas antingen av verksamhetsutövaren eller genom åtgärdsprogrammen och 
då den tredje undantagsgrunden förutsätter att förutsättningarna för att följa miljökvalitets-
normen ökar väsentligt på lång sikt eller i ett större geografiskt område kan det argumenteras 
för att stoppregeln i 2 kap. 7 § 3 st. miljöbalken uppfyller rättsverkanskriteriets krav på att 
ytterligare påverkan ska stoppas. Det som talar emot, att rättsverkanskriteriet skulle vara 
uppfyllt för gränsvärdesnormer är att obetydliga bidrag till att gränsvärdesnormen inte följs, 
inte omfattas av stoppregeln i 2 kap. 7 § 3 st. miljöbalken. Det innebär att ytterligare påverkan 
trots allt kan fortgå. 

För miljökvalitetsnormer som inte utgör gränsvärdesnormer saknas det en rättsgrund som 
hindrar verksamhetsutövare från att öka sin påverkan på en vattenförekomst där 
miljökvalitetsnormerna riskerar att inte följas inom föreskriven tid. Genomförandet av 
miljökvalitetsnormer som inte utgör gränsvärdesnormer uppfyller därmed inte 
förutsättningarna för ett passivt genomförande. För miljökvalitetsnormer som inte utgör 
gränsvärdesnormer finns det inte heller någon rättsgrund för att ställa ytterligare krav på en 
verksamhetsutövare i fall att en miljökvalitetsnorm inte följs, än vad som följer av de 
allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 2-6 §§ miljöbalken och stoppregeln i 2 kap. 9 § 
miljöbalken. Förutsättningarna för ett aktivt genomförande är därmed inte heller uppfyllda. 
För miljökvalitetsnormer som inte utgör gränsvärdesnormer är inte rättsverkanskriteriet 
uppfyllt. 

Även om rättsverkanskriteriet inte är uppfyllt kan miljökvalitetsnormerna för vatten i viss 
utsträckning, om än inte fullständigt, operationaliseras till krav riktade mot enskilda genom att 
domstolarna tillämpar de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 2-6 §§ och stoppregeln i 2 kap. 9 
§ miljöbalken. Enligt förarbetena ska miljökvalitetsnormer få genomslag i tillämpningen av 
de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken genom att miljökvalitetsnormerna ger 
upplysning till prövningsmyndigheten om vilken miljökvalitet som behöver uppnås. Detta 
förutsätter att miljökvalitetsnormerna för vatten utgör en del av beslutsunderlaget i 
tillståndsprövningen.  

Det finns förutsättningar för att ställa krav på att verksamhetsutövaren ska redovisa 
verksamhetens inverkan på miljökvalitetsnormer för vatten med stöd av bevisbörderegeln i 2 
kap. 1 § och kunskapskravet i 2 kap. 2 § miljöbalken. Dessutom kan krav ställas på att 
verksamhetsutövaren ska redovisa verksamhetens inverkan på miljökvalitetsnormer för vatten 
i miljökonsekvensbeskrivningen enligt 6 kap. 3 § och 7 § miljöbalken. Hur omfattande krav 
som kan ställas på verksamhetsutövarens utredning är dock oklart. För att 
verksamhetsutövarens utredning ska kunna användas som underlag för att bedöma 
verksamhetens inverkan på miljökvalitetsnormer för vatten, bör dock verksamhetens inverkan 
på de kriterier som miljökvalitetsnormerna för vatten bygger på, ingå i utredningen.  

Verksamhetens inverkan på miljökvalitetsnormer för vatten kan framförallt påverka 
tillämpningen av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 2-6 §§ miljöbalken genom att 
miljökvalitetsnormerna anger den miljökvalitet som ska uppnås. Verksamhetens inverkan på 
de kriterier som miljökvalitetsnormerna för vatten bygger på bör vara en utgångspunkt i 
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bedömningen av vilka krav som ska ställas på verksamhetsutövaren. Kraven får dock inte 
vara orimliga enligt 2 kap. 7 § 1 st. miljöbalken. Om de krav som behöver ställas för att 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas inom föreskriven tid skulle anses orimliga kan 
verksamheten under vissa förutsättningar stoppas med stöd av 2 kap. 9 § miljöbalken. 
Miljökvalitetsnormerna för vatten kan ha betydelse för vad som ska anses utgöra en skada 
eller olägenhet av väsentlig betydelse för människa och miljön. Tröskeln är dock hög för att 2 
kap. 9 § miljöbalken ska vara tillämplig. 

Om domstolarna inte genomdriver de formella regler som rör verksamhetsutövarens 
utredning, på så sätt att verksamhetens inverkan på miljökvalitetsnormer för vatten ingår i 
utredningen, så kommer miljökvalitetsnormerna för vatten svårligen kunna påverka 
tillämpningen av de materiella reglerna. Om domstolarna inte genomdriver de allmänna 
hänsynsreglerna och stoppregeln på så vis att miljökvalitetsnormerna kan följas inom 
föreskriven tid så finns det risk för ett genomförandeunderskott. På samma sätt finns det risk 
för ett genomförandeunderskott om domstolarna inte genomdriver bestämmelserna i 2 kap. 7 
§ 2-3 st. miljöbalken eftersom det innebär att rättsverkanskriteriet, även om det är uppfyllt i 
teorin, inte genomdrivs i praktiken. Om det finns risk för ett genomförandeunderskott så 
brister de rättsliga förutsättningar för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas inom 
föreskriven tid. 
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3. Domstolens tillämpning av miljökvalitetsnormerna för 
vatten 
I följande kapitel kommer jag att redogöra för hur miljökvalitetsnormer för vatten tillämpas i 
tillståndsprövningar i domstol uppdelat på tre avsnitt. Som konstaterats i bakgrundskapitlet 
kan miljökvalitetsnormer för vatten inverka på domstolens prövning enligt miljöbalken på 
huvudsakligen tre olika sätt som sammanfaller med uppsatsens tre frågeställningar. 
Miljökvalitetsnormerna för vatten kan till att börja med påverka de krav som ställs på 
verksamhetsutövarens utredning. Hur miljökvalitetsnormer för vatten påverkar vilka krav som 
ställs på verksamhetsutövarens utredning kommer således att behandlas i det första avsnittet. 
Miljökvalitetsnormer för vatten kan vidare påverka tillämpningen av de allmänna 
hänsynsreglerna i 2 kap. 2-6 §§ och stoppregeln i 2 kap. 9 § miljöbalken. I det andra avsnittet 
kommer jag därför att behandla hur miljökvalitetsnormerna för vatten påverkar tillämpningen 
av de allmänna hänsynsreglerna och stoppregeln. Slutligen kan miljökvalitetsnormerna för 
vatten påverka de bestämmelser i 2 kap. 7 § 2-3 st. miljöbalken som sammankopplar 
miljökvalitetsnormer med materiella krav riktade mot enskilda. I det tredje avsnittet kommer 
således att behandlas hur miljökvalitetsnormerna för vatten påverkar tillämpningen av 2 kap. 
7 § 2-3 st. miljöbalken. 

I de flesta fall är det företrädare för allmänna intressen som berör frågeställningarna. I 
redovisningen av domarna utgår jag därför från de domar där företrädarna för allmänna 
intressen har berört den för avsnittet aktuella frågeställningen. Därefter redovisar jag hur 
verksamhetsutövarna har bemött den argumentation som framställts för att slutligen behandla 
domstolarnas bedömning i dessa domar. De fåtal domar där domstolarna och 
verksamhetsutövarna argumentation rör frågeställningen utan att den har berörts av 
företrädare för allmänna intressen kompletterar jag med men anger då särskilt att domen inte 
har berörts tidigare i avsnittet.  

De argument som framförs rörande de tre frågeställningar är i viss utsträckning överlappande. 
För att undvika upprepningar kommer jag endast att redogöra för en viss typ av argumentation 
under det avsnitt där argumentationen är vanligast förekommande. När samma typ av 
argument används rörande de andra frågeställningarna kommer jag enbart att hänvisa till det 
avsnitt där jag redogör för argumentationen i sin helhet. 

3.1. Kraven på verksamhetsutövarens utredning 

3.1.1. Företrädare för allmänna intressen 
I de femton domar där frågan berörs argumenterar företrädare för allmänna intressen för att 
verksamhetsutövarens utredning brister med avseende på verksamhetens inverkan på 
miljökvalitetsnormer för vatten eller med avseende på vilka försiktighets- och skyddsåtgärder 
som kan vidtas för att verksamhetens inte ska inverka på miljökvalitetsnormerna för vatten.133 

                                                
133 M 461-10 MD Östersund, M 1881-09 MD Östersund, M 2642-09 MD Östersund, M 1227-09 MD Umeå, M 
1427-07 MD Nacka, M 6061-09 MÖD, M 608-10 MD Östersund, M 4269-09 MD Nacka, M 653-10 MD Nacka, 
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Domstolens redogörelse för argumentationen som framförs av företrädare för allmänna 
intressen är dock i många domar kortfattad och i flera domar går det inte att utläsa någon 
grund till varför företrädarna för allmänna intressen anser att verksamhetsutövaren ska 
redogöra för verksamhetens inverkan på miljökvalitetsnormer för vatten. I de domar där en 
grund går att utläsa argumenterar företrädare för allmänna intressen utifrån kraven på 
miljökonsekvensbeskrivningen i 6 kap. 7 § 2 st. 2 p. miljöbalken, verksamhetsutövarens 
bevisbörda i 2 kap. 1 § miljöbalken och/eller att ansökan, och därmed också utredningen, ska 
vara avgränsad på ett sådant sätt att verksamhetens inverkan på miljökvalitetsnormer för 
vatten kan bedömas. Ytterligare en grund som framförs är att ansökan är alltför bristfällig för 
att tillstånd ska kunna beviljas. Den rättsföljd som företrädare för allmänna intressen 
argumenterar för på grund av dessa brister är i åtta domar avvisning,134 i sju domar att 
ansökan eller miljökonsekvensbeskrivningen ska kompletteras,135 och i fyra domar att 
ansökan ska avslås.136 Flera yrkanden förekommer i samma dom på grund av de påtalade 
bristerna. 

Jag kommer inledningsvis att redogöra för hur omfattande utredning som företrädare för 
allmänna intressen argumenterar för med avseende på verksamhetens inverkan på 
miljökvalitetsnormer för vatten. Därefter kommer jag att redogöra för de grunder som anförs 
för att miljökvalitetsnormer för vatten ska påverka de krav som ställs på verksam-
hetsutövarens utredning. Jag kommer dock inte att redogöra för argument som syftar till att 
visa att ansökan är alltför bristfällig för att tillstånd ska kunna beviljas separat eftersom den 
grunden alltid framförs tillsammans med någon av de andra tre grunderna. 

3.1.1.1. Utredningens omfattning 
Det går i de flesta domar inte att utläsa av domstolarnas redogörelse hur omfattande utredning 
som företrädarna för allmänna intressen efterfrågar. Det enda som oftast framkommer är att 
den utredning som verksamhetsutövarna har presenterat i domarna inte är tillräcklig enligt 
företrädarna för allmänna intressen. Undantaget är de domar i vilka företrädare för allmänna 
intressen argumenterar för att ansökan är alltför avgränsad för att det ska vara möjligt att 
bedöma verksamhetens inverkan på miljökvalitetsnormer för vatten. I dessa domar anser 
företrädarna för allmänna intressen att verksamhetsutövarens utredning ska avse inverkan på 
miljökvalitetsnormer för vatten som orsakas av verksamhetsutövarens hela verksamhet och 
inte enbart den inverkan som den ansökta verksamheten kan orsaka. 

Även om det inte går att utläsa hur omfattande utredning som efterfrågas går det i vart fall i en 
del av domarna att utläsa vilka uppgifter som företrädare för allmänna intressen anser behöver 
finnas med i utredningen. I de flesta domar är dock de efterfrågade uppgifterna inte 
preciserade. I flera domar anges endast att verksamhetsutövarna ska redogöra för hur 

                                                                                                                                                   
M 6655-09 MD Nacka, M 6669-09 MD Nacka, M 3977-09 MD Växjö, M 4054-09 MD Växjö, M 10319-09 
MÖD och M 1956-10 MÖD. 
134 M 461-10 MD Östersund, M 1881-09 MD Östersund, M 2642-09 MD Östersund, M 1227-09 MD Umeå, M 
1427-07 MD Nacka, M 6061-09 MÖD, M 608-10 MD Östersund och M 4269-09 MD Nacka. 
135 M 4269-09 MD Nacka, M 653-10 MD Nacka, M 6655-09 MD Nacka, M 6669-09 MD Nacka, M 3977-09 
MD Växjö, M 4054-09 MD Växjö och M 1427-07 MD Nacka. 
136 M 461-10 MD Östersund, M 4269-09 MD Nacka, M 10319-09 MÖD och M 1956-10 MÖD. 
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verksamheten inverkar på miljökvalitetsnormerna för vatten eller hur verksamheten ska 
säkerställa att miljökvalitetsnormerna för vatten följs.137 Terminologin är dessutom inte 
enhetlig och det är ibland svårt att avgöra vilka uppgifter som egentligen efterfrågas. I ett par 
domar efterfrågas uppgifter om verksamhetens inverkan på miljökvalitetsnormerna enligt 
ramvattendirektivet respektive verksamhetens förenlighet med ramvattendirektivet i stort. 
Eftersom det varken framkommer vilka miljökvalitetsnormer i ramvattendirektivet som avses 
eller vilka bestämmelser i ramvattendirektivet som verksamheten ska vara förenlig med är det 
svårt att förstå vilka uppgifter som avses. 138 I vart fall, i en av dessa domar finns det grund för 
att misstänka att det antingen rör sig om felskrivningar eller begreppsförvirring och att det 
snarare är verksamhetens inverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten i svensk rätt som 
avses.139 

I fem domar preciserar företrädare för allmänna intressen de efterfrågade uppgifterna genom 
att särskilt efterfråga uppgifter om hur verksamheten påverkar de kriterier som 
miljökvalitetsnormerna för vatten är uppbyggda av. I två av dessa fem domar anför 
företrädare för allmänna intressen att verksamhetsutövaren ska redogöra för vilka 
klassificeringsparametrar för miljökvalitetsnormerna för vatten som verksamheten kan 
komma att påverka.140 I en av dessa två domar och i resterande tre domar preciseras kraven 
ytterligare med de kriterier som har legat till grund för de berörda vattenförekomsternas 
statusklassificering. I tre av dessa fyra domar anförs att verksamhetsutövaren ska redogöra för 
hur verksamheten inverkar på de kvalitetsfaktorer som legat till grund för statusklassi-
ficering.141 I en dom anges dessutom att verksamhetsutövaren ska redogöra för de parametrar 
som legat till grund för vattenförekomstens statusklassificering.142  I ytterligare en dom anges 
att verksamhetsutövaren ska redogöra för de parametrar och bedömningsgrunder som legat till 
grund för vattenförekomstens statusklassificering.143 

De uppgifter som företrädare för allmänna intressen efterfrågar rör inte enbart verksamhetens 
inverkan på miljökvalitetsnormer för vatten. Det förekommer i två domar att företrädare för 
allmänna intressen argumenterar för att verksamhetsutövaren ska redogöra för hur icke-
försämringskravet ska följas.144 Som redogjordes för i bakgrundskapitlet har vatten-
myndigheterna integrerat icke-försämringskravet som del av miljökvalitetsnormerna för 
vatten.145 Till skillnad från vattenmyndigheternas tolkning ges icke-försämringskravet 
argumentationen i dessa två domar en självständig betydelse. Det framgår dock inte om det är 
vattenförvaltningsförordningens eller ramvattendirektivets icke-försämringskrav som avses.146 
I ytterligare en dom argumenterar företrädare för allmänna intressen för att verksam-

                                                
137 M 3977-09 MD Växjö, M 6669-09 MD Nacka, M 461-10 MD Östersund, M 2642-09 MD Östersund och M 
10319-09 MÖD. 
138 M 461-10 MD Östersund och M 1227-09 MD Umeå. 
139 M 461-10 MD Östersund. 
140 M 4269-09 MD Nacka och M 1881-09 MD Östersund. 
141 M 1956-10 MÖD, M 608-10 MD Östersund och M 1881-09 MD Östersund. 
142 M 608-10 MD Östersund. 
143 M 1427-07 MD Nacka. 
144 M 1881-09 MD Östersund och M 4269-09 MD Nacka. 
145 Se avsnitt 2.1.2.3. . 
146 A.st. . 
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hetsutövaren ska redogöra för risken för statusförsämring enligt 4 kap. 11 § 
vattenförvaltningsförordingen.147  4 kap. 11 § vattenförvaltningsförordningen möjliggör för 
vattenmyndigheterna att under vissa särskilt angivna förutsättningar besluta om undantag för 
en ny verksamhet som medför att miljökvalitetsnormerna för vatten inte nås eller att 
vattenförekomstens status försämras. Även detta krav på uppgifter indikerar att företrädare för 
allmänna intressen i den domen betraktar icke-försämringskravet som ett självständigt krav 
som verksamhetsutövaren måste följa. I den här domen är det dock tydligt att det är 
vattenförvaltningsförordningen och inte ramvattendirektivet som företrädaren för allmänna 
intressen härleder ett sådant krav.  

I ytterligare en dom refererar företrädare för allmänna intressen till de kvalitetskrav som följer 
av Natura 2000-lagstiftningen som miljökvalitetsnormer enligt 4 kap. 6 § vattenförvaltnings-
förordningen. I den domen efterfrågar företrädare för allmänna intressen uppgifter om det 
finns en bevarandeplan för Natura 2000-området och hur de planerade åtgärderna kan 
bedömas mot bakgrund av en sådan plan.148 

3.1.1.2. Kraven på miljökonsekvensbeskrivningen 
I fem av de femton domar, i vilka en företrädare för allmänna intressen lyfter frågan om hur 
miljökvalitetsnormerna för vatten påverkar vilka krav som kan ställas på verksam-
hetsutövarens ansökan, argumenterar företrädare för allmänna intressen för att miljö-
konsekvensbeskrivningen inte uppfyller kraven i 6 kap. 7 § 2 st. 2 p. miljöbalken.149 
Företrädare för allmänna intressen anser i dessa domar att verksamhetsutövaren inte har 
redogjort för hur det ska undvikas att verksamheten medverkar till att en miljökvalitetsnorm 
enligt 5 kap. miljöbalken inte följs. I en av dessa fem domar argumenterar en myndighet för 
att miljökonsekvensbeskrivningen inte kan godkännas eftersom den inte innehåller någon 
redovisning och analys av den sökta verksamhetens påverkan på miljökvalitetsnormerna 
enligt ramvattendirektivet och att kraven i 6 kap. 7 § 2 st. 2 p. miljöbalken därmed inte 
uppfylls.150 Som redogjorts för i föregående avsnitt så är det troligen en felskrivning. 

Argumentationen rörande bristerna i miljökonsekvensbeskrivningen är generellt sett 
kortfattad utöver hänvisningen till kraven i 6 kap. miljöbalken. I en dom anförs det att det 
skulle strida mot försiktighetsprincipen att tillåta verksamheten utifrån det bristfälliga 
underlaget.151 Företrädare för allmänna intressen beskriver, såsom har redogjorts för i 
föregående avsnitt, endast kortfattat vilka uppgifter som man anser saknas miljökonsekvens-
beskrivningen. 

3.1.1.3. Verksamhetsutövarens bevisbörda 
I en dom argumenterar en myndighet för att verksamhetsutövaren inte har fullgjort sin 
bevisbörda enligt 2 kap. 1 § miljöbalken då verksamhetsutövaren inte har redovisat 

                                                
147 M 4054-09 MD Växjö. 
148 M 6655-09 MD Nacka. 
149 M 10319-09 MÖD, M 461-10 MD Östersund, M 1881-09 MD Östersund, M 1956-10 MÖD och M 1427-07 
MD Nacka. 
150 M 461-10 MD Östersund. 
151 A.st. . 
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verksamhetens inverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten. Företrädare för allmänna 
intressen argumenterade i domen för att verksamhetsutövarens behandling av kraven enligt 
ramvattendirektivet och miljökvalitetsnormerna för vatten inte uppfyller kravet i 2 kap. 1 § 
miljöbalken om att verksamhetsutövaren har att visa att en verksamhet uppfyller miljöbalkens 
krav.152 Det är otydligt vilka krav enligt ramvattendirektivet som företrädarna för allmänna 
intressen anser att verksamhetsutövaren inte har behandlat eller vilka uppgifter rörande 
miljökvalitetsnormer för vatten som efterfrågas.  

Bakgrunden till den argumentation som framförs i målet är att verksamhetsutövaren inte har 
ingivit någon miljökonsekvensbeskrivning i samband med ansökan. Den argumentation som 
framförs av företrädare för allmänna intressen är därför snarare inriktad på att prövningen 
skulle anses kräva en miljökonsekvensbeskrivning än att uppgifter rörande kraven enligt 
ramvattendirektivet och miljökvalitetsnormerna saknas. När verksamhetsutövaren efter 
föreläggande från domstolen inkommer med en miljökonsekvensbeskrivning argumenterar 
företrädarna för allmänna intressen för att miljökonsekvensbeskrivningen ska kompletteras för 
att avse hela verksamheten och att verksamhetsutövaren ska komplettera ansökan med de 
uppgifter rörande miljökvalitetsnormer som anges i 6 kap. 7 § 2 st. 2 p. miljöbalken.  

Det förekommer i fler domar än enbart den förevarande att företrädare för allmänna intressen 
argumenterar utifrån verksamhetsutövarens bevisbörda i 2 kap. 1 § miljöbalken. I dessa 
domar syftar dock argumentationen snarare till att visa att det med anledning av 
verksamhetens inverkan på miljökvalitetsnormer för vatten inte är visat att det går att vidta 
tillräckliga försiktighets- och skyddsåtgärder för att tillstånd ska kunna beviljas. Jag kommer 
därför att behandla dessa domar i avsnitt 3.2.1.3. 

3.1.1.4. Miljökvalitetsnormerna för vatten påverkar prövningens omfattning 
I fem domar argumenterar företrädare för allmänna intressen för att ansökan är alltför 
avgränsad för att verksamhetens inverkan på miljökvalitetsnormer för vatten ska kunna 
bedömas.153 I ytterligare tre domar argumenterar företrädare för allmänna intressen för att 
ansökan är alltför avgränsad för att relevanta miljöeffekter av verksamheten ska kunna 
bedömas men i dessa domar kopplas inte argumentet samman med förutsättningarna att 
bedöma verksamhetens inverkan på miljökvalitetsnormer för vatten.154 Gemensamt för 
samtliga nio domar är att verksamhetsutövarens ansökan rör någon slags ändring eller 
utbyggnad av ett befintligt vattenkraftverk som omfattas av tidigare beviljade tillstånd. 
Företrädare för allmänna intressen argumenterar i dessa domar för att hela verksamheten, det 
vill säga även befintliga anläggningar och verksamheter som redan omfattas av tillstånd, ska 
ingå i domstolens prövning. 

I de flesta av domarna utvecklas inte vilken betydelse som miljökvalitetsnormerna för vatten 
har för prövningens omfattning. Tyngdpunkten i argumentationen som framförs av företrädare 
för allmänna intressen ligger snarare på andra argument som inte direkt kopplas till 

                                                
152 M 1427-07 MD Nacka. 
153 M 608-10 MD Östersund, M 6061-09 MÖD, M 2642-09 MD Östersund, M 1227-09 MD Umeå och M 1427-
07 MD Nacka. 
154 M 4269-09 MD Nacka, M 9756-10 MÖD och M 4054-09 MD Växjö. 
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förutsättningarna för att bedöma verksamhetens inverkan på miljökvalitetsnormer för vatten. 
Dessa argument är till exempel att reglerna om ändringstillstånd i 16 kap. 2 § 3 st. 
miljöbalken enbart rör miljöfarlig verksamhet och inte vattenverksamhet samt att en alltför 
avgränsad prövning leder till en urholkning av miljöbalkens syfte.155 I en dom utvecklas dock 
betydelsen av miljökvalitetsnormerna för vatten för prövningen i målet av en företrädare för 
allmänna intressen. I målet M 608-10 MD rör verksamhetsutövarens ansökan tillstånd till att 
utföra dammsäkerhetshöjande åtgärder vid ett befintligt vattenkraftverk. Naturvårdsverket 
poängterar i sitt yttrande att miljökvalitetsnormerna för vatten är en ny aspekt som domstolen 
har att beakta vid tillståndprövningen enligt 5 kap. 3 § miljöbalken. Enligt Naturvårdsverket 
är det tydligt att verksamhetsutövarens anläggning och verksamhet, där de ansökta 
dammsäkerhetshöjande åtgärderna ska vidtas, i sin nuvarande form utgör ett hinder för att 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas inom föreskriven tid. Naturvårdsverket anför att 
även om det kan finnas behov av ytterligare undersökningar förefaller det ändå tydligt att just 
vattenkraftsanläggningen och den verksamhet som bedrivs där, är av avgörande betydelse för 
statusbedömningen och därmed även för vilka åtgärder som behöver vidtas för att 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas inom föreskriven tid. Vidare anförde 
Naturvårdsverket att i den praktiska tillämpningen bör miljökvalitetsnormen därför i dagsläget 
utgöra en utgångspunkt för en samhällsekonomisk rimlighetsavvägning av alla tekniskt 
möjliga åtgärder i samband med de tillståndsansökningar som aktualiseras. Det förutsätter 
dock att prövningens omfattning revideras så att det blir möjligt att analysera åtgärds-
möjligheterna i relation till den miljökvalitetsnorm, vars uppfyllande ska säkerställas vid 
tillståndsprövningen enligt 5 kap 3 § miljöbalken.  

Alternativet till att i samband med en tillståndsansökan få till stånd möjliga och rimliga 
åtgärder är enligt Naturvårdsverket att initiera en omprövning i samma syfte. 
Naturvårdsverket menar dock att ett omprövningsförfarande skulle skjuta prövningen tio år 
fram i tiden vilket skulle vara för sent för att miljökvalitetsnormerna skulle kunna följas inom 
föreskriven tid. Enligt Naturvårdsverket skulle det innebära ett slöseri med resurser för både 
myndigheter och verksamhetsutövare att behöva tillgripa omprövningar i stället för att utreda 
åtgärdsbehovet i samband med de tillståndsprövningar som ändå sker. En ansökan som 
avgränsas så att den i praktiken utesluter att gällande miljökvalitetsnorm kan beaktas, kan inte 
betraktas som ändamålsenlig.  

Naturvårdsverkets argumentation bör, liksom argumentationen i de andra domarna där 
företrädare för allmänna intressen anser att ansökan är alltför avgränsad, ses mot bakgrund av 
den skillnad i domstolarnas bedömning som förekommer i praxis beroende på om prövningen 
avser vattenverksamhet enligt 11 kap. eller miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken. 
Kortfattat innebär det att för miljöfarlig verksamhet kan verksamhetsutövaren ansöka om 
ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 § 3 st. miljöbalken. Ändringstillstånd ska dock enligt 
förarbetena vara lämpligt bland annat med hänsyn till vad som från miljösynpunkt är 
nödvändigt med anledning av den avsedda ändringen.156 Reglerna om ändringstillstånd 
omfattar däremot inte vattenverksamheter. Det framgår vare sig av lagtexten eller av 

                                                
155 Se t.ex. M 1427-07 MD Nacka och M 608-10 MD Östersund. 
156 Prop. 2004/05:129 s. 62 f. . 
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förarbetena till miljöbalken om avsikten därmed är att prövningen av vattenverksamheter 
skulle omfatta hela verksamheten och samtliga anläggningar. I praxis finns det dock en tydlig 
tendens att avgränsa prövningen i enlighet med verksamhetsutövarens ansökan.157 
Naturvårdsverkets argumentation i ovan redovisade mål kan därför ses som ett försök att 
övertyga domstolen om att eftersom hela verksamhetens inverkar på miljökvalitetsnormerna 
för vatten så bör hela verksamheten prövas i förevarande mål. 

3.1.2. Verksamhetsutövarna 
Som tidigare nämnts berör företrädare för allmänna intressen i femton domar frågan om hur 
miljökvalitetsnormer för vatten påverkar de krav som kan ställas på verksamhetsutövarens 
utredning.158 Verksamhetsutövarna bestrider i samtliga domar de yrkanden om avvisning och 
avslag som framställts av företrädare för allmänna intressen.159 Yrkanden bestrids även i fyra 
av de sju domar där företrädare för allmänna intressen har yrkat att ansökan ska 
kompletteras.160 I tre domar inkommer dock verksamhetsutövaren med kompletteringar som, 
av vad som går att utläsa ur domstolens redogörelse, motsvarar i allt väsentligt de krav på 
utredningen som företrädare för allmänna intressen har ställt.161 

Verksamhetsutövarna bemöter dock inte i samtliga domar den argumentation, rörande 
betydelsen av miljökvalitetsnormer för vatten för vilka krav som kan ställas på utredningen, 
som framförs av företrädarna för allmänna intressen.162  I de flesta domar där frågan berörs 
argumenterar dock verksamhetsutövarna, i motsats till företrädarna för allmänna intressen, för 
att utredningen är tillräcklig. Som grund anför verksamhetsutövarna antingen att den ansökta 
verksamheten inte inverkar på miljökvalitetsnormerna för vatten eller att det föreligger 
rättsliga hinder mot att ställa krav på utredningen med stöd av miljökvalitetsnormer för vatten. 
De rättsliga hinder som framförs rör antingens prövningens omfattning eller miljökvalitets-
normerna för vattens rättsliga status.  

Det ska tilläggas att verksamhetsutövarna i tre domar framför ytterligare en förklaring till 
vissa av de brister som företrädarna för allmänna intressen påtalar. Den förklaring som ges är 
att miljökvalitetsnormerna för vatten fastställdes efter att ansökan gavs in till 
prövningsmyndigheten,163 eller till och med efter att underinstansens dom i målet hade 
avkunnats.164 Förklaringen kommer inte att redogöras för ytterligare eftersom verksam-
hetsutövarna i dessa domar huvudsakligen anför andra grunder för att miljökvalitetsnormerna 
för vatten inte ska få betydelse för de krav som ställs på utredningen.  

                                                
157 Se 2011/12:RFR1 s. 85 ff. . 
158 M 461-10 MD Östersund, M 1881-09 MD Östersund, M 2642-09 MD Östersund, M 1227-09 MD Umeå, M 
1427-07 MD Nacka, M 6061-09 MÖD, M 608-10 MD Östersund, M 4269-09 MD Nacka, M 653-10 MD Nacka, 
M 6655-09 MD Nacka, M 6669-09 MD Nacka, M 3977-09 MD Växjö, M 4054-09 MD Växjö, M 10319-09 
MÖD och M 1956-10 MÖD. 
159 M 461-10 MD Östersund, M 1881-09 MD Östersund, M 2642-09 MD Östersund, M 1227-09 MD Umeå, M 
1427-07 MD Nacka, M 6061-09 MÖD, M 608-10 MD Östersund, M 4269-09 MD Nacka, M 10319-09 MÖD 
och M 1956-10 MÖD. 
160 M 4269-09 MD Nacka, M 6669-09 MD Nacka, M 4054-09 MD Växjö och M 1427-07 MD Nacka. 
161 M 653-10 MD Nacka, M 6655-09 MD Nacka och M 3977-09 MD Växjö. 
162 M 6061-09 MÖD och M 1227-09 MD Umeå. 
163 M 1956-10 MÖD och M 4054-09 MD Växjö. 
164 M 10319-09 MÖD. 
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Inledningsvis kommer jag att redogöra för hur omfattande utredning som verksam-
hetsutövarna anser behövs med avseende på verksamhetens inverkan på miljökvalitetsnormer 
för vatten. Därefter kommer jag att redogöra för de grunder som verksamhetsutövaren anför 
för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte ska påverka vilka krav som ställs på 
verksamhetsutövarens utredning. 

3.1.2.1. Utredningens omfattning 
I de domar där verksamhetsutövarna inte på eget initiativ kompletterar ansökan i enlighet med 
de krav som framställs av företrädare för allmänna intressen resonerar verksamhetsutövarna i 
den mån frågan berörs endast översiktligt om verksamhetens inverkan på miljökvalitets-
normer för vatten. Eftersom domstolarnas redogörelse av verksamhetsutövarens bemötande i 
regel är kortfattad är det svårt att avgöra hur omfattande utredning som verksamhetsutövarna 
faktiskt har vidtagit avseende verksamhetens inverkan på miljökvalitetsnormer för vatten. Det 
kan dock konstateras att i de domar där verksamhetsutövaren har ansökt om någon slags 
ändring av ett befintligt vattenkraftverk avser dock verksamhetsutövarens utredning endast 
den ansökta verksamhetens inverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten. Företrädare för 
allmänna intressen argumenterar i samtliga dessa fall för att utredningen ska avse 
verksamhetsutövarens hela verksamhets inverkan på miljökvalitetsnormer för vatten.  

I förhållande till vilka uppgifter som företrädare för allmänna intressen efterfrågat så kan till 
att börja med konstateras, att de efterfrågade uppgifterna rörande hur verksamhetsutövarna 
ska säkerställa att icke-försämringskravet följs bemöts så tillvida att verksamhetsutövarna i tre 
av fyra domar konstaterar att den ansökta verksamheten inte medför någon försämring av 
vattenförekomstens status eller av vattenkvaliteten.165 Två av dessa domar rör dock en ändring 
av ett befintligt vattenkraftverk vilket innebär att verksamhetsutövarens utredning om 
förenligheten med icke-försämringskravet är begränsad till den ansökta verksamhetens 
påverkan på vattenförekomsten. Vidare kan konstateras att verksamhetsutövaren inkommer 
med de efterfrågade uppgifterna om bevarandeplanen för ett Natura 2000-området.166 
Slutligen kan det konstateras att verksamhetsutövarna inte i någon av domarna preciserar 
beskrivningen av verksamhetens inverkan på miljökvalitetsnormer för vatten med avseende 
på de kriterier som miljökvalitetsnormerna för vatten bygger på.  

3.1.2.2. Verksamheten inverkar inte på miljökvalitetsnormerna för vatten 

I fyra domar bemöter verksamhetsutövarna de brister som företrädare för allmänna intressen 
anser föreligger i verksamhetsutövarens utredning med att argumentera för att verksamheten 
inte inverkar på miljökvalitetsnormerna för vatten.167  På samma sätt bemöter verksam-
hetsutövaren kraven, rörande hur efterlevnaden av icke-försämringskravet ska säkerställas, 
med att verksamheten inte försämrar vattenkvaliteten eller vattenförekomstens status.168 Att 
verksamheten inte innebär någon försämring av vattenförekomstens status framförs även som 
ett bemötande på kraven rörande hur verksamheten inverkar på miljökvalitetsnormer för 

                                                
165 M 4269-09 MD Nacka, M 4054-09 MD Växjö och M 1881-09 MD Östersund. 
166 M 6655-09 MD Nacka. 
167 M 4054-09 MD Växjö, M 461-10 MD Östersund, M 4269-09 MD Nacka och M 10319-09 MÖD. 
168 M 4269-09 MD Nacka, M 4054-09 MD Växjö och M 1881-09 MD Östersund. 
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vatten.169 Verksamhetsutövarnas bemötande kan te sig märkligt eftersom det måste finnas en 
utredning för att det ska vara möjligt att bedöma om verksamheten inverkar på 
miljökvalitetsnormerna för vatten eller icke-försämringskravet. Eftersom domstolens 
redogörelse för verksamhetsutövarens bemötande i många av dessa domar är kortfattad är det 
dock svårt att avgöra vilken grund verksamhetsutövarna har för påståendena om 
verksamhetens inverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten och icke-försämringskravet. 

De skäl som trots allt anges för att verksamheten inte inverkar vare sig på miljökvalitets-
normerna för vatten och/eller på icke-försämringskravet är att den ansökta verksamheten 
snarare leder till en förbättring av vattenkvaliteten än en försämring,170 att verksamheten inte 
kommer att förändra det befintliga tillståndet i vattenförekomsten,171 och att verksamheten 
endast kommer att innebära en temporär påverkan på vattenkvaliteten.172 Det är möjligt att 
verksamhetsutövarnas bedömning i dessa domar är korrekta men eftersom domstolens 
redogörelse för anförandet är kortfattat är det svårt att bedöma om verksamhetsutövarna har 
grund för sitt påstående. 

3.1.2.3. Miljökvalitetsnormerna för vatten påverkar inte prövningens omfattning 
Invändningar från verksamhetsutövarna, om att det föreligger rättsliga hinder mot att 
miljökvalitetsnormer för vatten ska påverka kraven på verksamhetsutövarens utredning, 
framförs framförallt i mål om någon slags ändring av ett befintligt vattenkraftverk. I dessa mål 
argumenterar, såsom har redogjorts för i avsnitt 3.1.1.4., företrädare för allmänna intressen för 
att prövningen och därmed även utredningen ska omfatta verksamhetsutövarens hela 
verksamhet och samtliga anläggningar. Verksamhetsutövarna motsätter sig dock i samtliga 
domar att prövningen utvidgas. De argument som verksamhetsutövarna framför avser dock i 
första hand inte vilken betydelse miljökvalitetsnormer för vatten har för bedömningen av 
prövningens och därmed utredningens omfattning. Verksamhetsutövarna argumenterar 
framförallt för att de verksamheter och anläggningar, som företrädare för allmänna intressen 
anser ska prövas, omfattas av de befintliga tillståndens rättskraft.173 Vidare argumenterar 
verksamhetsutövarna att praxis stödjer den avgränsning av ansökan som verksamhetsutövaren 
har gjort,174 och att de vattenhushållningsbestämmelserna som är gällande för den befintliga 
anläggningen inte ändras genom ansökan.175  

I några domar berör ändå verksamhetsutövarna betydelsen av miljökvalitetsnormer för vatten 
för prövningens och därmed även utredningens omfattning. I två av dessa domar argumenterar 
verksamhetsutövarna för att omprövningsförfarandet ska användas om företrädarna för 
allmänna intressen vill få till stånd en prövning av verksamhetsutövarens hela verksamhet och 
samtliga anläggningar. Mer specifikt anför verksamhetsutövaren i en av domarna att flera 
andra intressenter som inte omfattas av förevarande process, skulle påverkas om prövningen 

                                                
169 M 1956-10 MÖD och M 608-10 MD Östersund. 
170 M 1881-09 MD Östersund och M 461-10 MD Östersund. 
171 M 4269-09 MD Nacka och M 4054-09 MD Växjö. 
172 M 10319-09 MÖD. 
173 M 1427-07 MD Nacka. 
174 M 2642-09 MD Östersund, M 1227-09 MD Umeå och M 608-10 MD Östersund. 
175 M 2642-09 MD Östersund. 
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utvidgades till att omfatta hela verksamhetsutövarens verksamhet. Omprövningsförfarandet är 
därför en bättre lösning om företrädare för allmänna intressen vill pröva hela verksamheten.176 
I den andra domen hänvisar verksamhetsutövaren till förarbetena som enligt verksam-
hetsutövaren stadgar att miljökvalitetsnormernas funktion inte är att reglera prövningar av 
enskilda verksamheter och åtgärder. Miljökvalitetsnormerna för vatten riktar sig istället till 
myndigheter som vid behov ska upprätta förslag till åtgärdsprogram. Det är vatten-
myndigheterna som enligt 6 kap. vattenförvaltningsförordningen ska fastställa de åtgärder i 
åtgärdsprogrammen som behöver vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska följas inom 
föreskriven tid. Enligt verksamhetsutövaren saknas det stöd för någon annan tillämpning av 
bestämmelserna. Det finns inte heller stöd för att kringgå bestämmelserna för omprövning och 
att därigenom övervältra vattenmyndigheternas utredningsansvar på verksamhetsutövaren. 
Enligt verksamhetsutövaren är det därför vattenmyndigheterna som i samverkan med andra 
myndigheter ska ta fram den utredning som saknas för att fastställa åtgärdsprogrammen.177 

Argumentationen behöver förstås mot bakgrund av de särskilda regler som finns för 
omprövning av vattenverksamheter. Till skillnad från omprövning av miljöfarlig verksamhet, 
där utredningsansvaret särskilt regleras i 22 kap. 2 a § miljöbalken, så har den myndighet som 
initierar omprövning av en vattenverksamhet skyldighet att ta fram det underlag som krävs för 
omprövningen, 24 kap. 5 § miljöbalken. Myndigheten som initierar omprövningen är 
dessutom, till skillnad från vid omprövning av miljöfarlig verksamhet, skyldig att ersätta 
verksamhetsutövaren för det produktionsbortfall som kan bli följden av omprövningen och 
som överstiger vad verksamhetsutövaren anses behöva tåla enligt 31 kap. 20-23 §§ 
miljöbalken. Frågan om tillståndsprövningen ska omfatta verksamhetsutövarens hela 
verksamhet eller om detta ska prövas genom ett omprövningsförfarande blir därmed indirekt 
en fråga om vem som ska bära utredningsansvaret och därmed kostnaderna för utredningen. 
Det blir även indirekt en fråga om ersättning för produktionsbortfall ska utgå eller inte. 

3.1.2.4. Miljökvalitetsnormerna för vatten är inte rättsligt bindande 

I tre domar ifrågasätts om miljökvalitetsnormerna för vatten är rättsligt bindande.178 
Argumentationen i en av dessa domar rör snarare hur miljökvalitetsnormerna för vatten 
påverkar tillämpningen av de allmänna hänsynsreglerna.179 Jag kommer därför att redogöra 
för argumentationen i den domen i avsnitt 3.2.2.2. istället. I de två resterade domarna 
argumenterar verksamhetsutövaren i en av domarna för att miljökvalitetsnormerna för vatten 
inte är rättsligt bindande eftersom miljökvalitetsnormerna för vatten inte utgör 
gränsvärdesnormer.180 Det går dock inte att avgöra utifrån domstolens redogörelse vilken 
betydelse verksamhetsutövaren menar att detta skulle få för vilka krav som kan ställas på 
verksamhetsutövarens utredning.  

I den andra domen framgår det tydligare vad verksamhetsutövaren anser vara följden av att 
miljökvalitetsnormerna för vatten inte är rättsligt bindande. I domen argumenterar 

                                                
176 M 2642-09 MD Östersund. 
177 M 1427-07 MD Nacka. 
178 M 4054-09 MD Växjö, M 608-10 MD Östersund och M 10319-09 MÖD. 
179 M 4054-09 MD Växjö. 
180 M 10319-09 MÖD. 
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verksamhetsutövare inte bara för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte är 
gränsvärdesnormer utan att miljökvalitetsnormerna för vatten över huvud taget inte är att 
betrakta som miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken. Miljökvalitetsnormerna för 
vatten ska enligt verksamhetsutövaren snarare betraktas som icke-bindande kvalitetskrav. 
Eftersom miljökvalitetsnormerna för vatten inte är rättsligt bindande och då ansökan avser 
åtgärder som inte resulterar i försämringar menar verksamhetsutövaren att miljökvalitets-
normerna för vatten inte utgör något hinder för prövning av ansökan i dess nuvarande 
utformning och inte heller för att meddela tillstånd till ansökta åtgärder.181 Det är möjligt att 
verksamhetsutövaren även i föregående dom menar att miljökvalitetsnormerna för vatten inte 
utgör något hinder för att verksamhetsutövarens utredning ska anses som tillräcklig. 

3.1.3. Domstolarna 
I ingen av de åtta domar, där en företrädare för allmänna intressen yrkar att ansökan ska 
avvisas på grund av brister i verksamhetsutövarnas utredning avvisar domstolarna ansökan på 
grund av det skälet.182 En domstol avvisar visserligen ansökan i en av de åtta domarna men 
motiverar avvisningen med andra skäl som inte berör verksamhetens inverkan på 
miljökvalitetsnormer för vatten.183  I ytterligare en av de åtta domarna förelägger domstolen 
verksamhetsutövaren att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning men föreläggandet 
motiveras av andra skäl än att verksamhetsutövaren inte har redogjort för verksamhetens 
inverkan på miljökvalitetsnormer för vatten.184 I samtliga domar utom en, prövar domstolen 
således målet i sak utifrån den utredning som verksamhetsutövaren har presenterat. 

I en av de sju domar, i vilka en företrädare för allmänna intressen yrkar att verksam-
hetsutövaren ska komplettera ansökan med uppgifter om verksamhetens inverkan på 
miljökvalitetsnormerna för vatten, förelägger följaktligen en domstol verksamhetsutövaren att 
komplettera ansökan med de uppgifter som företrädare för allmänna intressen har 
efterfrågat.185 I resterande sex domar godkänner domstolarna miljökonsekvensbeskrivningen 
utan att förelägga verksamhetsutövarna att komplettera ansökan.186 I tre av de sju domarna har 
verksamhetsutövarna dock, som redan nämnts, kompletterat ansökan på eget initiativ i 
huvudsak i enlighet med de krav som framställdes av företrädare för allmänna intressen.187  

 
 

                                                
181 M 608-10 MD Östersund. 
182 M 461-10 MD Östersund, M 1881-09 MD Östersund, M 2642-09 MD Östersund, M 1227-09 MD Umeå, M 
1427-07 MD Nacka, M 6061-09 MÖD, M 608-10 MD Östersund och M 4269-09 MD Nacka. 
183 M 1227-09 MD Umeå. 
184 Mark- och miljödomstolen i Nacka beslut av den 25 januari 2010 i mål nr M 1427-07, aktbil. 77. 
185 M 4269-09 MD Nacka. 
186 M 6669-09 MD Nacka, M 4054-09 MD Växjö, M 1427-07 MD Nacka, M 3977-09 MD Växjö, M 6655-09 
MD Nacka och M 653-10 MD Nacka. 
187 M 3977-09 MD Växjö, M 6655-09 MD Nacka och M 653-10 MD Nacka. 
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Figur 5: Domstolarnas beslut i förhållande till avvisningsyrkanden  Figur 6: Domstolarnas beslut i förhållande till  
framställda av företrädare för allmänna intressen  kompletteringsyrkanden framställda av företrädare för 

allmänna intressen och i förhållande till verksam-
hetutövarnas egna kompletteringar. 

 

I ingen av de fyra domar där en företrädare för allmänna intressen yrkar att ansökan ska 
avslås, på grund av brister i verksamhetsutövarnas utredning med avseende på miljökvalitets-
normer för vatten, avslår domstolarna verksamhetsutövarnas ansökan på den grunden. 188 En 
domstol avslår dock verksamhetsutövarens ansökan i en dom men motiverar avslagsdomen 
med andra skäl än verksamhetens inverkan på miljökvalitetsnormer för vatten.189 

Domstolarna resonerar endast i ett fåtal domar om vilken betydelse som miljökvalitets-
normerna för vatten har för vilka krav som kan ställas på verksamhetsutövarnas utredning. I 
några av de domar där domstolarna berör frågan konstaterar domstolarna att miljökvalitets-
normer för vatten inte inverkar på bedömningen av prövningens och därmed inte heller 
utredningens omfattning. I dessa domar rör verksamhetsutövarnas utredning någon slags 
ändring av ett befintligt vattenkraftverk. Ytterligare ett skäl som framförs i två andra domar är 
att tidsfristen för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas ännu inte har löpt ut. Jag 
kommer inledningsvis att redogöra för vilka krav som domstolarna ställer på utredningens 
omfattning. Därefter kommer jag att redogöra för domstolarnas resonemang rörande 
prövningens omfattning för att slutligen redogöra för domstolarnas resonemang rörande 
gränsvärdesnormer samt miljökvalitetsnormernas tidsfrist. Hur domstolarna förhåller sig till 
de argument som har framförts av verksamhetsutövarna rörande miljökvalitetsnormernas 
rättsliga status och om att miljökvalitetsnormer ska genomdrivas genom åtgärdsprogram 
istället för genom domstolsprövning kommer jag återkomma till i avsnitt 3.2.3. 
  

                                                
188 M 461-10 MD Östersund, M 4269-09 MD Nacka, M 10319-09 MÖD och M 1956-10 MÖD. 
189 M 4269-09 MD Nacka. 
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3.1.3.1. Utredningens omfattning 

Som ovan nämnts finner domstolarna i de flesta domar att verksamhetsutövarens utredning är 
tillräcklig för att domstolarna ska kunna pröva målet i sak. Det är dock endast i ett fåtal av 
dessa domar som domstolarna anger varför verksamhetsutövarnas utredning är tillräcklig. 
Eftersom det även är svårt att avgöra från den argumentation som framförs av 
verksamhetsutövarna respektive företrädarna för allmänna intressen, hur omfattande 
utredningar som verksamhetsutövarna faktiskt har vidtagit, är det svårt att avgöra hur 
omfattande utredning som domstolarna anser är tillräcklig. Det kan dock konstateras att 
verksamhetsutövarna, av vad som framgick av domstolarnas redogörelser, inte i någon av 
domarna preciserar hur verksamheten påverkar de kriterier som miljökvalitetsnormerna för 
vatten grundar sig på. I de domar, där domstolarna berör betydelsen av miljökvalitets-
normerna för vatten för vilka krav som kan ställas på utredningen berör inte heller 
domstolarna hur verksamheten påverkar de kriterier som miljökvalitetsnormerna för vatten 
grundar sig på. Av allt att döma har det i dessa domar därför inte krävts att verksam-
hetsutövarna ska utreda hur verksamheten inverkar på de kriterier som miljökvalitetsnormerna 
för vatten grundar sig på. Den slutsatsen stöds även av det kompletteringsföreläggande som 
en domstol riktade mot verksamhetsutövaren i en av domarna. De uppgifter som domstolen 
efterfrågar i föreläggandet rörande miljökvalitetsnormer för vatten, är vilka beslutade 
miljökvalitetsnormer som gäller för vattendraget samt en analys av hur aktuell ansökan kan 
komma att påverka miljökvalitetsnormerna.190  Domstolen efterfrågar således inte uppgifter 
om verksamhetens inverkan på de kriterier som miljökvalitetsnormerna för vatten grundar sig 
på. Av vad som framkommer av domstolens redogörelse för verksamhetsutövarens 
bemötande inkommer inte heller verksamhetsutövaren med sådana preciserade uppgifter men 
domstolen beslutar sig ändå, utan att närmare motivera varför, för att godkänna miljö-
konsekvensbeskrivningen.191 

I de domar där verksamhetsutövarens ansökan rör någon slags ändring av ett befintligt 
vattenkraftverk godtar domstolen i samtliga domar verksamhetsutövarens avgränsning av 
ansökan. Det innebär att domstolen som utgångspunkt också godtar verksamhetsutövarens 
avgränsning av utredningen till att omfatta den ansökta verksamhetens inverkan på 
miljökvalitetsnormerna för vatten. Jag kommer strax att utveckla hur domstolarna resonerar i 
dessa mål. I en dom anger dock domstolen, trots avgränsningen av ansökan, att det enligt 
miljöbalken inte finns något som hindrar att miljökonsekvenserna betraktas i bredare 
perspektiv även om prövningen med nödvändighet är avgränsad. Vad det innebär för kraven 
på miljökonsekvensbeskrivningen framkommer inte uttryckligen av domskälen. Det står dock 
klart av domstolens bedömning i målet att eventuella krav på vad verksamhetsutövaren ska 
redogöra för i miljökonsekvensbeskrivningen enbart kan avse försiktighets- och 
skyddsåtgärder som kan hänföras till den verksamhet som omfattas av prövningen.192 
  

                                                
190 Mark- och miljödomstolen i Nacka beslut av den 9 september 2010 i mål nr M 4269-09, aktbil. 24. 
191 M 4269-09 MD Nacka. 
192 M 6061-09 MÖD. 
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3.1.3.2. Miljökvalitetsnormer för vatten påverkar inte prövningens omfattning 

I samtliga undersökta domar där verksamhetsutövaren har ansökt om tillstånd till någon slags 
ändring av en befintlig vattenverksamhet i anslutning till ett vattenkraftverk, har domstolarna 
bedömt prövningens omfattning i enlighet med verksamhetsutövarens ansökan.193 De krav 
som företrädare för allmänna intressen har framfört om att prövningen ska omfatta 
verksamhetens hela verksamhet har således lämnats utan bifall i samtliga domar. Domstolarna 
motiverar inte i alla domar varför prövningen kan avgränsas på det sätt som 
verksamhetsutövarna har angivit i ansökan.194 I de domar där domstolarna ändå motiverar sina 
beslut hänvisas i vissa domar enbart till praxis.195 

I en dom motiverar dock domstolen den avgränsade prövningen med att varken 
ramvattendirektivet eller miljökvalitetsnormer för vatten har en sådan status att de kan 
föranleda domstolen att till förfång för en enskild part frånkänna en lagakraftvunnen dom den 
positiva funktion som genom rättskraften tillkommer parten. Domen, M 1427-07 MD Nacka, 
rör frågan om tillstånd ska beviljas till idrifttagandet av ett nytt vattenkraftverk. 
Vattenkraftverket hade anlagts tillsammans med en regleringsdamm med stöd av tillstånd 
enligt 1983 års vattenlag. I domskälen konstaterar mark- och miljödomstolen att ett tillstånd 
till den begärda uppdämningen varken är förenligt med icke-försämringskravet i 
ramvattendirektivet eller med miljökvalitetsnormen för ekologisk status. Häremot står dock 
verksamhetsutövarens berättigade intresse av att om förutsättningarna i övrigt är uppfyllda få 
tillstånd till idrifttagning av verksamheten. Mark- och miljödomstolen hänvisar till en dom i 
mark- och miljööverdomstolen där mark- och miljööverdomstolen har uttalat att både av 
processekonomiska skäl och för att parterna ska kunna inrätta sitt handlande utifrån 
domstolens avgörande, måste ett efterföljande tillstånd i allt väsentligt överensstämma med en 
tidigare meddelad särskild dom om tillåtlighet.196 Mot bakgrund av detta uttalande och vad 
mark- och miljööverdomstolen i övrigt uttalar i domen, slår mark- och miljödomstolen fast att 
i vart fall när det gäller de förhållanden domstolen har att bedöma i det aktuella målet, måste 
utgångspunkten vara att de förhållanden som prövats i tillåtlighetsdelen i 1989 års deldom är 
rättskraftigt avgjorda. 

Mark- och miljödomstolens uttalande är tydligt i det avseende att domstolen låter 
verksamhetsutövarens behov av rättstrygghet väga tyngre än efterlevnaden av miljökvalitets-
normerna för vatten och ramvattendirektivets icke-försämringskrav. Att ange processekonomi 
som ett skäl kan däremot ifrågasättas, vilket även Naturvårdsverket gör i sitt yttrande i domen. 
Mark- och miljödomstolen konstaterar att den begärda uppdämningen varken kan förenas med 
ramvattendirektivets icke-försämringskrav eller miljökvalitetsnormen för ekologisk status. 
Myndigheter har enligt 5 kap. 3 § miljöbalken ansvar för att miljökvalitetsnormerna följs. 
Dessutom är omprövning av befintliga tillståndspliktiga verksamheter enligt 9 och 11 kap. 

                                                
193 M 608-10 MD Östersund, M 1427-07 MD Nacka, M 2642-09 MD Östersund, M 4054-09 MD Växjö, M 
6061-09 MÖD, M 4269-09 MD Nacka och M 1227-09 MD Umeå. 
194 M 4269-09 MD Nacka, M 1227-09 MD Umeå och M 4054-09 MD Växjö. 
195 M 608-10 MD Östersund och M 2642-09 MD Östersund. 
196 Miljööverdomstolens dom 2009-05-19 i mål M 6243-08. 
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miljöbalken redan nu fastställt som en åtgärd i åtgärdsprogrammen för vattendistrikten. 197 
Myndigheter är enligt 5 kap. 8 § miljöbalken vid behov skyldiga att vidta de åtgärder som är 
fastställda i åtgärdsprogrammen. Sammantaget innebär det att myndigheterna troligen 
kommer att vara tvungna att ansöka om omprövning enligt 24 kap. 5 § miljöbalken av det i 
målet aktuella vattenkraftverket. Det kommer alltså sannolikt ändå att bli ytterligare en 
process om utformningen av tillståndet för hela vattenkraftverket. Vad man vinner 
processekonomiskt på att i förevarande mål avgränsa prövningen till att enbart avse den 
ansökta ändringen av verksamheten är därför oklart. 

I ytterligare en dom berörs frågan om betydelsen av miljökvalitetsnormerna för vatten för 
prövningens och därmed även utredningens omfattning. Domen i M 6061-09 MÖD rör 
effektivisering och upprustning av en av vattenkraftverkets turbiner. Domstolens bedömning i 
domen liknar i stor utsträckning bedömningen i ovan nämnda dom. En skillnad är dock att 
tillståndsansökan i M 6061-09 MÖD prövas enligt miljöbalkens bestämmelser till skillnad 
från i ovan nämnda dom där tillståndsansökan prövades enligt 1983 års vattenlag. I domen tar 
mark- och miljööverdomstolen fasta på att verksamhetsutövaren har tillstånd till befintliga 
vattenanläggningar och till den vattenverksamhet som redan bedrivs för elproduktion vid 
vattenkraftverket. Enligt mark- och miljööverdomstolen rubbar inte ikraftträdandet av 
miljöbalken och dess senare ändringar verksamhetsutövarens rätt enligt de tidigare 
tillståndsdomarna. Inte heller leder de regler som syftar till genomförandet i svensk rätt av 
ramvattendirektivet till några omedelbara begränsningar i de tillstånd som bolaget har för 
anläggningar och verksamheten vid kraftverket. Vidare konstaterar mark- och 
miljööverdomstolen att en utvidgning av tillståndsprövningen till att omfatta även 
vattenverksamhet och vattenanläggning som omfattas av gällande tillstånd i detta fall inte kan 
förenas med reglerna i balken och dess övergångsbestämmelser eller med den praxis som har 
utvecklats hittills. 

Iakttagelsen rörande domstolarnas bedömning om prövningens omfattning överensstämmer 
även med bedömningen i det mål där en domstol trots allt förelägger verksamhetsutövaren att 
inkomma med uppgifter rörande bland annat verksamhetens inverkan på miljökvalitetsnormer 
för vatten. Föreläggandet rör uttryckligen endast den del av ansökan som rör anläggandet av 
ett nytt vattenkraftverk. Verksamhetsutövaren har i samma ansökan ansökt om att få vidta 
ändringar på en intilliggande damm. Förläggandet avser inte den befintliga dammens inverkan 
på miljökvalitetsnormerna för vatten.198 

3.1.3.3. Tidsfristen har ännu inte löpt ut 
I två av de femton domarna där en företrädare för allmänna intressen har lyft frågan om 
betydelsen av miljökvalitetsnormerna för vatten för vilka krav som ställs på verksam-
hetsutövarnas utredningar, har domstolarna som skäl för att miljökvalitetsnormerna för vatten 
inte ska ges betydelse anfört att miljökvalitetsnormerna för vatten dels inte är av den art som 
anges i 5 kap. 2 § 1 st. 1 p. miljöbalken, dels först vid senare tidpunkter innebär bindande krav 

                                                
197 Se åtgärd 28 i t.ex. Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 
Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2009 -  2015 s. 12. 
198 Mark- och miljödomstolen i Nacka beslut den 9 september 2010 i mål nr M 4269-09, aktbil. 24. 
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på vattenkvaliteten. Jag återkommer till den första grunden i avsnitt 3.3.3.2.. De båda 
domarna har flera gemensamma nämnare. Båda domarna rör frågan om tillstånd till 
anläggande av hamnar enligt 9 och 11 kap. miljöbalken. I båda målen har 
verksamhetsutövarna fått avslag på delar av eller hela tillståndsansökan i mark- och 
miljödomstolen. I båda målen föranledes domstolens uttalande av att Naturvårdsverket har 
anfört som en av grunderna till att verksamhetsutövarnas överklagande ska lämnas utan bifall, 
att det inte är klarlagt hur de planerade verksamheterna förhåller sig till 
miljökvalitetsnormerna för vatten. 

I en av domarna konstaterar mark- och miljööverdomstolen att utredningen inte är tillräcklig 
för att bedöma verksamhetens inverkan på vattenkvaliteten. Mark- och miljööverdomstolen 
anför dock att miljökvalitetsnormerna för vatten dels inte är av den art som anges i 5 kap. 2 § 
1 st. 1 p. miljöbalken, dels först vid senare tidpunkter innebär bindande krav på 
vattenkvaliteten. Enligt mark- och miljööverdomstolen kan verksamheten såvitt kan bedömas 
nu, förutom en viss mindre tillfällig påverkan under byggskedet, endast marginellt komma att 
påverka vattenkvaliteten. Mark- och miljööverdomstolen slår fast, med hänvisning till 2 kap. 
7 § 2 st. miljöbalken, att denna påverkan därför inte innebär något hinder mot att tillåta 
verksamheten.199 

I den andra domen konstaterade mark- och miljööverdomstolen att viss utredning rörande 
verksamhetens inverkan på vattenmiljön har presenterats. Vidare anför mark- och 
miljööverdomstolen att miljökvalitetsnormerna för vatten, dels inte fastställts vara av den art 
som anges i 5 kap. 2 § 1 st. l p. miljöbalken, dels innebär att kraven på vattenkvaliteten i 
aktuell vattenförekomst ska ha uppnåtts först den 22 december 2021. Vid sådant förhållande 
och då inget heller med någon tyngd talar för att den sökta vattenverksamheten och den 
ändrade hamnverksamheten kan förväntas medföra någon permanent försämring av 
vattenområdets status bedömer mark- och miljööverdomstolen med hänvisning till 2 kap. 7 § 
2 st. miljöbalken att det inte föreligger hinder mot att tillåta verksamheten på grund av 
påverkan på vattenmiljön.200 

I de två domarna lägger mark- och miljööverdomstolen vikt vid att miljökvalitetsnormerna för 
vatten först vid senare tidpunkter innebär bindande krav på vattenkvaliteten. Mark- och 
miljööverdomstolens uttalanden kan tolkas som att domstolen anser att miljökvalitets-
normerna för vatten inte påverkar bedömningen förrän tidsfristen för miljökvalitetsnormerna 
för vatten har löpt ut, i vart fall inte så länge verksamheten inte innebär mer än en marginell 
påverkan på vattenkvaliteten eller en permanent försämring av vattenförekomstens status. Så 
länge det är fallet tycks det som att kraven på utredningen av verksamhetens inverkan på 
miljökvalitetsnormer för vatten inte behöver vara särskilt omfattande. Viss utredning om 
verksamhetens påverkan på vattenmiljön är tillräcklig och i vissa fall behöver utredningen 
inte ens vara tillräcklig för att domstolens ska kunna bedöma verksamhetens inverkan på 
vattenkvaliteten. 

                                                
199 M 10319-09 MÖD. 
200 M 1956-10 MÖD. 
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Domstolarnas uttalanden i de två domarna går på tvärs med hur ramvattendirektivet är 
utformat. Ramvattendirektivet är utformat för att medlemstaterna ska vidta åtgärder för att 
miljömålen i art. 4 RDV ska följas inom föreskriven tid. Dessutom så innebär naturens egen 
omställningstid att förändringar av vattenkvaliteten kan ta lång tid trots att miljöpåverkan 
minskar. Krav på enskilda miljöpåverkare behöver således ställas redan nu för att 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas inom föreskriven tid. Detta gäller särskilt vid 
tillståndsprövningar eftersom verksamheter som har beviljats tillstånd skyddas av tillståndets 
rättskraft 24 kap. 1 § miljöbalken. 

3.1.4. Sammanfattning 
Av de undersökta domarna framkommer att den argumentation som framförs av företrädare 
för allmänna intressen rörande kraven på miljökonsekvensbeskrivningen i 6 kap. 7 § 2 st. 2 p. 
miljöbalken och verksamhetsutövarens bevisbörda med stöd av 2 kap. 1 § miljöbalken inte 
har fått något gehör av domstolarna. Domstolarna har dock inte ifrågasatt att lagrummen 
skulle vara tillämpliga. Av vad som framkommit beror det bristande gensvaret snarare på att 
de uppgifter och den omfattning av utredningarna som företrädarna för allmänna intressen 
efterfrågar med stöd av dessa lagrum inte uppfattas som erforderlig av domstolarna. Vilka 
uppgifter och vilken omfattning på utredningen rörande verksamhetens inverkan på 
miljökvalitetsnormer för vatten är dock svårt att avgöra.  

Till att börja med motiverar domstolarna sällan besluten att godkänna verksamhetsutövarnas 
utredning. Det framgår inte heller av den argumentation som framförs av företrädare för 
allmänna intressen respektive verksamhetsutövarna hur omfattande utredning som 
verksamhetsutövarna faktiskt har vidtagit. Det kan dock konstateras att i de domar där 
verksamhetsutövaren har ansökt om någon slags ändring av ett befintligt vattenkraftverk 
argumenterar företrädare för allmänna intressen i samtliga undersökta domar för att 
prövningen och därmed utredningen ska omfatta verksamhetsutövarens hela verksamhet. 
Domstolarna godtar dock i samtliga av dessa domar den avgränsning av ansökan som 
verksamhetsutövaren har gjort. Det innebär att det inte i någon av de undersökta domarna som 
rör någon slags ändring av ett befintligt vattenkraftverk ställs krav på att verksamhetsutövaren 
ska utreda hela verksamhetens inverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten. 
Miljökvalitetsnormerna för vatten har i de undersökta domarna således inte påverkat den 
skillnad i bedömningen av prövningens omfattning för vattenverksamheter respektive 
miljöfarlig verksamheter som förekommer i praxis. I den mån domstolarna motiverar sina 
beslut bedöms verksamhetsutövarens intresse av rättstrygghet väga tyngre än intresset av att 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas inom förskriven tid. Att miljökvalitetsnormerna 
för vatten är ett led i den svenska implementeringen av ramvattendirektivet har bedömts sakna 
betydelse för bedömningen i två av dessa domar.  

I två domar, har det faktum att tidsfristen för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas 
ännu inte har löpt ut, angetts som ett skäl för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte ska 
påverka prövningen i målet. Verksamhetsutövarna behöver i de domarna inte presentera mer 
än viss utredning om verksamhetens inverkan på vattenmiljön och i en av domarna behöver 
verksamhetsutövaren inte ens presentera en utredning som är tillräckligt för att bedöma 
verksamhetens inverkan på vattenkvaliteten. 
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Det är svårt att avgöra vilka uppgifter som domstolarna anser ska ingå i verksamhetsutövarens 
utredning. Domstolarna godtar i de flesta fall de uppgifter som verksamhetsutövarna lämnar 
men det framgår sällan av verksamhetsutövarnas anföranden vilken utredning som ligger 
tillgrund för de uppgifter som lämnas. Ett undantag finns där en domstol inte godtar de 
uppgifter som verksamhetsutövaren har lämnat utan förelägger verksamhetsutövaren att 
komplettera utredningen med uppgifter rörande verksamhetens inverkan på miljökvalitets-
normer för vatten.  Även om det är svårt att avgöra vilka uppgifter som domstolarna anser 
behöver ingå i verksamhetsutövarens utredning kan det dock konstateras att trots de krav som 
framställs av företrädare för allmänna intressen, ställer domstolarna inte i någon av de 
undersökta domarna krav på att verksamhetsutövarna ska redogöra för hur verksamheten 
påverkar de kriterier som miljökvalitetsnormerna bygger på. Av vad som framgår av 
verksamhetsutövarna argumentation lämnar verksamhetsutövarna inte heller sådana uppgifter. 
Eftersom domstolarna i de flesta fall godtar verksamhetsutövarnas utredningar kan slutsatsen 
dras att uppgifter rörande verksamhetens inverkan på de kriterier som miljökvalitetsnormerna 
bygger inte har krävts i de undersökta domarna. 

3.2. Tillämpningen av de allmänna hänsynsreglerna och 
stoppregeln 

3.2.1. Företrädare för allmänna intressen 
I tjugosju domar berör en företrädare för allmänna intressen betydelsen av miljökvalitets-
normerna för vatten för tillämpningen av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 2-6 §§ 
och/eller stoppregeln i 2 kap. 9 § miljöbalken. Företrädare för allmänna intressen 
argumenterar i samtliga domar för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska få betydelse för 
tillämpningen av de nämnda bestämmelserna. Domstolarnas redogörelse för den 
argumentation som framförs av företrädare för allmänna intressen är i dock många domar 
kortfattad. I de domar där argumentationen trots allt utvecklas, argumenterar företrädare för 
allmänna intressen i flera domar för att krav på försiktighets- och skyddsåtgärder ska ställas 
på verksamhetsutövaren på grund av att verksamheten påverkar de kriterier som 
miljökvalitetsnormerna för vatten bygger på. Vidare argumenterar företrädare för allmänna 
intressen i flera domar för att krav på försiktighets- och skyddsåtgärder behöver ställas på 
verksamheten på grund av att verksamheten riskerar att försämra vattenkvaliteten eller 
vattenförekomstens status. I en och samma dom argumenterar en företrädare för allmänna 
intressen för att verksamhetsutövaren inte har visat att de allmänna hänsynsreglerna uppfylls 
och att om kraven med stöd av de allmänna hänsynsreglerna skulle anses orimliga ska istället 
stoppregeln i 2 kap. 9 § tillämpas 

Den rättsföljd som företrädare för allmänna intressen argumenterar för är i tre domar att 
ansökan ska avslås.201 I tjugofem domar argumenterar företrädare för allmänna intressen för 
att krav på försiktighets- och skyddsåtgärder ska föreskrivas i tillståndsvillkoren.202 Bland de 

                                                
201 M 1427-07 MD Nacka, M 1881-09 MD Östersund och M 2141-10 MD Växjö. 
202 M 7841-08 MÖD, M 2460-08 MÖD, M 1405-09 MD Östersund, M 481-09 MD Nacka, M 653-10 MD 
Nacka, M 2241-09 MD Växjö, M 1227-09 MD Umeå, M 5435-04 MD Umeå, M 394-09 MD Vänersborg, M 
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sistnämnda domarna har jag inkluderat en dom där en företrädare för allmänna intressen yrkar 
att målet ska återförvisas till lägre instans för att den lägre instansen ska besluta om villkor 
om försiktighets- och skyddsåtgärder på grund av verksamhetens inverkan på miljökvalitets-
normer för vatten.203 Med krav på försiktighets- och skyddsåtgärder menar jag krav som ställs 
med stöd av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 2-6 §§ miljöbalken. I flera domar har 
företrädare för allmänna intressen flera yrkanden och i en del domar har olika företrädare för 
allmänna intressen yrkat på olika rättsföljder på grund av verksamhetens inverkan på 
miljökvalitetsnormer för vatten. Ovan redovisade kategorier överlappar därför delvis varandra 
och en del av domarna har även berörts i föregående avsnitt. 

I det följande kommer jag att redogöra för den argumentation som framförs av företrädare för 
allmänna intressen. Inledningsvis kommer jag att redogöra för argument som utgår från hur 
verksamheten påverkar de kriterier som miljökvalitetsnormerna för vatten bygger på. Därefter 
kommer jag att behandla argument som utgår från icke-försämringskravet. Jag kommer vidare 
behandla argument som utgår från verksamhetsutövarens bevisbörda. Slutligen så kommer jag 
behandla argument som rör tillämpningen av stoppregeln i 2 kap. 9 § miljöbalken. 

3.2.1.1. Kriterierna som miljökvalitetsnormerna för vatten bygger på 
I många domar argumenterar företrädare för allmänna intressen för att krav behöver ställas på 
verksamhetsutövaren för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas inom föreskriven tid. 
Argumentationen är i flera domar inte särskilt utvecklad, såsom argumentationen återges i 
domen, och det är inte alltid som det framgår hur kraven bidrar till att miljökvalitetsnormerna 
för vatten följs inom föreskriven tid.204 I de domar argumentationen ändå utvecklas 
argumenterar företrädare för allmänna intressen i de flesta fall för att krav på skydds- och 
försiktighetsåtgärder måste ställas för att verksamheten påverkar de kriterier som 
miljökvalitetsnormerna för vatten bygger på.205  

I en del av dessa domar är den berörda vattenförekomstens status lägre än den status som ska 
följas enligt fastställd miljökvalitetsnorm. Vattenförekomstens låga status blir då en 
indikation på att åtgärder behöver vidtas för att miljökvalitetsnormen ska följas inom 
föreskriven tid. Om verksamheten då påverkar ett av de kriterier som miljökvalitetsnormen är 
uppbyggd av finns det enligt företrädarna för allmänna intressen stöd för att 
verksamhetsutövarna ska vidta försiktighets- och skyddsåtgärder för att minska påverkan.206  I 
tre domar argumenterar företrädare för allmänna intressen för att verksamheten närmare 
bestämt påverkar det kriterium som föranleder att vattenförekomstens status bedöms som 

                                                                                                                                                   
1138-09 MD Växjö, M 2003-10 MD Växjö, M 4472-10 MD Växjö, M 1618-09 MD Nacka, M 25-10 MD Umeå, 
M 3074-04 MD Vänersborg, M 369-00 MD Växjö, M 4054-09 MD Växjö, M 5973-09 MÖD, M 6061-09 MÖD, 
M 2050-09 MD Nacka, M 3302-05 MD Växjö, M 5031-09 MÖD, M 1592-09 MÖD, M 1881-09 MD Östersund 
och M 4269-09 MD Nacka. 
203 M 6061-09 MÖD. 
204 M 2003-10 MD Växjö, M 1618-09 MD Nacka, M 4054-09 MD Växjö, M 5973-09 MÖD, M 6061-09 MÖD, 
M 3302-05 MD Växjö, M 5031-09 MÖD, M 1592-09 MÖD och M 4269-09 MD Nacka. 
205 M 3074-04 MD Vänersborg, M 25-10 MD Umeå, M 5435-04 MD Umeå, M 2141-10 MD Växjö, M 7841-08 
MÖD, M 2460-08 MÖD, M 2241-09 MD Växjö och M 653-10 MD Nacka. 
206 M 2141-10 MD Växjö, M 7841-08 MÖD, M 2460-08 MÖD, M 2241-09 MD Växjö och M 653-10 MD 
Nacka. 
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sämre än god. I argumentationen blir detta ytterligare ett stöd för att det är just den för 
prövningen aktuella verksamheten som behöver vidta försiktighets- och skyddsåtgärder 
eftersom påverkan på det berörda kriteriet måste minska för att miljökvalitetsnormen ska 
följas inom föreskriven tid.207 Argumentationen kan jämföras med de domar, där 
företrädarana för allmänna intressen endast i allmänna ordalag motiverar kraven på 
försiktighets- och skyddsåtgärder med att verksamheten inverkar på miljökvalitetsnormer för 
vatten. Kopplingen mellan de krav som företrädare för allmänna intressen ställer och de 
miljökvalitetsnormer för vatten som föranleder kraven blir tydligare när företrädare för 
allmänna intressen argumenterar utifrån de kriterier som miljökvalitetsnormerna för vatten 
bygger på. Som exempel kan anges M 2141-10 MD Växjö som rör tillstånd till brytning och 
utvinning av kaolin. Vattenmyndigheten som yttrar sig i målet anför att vattenförekomstens 
ekologiska status är klassificerad som otillfredsställande och att miljökvalitetsnormen är 
fastställd till god ekologisk status till 2021. Vattenförekomstens näringsstatus är en 
kvalitetsfaktor som har medfört att vattenmyndigheten har bedömt vattenförekomstens status 
till otillfredsställande. För att näringsstatusen ska förbättras är enligt vattenmyndigheten 
totalfosforkoncentration tvungen att minska. Totalfosforkoncentration är en av de parametrar 
som kvalitetsfaktorn för näringsstatus bygger på. Länsstyrelsen som till skillnad från 
vattenmyndigheten yttrar sig i sakfrågan anför att verksamheten skulle medföra ökade utsläpp 
av fosfor i en situation då alla åtgärder som är möjliga behöver vidtas för att minska utsläppen 
av fosfor, för att miljökvalitetsnormen för vatten ska följas inom föreskriven tid. 
Verksamhetens fosforutsläpp skulle enligt länsstyrelsen i ett slag omintetgöra de 
ansträngningar som andra verksamhetsutövare har vidtagit för att minska fosforutsläppen. 
Därmed menar länsstyrelsen att verksamhetsutövarens tillskott av fosfor inte skulle anses vara 
obetydligt och verksamhetsutövarens ansökan ska avslås. 

Liknande argumentation förs även i ett antal domar där miljökvalitetsnormen för 
vattenförekomsten redan följs. I dessa domar, som samtliga rör miljökvalitetsnormer för 
ytvattenförekomsters kemiska status, argumenterar företrädare för allmänna intressen för att 
krav på försiktighets- och skyddsåtgärder måste vidtas för att vattenförekomstens status inte 
ska försämras. Orsaken till att verksamheten kan medföra att vattenförekomstens status 
försämras är, enligt företrädare för allmänna intressen i dessa domar, att verksamheten kan 
medföra utsläpp av prioriterade ämnen enligt prioämnesdirektivet.208 Dessa ämnen är de 
kriterier på vilket miljökvalitetsnormerna för ytvattenförekomsternas kemiska status bygger 
på. I ytterligare en dom argumenterar företrädare för allmänna intressen för att verksamhetens 
utsläpp av kvicksilver måste begränsas eftersom halterna av kvicksilver och kvicksilver-
föreningar i vattenförekomsten inte bör öka till den 22 december 2015, i förhållande till de 
halter som har legat till grund för vattenmyndighetens statusklassificering av kemisk 
ytvattenstatus inklusive kvicksilver och kvicksilverföreningar 2009.209 Orsaken till att 
företrädarna för allmänna intressen i den sistnämnda domen inte argumenterar för att 
miljökvalitetsnormen riskerar att försämras är att vattenmyndigheterna har fastställt ett 

                                                
207 M 7841-08 MÖD, M 2460-08 MÖD och M 2241-09 MD Växjö. 
208 M 3074-04 MD Vänersborg, M 25-10 MD Umeå och M 5435-04 MD Umeå. 
209 M 4472-10 MD Växjö. 
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generellt undantag för kvicksilver. Det finns dock ett slags icke-försämringskrav i 
vattenmyndigheternas föreskrifter med avseende på kvicksilver.210 

3.2.1.2. Vattenförekomstens status får inte försämras 

I flera domar argumenterar företrädare för allmänna intressen för att krav på försiktighets- och 
skyddsåtgärder måste ställas på verksamhetsutövaren för att vattenförekomstens status inte 
ska försämras.211 Som redan berörts i avsnitt 3.1.1.1. framförs i en del av domarna kravet på 
att vattenförekomstens status inte ska försämras som ett självständigt krav.212 Det framgår inte 
i alla domar vilket stöd som företrädarna för allmänna intressen anser sig ha för att det finns 
ett icke-försämringskrav i svensk rätt. I de domar där det anges ett stöd för icke-
försämringskravet hänvisas i vissa domar både till vattenförvaltningsförordningen och till 
ramvattendirektivet,213 medan företrädare för allmänna intressen i vissa domar enbart hänvisar 
till ramvattendirektivet.214  

Redogörelsen för argumentationen som framförs av företrädare för allmänna intressen är i de 
flesta domar knapphändig. Det framgår inte varför man frångår den tolkning som 
vattenmyndigheten gör av icke-försämringskravet som en integrerad del av miljökvalitets-
normen för vatten snarare än ett självständigt krav. Det framgår inte heller i de flesta domar 
om företrädarna för allmänna intressen menar att de svenska bestämmelserna ska tolkas 
direktivkonformt eller om ramvattendirektivets icke-försämringskrav skulle vara direkt 
tillämpbart i svenska domstolar. En orsak till att företrädare för allmänna intressen i så stor 
utsträckning hänvisar till ramvattendirektivets icke-försämringskrav skulle kunna vara att det i 
doktrinen har framförts att ramvattendirektivets icke-försämringskrav avser en försämring av 
vattenkvaliteten. Vattenmyndighetens tolkning av icke-försämringskravet som en integrerad 
del av miljökvalitetsnormer för vatten innebär att en kvalitetsförsämring däremot är tillåten så 
länge den inte leder till en statusförsämring.215 Om verksamheten befaras försämra 
vattenkvaliteten men inte vattenförekomstens status kan det finnas skäl för företrädare för 
allmänna intressen att argumentera utifrån ramvattendirektivets icke-försämringskrav. 
Företrädare för allmänna intressen argumenterar dock i lika många domar för att 
verksamheten strider mot ramvattendirektivets icke-försämringskrav eftersom verksamheten 
innebär en försämring av vattenkvaliteten,216 som att verksamheten strider mot 
ramvattendirektivets icke-försämringskrav eftersom verksamheten innebär en försämring av 
vattenförekomstens status.217 Förklaringen som kan härledas till doktrinen kan därför 
ifrågasättas. 

                                                
210 Se t.ex. 11 § Länsstyrelsen Västra Götalands län (Vattenmyndigheten Västerhavet) föreskrifter om 
kvalitetskrav för vattenförekomster i distriktet 14 FS 2009:533. 
211 M 3074-04 MD Vänersborg, M 25-10 MD Umeå, M 2460-08 MÖD, M 1405-09 MD Östersund, M 4269-09 
MD Nacka, M 4054-09 MD Växjö, M 1881-09 MD Östersund, M 1592-09 MÖD och M 1227-09 MD Umeå. 
212 M 1405-09 MD Östersund, M 2460-08 MÖD, M 1881-09 MD Östersund, M 4269-09 MD Nacka, M 1592-09 
MÖD och M 1227-09 MD Umeå. 
213 M 1405-09 MD Östersund, M 2460-08 MÖD och M 1881-09 MD Östersund. 
214 M 1592-09 MÖD och M 1227-09 MD Umeå. 
215 Ekelund Entson och Gipperth s. 32. 
216 M 1592-09 MÖD, M 1227-09 MD Umeå och M 2460-08 MÖD. 
217 M 1881-09 MD Östersund och M 1405-09 MD Östersund. 
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3.2.1.3. Verksamhetsutövaren har inte fullgjort sin bevisbörda 

I en dom argumenterar en företrädare för allmänna intressen för att det inte är visat att 
verksamheten uppfyller de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken. Orsaken är att det 
inte går att vidta tillräckliga skyddsåtgärder för att miljökvalitetsnormen för vatten ska följas 
inom föreskriven tid. Domen i målet M 1881-09 MD Östersund rör frågan om tillstånd till 
anläggande av ett vattenkraftverk och har delvis redan berörts då företrädare för allmänna 
intressen även argumenterade för att miljökonsekvensbeskrivningen inte uppfyller kraven i 6 
kap. 7 § 2 st. 2 p. miljöbalken. Kammarkollegiet har låtit utföra en egen undersökning av 
verksamhetens inverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten som enligt Kammarkollegiet 
visar att det sannolikt inte skulle gå att vidta tillräckliga skyddsåtgärder för att 
miljökvalitetsnormen för god ekologisk status skulle kunna följas inom föreskriven tid. 
Kammarkollegiet anför att mark- och miljödomstolen enligt 5 kap. 3 § miljöbalken har ansvar 
för att miljökvalitetsnormerna för vatten följs genom sina beslut enligt miljöbalken. Tillstånd 
kan därför inte meddelas till verksamheten eftersom det innebär att miljökvalitetsnormen om 
god ekologisk status inte kommer att följas inom föreskriven tid och att den ekologiska 
statusen försämras. Kammarkollegiet menar att det därmed inte är visat att verksamheten på 
aktuell plats skulle innebära minsta intrång för miljön. Eftersom någon alternativ plats inte är 
anvisad av verksamhetsutövaren är ansökan därmed inte förenlig med 2 kap. 1, 3 och 6 §§ 
miljöbalken. Ansökan ska enligt kammarkollegiet därmed avslås. 

3.2.1.4. Stoppregeln i 2 kap. 9 § miljöbalken är tillämplig 

I en av de undersökta domarna argumenterar en företrädare för allmänna intressen för att en 
verksamhet som medför att miljökvalitetsnormer för vatten inte följs inom föreskriven tid 
utgör en olägenhet av väsentlig betydelse enligt 2 kap. 9 § miljöbalken. Domen i målet M 
1881-09 MD Östersund berördes även i föregående avsnitt. Kammarkollegiet argumenterar 
för att om verksamhetsutövaren på något sätt ska kunna visa att det är orimligt att iaktta 
miljökvalitetsnormen och icke-försämringskravet så ska 2 kap. 9 § miljöbalken tillämpas. 
Eftersom miljökvalitetsnormerna för vatten och icke-försämringskravet är ett genomförande 
av ramvattendirektivet är domstolen vid ett otillräckligt genomförande av ramvattendirektivet 
skyldig att tolka miljöbalken utifrån direktivets syfte. Överskridande av miljökvalitetsnormen 
för vatten ska därför anses utgöra en olägenhet av väsentlig betydelse för miljön. Sådan 
verksamhet får inte bedrivas utan att regeringen finner att det finns särskilda skäl. Detta 
innebär att den aktuella verksamheten och ansökan inte är förenlig med 2 kap. 9 § 
miljöbalken. Kammarkollegiet yrkar därför att ansökan ska avslås. 

Argumentationen i domen är intressant, inte enbart för att det är den enda domen där en 
företrädare för allmänna intressen argumenterar för att stoppregeln i 2 kap. 9 § miljöbalken är 
tillämplig, utan även för att det är en av få domar i vilken en företrädare för allmänna 
intressen argumenterar för en direktivkonform tolkning av miljöbalkens bestämmelser. Krav 
på att domstolen ska tolka miljöbalkens bestämmelser direktivkonformt kan anses framgå 
endast i ytterligare en dom som berör frågeställningen i avsnitt 3.3. Argumentationen för en 
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direktivkonform tolkning är inte heller lika tydligt i den domen som i förevarande dom.218 
Som delvis redan nämnts hänvisar företrädare för allmänna intressen i många domar till 
ramvattendirektivet men det framgår sällan hur företrädarna för allmänna intressen avser att 
domstolen sak tillämpa direktivets bestämmelser. 

3.2.2. Verksamhetsutövarna 
Som tidigare nämnts berör en företrädare för allmänna intressen i tjugosju domar betydelsen 
av miljökvalitetsnormerna för vatten för tillämpningen av de allmänna hänsynsreglerna i 2 
kap. 2-6 §§ och/eller stoppregeln i 2 kap. 9 § miljöbalken. I samtliga tre domar där en 
företrädare för allmänna intressen yrkar att ansökan ska avslås på grund av verksamhetens 
inverkan på miljökvalitetsnormer för vatten bestrider verksamhetsutövaren avslagsyr-
kandena.219  I tjugoen av de tjugofem domar i vilka företrädare för allmänna intressen har 
yrkat att krav på försiktighets- och skyddsåtgärder ska föreskrivas i tillståndsvillkoren på 
grund av verksamhetens inverkan på miljökvalitetsnormer för vatten bestrider 
verksamhetsutövaren de krav som framställs till viss del eller helt och hållet.220 Endast i fyra 
av de tjugofem domarna godtar verksamhetsutövaren i huvudsak de krav på villkor som 
företrädare för allmänna intressen ställer på grund av verksamhetens inverkan på 
miljökvalitetsnormer för vatten.221  

Verksamhetsutövarna berör endast betydelsen av miljökvalitetsnormerna för vatten för 
prövningen i målet i hälften av de domar där företrädarna för allmänna intressen lyfter 
frågan.222 I dessa domar överensstämmer de grunder som verksamhetsutövarna anför för sin 
inställning i stor utsträckning med de grunder som redovisades i avsnitt 3.1.2. 
Verksamhetsutövaren argumenterar framförallt för att verksamheten inte inverkar på 
miljökvalitetsnormerna för vatten. Dessutom argumenterar verksamhetsutövarna för att det 
föreligger rättsliga hinder för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska få betydelse för 
tillämpningen av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 2-6 §§ och stoppregeln i 2 kap. 9 § 
miljöbalken. De rättsliga hinder som lyfts fram är delvis desamma som i avsnitt 3.1.2. Utöver 
dessa hinder anför verksamhetsutövarna även att miljökvalitetsnormerna för vatten inte är 
rättsligt bindande och att miljökvalitetsnormerna för vatten ska genomdrivas genom 
åtgärdsprogrammen. Inledningsvis kommer jag följaktligen att redogöra för de argument som 
syftar till att visa att verksamheten inte inverkar på miljökvalitetsnormerna för vatten. 
Därefter kommer jag att redogöra för argument som syftar till att miljökvalitetsnormer för 
vatten inte utgör rättsligt bindande normer och slutligen kommer jag att redogöra för 
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argument som syftar till att miljökvalitetsnormerna för vatten ska genomdrivas genom 
åtgärdsprogrammen. Jag kommer dock enbart att behandla argumentationen i den 
utsträckning den inte redan har berörts i föregående avsnitt. 

3.2.2.1. Verksamheten inverkar inte på miljökvalitetsnormerna för vatten 
På liknande sätt, som rörande kraven på verksamhetsutövarnas utredningar, argumenterar 
verksamhetsutövarna rörande tillämpningen av de allmänna hänsynsreglerna och stoppregeln 
för att verksamheten inte inverkar på miljökvalitetsnormerna för vatten. I fyra domar 
argumenterar verksamhetsutövarna för att verksamheten inte inverkar på förutsättningarna för 
att miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas inom föreskriven tid och/eller för att 
verksamheten inte kommer att medföra någon försämring av vattenförekomstens status.223 

Precis som när argumentationen berörs tidigare är domstolens redogörelse för 
verksamhetsutövarens argumentation i dessa domar kortfattad. I den mån argumentationen 
ändå utvecklas så framförs, utöver de argument som berörs i avsnitt 3.1.2.2., att 
vattenmyndigheten i sin kartläggning av vattenförekomstens status har bedömt att 
miljökvalitetsnormerna kommer att följas inom föreskriven tid,224 och att ansökta åtgärder 
inte försvårar möjligheterna till framtida uppfyllande av fastställt kvalitetskrav.225  

Till skillnad från i avsnitt 3.1.2.2. argumenterar verksamhetsutövarna i tre av dessa domar 
utifrån hur verksamheten påverkar de kriterier som miljökvalitetsnormen bygger på. I en dom 
argumenterar verksamhetsutövaren för att verksamheten inte kommer att påverka den 
parameter för bedömningen av vattenförekomstens ekologiska status som företrädare för 
allmänna intressen hade uppmärksammat.226 I ytterligare två domar argumenterar 
verksamhetsutövaren för att utsläppen av metaller från verksamheten ligger långt under de 
gränsvärden som anges i prioämnesdirektivet vilket innebär att verksamheten enligt 
verksamhetsutövaren inte kommer att medföra någon försämring av vattenförekomstens 
kemiska status.227 

I en dom argumenterar verksamhetsutövaren för att de bedömningskriterier som vatten-
myndigheten har använt sig av för att klassificera vattenförekomstens status ger en felaktig 
bild av vattenkvaliteten i vattenförekomsten. Enligt verksamhetsutövaren är den aktuella 
vattenförekomsten extremt näringsfattig. Vattenmyndigheten har i sin bedömning av 
vattenförekomstens ekologiska status, i avsaknad av ett fullgott underlag, lagt stor vikt vid 
fosforhalten och därmed klassificerat vattenförekomsten till hög ekologisk status eftersom 
fosforhalten var extremt låg i vattenförekomsten. Enligt verksamhetsutövaren medför bristen 
på näring i ekosystemet att sjöns ekologiska status egentligen inte är speciellt hög trots de 
extremt låga fosforhalterna. Om vattenmyndigheten istället hade beaktat hydromorfologisk 
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påverkan som till exempel dämning och reglering skulle vattenförekomsten klassificerats till 
en lägre status.228 

Verksamhetsutövarens argumentation är ett led i en argumentation som syftar till att visa att 
verksamheten inte medverkar till att vattenförekomstens status försämras. Om vatten-
myndighetens klassificering av vattenförekomsten är för hög kan det antas att verksamheten 
inte medverkar till en försämring av vattenförekomstens status. Att argumentationen 
förekommer, om än bara i en av de undersökta domarna, är ett utryck för att vatten-
myndigheten i många fall har saknat ett fullgott underlag för statusklassificeringen av många 
vattenförekomster. Som redogjordes för i bakgrundskapitlet är det för många vatten-
förekomster endast ett fåtal kriterier som har kunnat bedömas.229 

3.2.2.2. Miljökvalitetsnormerna för vatten är inte rättsligt bindande 

Som redogjorts för i avsnitt 3.1.2.4. har verksamhetsutövaren i en dom ifrågasatt om 
miljökvalitetsnormerna för vatten är att anse vara rättsligt bindande miljökvalitetsnormer 
enligt 5 kap. miljöbalken.230 Den typen av argumentation framförs även rörande den 
frågeställning som kommer att behandlas i avsnitt 3.3..231 Liknande argumentation framförs 
även rörande hur miljökvalitetsnormerna för vatten påverkar tillämpningen av de allmänna 
hänsynsreglerna.232 I en dom argumenterar verksamhetsutövaren för att vattenmyndigheterna 
inte har haft bemyndigande att meddela rättsligt bindande miljökvalitetsnormer för vatten. 
Dessutom menar verksamhetsutövaren att syftet med kvalitetskraven inte heller är att reglera 
prövningar av enskilda verksamheter och åtgärder utan kvalitetskraven riktar sig till 
myndigheterna. Det är därför olämpligt och skulle leda till betydande rättsosäkerhet att knyta 
betydande rättsverkningar till ett så bristfälligt definierat begrepp som god ekologisk status.233 
Vad förevarande argumentation betyder för tillämpningen av de allmänna hänsynsreglerna 
framkommer inte uttryckligen av domstolens redogörelse. Verksamhetsutövaren poängterar 
dock att ansökta åtgärder inte innebär någon försämring jämfört med rådande förhållanden 
och att ansökta åtgärder inte försvårar möjligheterna till framtida uppfyllande av fastställt 
kvalitetskrav. Det skulle kunna tolkas som att verksamhetsutövaren menar att eftersom 
miljökvalitetsnormerna för vatten inte är rättsligt bindande kan krav på försiktighets- och 
skyddsåtgärder som syftar till att förbättra vattenförekomstens status inte ställas inom ramen 
för domstolens prövning. 

3.2.2.3. Åtgärdsprogram istället för individuell prövning 

Argument som syftar till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte ska genomföras genom den 
individuella prövningen framförs i fler domar av vilka ett par redan har redogjorts för i avsnitt 
3.1.2.3..234 I ytterligare en dom argumenterar verksamhetsutövaren för att miljökvalitets-
normerna istället ska genomföras genom de åtgärdsprogram som vattenmyndigheterna är 
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skyldiga att fastställa. I den domen argumenterar verksamhetsutövaren dock i första hand för 
att undantaget i 2 kap. 7 § 3 st. ska vara tillämpligt, vilket jag återkommer till i avsnitt 
3.3.2.2.. Verksamhetsutövaren verkar därmed inte helt främmande för att 
miljökvalitetsnormerna för vatten genomförs genom prövningen enligt miljöbalken. I domen 
argumenterar verksam-hetsutövaren för att det inte längre är en sist till kvarn princip som 
gäller, där varje nytt bidrag till ett överskridande är förbjudet. I stället ska det ske en 
utveckling som ska åstadkommas genom åtgärdsprogrammet och som ska träffa alla utsläpp, 
särskilt de som vållar mest skada. Verksamhetsutövaren anför att det enligt 
åtgärdsprogrammet är andra typer av påverkanskällor än den verksamhet som 
verksamhetsutövaren har sökt tillstånd för som medverkar till den största påverkan på 
förutsättningarna för att miljökvalitetsnormen skulle följas inom föreskriven tid.235  

3.2.3. Domstolarna 
I en av de tre domar där en företrädare för allmänna intressen yrkar att ansökan ska avslås på 
grund av verksamhetens inverkan på miljökvalitetsnormer för vatten, avslår domstolen 
tillståndsansökan på den grunden.236 Mer precist kan domen tolkas så att domstolen tillämpar 
stoppregeln i 2 kap. 9 § miljöbalken. I de andra två domarna beviljar domstolarna 
verksamheten tillstånd.237 I dessa domar prövar domstolarna också frågan om vilken betydelse 
som miljökvalitetsnormer för vatten får på prövningen i målet. 

Av de tjugofem domar, där företrädare för allmänna intressen har yrkat att verksam-
hetsutövarna ska vidta skydds- och försiktighetsåtgärder på grund av verksamhetens inverkan 
på miljökvalitetsnormer för vatten, prövas frågan om skydds- och försiktighetsåtgärder i tjugo 
domar.238 I de resterande fem domarna prövas inte frågan om krav på skydds- och 
försiktighetsåtgärder antingen eftersom domstolarna avslår eller avvisar ansökan eller för att 
verksamhetsutövarna godtar de krav som framställs av företrädare för allmänna intressen.239  

I en av de tjugo domar där frågan om skydds- och försiktighetsåtgärder prövas fastställer 
domstolen villkor, i allt väsentligt i enlighet med de yrkanden som framställts av företrädare 
för allmänna intressen, på grund av verksamhetens inverkan på miljökvalitetsnormer för 
vatten. I den domen skärper domstolen dessutom villkoren i förhållande till vad som yrkas av 
företrädare för allmänna intressen.240 Därutöver fastställer en domstol i en av de tjugo domar 
villkor som i vart fall i viss utsträckning motsvarar de yrkanden som framställts av företrädare 
för allmänna intressen på grund av verksamhetens inverkan på miljökvalitetsnormer för 
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vatten.241 Med att villkoren som fastställts i viss utsträckning motsvarar de yrkanden som 
framställts av företrädare för allmänna intressen, menar jag att strängare villkor har 
föreskrivits än vad som har godtagits av verksamhetsutövaren. Däremot är villkoren inte lika 
stränga som de villkor som företrädare för allmänna intressen har yrkat skulle föreskrivas. 

Det ska tilläggas att även om domstolarna inte motiverar fastställandet av krav på 
försiktighets- och skyddsåtgärder i villkoren, med verksamhetens inverkan på miljökvalitets-
normer för vatten, fastställer domstolarna villkor i allt väsentligt i enlighet med de yrkande 
som framställts av företrädare för allmänna intressen i ytterligare tre domar.242 Dessutom 
fastställer domstolarna i ytterligare sex domar villkor som i viss utsträckning motsvarar de 
yrkanden som framställts av företrädare för allmänna intressen.243 Bland dessa domar har jag 
även inbegripit en dom där domstolen undanröjer den av företrädare för allmänna intressen 
överklagade domen och återförvisat målet till underinstansen för prövning av de krav på 
försiktighets- och skyddsåtgärder som har framställt av företrädare för allmänna intressen.244 
Eftersom domstolarna i dessa domar inte motiverar sina beslut med verksamhetens inverkan 
på miljökvalitetsnormer för vatten så kommer jag inte vidare att beröra dessa domar.  

Sammanfattningsvis innebär utfallet i domstolarna att om resultatet betraktas från motsatt 
perspektiv så har domstolarna således i nio av tjugo domar inte ens till viss del fastställt de 
krav på försiktighets- och skyddsåtgärder i villkoren som framställts av företrädare för 
allmänna intressen.245 Det är dock endast i tre av dessa nio domar som domstolarna berör 
frågan om vilken betydelse miljökvalitetsnormer för vatten har för tillämpningen av de 
allmänna hänsynsreglerna och stoppregeln.246 
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Figur 7: Domstolarnas bedömning i förhållande till yrkanden framställda av företrädare för allmänna intressen om att krav på försiktighets- 
och skyddsåtgärder ska fastställas i tillståndsvillkoren. Figuren utgår från de domar där frågan om krav på försiktighets- och skyddsåtgärder 
prövas av domstolarna.  

 

I ytterligare två av de fyrtioen undersökta domarna fastställer domstolarna krav på 
försiktighets- och skyddsåtgärder i villkor, bland annat på grund av verksamhetens inverkan 
på miljökvalitetsnormer för vatten. I dessa två domar har, av vad som framkommer av 
domarna, vare sig företrädare för allmänna intressen eller verksamhetsutövarna lyft frågan om 
vilken betydelse som miljökvalitetsnormer för vatten har för prövningen i målet.247 

Inledningsvis kommer jag att redogöra för hur domstolen motiverar att miljökvalitets-
normerna för vatten kan påverka tillämpningen av stoppregeln i 2 kap. 9 § miljöbalken. 
Därefter kommer jag redogöra för hur domstolen motiverar att miljökvalitetsnormer för vatten 
kan påverka de krav på försiktighets- och skyddsåtgärder som domstolen föreskriver i 
villkoren. Slutligen kommer jag att redogöra för hur domstolen motiverar att miljökvalitets-
normer för vatten inte påverkar bedömningen av vilka krav på försiktighetsåtgärder som kan 
föreskrivas i villkoren. 

3.2.3.1. Stoppregeln i 2 kap. 9 § miljöbalken 

Som redogjorts för i avsnitt 3.2.1.4., så har företrädare för allmänna intressen argumenterat 
för att stoppregeln ska tillämpas i en enda av de undersökta domarna. I den domen tillämpar 
dock inte domstolen 2 kap. 9 § miljöbalken.248 Domstolen kan dock tolkas ha tillämpat 2 kap. 
9 § miljöbalken i en annan dom där företrädarna för allmänna intressen visserligen har yrkat 
att ansökan skulle avslås men inte argumenterat för att stoppregeln i 2 kap. 9 § miljöbalken 
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skulle tillämpas. Domen i målet M 2141-10 MD Växjö rör tillstånd till brytning och utvinning 
av kaolin. Mark- och miljödomstolen konstaterar inledningsvis att inga gränsvärdesnormer 
påverkas av verksamheten. Domstolen anför att enbart den omständighet att en verksamhet 
bidrar till att en miljökvalitetsnorm som inte är en gränsvärdesnorm inte följs, kan efter 
lagändringen inte leda till att en ansökan om tillstånd avslås. Enligt 5 kap. 3 § miljöbalken, 
har prövningsmyndigheten ändå ett ansvar för att alla typer av miljökvalitetsnormer följs. 
Med hänvisning till förarbetena, anför mark- och miljödomstolen att bedömningen av om de 
aktuella miljökvalitetsnormerna följs och vilken påverkan miljökvalitetsnormerna då får på 
tillståndsprövningen får göras inom ramen för de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 
miljöbalken. Mark- och miljödomstolen bedömer, med beaktande av det uttalade behovet att 
minska tillförseln av fosfor till vattenförekomsten som en av tre grunder,249 att verksamheten 
kan befaras föranleda olägenhet av väsentlig betydelse även om rimliga skyddsåtgärder 
vidtas. Några särskilda skäl att ändå få bedriva verksamheten bedöms inte finnas och 
verksamhetsutövarens överklagande avslogs. 

Mark- och miljödomstolens ordval är identiska med rekvisiten för 2 kap. 9 § miljöbalken. 
Även om domstolen inte uttryckligen hänvisar till lagrummet är det ett rimligt antagande att 
det är 2 kap. 9 § miljöbalken som domstolen tillämpar. Till skillnad från den argumentation 
rörande tillämpningen av 2 kap. 9 § miljöbalken som framförs av företrädarna för allmänna 
intressen i en annan dom tillämpar mark- och miljödomstolen 2 kap. 9 § miljöbalken direkt, 
utan att göra en direktivkonform tolkning av bestämmelsen utifrån ramvattendirektivets 
miljömål. Verksamhetens inverkan på miljökvalitetsnormen för ekologisk status är en av tre 
faktorer som domstolen anser kan befaras föranleda olägenhet av väsentlig betydelse även om 
rimliga skyddsåtgärder vidtas. Av betydelse för mark- och miljödomstolens bedömning är att 
det av utredningen i målet står klart att verksamheten skulle påverka ett kriterium som 
föranlett att vattenförekomstens status har bedömts som sämre än god. Påverkan på kriteriet 
totalfosfor är därför tvungen att minska för att miljökvalitetsnormen för ekologisk status 
skulle kunna följas inom föreskriven tid. Även om krav på försiktighets- och skyddsåtgärder 
ställs med stöd av de allmänna hänsynsreglerna, och som inte kan anses orimliga, skulle 
verksamheten tvärtom bidra till ökade utsläpp av fosfor. Det ska dock anmärkas att 
verksamhetens inverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten i domen endast utgör en av tre 
grunder för bedömningen av vad som utgör en olägenhet av väsentlig betydelse. Det går 
därför inte att avgöra om utgången skulle ha blivit densamma om de andra två grunderna inte 
hade förelegat. 

3.2.3.2. Miljökvalitetsnormer för vatten inverkar på vilka krav som ställs 

De kriterier som miljökvalitetsnormerna för vatten bygger på 

Som ovan redogjorts för fastställer domstolen i fyra domar krav på försiktighets- och 
skyddsåtgärder i tillståndsvillkoren på grund av verksamhetens inverkan på miljökvalitets-
normer för vatten. I en av dessa fyra domar kan, på liknande sätt som i den dom som 
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refererades i föregående avsnitt, verksamhetens inverkan på det kriterium som föranlett att 
vattenförekomstens status har klassificerats som lägre än den status som har fastställts i 
miljökvalitetsnormen för vattenförekomsten anses ha haft betydelse för domstolens 
bedömning. Domen i målet M 369-00 MD Växjö rör fastställandet av slutliga villkor för en 
pappers- och massaindustri. Länsstyrelsen godtar i sitt yttrande verksamhetsutövarens förslag 
på slutliga villkor för utsläpp av fosfor trots att länsstyrelsen anser att villkoren inte är 
tillräckliga för att miljökvalitetsnormen för ekologisk status skulle kunna följas inom 
föreskriven tid. Länsstyrelsen anser dock att ytterligare krav skulle vara orimliga enligt 2 kap. 
7 § 1 st. miljöbalken. Mark- och miljödomstolen skärper villkoret med avseende på fosfor i 
förhållande till vad såväl verksamhetsutövaren och länsstyrelsen har yrkat. Mark- och 
miljödomstolen motiverar sitt beslut med att miljökvalitetsnormen för god ekologisk status 
ska följas senast 2021. Enligt länsstyrelsens vattenförekomstanalys fanns det indikationer på 
att vattenförekomsten nedströms verksamheten troligen inte skulle kunna uppnå god 
ekologisk status på grund av utsläpp av fosfor från verksamheten och från det lokala 
reningsverket. Enligt mark- och miljödomstolen måste därför utsläppen av fosfor minska från 
både verksamhetsutövaren och avloppsreningsverket. 

Mark- och miljödomstolens resonemang ifråga är kortfattat och det sägs inte uttryckligen att 
fosfor är det kriterium som föranleder att vattenförekomstens status bedöms som sämre än 
god. Däremot är det troligt att så är fallet med tanke på att det av länsstyrelsens 
vattenförekomstanalys, som domstolen hänvisar till, framgår att vattenförekomsten har fått en 
förlängd tidsfrist för att uppnå god ekologisk status till 2021 och att utsläppen av fosfor måste 
minska för att miljökvalitetsnormen för ekologisk status ska följas inom föreskriven tid. 

Miljökvalitetsnormerna för vatten påvisar ett behov av att vidta försiktighets- och 
skyddsåtgärder 

I två domar har domstolarna i bedömningen av vilka krav på försiktighets- och skyddsåtgärder 
som ska föreskrivas i tillståndsvillkoren, tagit fasta på det behov av att vidta åtgärder som 
miljökvalitetsnormerna för vatten indikerar. I den ena domen, M 1618-09 MD Nacka, prövas 
frågan om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid verksamhetsutövarens 
kraftvärmeverk. Mark- och miljödomstolen fastställer krav på att verksamhetsutövaren ska 
genomföra en utredning under ett prövotidsförordnande, att verksamhetsutövaren ska anlägga 
en våtmark samt krav på utsläppsbegränsningar. Resultatet av utredningarna ska bland annat 
relateras till miljökvalitetsnormerna för fiskvatten och vattenförvaltningsförordningens 
bestämmelser. Kraven på dessa försiktighets- och skyddsåtgärder motiveras framförallt med 
att vattenförekomsterna bedöms vara känsliga recipienter med begränsad kapacitet att motta 
utsläppen från verksamheten. Mark- och miljödomstolen motiverar bedömningen av den ena 
vattenförekomstens känslighet med att vattenförekomsten har bedömts ha en 
otillfredsställande ekologisk status och har fått en förlängd tidsfrist till 2021 för att uppnå god 
status.  

Även i den andra domen fastställer domstolen ett utredningsvillkor. Utredningsvillkoret 
motiveras dock inte uttryckligen med verksamhetens inverkan på miljökvalitetsnormer för 
vatten. Däremot har mark- och miljödomstolen inledningsvis, i sin bedömning av behovet av 
att ställa krav på försiktighets- och skyddsåtgärder för verksamhetens utsläpp till vatten, 
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bedömt behovet mot bakgrund av bland annat vattenmyndighetens påverkansanalys. 
Vattenmyndighetens påverkansanalys har legat till grund för de miljökvalitetsnormer som har 
fastställts för vattenförekomsten. Mot bakgrund av påverkansanalysen och miljömålet en 
giftfri miljö, konstaterade mark- och miljödomstolen att det finns ett stort behov av att vidta 
åtgärder för att minska verksamhetens utsläpp till vattenförekomsten.250 

Fastställda villkor medför att verksamheten inte inverkar på miljökvalitetsnormerna för 
vatten 

I en dom får de krav på försiktighets- och skyddsåtgärder som domstolen fastställer i villkoren 
betydelse för domstolens tillåtlighetsbedömning eftersom villkoren enligt domstolen medför 
att verksamheten inte inverkar på miljökvalitetsnormerna för vatten. I domen M 167-10 MD 
Växjö prövas frågan om tillstånd till en torvtäkt. Varken företrädare för allmänna intressen 
eller verksamhetsutövaren berör, av vad som framkommer av domstolens redogörelse, frågan 
om vilken betydelse miljökvalitetsnormerna för vatten har för prövningen i målet. Mark- och 
miljödomstolen föreskriver bland annat villkor för utformningen av en sedimentationsdamm 
och för kontrollprogram för vattenkontroll. I villkoret om kontrollprogram för vattenkontroll 
föreskriver mark- och miljödomstolen att verksamhetsutövaren ska utföra provtagning i 
utgående vatten efter sedimenteringsbassänger i syfte att beskriva verksamhetens påverkan på 
recipienten avseende möjligheten att upprätthålla god ekologisk status och att innehålla 
miljökvalitetsnormen för aktuell vattenförekomst.  I domskälen motiveras inte kravet 
uttryckligen med verksamhetens inverkan på miljökvalitetsnormer för vatten. Däremot anför 
mark- och miljödomstolen i tillåtlighetsbedömningen att verksamhetens påverkan på 
vattenmiljön kommer att bli obetydligt genom bland annat kravet på sedimenteringsdammar 
och angiven högsta halt för suspenderade ämnen i utgående vatten. Under förutsättning att 
sedimenteringsdammarna och de flödesutjämnande åtgärderna har avsedd funktion bedömer 
mark- och miljödomstolen att det avledda vattnet inte ska påverka möjligheten att upprätthålla 
god ekologisk status eller att följa miljökvalitetsnormen för vattenförekomsten inom 
föreskriven tid. 

3.2.3.3. Miljökvalitetsnormer för vatten påverkar inte vilka krav som ställs 

Som redan nämnts berör domstolarna endast i fyra av de domar, där domstolarna inte bifaller 
de krav som framställts av företrädare för allmänna intressen, betydelsen av miljökvalitets-
normer för vatten för tillämpningen av de allmänna hänsynsreglerna. I en av dessa domar får 
miljökvalitetsnormerna för vatten ingen betydelse för vilka krav på försiktighets- och 
skyddsåtgärder som ställs på verksamhetsutövaren eftersom domstolen bedömer att 
verksamheten inte påverkar vattenförekomstens status.251 Jag kommer inte att beröra den 
domen mer eftersom domstolens resonemang rörande miljökvalitetsnormer för vatten är 
ytterst kortfattat. I resterande tre domar är dels bedömningen av prövningens omfattning av 
betydelse för vilka krav som ställs. Dels är bedömningen av om kraven på försiktighets- och 

                                                
250 M 3560-08 MD Vänersborg. 
251 M 1405-09 MD Östersund. 
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skyddsåtgärder ställs för att förhindra en försämring eller en förbättring av 
vattenförekomstens status, av betydelse för vilka krav som ställs. 

Prövningens omfattning 

Som berörts i avsnitt 3.1.3.2. har domstolarna i flera domar som berör någon slags ändring av 
ett befintligt vattenkraftverk bedömt att miljökvalitetsnormer för vatten inte påverkar 
prövningens omfattning. Domstolarnas ställningstagande rörande prövningens omfattning 
påverkar i flera mål indirekt vilken betydelse miljökvalitetsnormer för vatten får på 
tillämpningen av de allmänna hänsynsreglerna och stoppregeln.252 Det beror på att 
domstolarna i dessa domar endast bedömer hur den del av verksamheten som omfattas av 
prövningen påverkar miljökvalitetsnormerna för vatten och därmed vilka krav på 
försiktighets- och skyddsåtgärder som kan behöva föreskrivas. 

I M 6061-09 MÖD prövas frågan om tillstånd till upprustning och effektivisering av ett 
befintligt vattenkraftverk. Mark- och miljööverdomstolens prövning i målet är avgränsad, i 
enlighet med verksamhetsutövarens ansökan, till de ändringar av den befintliga verksamheten 
som skulle bli följden av upprustningen och effektiviseringen. I prövningen av vilka krav på 
försiktighets- och skyddsåtgärder som behöver ställas utgår mark- och miljööverdomstolen 
från den påverkan på miljön som ändringarna av verksamheten skulle förorsaka. Företrädare 
för allmänna intressen har argumenterat för att prövningen skulle omfatta hela 
verksamhetsutövarens verksamhet och samtliga anläggningar. Man menar följaktligen att 
frågan om krav på försiktighets- och skyddsåtgärder ska prövas utifrån hela verksamhetens 
miljöpåverkan. Mark- och miljööverdomstolen anför att den energiproduktionsförlust som 
skulle bli följden av de minimitappningsmängder som företrädare för allmänna intressen har 
föreslagit skulle bli så stor att ett sådant minimitappningsvillkor inte kan föreskrivas utan att 
myndigheterna ansöker om omprövning av verksamheten. Mark- och miljööverdomstolen 
utesluter visserligen inte att krav på minimitappning kan ställas eftersom verksam-
hetsutövarens vinst av att effektivisera kraftverket skulle kunna skapa utrymme för krav på 
minimitappning, om än i en betydligt mindre mängd än vad myndigheterna har yrkat. 
Däremot bedömer mark- och miljööverdomstolen att nivån på minimitappningen som då 
skulle vara aktuell ska anses som orimlig enligt 2 kap. 7 § 1 st. miljöbalken eftersom 
minimitappningsnivån inte skulle ge tillräckligt miljömässig nytta.  

Krav kan ställas för att undvika en försämring men inte för att åstadkomma en förbättring 

I två domar har domstolen gjort uttalanden som indikerar att krav kan ställas på försiktighets- 
och skyddsåtgärder för att undvika en försämring men inte för att åstadkomma en förbättring 
av vattenförekomstens status.253 Liknande uttalanden görs i ytterligare två domar som har 
behandlats i avsnitt 3.1.3.2..254 Eftersom de är intressanta för förevarande frågeställning 
kommer jag att ta upp dessa domar även i detta avsnitt. Det kan inledningsvis noteras att 
samtliga fyra domar rör vattenkraftverk. Tre av domarna rör någon slags ändring av ett 

                                                
252 M 6061-09 MÖD, M 9756-10 MÖD, M 608-10 MD Östersund och M 2642-09 MD Östersund. 
253 M 1881-09 MD Östersund och M 1427-07 MD Nacka. 
254 M 2642-09 MD Östersund och M 608-10 MD Östersund. 
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befintligt vattenkraftverk, medan den fjärde domen som jag inledningsvis kommer att 
redogöra för rör tillstånd att anlägga ett nytt vattenkraftverk i ett redan utbyggt vattendrag. 

På samma sätt som i ovan refererade M 2141-10 MD Växjö inleder mark- och 
miljödomstolen i M 1881-09 MD Östersund med att konstatera att de miljökvalitetsnormer 
som meddelats av vattenmyndigheterna är sådana normer som nämns i 5 kap. 2 § 1 st. 4 p. 
miljöbalken. Efter ändringen av 2 kap. 7 § miljöbalken omfattas inte sådana miljökvalitets-
normer av paragrafens tillämpningsområde. Med hänvisning till förarbetena anför mark- och 
miljödomstolen att det är tillräckligt att tillämpa de grundläggande hänsynskraven i 2 kap. 
miljöbalken för att uppfylla sådana så kallade målsättningsnormer. Däremot menar mark- och 
miljödomstolen att ramvattendirektivets icke-försämringskrav alltid är bindande vid 
tillståndsprövningen. Mark- och miljödomstolen bedömer att de skyddsåtgärder som 
domstolen har fastslagit begränsar den planerade verksamhetens påverkan på miljön så att 
någon ytterligare ekologisk försämring av den redan påverkade vattenförekomsten inte 
kommer att äga rum. 

Mark- och miljödomstolen konstaterar att ramvattendirektivets icke-försämringskrav alltid är 
bindande i tillståndsprövningen. Det tycks således som att mark- och miljödomstolen 
tillämpar ramvattendirektivets icke-försämringskrav direkt utan att göra en direktivkonform 
tolkning av svensk rätt. Eftersom icke-försämringskravet enligt mark- och miljödomstolen är 
bindande kan krav ställas på försiktighets- och skyddsåtgärder för att icke-försämringskravet 
ska följas. Däremot nämner mark- och miljödomstolen ingenting om fastställda krav medför 
att miljökvalitetsnormen följs inom föreskriven tid.  

Även i M 608-10 MD Östersund konstaterar mark- och miljödomstolen att ombyggnads-
arbetena inte kommer att medföra någon ytterligare försämring av den aktuella 
vattenförekomstens ekologiska eller kemiska status. Mark- och miljödomstolen anför 
dessutom att det inte framstår som rimligt att i ett mål avseende ökad dammsäkerhet ålägga 
sökanden förpliktelser till uppfyllande av vattenmyndighetens miljökvalitetsnormer med krav 
på förbättring av vattendragets status. Med hänvisning till förarbetena bedömer mark- och 
miljödomstolen att sådana krav istället bör resas inom ramen för ett åtgärdsprogram med ett 
samlat grepp på lämpliga åtgärder, bördefördelning mellan inblandade aktörer och kostnader.  

Liksom i föregående dom lägger mark- och miljödomstolen vikt vid att verksamheten inte 
medför någon försämring av vattenförekomstens status. Dessutom anför mark- och 
miljödomstolen i domen att krav på försiktighets- och skyddsåtgärder inte kan ställas för att 
förbättra vattenförekomstens status. Av betydelse för bedömningen verkar ha varit att 
vattenkraftverket är beläget i ett vattensystem med mer än tio kraftverk och flera 
årsregleringsmagasin, vilket innebär att det är många anläggningar och verksamheter som 
påverkar förutsättningarna för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas inom 
föreskriven tid. Det kan förklara varför mark- och miljödomstolen finner det lämpligare att 
krav på försiktighetsåtgärder för att förbättra vattenförekomstens status ställs inom ramen för 
ett åtgärdsprogram. Ett snarlikt resonemang förs av domstolen i ytterligare en dom.255 

                                                
255 M 2642-09 MD Östersund. 
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I M 1427-07 MD Nacka är dock domstolens uttalande inte lika tydligt som i förevarande mål 
men kan tolkas på ett liknande sätt. Efter att ha konstaterat att verksamhetsutövare bedriver 
fler verksamheter i anslutning till berörd vattenförekomst än den verksamhet som omfattas av 
ansökan slår mark- och miljödomstolen fast att domstolen inte har något annat synsätt än 
verksamhetsutövarens, när det gäller tillvägagångssättet för hur miljökvalitetsnormen för 
vatten ska uppnås. Av vad som framkommer av domen innebär verksamhetsutövarens syn på 
tillvägagångsättet för hur miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas inom föreskriven 
tid att vattenmyndigheten ska fastställa åtgärdsprogram och däri ange de åtgärder som 
behöver vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas inom föreskriven tid.  

Mark- och miljödomstolens uttalande kan utifrån vad som framkommer av verksam-
hetsutövarens inställning tolkas så att den inverkan som verksamhetsutövarens hela 
verksamhet, vilket innefattar ett antal verksamheter på olika platser i anslutning till berörd 
vattenförekomst, har på miljökvalitetsnormerna för vatten ska utredas av vattenmyndigheten 
och inte av verksamhetsutövaren inom ramen för prövningen i förevarande mål. 
Vattenmyndigheten och inte verksamhetsutövaren ska utifrån gjorda utredningar ange de 
åtgärder som behöver vidtas för att miljökvalitetsnormen för vatten ska följas inom 
föreskriven tid genom att fastställa åtgärdsprogram.  

I de tre sista refererade domarna tycks domstolarna mena att eftersom det är flera 
verksamheter som påverkar vattenförekomstens status så ska krav på försiktighets- och 
skyddsåtgärder för att förbättra vattenförekomstens status inte ställas inom ramen för 
domstolens prövning utan genom att vattenmyndigheten fastställer åtgärder i åtgärdsprogram. 
Paralleller till en sådan tolkning kan delvis dras till ett antal beslut rörande överklagade 
detaljplaner där klaganden har anfört att detaljplanerna ska bidra till att miljökvalitets-
normerna för kväveoxid och/eller partiklar i utomhusluften skulle komma att överskridas.256 
Regeringen anför som ett av skälen till att inte upphäva detaljplanebesluten i dessa mål att det 
planeras en mängd olika åtgärder för att minska halterna av kvävedioxid och partiklar. För det 
fall det visar sig att alla överskridanden inte har eliminerats då detaljplanen är genomförd, kan 
detta lösas inom ramen för förnyade åtgärdsprogram. Regeringsrätten som genom 
rättsprövning har prövat två av besluten förklarar att regeringens beslut står fast.257 
Prövningen har i dessa fall inte gjorts utifrån miljöbalken utan utifrån den gamla plan- och 
bygglagen (1987:10) där det stadgades i 2 kap. 2 § plan att planläggning inte får medverka till 
att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken överträds. Några slutsatser angående 
prövningen enligt miljöbalken går därför inte att dra. Men argumentationen i detaljplanemålen 
visar på en tendens, som förekommit redan innan fastställandet av miljökvalitetsnormer för 
vatten, att hänskjuta krav på åtgärder som syftar till att miljökvalitetsnormer ska kunna följas 
inom föreskriven tid från den individuella prövningen till åtgärdsprogrammen. Den tendensen 
kan skönjas även i de tre sista målen som redogjorts för ovan. I samtliga fyra domar lägger 
domstolarna vikt vid att verksamheten inte medverkar till att vattenförekomstens status 
försämras. I två av dessa domar hänvisas till ramvattendirektivets icke-försämringsförbud. 
                                                
256 Regeringsrättens dom 2008-01-21 i mål nr 4867-07, regeringsrättens dom 2007-02-26 i mål nr 2918-06 och 
regeringens beslut 2008-10-30 i ärende nr M2008/2556/F/P. 
257 Regeringsrättens dom 2008-01-21 i mål nr 4867-07, regeringsrättens dom 2007-02-26 i mål nr 2918-06. Se 
även Gipperth och Peijel s. 103 ff. . 
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Det tycks således som att domstolarna anser att krav på försiktighets- och skyddsåtgärder kan 
ställas inom ramen för de allmänna hänsynsreglerna för att vattenförekomstens status inte ska 
försämras. 

3.2.4. Sammanfattning 
I förhållande till de krav som har framställts av företrädare för allmänna intressen, har 
miljökvalitetsnormer för vatten haft en liten påverkan på tillämpningen av de allmänna 
hänsynsreglerna i 2 kap. 2-6 §§ miljöbalken och stoppregeln i 2 kap. 9 § miljöbalken. I de 
domar där miljökvalitetsnormerna för vatten ändå har fått betydelse för tillämpningen av de 
allmänna hänsynsreglerna och stoppregeln har dock vissa av de argument som har framförts 
av företrädare för allmänna intressen vunnit framgång, om än inte alltid i de domar där 
argumenten har framförts. Verksamhetens påverkan på de kriterier som miljökvalitets-
normerna för vatten bygger på har fått betydelse dels för bedömningen av vad som utgör en 
olägenhet av väsentlig betydelse och dels för bedömningen av vilka krav på försiktighets- och 
skyddsåtgärder som ska ställas på verksamheten. Att anmärka är att i dessa två domar är det 
företrädare för allmänna intressen och inte verksamhetsutövarna som lämnar uppgifter om hur 
verksamheten inverkar på de kriterier som miljökvalitetsnormerna för vatten bygger på. 
Iakttagelsen stämmer överens med att det av avsnitt 3.1.3.1. framgår att domstolarna i de 
undersökta domarna inte har ställt krav på att verksamhetsutövarna ska lämna sådana 
uppgifter.  

I de resterande tre domarna där miljökvalitetsnormerna för vatten påverkar tillämpningen av 
de allmänna hänsynsreglerna och stoppregeln bedömer domstolarna i två av domarna att 
miljökvalitetsnormerna för vatten och vattenförekomstens statusklassificering visar på ett 
behov av att verksamhetsutövaren vidtar försiktighets- och skyddsåtgärder. I en dom bedömer 
domstolen att de krav på försiktighets- och skyddsåtgärder som ställs kommer att medföra att 
verksamheten inte inverkar på miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Företrädare för allmänna intressen har endast i en dom argumenterat för att 2 kap. 9 § 
miljöbalken är tillämplig på grund av verksamhetens inverkan på miljökvalitetsnormer för 
vatten. En domstol har också i en dom, dock inte samma dom, bedömt att verksamhetens 
inverkan på miljökvalitetsnormer för vatten kan vara en, i vart fall som en bland flera grunder, 
olägenhet av väsentlig betydelse som medför att stoppregeln i 2 kap. 9 § miljöbalken är 
tillämplig. 

Både företrädare för allmänna intressen och domstolarna tycks lägga vikt vid att 
vattenförekomsternas status inte får försämras. Domstolarna lägger dock i flera av de 
undersökta domarna större vikt vid att vattenförekomsternas status inte försämras än att 
miljökvalitetsnormerna för vatten följs inom föreskriven tid. I flera domar gör domstolarna 
uttalanden som kan tolkas som att krav kan ställas på verksamhetsutövaren för att undvika en 
försämring, men inte för att åstadkomma en förbättring av vattenförekomsternas status.  I 
dessa domar tycks domstolarna ha givit gehör till verksamhetsutövarnas argumentation om att 
förbättringskrav ska genomdrivas med hjälp av åtgärdsprogram snarare än genom domstolens 
prövning. En annan orsak till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte får betydelse för 
tillämpningen av de allmänna hänsynsreglerna och stoppregeln är den avgränsade prövningen 
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i mål som berör någon slags ändring av ett befintligt vattenkraftverk. Eftersom prövningen 
endast avser ändringen bedömer domstolarna endast vilka försiktighet- och skyddsåtgärder 
som behöver vidtas med anledningen av ändringsarbetena. 

Domstolarna har inte tagit till sig den argumentation som har framförts av verksam-
hetsutövarna innebärande att miljökvalitetsnormer för vatten inte skulle utgöra rättsligt 
bindande miljökvalitetsnormer. Domstolarna har inte i någon av de undersökta domarna 
ifrågasatt att miljökvalitetsnormerna för vatten skulle vara något annat än just 
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken. Domstolarna har heller inte ifrågasatt 
vattenmyndigheternas kompetens att fatta beslut om rättsligt bindande miljökvalitetsnormer 
för vatten. 

Slutligen kan noteras att företrädare för allmänna intressen i ett antal domar hänvisar till 
bestämmelser i ramvattendirektivet och i två domar argumenterar för att domstolen ska göra 
en direktivkonform tolkning av svensk rätt. Domstolarna verkar visserligen, i vart fall, i två 
domar härleda ett icke-försämringskrav från ramvattendirektivet. Därutöver verkar det faktum 
att miljökvalitetsnormerna för vatten är ett led i den svenska implementeringen av 
ramvattendirektivets miljömål få liten betydelse i domstolarnas bedömning. Tvärtom har 
domstolarna i två fall som redovisas i avsnitt 3.1.3.2. uttalat att det saknar betydelse för 
bedömningen av befintliga tillstånds rättskraft, och därmed inte heller för frågan om 
prövningens omfattning i mål som rör någon slags ändring av ett befintligt vattenkraftverk, att 
miljökvalitetsnormerna för vatten är ett led i den svenska implementeringen av 
ramvattendirektivet. 

3.3. Tillämpningen av 2 kap. 7 § 2-3 st. miljöbalken 

3.3.1. Företrädare för allmänna intressen 
I fem domar argumenterar företrädare för allmänna intressen för att krav på försiktighets- och 
skyddsåtgärder ska ställas även om de skulle anses orimliga med stöd av 2 kap. 7 § 2 st. 
miljöbalken.258 I ytterligare två domar argumenterar en företrädare för allmänna intressen för 
att verksamhetsutövarens ansökan ska avslås med stöd av 2 kap. 7 § 3 st. miljöbalken 
respektive bestämmelsens tidigare motsvarighet i 16 kap. 5 § miljöbalken.259 Inledningsvis 
kommer jag att redogöra för argumentationen rörande 2 kap. 7 § 2 st. och därefter 
argumentationen rörande 2 kap. 7 § 3 st. och 16 kap. 5 § miljöbalken. 

3.3.1.1. Kraven ska fastställas även om de är orimliga 
I de flesta av de undersökta domarna där frågan om kraven kan anses rimliga att tas upp av en 
företrädare för allmänna intressen, argumenterar företrädare för allmänna intressen för att de 
krav som ställs inte ska anses vara orimliga enligt 2 kap. 7 § 1 st. miljöbalken.260 I två domar 
konstaterar dock företrädare för allmänna intressen enbart att det av 2 kap. 7 § 2 st. 
miljöbalken framgår att en avvägning enligt första stycket i bestämmelsen inte får innebära att 

                                                
258 M 2460-08 MÖD, M 653-10 MD Nacka, M 1227-09 MD Umeå, M 1592-09 MÖD och M 3488-10 MÖD. 
259 M 3488-10 MÖD och M 1654-07 MD Umeå. 
260 M 1227-09 MD Umeå, M 1592-09 MÖD, M 1881-09 MD Östersund och M 369-00 MD Växjö. 
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en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken åsidosätts.261 Det framgår inte av domstolens 
redogörelse om företrädarna för allmänna intressen anser att de egna kraven faller inom det 
utrymme som finns enligt 2 kap. 7 § 1 st. miljöbalken eller om kraven går därutöver. I 
ytterligare tre domar argumenterar företrädare för allmänna intressen visserligen för att de 
egna kraven ska anses vara rimliga, men om domstolen skulle vara av motsatt uppfattning är 2 
kap. 7 § 2 st. miljöbalken tillämplig.262  

I merparten av de domar där företrädare för allmänna intressen argumenterar för att 2 kap. 7 § 
2 st. miljöbalken ska vara tillämpligt är det vattenförekomstens ekologiska status eller 
ekologiska potential som företrädare för allmänna intressen anser kommer att påverkas av 
verksamheten.263 Efter ändringen av 2 kap. 7 § 2 st. miljöbalken, som innebar att stycket 
endast omfattar gränsvärdesnormer, är en sådan argumentation svårare att föra utan att 
hänvisa till ramvattendirektivets miljömål i art. 4 RDV. Alla domar utom en, där ekologisk 
status eller potential berörs, är dock avkunnade innan lagändringen. Det är möjligt att 
företrädaren för allmänna intressen i den domen som avkunnades efter lagändringen skrev sin 
inlaga innan ändringen trädde ikraft.264 

Endast i en av domarna i vilka företrädare för allmänna intressen argumenterar för att 2 kap. 7 
§ 2 st. miljöbalken ska vara tillämpligt är det miljökvalitetsnormer för kemisk ytvattenstatus 
som berörs. Företrädarna för allmänna intressen anser dock inte, i det målet, att det skulle vara 
möjligt att vidta tillräckliga åtgärder för att miljökvalitetsnormen för kemisk ytvattenstatus 
skulle följas inom föreskriven tid varför myndigheten i slutändan argumenterar för att 
paragrafens tredje stycke snarare än andra stycke ska tillämpas.265 Jag kommer att återkomma 
till domen i nästa avsnitt. 

I den ena av de två domarna där företrädare för allmänna intressen inte argumenterar för att 2 
kap. 7 § 2 st. miljöbalken ska vara tillämpligt konstaterar myndigheten att den berörda 
miljökvalitetsnormen för vatten inte kommer att följas även om verksamhetsutövaren vidtar 
rimliga åtgärder. I domen argumenterar myndigheten inte för att ytterligare åtgärder, utöver 
vad länsstyrelsen anser vara rimligt och vad verksamhetsutövaren också har godtagit skulle 
vidtas, trots att miljökvalitetsnormen för vatten troligen inte skulle komma att följas inom 
föreskriven tid. Det framgår inte av länsstyrelsen argumentation varför länsstyrelsen nöjer sig 
med att argumentera för åtgärder som inte kan anses orimliga enligt 2 kap. 7 § 1 st. 
miljöbalken. Det är dock ytvattenförekomstens ekologiska status som enligt myndigheten kan 
komma att påverkas negativt av den ansökta verksamheten vilket skulle kunna förklara 
länsstyrelsens argumentation.266  I den andra domen är det också vattenförekomstens 
ekologiska status som skulle kunna komma att påverkas av verksamheten. I den domen 
argumenterar dock myndigheten för att om verksamhetsutövaren på något sätt skulle kunna 
visa att det är orimligt att iaktta myndighetens krav så ska 2 kap. 9 § miljöbalken tillämpas.267 

                                                
261 M 2460-08 MÖD och M 653-10 MD Nacka. 
262 M 1227-09 MD Umeå, M 1592-09 MÖD och M 3488-10 MÖD. 
263 M 653-10 MD Nacka, M 1227-09 MD Umeå och M 2460-08 MÖD. 
264 M 2460-08 MÖD. 
265 M 3488-10 MÖD. 
266 M 369-00 MD Växjö. 
267 M 1881-09 MD Östersund. 
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3.3.1.2. Stoppreglerna är tillämpliga 

Eftersom lagändringen, som innebär att 16 kap. 5 § miljöbalken upphävs och ett nytt tredje 
stycke införs i 2 kap. 7 § miljöbalken, träder ikraft under den tidsperiod som undersökningen 
omfattar så förekommer det både en dom där en företrädare för allmänna intressen 
argumenterar för att stoppregeln i 16 kap. 5 § är tillämplig och en dom där en företrädare för 
allmänna intressen argumenterar för att 2 kap. 7 § 3 st. miljöbalken är tillämplig. 

I M 1654-07 MD Umeå rör frågan tillstånd till att anlägga ett nytt vattenkraftverk. Kortfattat 
argumenterar Kammarkollegiet för att den ansökta verksamheten innebär att man fjärmar sig 
från att nå miljökvalitetsnormen god ekologisk potential 2021. Eftersom verksamhetsutövaren 
inte har redogjort för vattenmyndighetens klassificering och miljömål för den aktuella 
vattenförekomsten har verksamhetsutövaren enligt Kammarkollegiet inte heller visat att 
hinder inte föreligger enligt 16 kap. 5 § miljöbalken. Ansökan ska därför avslås enligt 
Kammarkollegiet. 

En mer utvecklad argumentation framförs i M 3488-10 MÖD som rör bland annat dispens 
enligt 15 kap 33 § miljöbalken för tippning av muddermassor i havet. Naturvårdsverket anför, 
att trots verksamhetsutövarens bristfälliga undersökningar, kan slutsatsen dras av de 
redovisade resultaten att det finns risk för att kemisk status för vattenförekomsten kan komma 
att försämras om de aktuella muddermassorna dumpas i området och att miljökvalitetsnormen 
för kemisk ytvattenstatus, som är en gränsvärdesnorm, inte kan följas. Enligt 
Naturvårdsverket skulle därför de krav ställas som behövs för att följa en miljökvalitetsnorm 
för kemisk status, 2 kap. 7 § 2 st. miljöbalken. Bestämmelsen ska tillämpas både när det finns 
en risk för att en gränsvärdesnorm inte kommer att följas och när det konstaterats att den inte 
följs. Av åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt framgår bland annat att fortsatt 
reduktion av tillförseln av miljögifter är nödvändig för att miljökvalitetsnormen för att kemisk 
status ska uppnås. Enligt Naturvårdsverket är det därför i detta fall inte möjligt att ställa de 
krav som skulle behövas för att miljökvalitetsnormen ska följas inom föreskriven tid. 
Förutsättningarna för undantag enligt 2 kap. 7 § 3 st. är inte uppfyllda och Naturvårdsverket 
menar att ansökan ska avslås.  

Företrädarna för allmänna intressen framställer sina krav i de två domarna före, respektive 
efter den lagändring som upphäver 16 kap. 5 § miljöbalken och ersätter bestämmelsen med 2 
kap. 7 § 3 st. miljöbalken. Särskillnad av rättskraften för olika sorters miljökvalitetsnormer 
blir tydlig genom den argumentation som förs efter lagändringen i jämförelse med den 
argumentation som framförs innan lagändringen. I den senare domen poängterar 
Naturvårdsverket att miljökvalitetsnormen för kemisk ytvattenstatus är en gränsvärdesnorm 
och därför omfattas av 2 kap. 7 § 2-3 st. miljöbalken. Ett sådant tydliggörande behövs inte i 
den första domen eftersom samtliga miljökvalitetsnormer omfattas av 16 kap. 5 § 
miljöbalken. 

3.3.2. Verksamhetsutövarna 
I en av de domar i vilka företrädare för allmänna intressen argumenterar för att 2 kap. 7 § 2 st. 
miljöbalken ska vara tillämpligt godtar verksamhetsutövaren de krav på försiktighets- och 
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skyddsåtgärder som framställts av företrädarna för allmänna intressen.268 I resterande fyra 
domar, där företrädare för allmänna intressen framför en sådan argumentation, bestrider 
verksamhetsutövarna kraven på försiktighets- och skyddsåtgärder.269 Verksamhetsutövarna 
bestrider avslag på tillståndsansökan i båda de domar där företrädare för allmänna intressen 
argumenterar för att 2 kap. 7 § 3 st. respektive 16 kap. 5 § miljöbalken ska vara tillämpligt.270  

I de domar där företrädare för allmänna intressen har framfört att krav kan komma att ställas 
som går utöver vad som kan anses som rimligt eller att ansökan ska avslås med stöd av 2 kap. 
7 § 3 st. eller 16 kap. 5 § miljöbalken berör verksamhetsutövarna endast i tre domar 
betydelsen av miljökvalitetsnormer för vatten. Ett argument som framförs är att verksamheten 
inte påverkar förutsättningarna för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas inom 
föreskriven tid.271 Vidare argumenterar verksamhetsutövaren för att bestämmelserna för att 
implementera ramvattendirektivet som ännu inte trätt ikraft inte kan åberopas.272 Vilka 
bestämmelser som verksamhetsutövaren åsyftar är otydligt men miljökvalitetsnormerna för 
vatten har dock trätt ikraft när domen avkunnas. Slutligen argumenterar verksamhetsutövaren 
för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte utgör rättsligt bindande normer.273 I ingen av 
dessa domar berör verksamhetsutövarna tillämpligheten av 2 kap. 7 § 2-3 st. eller 16 kap. 5 § 
miljöbalken. De argument som framförs har utvecklats i avsnitten 3.1.2. och 3.2.2. Jag 
kommer därför inte att beröra dessa domar ytterligare. Däremot berör verksamhetsutövarna 
tillämpligheten av 2 kap. 7 § 2-3 st. miljöbalken i ett antal domar där företrädare för allmänna 
intressen inte lyfter frågan. Jag kommer därför återigen beröra dessa domar i den utsträckning 
jag inte redan har behandlat verksamhetsutövarnas argumentation. Inledningsvis kommer jag 
att redogöra för argument som syftar till att visa att miljökvalitetsnormer för vatten inte är 
gränsvärdesnormer. Därefter kommer jag att redogöra för argument som berör undantagen i 2 
kap. 7 § 3 st. miljöbalken. 

3.3.2.1. Miljökvalitetsnormerna för vatten är inte gränsvärdesnormer 

Utöver de domar i vilka verksamhetsutövarna argumenterar för att miljökvalitetsnormerna för 
vatten inte är rättsligt bindande, argumenterar verksamhetsutövarna i ett par domar för att 
miljökvalitetsnormerna för vatten inte utgör gränsvärdesnormer. 274 Det är dock enbart i en 
dom som verksamhetsutövaren uttryckligen argumenterar för att 2 kap. 7 § 2-3 st. miljöbalken 
inte är tillämpligt. I den domen argumenterar verksamhetsutövaren för att 2 kap. 7 § 2-3 st. 
miljöbalken efter lagändringen inte omfattar miljökvalitetsnormer av det slag som 
länsstyrelsen hänvisar till i målet. Verksamhetsutövaren menar att dessa miljökvalitetsnormer 
snarare är av målsättningskaraktär. Verksamhetsutövaren argumenterar därför för att taket för 
de krav som kan ställas på verksamheten framkommer genom rimlighetsavvägningen i 2 kap. 
7 § 1 st. miljöbalken.275  

                                                
268 M 653-10 MD Nacka. 
269 M 2460-08 MÖD, M 1227-09 MD Umeå, M 1592-09 MÖD och M 3488-10 MÖD. 
270 M 3488-10 MÖD och M 1654-07 MD Umeå. 
271 M 653-10 MD Nacka. 
272 M 2460-08 MÖD. 
273 M 1654-07 MD Umeå. 
274 M 10319-09 MÖD och M 1138-09 MD Växjö. 
275 M 1138-09 MD Växjö. 
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Att frågan endast lyfts i en dom kan bero på att processen i flera av de undersökta domarna 
inleddes innan ändringen av 2 kap. 7 § 2-3 st. miljöbalken och att flera av de undersökta 
domarna dessutom avkunnades innan lagändringen. Det ska noteras att företrädarna för 
allmänna intressen i den domen där frågan lyfts, uttryckligen hänvisar till vattenförekomstens 
kemiska status i domen. Av redogörelsen för verksamhetsutövarens argumentation framgår 
det inte om verksamhetsutövaren enbart avser miljökvalitetsnormen för ekologisk status, som 
länsstyrelsen också hänvisar till i domen, eller om verksamhetsutövaren även inkluderar 
vattenförekomstens kemiska status i klassificeringen av miljökvalitetsnormerna för vatten 
som målsättningsnormer. En förklaring till att verksamhetsutövaren kan ansetts ha 
argumenterat för att både miljökvalitetsnormen för ekologisk status och för kemisk status ska 
klassificeras som målsättningsnormer kan vara att domen avkunnades innan ändringen av 4 
kap. 8 b § vattenförvaltningsförordningen, som förtydligade att god ytvattenstatus med 
avseende på kemisk status utgör en gränsvärdesnorm enligt 5 kap. 2 § 1 st. 1 p. miljöbalken, 
trädde ikraft.  

3.3.2.2. Undantagen i 2 kap. 7 § 3 st. miljöbalken är tillämpliga 
Endast i en dom argumenterar verksamhetsutövaren för att undantagsregeln i 2 kap. 7 § 3 st. 
miljöbalken är tillämplig. Domen i mål M 2141-10 MD Växjö rör tillstånd till brytning och 
utvinning av kaolin. Till att börja med argumenterar verksamhetsutövaren för att 
verksamhetens påverkan på den kvalitetsfaktor som har medfört att vattenförekomstens status 
har bedömts som sämre än god ska anses som obetydlig, i förhållande till den totala påverkan. 
Verksamhetsutövaren menar dessutom att den typen av källa som verksamheten kan räknas 
till inte utgör någon av de primära utsläppskällorna enligt åtgärdsprogrammet. Vidare menar 
verksamhetsutövaren att verksamheten, som tar tillvara ett riksintresse för mineralförsörjning, 
bör kunna anses utgöra ett projekt av samhällsintresse, som enligt förarbetena, kan tillåtas 
trots att verksamheten leder till ökade föroreningar om åtgärdsprogrammet tar hänsyn till och 
kompenserar de störningar som projektet medför, enligt 2 kap. 7 § 3 st. 1 p. 
Verksamhetsutövaren kan också tänka sig att medverka till olika kompensationsåtgärder som 
skulle kunna utgöra en undantagsgrund enligt 2 kap. 7 § 3 st. 2 p. miljöbalken. 
Verksamhetsutövaren argumenterar slutligen för att förändringarna i 2 kap. 7 § miljöbalken 
har förtydligat att miljökvalitetsnormerna tar sikte på utsläpp som inte är obetydliga och att 
även om en verksamhet medför utsläpp av betydelse kan det tillåtas om verksamheten inte 
strider mot åtgärdsprogrammet eller om kompensationsåtgärder vidtas. 

3.3.3. Domstolarna 
Inte i någon av de två domarna där företrädare för allmänna intressen har yrkat avslag med 
stöd av 2 kap. 7 § 3 st. miljöbalken eller 16 kap. 5 § miljöbalken avslår domstolarna ansökan 
på dessa grunder. I en av domarna avslår dock domstolen verksamhetsutövarens ansökan men 
inte på grund av verksamhetens inverkan på miljökvalitetsnormer för vatten.276 I den andra 
domen beviljar domstolen verksamheten tillstånd.277 

                                                
276 M 3488-10 MÖD. 
277 M 1654-07 MD Umeå. 
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I tre av de fem domar i vilka företrädare för allmänna intressen argumenterar för att 2 kap. 7 § 
2 st. miljöbalken är tillämpligt prövas inte frågan om krav på skydds- och 
försiktighetsåtgärder av domstolarna. Orsaken är att verksamhetsutövarna antingen har 
godtagit kraven som framställts av företrädarna för allmänna intressen eller att ansökan har 
avvisats eller har avslagits.278 I de resterande två domarna bifaller domstolarna, i vart fall i 
viss utsträckning, de krav som framställs av företrädare för allmänna intressen.279 I den ena 
domen undanröjer mark- och miljööverdomstolen den av företrädare för allmänna intressen 
överklagade domen och återförevisar målet till mark- och miljödomstolen. Skälet till att mark- 
och miljööverdomstolen återförvisar målen är att mark- och miljödomstolen inte har prövat 
frågan om de krav på försiktighets- och skyddsåtgärder som företrädare för allmänna intressen 
har framställt. Mark- och miljööverdomstolen berör dock inte betydelsen av verksamhetens 
inverkan på miljökvalitetsnormer för vatten för sitt ställningstagande.280 Domstolen motiverar 
inte heller i den andra domen, de krav på försiktighets- och skyddsåtgärder som fastställs i 
villkoren med verksamhetens inverkan på miljökvalitetsnormer för vatten. 

 
Figur 8: Domstolarnas beslut i förhållande till avslagsyrkanden och yrkanden om att fastställa krav på försiktighets- och skyddsåtgärder i 
tillståndsvillkoren framställda av företrädare för allmänna intressen. Yrkandena motiveras med 2 kap. 7 § 2-3 st. eller 16 kap. 5 § miljöbalken 
som grund 

 

Det är således endast i en av de domar i vilka företrädare för allmänna intressen argumenterar 
för att 2 kap. 7 § 2-3 st. eller 16 kap. 5 § miljöbalken ska tillämpas som domstolen berör 
tillämpligheten av bestämmelserna.281 Domstolarna berör dock tillämpligheten av lagrummen 
i ytterligare ett antal domar som har behandlats i avsnitten 3.1. och 3.2.. I ingen av dessa 
domar avslår dock domstolen verksamhetsutövarens ansökan. Domstolarna fastställer inte 

                                                
278 M 653-10 MD Nacka, M 1227-09 MD Umeå och M 3488-10 MÖD. 
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280 M 2460-08 MÖD. 
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heller i någon av dessa domar de krav på försiktighets- och skyddsåtgärder som har yrkats av 
företrädare för allmänna intressen. 282 

Jag kommer inledningsvis att redogöra för domstolarnas tillämpning av 2 kap. 7 § 2-3 st. 
miljöbalken för att därefter behandla domstolarna klassificering av miljökvalitetsnormer för 
vatten som andra miljökvalitetsnormer än gränsvärdesnormer. 

3.3.3.1. 2 kap. 7 § 3 st. miljöbalken omfattar endast gränsvärdesnormer 
I den dom där en företrädare för allmänna intressen har yrkat avslag med stöd av 16 kap. 5 § 
miljöbalken beviljar som redan nämnts mark- och miljödomstolen tillstånd till verksamheten. 
Mark- och miljödomstolen motiverar sitt beslut med att miljökvalitetsnormerna för vatten 
enligt förarbetena ska hänföras till övriga normer i 5 kap. 2 § 2 st. 4 p. miljöbalken. Enligt 
mark- och miljödomstolen innebär det att 2 kap. 7 § 2-3 st. miljöbalken efter lagändringen, 
inte är tillämpliga i det förevarande fallet. För att uppfylla sådana normer ska i stället de 
grundläggande hänsynskraven i 2 kap. användas.283 

Som nämnts berörs domstolarna tillämpligheten av 2 kap. 7 § 2-3 st. miljöbalken i fler domar. 
I flera av de undersökta domarna där företrädare för allmänna intressen yrkar avslag på 
ansökan på grund av verksamhetens inverkan på miljökvalitetsnormer för vatten, beviljar 
domstolen verksamheten tillstånd bland annat med motiveringen att miljökvalitetsnormer för 
vatten inte utgör gränsvärdesnormer enligt 5 kap. 2 § 1 st. 1 p. miljöbalken och därmed inte 
omfattas av stoppregeln i 2 kap. 7 § 3 st. miljöbalken.284 I ytterligare en dom drar domstolen 
slutsatsen, i samband med bedömningen av vilka villkor som ska föreskrivas i tillståndet, att 
eftersom miljökvalitetsnormerna för vatten inte är gränsvärdesnormer så kan inte strängare 
krav på verksamheten ställas än vad som följer av rimlighetsavvägningen i 2 kap. 7 § 1-2 st. 
miljöbalken.285  

Domstolarnas uttalanden indikerar att särskillnaden av rättsverkan mellan olika slags 
miljökvalitetsnormer utgör ett hinder mot att verksamhetens inverkan på miljökvalitets-
normerna för vatten ska få betydelse för domstolens prövning. Det kan dock ifrågasättas om 
lagändringen har så stor praktisk betydelse som domstolarnas uttalanden indikerar. Som 
beskrevs i bakgrundskapitlet har 16 kap. 5 § miljöbalken tillämpats restriktivt.286 I ingen av de 
undersökta domarna som avkunnas innan lagändringen har heller den tidigare stoppregeln i 16 
kap. 5 § miljöbalken tillämpats. Tre av ovan nämnda domar där den nya bestämmelsen i 2 
kap. 7 § 3 st. tillämpas avser visserligen nya verksamheter och skulle därför teoretiskt sett ha 
kunnat stoppas med stöd av 16 kap. 5 § miljöbalken om målen hade avgjorts innan 
lagändringen.287 Eftersom domstolen inte gör en egen bedömning av verksamhetens inverkan 

                                                
282 M 2642-09 MD Östersund, M 1881-09 MD Östersund, M 10319-09 MÖD och M 1956-10 MÖD. I de två 
senare domarna hänvisar domstolarna till 2 kap. 7 § 2 st. miljöbalken men eftersom domstolarna bedömer 
verksamhetens tillåtlighet tolkar jag det som att det är paragrafens tredje stycke som avses.  
283 M 1654-07 MD Umeå. 
284 M 1881-09 MD Östersund, M 10319-09 MÖD och M 1956-10 MÖD. 
285 M 2642-09 MD Östersund. 
286 Se avsnitt 2.2.3.2. . 
287 M 1881-09 MD Östersund, M 1654-07 MD Umeå och M 10319-09 MÖD. 
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på miljökvalitetsnormerna för vatten i två av domarna288 och i den tredje domen289 gör 
bedömningen på ett underlag som domstolen själv anser är bristfälligt går det dock inte att 
avgöra om tillåtligheten skulle ha bedömts annorlunda om målen hade avgjorts innan 
lagändringen.  

3.3.3.2. Miljökvalitetsnormer för vatten är inte gränsvärdesnormer 
Uttalandena i domarna om att miljökvalitetsnormer för vatten inte utgör gränsvärdesnormer 
enligt 5 kap. 2 § 1 st. 1 p. miljöbalken och därmed inte omfattas av stoppregeln i 2 kap. 7 § 3 
st. miljöbalken alternativt att strängare krav än vad som är rimligt inte kan riktas mot 
verksamhetsutövaren enligt 2 kap. 7 § 1-2 st. miljöbalken är intressanta av ytterligare ett skäl. 
Uttalandena avser såsom de är formulerade miljökvalitetsnormer för vatten generellt. 
Domarna kom innan regeringens tydliggörande av att miljökvalitetsnormer för 
ytvattenförekomsters kemiska status utgör gränsvärdesnormer, 4 kap. 8 b § vatten-
förvaltningsförordningen. Den tidigare otydligheten i vattenförvaltningsförordningen kan 
därför vara en förklaring till domstolarnas generella uttalande. Det kan dock argumenteras för 
att domstolarna, om de utifrån prioämnesdirektivet hade gjort en direktivkonform tolkning av 
miljöbalkens bestämmelser redan innan ändringen av vattenförvaltningsförordningen skulle 
ha kommit till slutsatsen att i vart fall miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomsters kemiska 
status utgör gränsvärdesnormer enligt 5 kap. 2 § 1 st. 1 p. miljöbalken. Det är dock inte givet 
att bedömningen i de aktuella domarna skulle ha blivit annorlunda om domstolarna hade 
nyanserat sina uttalanden. I tre av domarna framgår det av omständigheterna i målen att det är 
vattenförekomstens ekologiska status eller potential som den ansökta verksamheten kan 
komma att påverka. 290 Som nämnts har det ifrågasatts om ekologisk status och potential utgör 
gränsvärdesnormer. I ytterligare en dom framkommer det inte uttryckligen vilka 
miljökvalitetsnormer för vatten som skulle kunna beröras av verksamheten men det finns inte 
heller några indikationer i domen om att verksamheten skulle kunna påverka 
vattenförekomstens kemiska status.291 Däremot kan det argumenteras för att verksamheten i 
M 1956-10 MÖD, som rör tillstånd till anläggande av hamn, skulle kunna beröra 
ytvattenförekomstens kemiska status. I domen framgår det att det förekommer förorenande 
ämnen i bottensedimenten som skulle kunna spridas till vattnet som följd av verksamheten. 
Eftersom domstolen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen utan att verksamhetsutövaren, 
av vad som framkommer av domen, har redogjort för verksamhetens inverkan på 
vattenförekomstens kemiska status går det dock endast att konstatera att det är möjligt att 
vattenförekomstens kemiska status skulle påverkas av verksamheten. Utgången i målet skulle 
möjligen ha kunnat bli annorlunda om domstolen hade gjort en mer nyanserad prövning av 
klassificeringen miljökvalitetsnormerna för vatten i det målet.  

Det ska slutligen anmärkas att domstolarna inte i någon av domarna bedömer klassificeringen 
av miljökvalitetsnormerna för vatten mot bakgrund av ramvattendirektivets miljömål i art. 4 
RDV. Som framkommer av bakgrundskapitlet kan, en tolkning av ramvattendirektivets 

                                                
288 M 1881-09 MD Östersund och M 1654-07 MD Umeå. 
289 M 10319-09 MÖD. 
290 M 1881-09 MD Östersund, M 2642-09 MD Östersund och M 1654-07 MD Umeå. 
291 M 10319-09 MÖD. 



96 

  

miljömål i art. 4 RDV som rättsligt bindande, få betydelse för om miljökvalitetsnormerna för 
vatten ska betraktas som gränsvärdesnormer eller inte. I de undersökta domarna tycks dock 
ramvattendirektivets miljömål i art. 4 RDV inte ha inverkat på domstolarnas klassificering av 
miljökvalitetsnormerna för vatten. Jag sammanfattar domstolarnas bedömning av 
ramvattendirektivet betydelse i avsnitt 3.2.4.   

3.3.4. Sammanfattning 
Miljökvalitetsnormerna för vatten har i ingen av de undersökta domarna påverkat 
tillämpningen av 2 kap. 7 § 2-3 st. miljöbalken. En orsak är att de domar där domstolarna 
berör frågan är avkunnade efter lagändringen som innebär att en särskillnad av 
miljökvalitetsnormernas rättsverkan görs mellan gränsvärdesnormer i 5 kap. 2 § 1 st. 1 p. 
miljöbalken och andra miljökvalitetsnormer. Eftersom domstolarna i de undersökta domarna 
har klassificerat miljökvalitetsnormer för vatten som andra miljökvalitetsnormer än 
gränsvärdesnormer är 2 kap. 7 § 2-3 st. miljöbalken inte tillämpliga. En förklaring till 
klassificeringen kan vara att de miljökvalitetsnormer för vatten som har berörts i dessa domar 
har framförallt varit miljökvalitetsnormer för ekologisk status och ekologisk potential. Det är 
också framförallt dessa miljökvalitetsnormer som företrädare för allmänna intressen har 
argumenterat ska omfattas av 2 kap. 7 § 2-3 st. miljöbalken. Den ändring som gjordes av 
vattenförvaltningsförordningen innebar att det förtydligades att miljökvalitetsnormer för 
ytvattenförekomsters kemiska status utgör gränsvärdesnormer. Däremot framgår det 
fortfarande inte av vattenförvaltningsförordningen vad för slags miljökvalitetsnormer som 
miljökvalitetsnormer för ekologisk status och ekologisk potential utgör. Det finns ett 
förarbetsuttalande som klassificerar samtliga miljökvalitetsnormer för vatten som övriga 
normer enligt 5 kap. 2 § 1 st. 4 p. miljöbalken. Det är därför möjligt att domstolarna med stöd 
av förarbetsuttalandena har bedömt att 2 kap. 7 § 2-3 st. miljöbalken inte är tillämpliga i de 
undersökta domarna. Domstolarna uttalande om klassificeringen av miljökvalitetsnormerna 
för vatten som andra normer än gränsvärdesnormer har dock i flera av de undersökta domarna 
varit generella. I vart fall i en av domarna kan även miljökvalitetsnormer för ytvatten-
förekomsters kemiska status ha berörts. Uttalandet gjordes dock innan ändringen av 
vattenförvaltningsförordning. Det är därför möjligt att utfallet hade blivit ett annat om domen 
hade avkunnats efter ändringen av vattenförvaltningsförordningen.  
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4. Diskussion 
Av inlednings- och bakgrundskapitlen framgår, att för en fullständig operationalisering av 
miljömål måste enligt Gipperths teori om den ideala miljökvalitetsnormen 
rättsverkanskriteriet vara uppfyllt. Om rättsverkanskriteriet är uppfyllt kan miljökvalitets-
normerna för vatten fungera som navigeringsregler och styra utvecklingen bort från en 
vattenstatus som inte är god. Eftersom det är detsamma som att miljökvalitetsnormerna för 
vatten följs så är uppfyllandet av rättsverkanskriteriet en rättslig förutsättning för att 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas inom föreskriven tid. I miljöbalken kan 
rättsverkanskriteriet anses vara uppfyllt ifråga om gränsvärdesnormer genom bestämmelserna 
i 2 kap. 7 § 2-3 st. miljöbalken.292  

Av inlednings- och bakgrundskapitlen framgår vidare att även om Gipperths 
rättsverkanskriterium inte är uppfyllt kan miljökvalitetsnormerna för vatten i viss 
utsträckning, om än inte fullständigt, operationaliseras till krav riktade mot enskilda genom att 
domstolarna tillämpar de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 2-6 §§ och stoppregeln i 2 kap. 9 
§ miljöbalken. Detta förutsätter att domstolarna tillämpar de allmänna hänsynsreglerna och 
stoppregeln i syfte att miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas inom föreskriven tid. Det 
förutsätter även att miljökvalitetsnormerna för vatten utgör en del av beslutsunderlaget i 
tillståndsprövningen. Om domstolarna inte genomdriver de formella regler som rör 
verksamhetsutövarens utredning, på så sätt att verksamhetens inverkan på miljökvalitets-
normerna för vatten ingår i utredningen, kommer miljökvalitetsnormerna för vatten svårligen 
kunna påverka tillämpningen av de materiella reglerna. Om domstolarna inte genomdriver de 
allmänna hänsynsreglerna och stoppregeln på så vis att miljökvalitetsnormerna för vatten kan 
följas inom föreskriven tid, så finns det en risk för ett genomförandeunderskott. Om det finns 
risk för ett genomförandeunderskott så brister de rättsliga förutsättningar för att 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas inom föreskriven tid.293 

Inledningsvis kommer jag behandla huruvida rättsverkanskriteriet kan anses vara uppfyllt i de 
undersökta domarna. Därefter kommer jag att behandla huruvida de allmänna hänsynsreglerna 
i 2 kap. 2-6 §§ miljöbalken och stoppregeln i 2 kap. 9 § miljöbalken genomdrivs på så vis att 
miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas inom föreskriven tid.  

4.1. Rättsverkanskriteriet 
I kapitel tre framkommer att miljökvalitetsnormerna för vatten inte i någon av de undersökta 
domarna har påverkat tillämpningen av 2 kap. 7 § 2-3 st. miljöbalken. Domstolarna har i de 
undersökta domarna klassificerat miljökvalitetsnormer för vatten som andra 
miljökvalitetsnormer än gränsvärdesnormer. Därmed är 2 kap. 7 § 2-3 st. miljöbalken inte 
tillämplig. Som redogjorts för i kapitel tre kan en förklaring till klassificeringen vara att de 
miljökvalitetsnormer för vatten som har berörts i dessa domar framförallt har varit 
miljökvalitetsnormer för ekologisk status och ekologisk potential. Domstolarna uttalanden, 

                                                
292 Se avsnitt 1.4.2.2. och avsnitt 2.3. . 
293 A.a. st. . 
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om klassificeringen av miljökvalitetsnormerna för vatten som andra normer än 
gränsvärdesnormer, har dock i flera av de undersökta domarna varit generella. I vart fall i en 
av domarna kan även miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomsters kemiska status ha 
berörts. Uttalandet gjordes dock innan ändringen av vattenförvaltningsförordning. Det är 
därför möjligt att utfallet hade blivit ett annat om domen hade avkunnats efter ändringen av 
vattenförvaltningsförordningen.294 

Resultatet betyder att rättsverkanskriteriet inte är uppfyllt, i vart fall inte för 
miljökvalitetsnormerna för ekologisk status och ekologisk potential. Det finns ingen 
rättsgrund som kopplar samman dessa miljökvalitetsnormer med materiella regler riktade mot 
enskilda. Det finns därmed ingen rättsgrund som hindrar verksamhetsutövare från att öka sin 
påverkan på en vattenförekomst där miljökvalitetsnormerna för ekologisk status och 
ekologisk potential riskerar att inte följas inom föreskriven tid. Genomförandet av 
miljökvalitetsnormerna för ekologisk status och ekologisk potential utgör därför inte ens ett 
passivt genomförande. Genomförandet av miljökvalitetsnormerna för ekologisk status och 
ekologisk potential innebär än mindre ett aktivt genomförande. Det finns ingen rättsgrund för 
att ställa ytterligare krav på en verksamhetsutövare i fall att en miljökvalitetsnorm för 
ekologisk status eller ekologisk potential inte följs, än vad som följer av de allmänna 
hänsynsreglerna i 2 kap. 2-6 §§ miljöbalken och stoppregeln i 2 kap. 9 § miljöbalken. Den 
rättsliga operationaliseringen av miljökvalitetsnormerna för ekologisk status och ekologisk 
potential brister därmed. Det föreligger risk för ett genomförandeunderskott. 

För miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomsters kemiska status går det däremot än så länge 
inte att dra samma slutsatser. Samtliga domar där domstolarna berör tillämpningen av 2 kap. 7 
§ 2-3 st. miljöbalken har avkunnats innan förtydligandet i vattenförvaltningsförordningen kom 
till stånd. Det finns därför en möjlighet, att den tendens hos domstolarna till generalisering av 
rättsverkan av miljökvalitetsnormer för vatten som har framgått av de undersökta domarna 
kommer att upphöra. Även rörande miljökvalitetsnormer för grundvattenförekomster måste 
eventuella slutsatser dras med viss försiktighet. Ingen av de domar där domstolarna bedömer 
tillämpligheten av 2 kap. 7 § 2-3 st. miljöbalken berör miljökvalitetsnormer för 
grundvattenförekomster. Eftersom domstolarna i domarna har uttalat sig generellt om 
miljökvalitetsnormer för vatten och eftersom ändringen i vattenförvaltningsförordningen inte 
avser miljökvalitetsnormer för grundvattenförekomster talar dock mycket för att 
rättsverkanskriteriet inte heller är uppfyllt för dessa miljökvalitetsnormer. 

4.2. Genomdrivandet av de allmänna hänsynsreglerna och 
stoppregeln 

4.2.1. Prövningens omfattning 
Som framgår av kapitel tre, har domstolarna inte i någon av de undersökta domarna 
hörsammat de krav som har framställts av företrädare för allmänna intressen om att 
verksamhetsutövarna ska utreda hela verksamhetens inverkan på miljökvalitetsnormerna för 

                                                
294 Se avsnitt 3.3.3.2. . 
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vatten. Detta gäller domar som rör någon slags ändring av ett befintligt vattenkraftverk. 
Domstolarna har således i samtliga av dessa fall godtagit verksamhetsutövarens avgränsning 
av ansökan till att avse den ansökta ändringen. Därmed avgränsas verksamhetsutövarnas 
utredning till den ansökta ändringens inverkan på miljökvalitetsnormer för vatten.295  

Miljökvalitetsnormerna för vatten har i de undersökta domarna således inte påverkat 
skillnaden i bedömning av prövningens omfattning för vattenverksamheter respektive 
miljöfarlig verksamheter som förekommer i praxis. Som framkommer i kapitel tre medför 
detta att domstolarna endast bedömer den ansökta ändringens inverkan på 
miljökvalitetsnormer för vatten. Därmed kan krav på försiktighets- och skyddsåtgärder endast 
ställas i den mån som den ansökta ändringen motiverar sådana krav.296 Den avgränsade 
prövningen blir således ett hinder för att miljökvalitetsnormer för vatten ska få genomslag i 
tillståndsprövning som rör någon slags ändring av befintliga vattenkraftverk. Den avgränsade 
prövningen kan jämföras med prövningens omfattning ifråga om miljöfarliga verksamheter 
enligt 9 kap. miljöbalken. Verksamhetsutövaren kan visserligen ansöka om ändringstillstånd 
för miljöfarlig verksamhet enligt 16 kap. 2 § 3 st. miljöbalken. Ändringstillstånd ska dock 
enligt förarbetena vara lämpligt bland annat med hänsyn till vad som från miljösynpunkt är 
nödvändigt med anledning av den ansökta ändringen. 297 En sådan lämplighetsprövning görs 
inte ifråga om vattenverksamheter.  

Eftersom miljökvalitetsnormer är effektorienterade regler måste miljökvalitetsnormerna för 
vatten överföras till materiella krav riktade mot enskilda för att miljökvalitetsnormerna ska 
kunna få genomslag. Lagstiftaren har inte i samband med fastställandet av miljökvalitets-
normer för vatten lagstiftningsvägen ändrat befintlig praxis rörande prövningens omfattning i 
mål om vattenverksamheter. Lagstiftaren har inte heller infört någon rättsgrund som kopplar 
samman miljökvalitetsnormerna för vatten med kraven på prövningens och därmed 
utredningens omfattning. Eftersom verksamhetsutövarna i dessa domar har tillstånd till den 
befintliga verksamheten och då det saknas rättsgrund för att inkludera den befintliga 
verksamheten i förevarande prövning så innebär verksamhetsutövarens materiella rättsläge att 
den befintliga verksamheten får bedrivas på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormerna för 
vatten inte följs inom föreskriven tid. Det innebär, att det bristande genomdrivandet av krav 
på verksamhetsutövarens utredning i dessa fall likväl kan benämnas som en brist i 
överföringen av miljökvalitetsnormer för vatten till materiella krav riktade mot enskilda. 
Operationaliseringen av miljökvalitetsnormer för vatten brister således i mål som rör någon 
slags ändring av vattenkraftverk. Det föreligger därmed en risk för ett genomförande-
underskott. 

4.2.2. Tidsfristen har ännu inte löpt ut 
I kapitel tre framgår, att det faktum att tidsfristen för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska 
följas ännu inte har löpt ut, har angetts som ett skäl i två domar för att miljökvalitetsnormerna 
för vatten inte ska påverka prövningen i målet. Verksamhetsutövarna behöver i de domarna 

                                                
295 Se avsnitt 3.1.3.1. och 3.1.3.2. . 
296 Se avsnitt 3.2.3.3. . 
297 Prop. 2004/05:129 s. 62 f. 
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inte presentera mer än viss utredning om verksamhetens inverkan på vattenmiljön och i en av 
domarna behöver verksamhetsutövaren inte ens presentera en utredning som är tillräckligt för 
att bedöma verksamhetens inverkan på vattenkvaliteten.298  

Miljökvalitetsnormerna för vatten är visserligen framåtsyftande. För att miljökvalitets-
normerna ska följas inom föreskriven tid måste dock krav ställas på enskilda som påverkar 
förutsättningarna för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas, innan tidsfristen har löpt 
ut. Naturens egen omställningstid innebär att förändringar av vattenkvaliteten kan ta lång tid 
trots att miljöpåverkan minskar. Det räcker därmed inte alltid med att vidta försiktighets- och 
skyddsåtgärder det datum när miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas. Naturens 
omställningstid innebär att det kan ta tid innan försiktighets- och skyddsåtgärder får verkan på 
vattenkvaliteten. Verksamheter som har beviljats tillstånd skyddas dessutom av tillståndets 
rättskraft enligt 24 kap. 1 § miljöbalken vilket innebär stora svårigheter att i efterhand ställa 
krav på den verksamhetsutövare som har beviljats tillstånd. Det finns en möjlighet, att under 
vissa särskilt angivna omständigheter återkalla eller ompröva befintliga tillstånd enligt 24 kap. 
3 och 5 §§ miljöbalken. Förutsättningarna för omprövning och återkallelse måste dock vara 
uppfyllda. Dessutom riskerar ett omprövnings- eller återkallelseförfarande att försena, att de 
krav på försiktighets- och skyddsåtgärder ställs som krävs för att miljökvalitetsnormerna för 
vatten ska följas inom föreskriven tid. Ramvattendirektivet är också utformat på så sätt att 
medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att miljömålen i art. 4 RDV ska följas inom 
föreskriven tid. Medlemsstaterna kan inte vänta med att vidta åtgärder tills det är konstaterat 
att miljömålen inte följs. Bland annat ska de åtgärder som fastställs i åtgärdsprogrammen vara 
operativa senast 2012 för att miljömålen ska kunna uppnås till 2015. 

Om krav på verksamhetsutövarnas utredning i fråga om verksamhetens inverkan på 
miljökvalitetsnormer för vatten inte kan ställas, innan tidsfristen för att följa 
miljökvalitetsnormerna för vatten har löpt ut, innebär det stora svårigheter för att ställa krav 
på tillräckliga försiktighets- och skyddsåtgärder. Om underlaget brister med avseende på 
verksamhetens inverkan på miljökvalitetsnormer för vatten är det svårt att avgöra vilka 
försiktighets- och skyddsåtgärder som behöver vidtas för att miljökvalitetsnormerna för vatten 
ska följas inom föreskriven tid. Domstolarnas bedömning kan tolkas som en 
genomdrivandebrist eftersom det utrymme som finns för att ställa krav på försiktighets- och 
skyddsåtgärder för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas inom föreskriven tid inte 
används. På samma sätt som i avsnitt 4.2.1. kan dock domstolens bedömning även tolkas som 
en brist i överföringen av miljökvalitetsnormerna för vatten till materiella krav riktade mot 
enskilda. Domstolarnas bedömning innebär att de krav på försiktighets- och skyddsåtgärder, 
som krävs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas inom föreskriven tid, svårligen 
kan ställas på verksamhetsutövarna innan tidsfristen för miljökvalitetsnormerna för vatten har 
löpt ut. Det medför att miljökvalitetsnormerna för vatten i stor utsträckning inte kommer att 
överföras till materiella krav riktade mot enskilda förrän tidfristen har löpt ut. Oavsett om 
domstolarnas bedömning klassificeras som ett genomdrivandeproblem eller ett 
överföringsproblem så brister operationaliseringskedjan. Det föreligger därmed en risk för ett 
genomförandeunderskott. 

                                                
298 Se avsnitt 3.1.3.3. . 
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Det ska dock anmärkas att tidsfristen enbart har givits en avgörande betydelsen för 
miljökvalitetsnormernas rättsverkan i två domar. Domarna kommer visserligen från mark- och 
miljööverdomstolen, och kan därför förväntas få viss betydelse för underinstansernas 
bedömningar framöver. Domarna har dock överklagats till högsta instans. I skrivandets stund 
har beslut om prövningstillstånd ännu inte meddelats. Det är därför fortfarande osäkert om 
domarna kommer att vinna laga kraft och därmed även osäkert vilken betydelse som domarna 
kommer att få för domstolarnas bedömning i framtida mål. 

4.2.3. Förbättringskrav kan inte ställas 
Som framkommer av kapitel tre tycks både företrädare för allmänna intressen och 
domstolarna lägga vikt vid att vattenförekomsternas status inte får försämras. Domstolarna 
lägger dock i flera av de undersökta domarna större vikt vid att vattenförekomsternas status 
inte försämras än att miljökvalitetsnormerna för vatten följs inom föreskriven tid. I fyra domar 
gör domstolarna uttalanden som kan tolkas som att krav kan ställas på verksamhetsutövaren 
för att undvika en försämring, men inte för att åstadkomma en förbättring av 
vattenförekomsternas status.299   

I vart fall i tre av dessa domar tycks domstolarna ha givit gehör till verksamhetsutövarnas 
argumentation om att förbättringskrav ska genomdrivas med hjälp av åtgärdsprogram snarare 
än genom domstolens prövning. Ett sådant resonemang leder in i en cirkel eftersom krav 
riktade mot enskilda inte kan ställas med stöd av åtgärdsprogrammen. Åtgärdsprogrammen är 
riktade till myndigheter enligt 5 kap. 8 § miljöbalken. Enligt förarbetena ska myndigheter och 
kommuner använda de verktyg som de redan förfogar över inom ramen för miljöbalken.300  
När det gäller tillståndspliktiga verksamheter som omfattas av tillståndets rättskraft enligt 24 
kap. 1 § miljöbalken kan som utgångspunkt inte krav ställas rörande frågor som har prövats i 
tillståndsprövningen. Undantag gäller visserligen för återkallelse och omprövning av tillstånd 
enligt 24 kap. 3 och 5 §§ miljöbalken. Det är dock problematiskt, att bevilja verksamheter 
tillstånd, utan att ställa de krav som krävs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas 
inom föreskriven tid, för att myndigheter och kommuner därefter ska initiera en ny 
omprövnings- eller återkallelseprocess av samma tillstånd för att miljökvalitetsnormerna för 
vatten ska följas inom föreskriven tid. Om syftet är att miljökvalitetsnormerna för vatten ska 
följas inom föreskriven tid, medför dubbla processer en fördröjning av fastställandet av de 
krav som krävs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas inom föreskriven tid. 
Dessutom är det samma kravregler i 2 kap. 2-6 §§ och 2 kap. 9 § miljöbalken, som ska 
tillämpas i en omprövnings- och återkallelseprocess, som i förevarande tillståndsmål där 
kravreglerna bedömdes inte kunna användas för att åstadkomma en förbättring av 
vattenförekomsternas status. Möjligen kan domstolarnas benägenhet att hänskjuta krav på 
förbättringsåtgärder till åtgärdsprogrammen förklaras med att de aktuella domarna rör någon 
slags ändring av ett befintligt vattenkraftverk. Som redan har berörts innebär den avgränsade 
prövningen att domstolarna endast har ställt krav- på försiktighets- och skyddsåtgärder som 
motiveras av den ändring i verksamheten som verksamhetsutövaren har ansökt om att få 
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vidta. Tendensen att hänskjuta kraven på förbättringskrav till åtgärdsprogrammen finns dock 
även i tidigare praxis i mål rörande plan- och bygglagstiftingen som beskrivs i kapitel tre.301  

För operationaliseringen av miljökvalitetsnormer för vatten kan domstolarnas bedömning i 
förevarande mål ses som en brist i genomdrivandet av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 2-
6 §§ miljöbalken och stoppregeln i 2 kap 9 § miljöbalken eftersom det utrymme som finns för 
att ställa krav på försiktighets- och skyddsåtgärder för att förbättra vattenförekomsters status 
inte används. Det innebär ett hinder för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas 
inom föreskriven tid för de vattenförekomster vars aktuella status är sämre än den 
miljökvalitetsnorm som är fastställd för vattenförekomsterna. Domstolarnas bedömning i 
förevarande mål kan dock även ses som en brist i överföringen av miljökvalitetsnormerna för 
vatten till krav riktade mot enskilda. Eftersom det i dessa domar föreligger hinder mot att 
ställa krav på försiktighets- och skyddsåtgärder i tillståndsprövningen för att förbättra 
vattenförekomsternas status har inte miljökvalitetsnormerna för vatten överförts till materiella 
krav riktade mot enskilda i den utsträckning som krävs för att miljökvalitetsnormerna för 
vatten ska följas inom föreskriven tid. Oavsett om domstolarnas bedömningar ses som en brist 
i genomdrivandet eller i överföringen av miljökvalitetsnormer för vatten till materiella krav 
riktade mot enskilda, så innebär domstolarnas bedömning att operationaliseringskedjan 
brister. Det föreligger därmed en risk för genomförandeunderskott. Slutsatsen kan dock inte 
generaliseras till att avse miljökvalitetsnormer för vatten i tillståndprövningar generellt. 
Samtliga av de aktuella domarna rör någon slags ändring av befintliga vattenkraftverk vilket 
innebär att underlaget är för smalt för att generella slutsatser om tillståndsprövningen ska 
kunna dras.  

4.2.4. De kriterier som miljökvalitetsnormerna för vatten bygger på 
I kapitel tre framgår, att uppgifter rörande verksamhetens inverkan på de kriterier som 
miljökvalitetsnormerna för vatten bygger på inte har krävts i de undersökta domarna.302 Utan 
uppgifter rörande verksamhetens inverkan på de kriterier som miljökvalitetsnormerna bygger 
på är det svårt att avgöra om verksamheten inverkar på miljökvalitetsnormer för vatten. Det är 
också svårt att avgöra vilka krav på försiktighets- och skyddsåtgärder som behöver ställas för 
att undvika att verksamheten inverkar på miljökvalitetsnormerna för vatten. Att domstolarna 
inte ställer krav på sådana uppgifter kan därför delvis förklara varför miljökvalitetsnormerna 
för vatten i så liten uträckning har påverkat tillämpningen av de allmänna hänsynsreglerna i 2 
kap. 2-6 §§ miljöbalken och stoppregeln i 2 kap. 9 § miljöbalken. Den slutsatsen stöds av att 
domstolarnas bedömning i två av de fem domar där domstolarna trots allt avslår 
verksamhetsutövarnas ansökan med stöd av 2 kap. 9 § miljöbalken respektive föreskriver krav 
på försiktighets- och skyddsåtgärder i tillståndsvillkoren med stöd av 2 kap. 2-6 §§ 
miljöbalken. I dessa två domar motiverar domstolarna sina beslut med att verksamheten 
inverkar på de kriterier som miljökvalitetsnormerna för vatten bygger på. Det ska dessutom 
anmärkas, att uppgifterna om verksamhetens inverkan på miljökvalitetsnormer för vatten i 
dessa domar lämnades av företrädare för allmänna intressen vilket stödjer slutsatsen om att 
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domstolarna i de undersökta domarna inte har ställt krav på sådana uppgifter i 
verksamhetsutövarnas utredning.  

Domstolarna har dock inte angett något skäl till varför man inte ställer krav på att 
verksamhetsutövarna ska redogöra för verksamhetens inverkan på de kriterier som 
miljökvalitetsnormerna för vatten bygger på, trots att företrädare för allmänna intressen 
påtalar dessa brister i flera av de undersökta domarna. Det tycks därför inte föreligga något 
hinder i lagstiftningen för att ställa sådana krav. Snarare tycks det som att domstolarna inte 
använder sig av det utrymme som lagstiftningen ger, för att ställa de krav på 
verksamhetsutövarnas utredning, som krävs för att underlaget ska vara tillräckligt för att 
bedöma verksamhetens inverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten. Det är således i första 
hand en genomdrivandebrist. Bristen på genomdrivandet av krav på verksamhetsutövarens 
utredning, rörande verksamhetens inverkan på de kriterier som miljökvalitetsnormer för 
vatten bygger på, kan därför antas medföra att även genomdrivandet av de krav på 
försiktighets- och skyddsåtgärder som följer av 2 kap. 2-6 §§ och 2 kap. 9 § miljöbalken 
brister. Om genomdrivandet brister så brister även operationaliseringskedjan. Det föreligger 
därmed en risk för ett genomförandeunderskott. 

4.2.5. Betydelsen av ramvattendirektivet 
Som framgår av kapitel tre hänvisar företrädare för allmänna intressen i relativ stor 
utsträckning till ramvattendirektivet generellt eller till icke-försämringskravet i 
ramvattendirektivet. I två domar argumenterar företrädare för allmänna intressen dessutom för 
att domstolarna ska göra en direktivkonform tolkning av miljöbalkens bestämmelser utifrån 
ramvattendirektivets bestämmelser.303 Domstolarna är däremot sparsamma med hänvisningar 
till ramvattendirektivets bestämmelser. Domstolarna verkar visserligen, i vart fall, i två domar 
härleda ett icke-försämringskrav från ramvattendirektivet som domstolarna anser tillämpligt i 
tillståndsprövningen. Därutöver hänvisar dock inte domstolarna direkt till något av 
ramvattendirektivets miljömål. Domstolarna gör heller ingen direktivkonform tolkning av 
miljöbalkens bestämmelser utifrån ramvattendirektivet. Tvärtom har domstolarna i två domar 
bedömt att det saknar betydelse för bedömningen av befintliga tillstånds rättskraft att 
miljökvalitetsnormerna för vatten är ett led i den svenska implementeringen av ramvatten-
direktivet. 

Som framgår av bakgrundskapitlet finns det, även om det är omdiskuterat, ett utrymme för att 
tolka ramvattendirektivets miljömål i art. 4 RDV som rättsligt bindande. Av förarbetena 
framgår det att den svenska lagstiftaren har gjort en sådan tolkning.304 De nationella 
domstolarna har enligt EU-rätten en skyldighet att tolka den nationella rätten mot bakgrund av 
ramvattendirektivets ordalydelse och syfte för att det resultat som anges i ramvattendirektivet 
ska kunna uppnås, så kallad direktivkonform tolkning.305 Om ramvattendirektivets miljömål i 
art. 4 RDV anses som rättsligt bindande så innebär en direktivkonform tolkning att 
domstolarna i tillståndsprövningen ska tolka bland annat de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 

                                                
303 Se avsnitten 3.1.1.1., 3.2.1.2. och 3.2.1.4. .  
304 Prop. 2009/10:184 s. 41 f. . 
305 Förenade målen C-397/01 till C-403/01 Pfeiffer m.fl. . 



104 

  

2-6 §§ miljöbalken och stoppregeln i 2 kap. 9 § miljöbalken mot bakgrunden av rättsligt 
bindande miljömål. Som framgår har domstolarna inte gjort en sådan tolkning i någon av de 
undersökta domarna, möjligen med undantag för de domar i vilka domstolarna hänvisar till 
ramvattendirektivets icke-försämringskrav som rättsligt bindande. Om miljömålen i art. 4 
RDV tolkas som rättsligt bindande så innebär det att domstolarna inte har använt sig av det 
handlingsutrymme som framkommer genom en direktivkonform tolkning av de allmänna 
hänsynsreglerna i 2 kap. 2-6 §§ miljöbalken och stoppregeln i 2 kap. 9 § miljöbalken. 
Domstolarna brister således i genomdrivandet, operationaliseringskedjan brister och det 
föreligger därmed ett genomförandeunderskott.  

Om ramvattendirektivets miljömål kan betraktas som rättsligt bindande för medlemsstaterna 
är dock omdiskuterat. En direktivkonform tolkning utifrån ett icke-rättsligt bindande miljömål 
är tämligen meningslös eftersom det inte stärker förutsättningarna för att ställa krav med stöd 
av de allmänna hänsynsreglerna och stoppregeln. Någon slutsats huruvida domstolarna har 
använt sig av det utrymme som finns, mot bakgrund av ramvattendirektivets förpliktelser för 
att ställa krav i tillståndprövningen, går därför inte att dra utan en mer fördjupad analys av 
uppsatsens ämne ur ett EU-rättsligt perspektiv. En sådan analys går utanför uppsatsen 
avgränsningar. 

4.2.6. Domstolarna ställer krav på verksamhetsutövarna 
Som redan nämnts har miljökvalitetsnormerna för vatten haft liten påverkan på 
tillståndsprövningen i de undersökta domarna. Det förekommer dock domar där domstolarnas 
använder sig av det utrymme som lagstiftningen ger för att ställa krav på verksamhetsutövarna 
för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas inom föreskriven tid. Som framgår av 
kapitel tre har miljökvalitetsnormerna för vatten visserligen haft liten påverkan på de krav 
som ställs på verksamhetsutövarnas utredning.306 Det finns dock ett mål i vilket en domstol 
förelägger verksamhetsutövaren att inkomma med uppgifter rörande bland annat 
verksamhetens inverkan på miljökvalitetsnormer för vatten. Domstolens föreläggande är dock 
inte preciserat till att avse uppgifter angående de kriterier som miljökvalitetsnormerna för 
vatten bygger på. Dessutom rör föreläggandet endast den del av ansökan som avser 
anläggandet av ett nytt vattenkraftverk. Verksamhetsutövaren har i samma ansökan ansökt om 
att få vidta ändringar på en intilliggande damm. Förläggandet avser inte den befintliga 
dammens inverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten. Domen visar ändå, att i vart fall en 
av domstolarna har funnit det möjligt att ställa vissa, om än begränsade krav, på 
verksamhetsutövarnas utredning rörande miljökvalitetsnormerna för vatten.  

Som framgår av kapitel tre har miljökvalitetsnormerna för vatten haft liten påverkan på 
domstolarnas tillämpning av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 2-6 §§ och stoppregeln i 2 
kap. 9 § miljöbalken.307 I fyra av de undersökta domarna har dock miljökvalitetsnormerna för 
vatten påverkat tillämpningen av de allmänna hänsynsreglerna. Dessutom har 
miljökvalitetsnormerna för vatten påverkat tillämpningen av stoppregeln i en dom. Som redan 
nämnts har verksamhetens inverkan på de kriterier som miljökvalitetsnormerna för vatten 
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bygger på, fått betydelse för tillämpningen i två av dessa domar. I den dom där domstolen kan 
anses ha tillämpat stoppregeln i 2 kap. 9 § miljöbalken fick verksamhetens inverkan på de 
kriterier som miljökvalitetsnormer för vatten bygger på, som i vart fall en bland flera grunder, 
betydelse för domstolens bedömning av vad som utgör en olägenhet av väsentlig betydelse.  

I de resterande tre domarna, där miljökvalitetsnormerna för vatten påverkar tillämpningen av 
de allmänna hänsynsreglerna och stoppregeln, bedömer domstolarna i två av domarna att 
miljökvalitetsnormerna för vatten och vattenförekomstens statusklassificering visar på ett 
behov av att verksamhetsutövaren vidtar försiktighets- och skyddsåtgärder. I en dom bedömer 
en domstolen att de krav på försiktighets- och skyddsåtgärder som ställs kommer att medföra 
att verksamheten inte inverkar på miljökvalitetsnormerna för vatten. De fem domarna visar att 
domstolarna, i vart fall i dessa mål, har funnit det möjligt att inom ramen för de allmänna 
hänsynsreglerna i 2 kap. 2-6 §§ och stoppregeln i 2 kap. 9 § miljöbalken genomdriva krav på 
försiktighets- och skyddsåtgärder i syfte att miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas inom 
föreskriven tid. Operationaliseringskedjan har därför upprätthållits i dessa domar.  
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5. Slutsats 

5.1. Domstolens tillämpning av miljökvalitetsnormerna för vatten 

5.1.1. Kraven på verksamhetsutövarens utredning 
Miljökvalitetsnormerna för vatten har fått en liten betydelse för de krav som ställs på 
verksamhetsutövarens utredning. Domstolarna bifaller, till att börja med, ytterst sällan de krav 
som framställs av företrädare för allmänna intressen rörande verksamhetsutövarnas utredning. 
I ingen av de åtta domar, där en företrädare för allmänna intressen yrkar att ansökan ska 
avvisas på grund av brister i verksamhetsutövarnas utredning angående miljökvalitetsnormer 
för vatten, avvisar domstolarna ansökan på grund av det skälet. Endast i en av de sju domar, i 
vilka en företrädare för allmänna intressen yrkar att verksamhetsutövaren ska komplettera 
ansökan med uppgifter om verksamhetens inverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten, 
förelägger följaktligen en domstol verksamhetsutövaren att komplettera ansökan med de 
uppgifter som företrädare för allmänna intressen har efterfrågat. I tre av de sju domarna har 
dock verksamhetsutövarna kompletterat ansökan på eget initiativ i huvudsak i enlighet med de 
krav som framställdes av företrädare för allmänna intressen. I ingen av de fyra domar där en 
företrädare för allmänna intressen yrkar att ansökan ska avslås, på grund av brister i 
verksamhetsutövarnas utredning med avseende på miljökvalitetsnormer för vatten, avslår 
domstolarna verksamhetsutövarnas ansökan på den grunden. 

Den argumentation som framförs av företrädare för allmänna intressen rörande kraven på 
miljökonsekvensbeskrivningen i 6 kap. 7 § 2 st. 2 p. miljöbalken och verksamhetsutövarens 
bevisbörda med stöd av 2 kap. 1 § miljöbalken har således inte fått något gehör av 
domstolarna. Domstolarna har dock inte ifrågasatt att lagrummen skulle vara tillämpliga. Av 
vad som framkommit beror det bristande gensvaret snarare på, att de uppgifter och den 
omfattning av utredningarna som företrädarna för allmänna intressen efterfrågar med stöd av 
dessa lagrum inte uppfattas som erforderlig av domstolarna. Det har dock varit svårt att dra 
några slutsatser rörande vilka krav som domstolarna ställer på verksamhetsutövarnas 
utredning med avseende på miljökvalitetsnormer för vatten. Domstolarna motiverar sällan 
besluten att godkänna verksamhetsutövarnas utredning. Det framgår inte heller av den 
argumentation som framförs av företrädare för allmänna intressen respektive 
verksamhetsutövarna hur omfattande utredning som verksamhetsutövarna faktiskt har 
vidtagit.  

De slutsatser som trots allt kan dras rörande vilka krav som domstolarna ställer på 
omfattningen av verksamhetsutövarens utredning rör till att börja med de domar som rör 
någon slags ändring av ett befintligt vattenkraftverk. I ingen av de undersökta domarna har 
domstolarna ställt krav på att verksamhetsutövaren ska utreda hela verksamhetens inverkan på 
miljökvalitetsnormerna för vatten. Domstolarna har således i samtliga av dessa fall godtagit 
verksamhetsutövarens avgränsning av ansökan till att avse den ansökta ändringen. Därmed 
avgränsas verksamhetsutövarnas utredning till den ansökta ändringens inverkan på 
miljökvalitetsnormer för vatten. Miljökvalitetsnormerna för vatten har i de undersökta 
domarna således inte påverkat den skillnad i bedömningen av prövningens omfattning för 
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vattenverksamheter respektive miljöfarliga verksamheter som förekommer i praxis. I den mån 
domstolarna motiverar sina beslut bedöms verksamhetsutövarens intresse av rättstrygghet 
väga tyngre än intresset av att miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas inom förskriven 
tid. Att miljökvalitetsnormerna för vatten är ett led i den svenska implementeringen av 
ramvattendirektivet har uttryckligen ansetts sakna betydelse för bedömningen i två av dessa 
domar.  

Vidare kan konstateras, att domstolarna i två domar har bedömt att viss utredning om 
verksamhetens inverkan på vattenmiljön är tillräcklig för att pröva målet i sak och för att 
bevilja verksamhetsutövaren tillstånd. I en av dessa domar behöver verksamhetsutövaren inte 
ens presentera en utredning som är tillräckligt för att bedöma verksamhetens inverkan på 
vattenkvaliteten. Domstolarna har i dessa två domar motiverat kraven på utredningen bland 
annat med att tidsfristen för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas ännu inte har löpt 
ut. 

Av samma skäl, som medför att det är svårt att avgöra vilka krav som domstolarna ställer på 
utredningens omfattning, är det svårt att avgöra vilka uppgifter som domstolarna anser ska 
ingå i verksamhetsutövarens utredning. Det kan dock konstateras att uppgifter, rörande 
verksamhetens inverkan på de kriterier som miljökvalitetsnormerna bygger på, inte har krävts 
i de undersökta domarna. 

5.1.2 Tillämpningen av de allmänna hänsynsreglerna och stoppregeln 
Miljökvalitetsnormer för vatten har haft liten påverkan på domstolarnas tillämpning av de 
allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 2-6 §§ och stoppregeln i 2 kap. 9 § miljöbalken. Till att 
börja med har domstolarna endast i ett fåtal domar bifallit de yrkanden som har framställts av 
företrädare för allmänna intressen med anledning av verksamhetens inverkan på 
miljökvalitetsnormer för vatten. I en av de tre domar där en företrädare för allmänna intressen 
yrkar att ansökan ska avslås på grund av verksamhetens inverkan på miljökvalitetsnormer för 
vatten, avslår domstolen tillståndsansökan på den grunden. I de andra två domarna beviljar 
domstolarna verksamheten tillstånd. I en av de tjugo domar där frågan om skydds- och 
försiktighetsåtgärder prövas fastställer domstolen villkor, i allt väsentligt i enlighet med de 
yrkanden som framställts av företrädare för allmänna intressen, på grund av verksamhetens 
inverkan på miljökvalitetsnormer för vatten. Därutöver fastställer en domstol i en av de tjugo 
domar villkor som i vart fall i viss utsträckning motsvarar de yrkanden som framställts av 
företrädare för allmänna intressen på grund av verksamhetens inverkan på 
miljökvalitetsnormer för vatten. Det ska tilläggas att företrädare för allmänna intressen har fått 
gehör för sina krav på försiktighets- och skyddsåtgärder till viss del eller helt och hållet i 
ytterligare nio domar. I dessa domar motiverar dock inte domstolarna fastställandet av villkor 
med verksamhetens inverkan på miljökvalitetsnormer för vatten.  

Utöver de domar i vilka företrädare för allmänna intressen motiverar sina yrkanden med 
verksamhetens inverkan på miljökvalitetsnormer för vatten fastställer dock domstolarna i 
ytterligare två av de fyrtioen undersökta domarna krav på försiktighets- och skyddsåtgärder i 
villkor, bland annat på grund av verksamhetens inverkan på miljökvalitetsnormer för vatten. 
Det innebär att domstolarna i en dom avslår verksamhetsutövarens ansökan och i fyra domar 
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fastställer krav på försiktighets- och skyddsåtgärder i tillståndsvillkor, på grund av 
verksamhetens inverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten. I två av dessa fem domar har, 
verksamhetens påverkan på de kriterier som miljökvalitetsnormerna för vatten bygger på, fått 
betydelse dels för bedömningen av vad som utgör en olägenhet av väsentlig betydelse och 
dels för bedömningen av vilka krav på försiktighets- och skyddsåtgärder som ska ställas på 
verksamheten. I den domen, där domstolen gör en bedömning av vad som utgör en olägenhet 
av väsentlig betydelse, utgör verksamhetens inverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten en 
av tre grunder till att domstolen finner att stoppregeln i 2 kap. 9 § miljöbalken är tillämplig 
och därmed avslår verksamhetsutövarens ansökan. I de resterande tre domarna, där 
miljökvalitetsnormerna för vatten påverkar tillämpningen av de allmänna hänsynsreglerna och 
stoppregeln, bedömer domstolarna i två av domarna att miljökvalitetsnormerna för vatten och 
vattenförekomstens statusklassificering visar på ett behov av att verksamhetsutövaren vidtar 
försiktighets- och skyddsåtgärder. I en dom bedömer en domstol att de krav på försiktighets- 
och skyddsåtgärder som ställs kommer att medföra att verksamheten inte inverkar på 
miljökvalitetsnormerna för vatten. 

I de domar där domstolarna bedömer att verksamhetens inverkan på miljökvalitetsnormer för 
vatten inte inverkar på tillämningen av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 2-6 §§ och 
stoppregeln i 2 kap. 9 § miljöbalken kan flera orsaker identifieras till domstolarnas 
bedömning. Till att börja med gör domstolarna i fyra domar uttalanden som kan tolkas som att 
krav kan ställas på verksamhetsutövaren för att undvika en försämring, men inte för att 
åstadkomma en förbättring av vattenförekomsternas status.  I vart fall i tre av dessa domar 
tycks domstolarna ha givit gehör till verksamhetsutövarnas argumentation om att 
förbättringskrav ska genomdrivas med hjälp av åtgärdsprogram snarare än genom domstolens 
prövning. 

En annan orsak till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte får betydelse för tillämpningen 
av de allmänna hänsynsreglerna och stoppregeln är den avgränsade prövningen i mål som 
berör någon slags ändring av ett befintligt vattenkraftverk. Eftersom prövningen endast avser 
ändringen bedömer domstolarna endast vilka försiktighets- och skyddsåtgärder som behöver 
vidtas med anledningen av ändringsarbetena. De försiktighets- och skyddsåtgärder som skulle 
vara motiverade av hela verksamhetens inverkan på miljökvalitetsnormer för vatten ställs 
således inte i prövningen av någon slags ändring av ett befintligt vattenkraftverk. 

Ytterligare en orsak är att domstolarna i endast i ett fåtal domar lagt vikt vid det faktum att 
miljökvalitetsnormerna för vatten är ett led i den svenska implementeringen av 
ramvattendirektivets miljömål i art. 4 RDV. Domstolarna verkar visserligen, i vart fall, i två 
domar härleda ett icke-försämringskrav från ramvattendirektivet. Däremot tillämpar inte 
domstolarna i någon av de undersökta domarna de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 2-6 §§ 
och stoppregeln i 2 kap. 9 § miljöbalken direktivkonformt mot bakgrund av ramvatten-
direktivets miljömål i art. 4 RDV. Tvärtom har domstolarna i två fall bedömt att det saknar 
betydelse för bedömningen i målen att miljökvalitetsnormerna för vatten är ett led i den 
svenska implementeringen av ramvattendirektivet.  

Däremot har domstolarna inte tagit till sig den argumentation som har framförts av 
verksamhetsutövarna innebärande att miljökvalitetsnormer för vatten inte skulle utgöra 
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rättsligt bindande miljökvalitetsnormer. Domstolarna har inte i någon av de undersökta 
domarna ifrågasatt att miljökvalitetsnormerna för vatten skulle vara något annat än just 
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken. Domstolarna har heller inte ifrågasatt 
vattenmyndigheternas kompetens att fatta beslut om rättsligt bindande miljökvalitetsnormer 
för vatten. 

5.1.3 Tillämpningen av 2 kap. 7 § 2-3 st. miljöbalken 
Miljökvalitetsnormerna för vatten har inte i någon av de undersökta domarna påverkat 
tillämpningen av 2 kap. 7 § 2-3 st. miljöbalken. I förhållande till de krav som har framställts 
har domstolarna inte i någon av de två domarna, där företrädare för allmänna intressen har 
yrkat avslag med stöd av 2 kap. 7 § 3 st. miljöbalken eller 16 kap. 5 § miljöbalken, avslagit 
verksamhetsutövarnas ansökan på dessa grunder. Av de fem domar, i vilka företrädare för 
allmänna intressen yrkar att krav på försiktighets- och skyddsåtgärder ska fastställas i 
tillståndvillkoren med anledning av att 2 kap. 7 § 2 st. miljöbalken är tillämpligt, fastställer 
visserligen domstolarna de krav på försiktighets- och skyddsåtgärder som har yrkats i två av 
domarna. Domstolarna motiverar dock inte kraven på försiktighets- och skyddsåtgärder med 
verksamhetens inverkan på miljökvalitetsnormer för vatten.  

Utöver de domar, i vilka företrädare för allmänna intressen argumenterar för att 2 kap. 7 § 2-3 
st. miljöbalken är tillämplig, berör domstolen bestämmelsernas tillämplighet i ytterligare fyra 
domar. I ingen av dessa domar finner dock domstolarna bestämmelserna tillämpliga. 

En orsak till att domstolarna inte i någon av de undersökta domarna har tillämpat 2 kap. 7 § 2-
3 st. miljöbalken är att de domar där domstolarna berör frågan är avkunnade efter 
lagändringen som innebär att en särskillnad av miljökvalitetsnormernas rättsverkan görs 
mellan gränsvärdesnormer i 5 kap. 2 § 1 st. 1 p. miljöbalken och andra miljökvalitetsnormer. 
Eftersom domstolarna i de undersökta domarna har klassificerat miljökvalitetsnormer för 
vatten som andra miljökvalitetsnormer än gränsvärdesnormer är 2 kap. 7 § 2-3 st. miljöbalken 
inte tillämpliga. En förklaring till klassificeringen kan vara att de miljökvalitetsnormer för 
vatten som har berörts i dessa domar har framförallt varit miljökvalitetsnormer för ekologisk 
status och ekologisk potential. Den ändring som gjordes av vattenförvaltningsförordningen 
innebar att det förtydligades att miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomsters kemiska status 
utgör gränsvärdesnormer. Däremot framgår det fortfarande inte av vattenförvaltnings-
förordningen vad för slags miljökvalitetsnormer som miljökvalitetsnormer för ekologisk 
status och ekologisk potential utgör. Domstolarna uttalande om klassificeringen av 
miljökvalitetsnormerna för vatten som andra normer än gränsvärdesnormer har dock i flera av 
de undersökta domarna varit generella. I vart fall i en av domarna kan även miljökvalitets-
normer för ytvattenförekomsters kemiska status ha berörts. Uttalandet gjordes dock innan 
ändringen av vattenförvaltningsförordning. Det är därför möjligt att utfallet hade blivit ett 
annat om domen hade avkunnats efter ändringen av vattenförvaltningsförordningen.  

5.2. Rättsliga förutsättningar 
För att det ska finnas rättsliga förutsättningar för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska 
följas inom föreskriven tid så ska till att börja med rättsverkanskriteriet vara uppfyllt. Av de 
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undersökta domarna framgår att så inte är fallet, i vart fall inte för miljökvalitetsnormerna för 
ekologisk status och ekologisk potential. Mycket talar för att detsamma även gäller för 
miljökvalitetsnormer för grundvattenförekomster. Däremot går det inte utifrån de undersökta 
domarna bedöma huruvida rättsverkanskriteriet är uppfyllt för miljökvalitetsnormer för 
ytvattenförekomsters kemiska status. Den rättsliga operationaliseringen av 
miljökvalitetsnormerna för ekologisk status och ekologisk potential och troligen även för 
miljökvalitetsnormer för grundvattenförekomster brister därmed. Det saknas förutsättningar 
för en fullständig operationalisering av dessa miljökvalitetsnormer. Därmed brister de rättsliga 
förutsättningarna för att miljökvalitetsnormer för vatten ska kunna följas inom föreskriven tid. 

Även om rättsverkanskriteriet inte är uppfyllt kan dock miljökvalitetsnormerna för vatten i 
viss utsträckning, om än inte fullständigt, operationaliseras till krav riktade mot enskilda 
genom att domstolarna tillämpar de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 2-6 §§ och stoppregeln 
i 2 kap. 9 § miljöbalken. Det har dock visat sig i de undersökta domarna, att domstolarna inte 
fullt ut använder sig av det utrymme som de allmänna hänsynsreglerna och stoppregeln ger. 
Domstolarna genomdriver i många domar inte de allmänna hänsynsreglerna och stoppregeln i 
syfte att miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas inom föreskriven tid. Till att börja med 
avgränsas prövningen på ett sådant sätt att de krav som är motiverade av den inverkan på 
miljökvalitetsnormerna för vatten, som orsakas av verksamhetsutövarnas hela verksamhet, 
inte kan ställas. Detta gäller för mål som berör någon slags ändring av ett befintligt 
vattenkraftverk.  

Vidare har domstolarna bedömt i två domar, att det faktum, att tidsfristen för att 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas ännu inte har löpt ut innebär en begränsning i 
vilka krav som kan ställas på verksamhetsutövarnas utredning. Därmed försvåras även att de 
krav ställs, med stöd av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 2-6 §§ och stoppregeln i 2 kap. 
9 § miljöbalken, som krävs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas inom 
föreskriven tid. Domarna har dock i skrivandets stund inte vunnit laga kraft vilket innebär att 
betydelsen för framtida mål är osäker.  

Domstolarna har vidare i fyra domar bedömt att krav på försiktighets- och skyddsåtgärder 
som syftar till att förbättra en vattenförekomsts status inte kan ställas. I vart fall i tre domar av 
dessa domar hänvisar domstolarna till att förbättringsåtgärder kan vidtas genom 
åtgärdsprogrammen. Ett sådant resonemang leder in i en cirkel eftersom krav riktade mot 
enskilda inte kan ställas med stöd av åtgärdsprogrammen. En generell slutsats utifrån dessa 
domar kan dock inte dras eftersom samtliga domar rör någon slags ändring av ett befintligt 
vattenkraftverk. Domarna överensstämmer dock med en tendens, som har förekommit i äldre 
praxis rörande tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen, att hänskjuta åtgärdskrav från 
den individuella prövningen till åtgärdsprogrammen. 

Vidare har domstolarna inte ställt krav på att verksamhetsutövarna ska redogöra för 
verksamhetens inverkan på de kriterier som miljökvalitetsnormerna för vatten grundar sig på. 
Det medför att krav på försiktighets- och skyddsåtgärder svårligen kan ställas med stöd av de 
allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 2-6 §§ och stoppregeln i 2 kap. 9 § miljöbalken.  

Slutligen har domstolarna inte tolkat de allmänna hänsynsreglerna och stoppregeln 
direktivkonformt utifrån rättsligt bindande miljömål i art. 4 RDV. Om miljömålen är att anse 
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som rättsligt bindande är dock omdiskuterat. En fördjupad analys av ramvattendirektivets 
miljömål ligger utanför uppsatsens avgränsningar. Det innebär att eventuella slutsatser om 
domstolarna underlåtenhet att göra en direktivkonform tolkning av svensk rätt utgör en 
genomdrivandebrist får därför undersökas av framtida forskning. 

Flera av ovan beskrivna genomdrivandebrister kan även tolkas som brister i överföringen av 
miljökvalitetsnormer för vatten till materiella krav riktade mot enskilda. Oavsett om 
domstolarnas bedömning i domarna tolkas som en genomdrivandebrist eller en brist i 
överföringen så upprätthålls inte operationaliseringskedjan. Det finns dock ett antal domar i 
vilka domstolarna har använt sig av det utrymme som de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 2-
6 §§ miljöbalken och stoppregeln i 2 kap. 9 § miljöbalken ger för att ställa krav på 
verksamhetsutövarna i syfte att miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas inom föreskriven 
tid. Domarna visar att, det i vart fall i viss utsträckning, finns rättsliga förutsättningar för att 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas inom föreskriven tid. Domarna, där krav ställs på 
verksamhetsutövarna i syfte att miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas inom föreskriven 
tid, är dock betydligt färre än de domar i vilka domstolarna inte använder sig av det utrymme 
som lagstiftningen ger. I de domar där krav ställs på verksamhetsutövarna bedömer dessutom 
domstolarna prövningens omfattning på samma sätt som i de domar i vilka domstolarna inte 
använder sig av det utrymme som lagstiftningen ger. I de förra domarna bedömer domstolarna 
även frågan om vilka krav som kan ställas på verksamhetsutövarnas utredning, avseende de 
kriterier som miljökvalitetsnormerna för vatten bygger, på samma sätt som i de domar i vilka 
domstolarna inte använder sig av det utrymme som lagstiftningen ger. 

Även om slutsatserna i vissa avseende är osäkra eller begränsade, rörande 
genomdrivandebrister och brister i överföringen av miljökvalitetsnormer för vatten till 
materiella krav riktade mot enskilda, så innebär den samlade bilden av de problem som har 
identifierats att operationaliseringskedjan brister i tillståndsprövningen. Ett genomförande-
underskott kan därmed förväntas uppstå i genomförandet av miljökvalitetsnormerna för 
vatten. Det saknas därmed rättsliga förutsättningar för att miljökvalitetsnormerna för vatten, i 
vart fall fullständigt, ska kunna följas inom föreskriven tid genom tillståndsprövningen i 
domstol. Även om de rättsliga förutsättningarna brister i domstolarnas tillståndsprövning 
finns det dock en möjlighet att genomföra miljökvalitetsnormerna för vatten genom åtgärds-
programmen för vattendistrikten. Som beskrevs i inledningskapitlet så inbegriper dock inte 
åtgärdsprogrammen materiella krav riktade mot enskilda miljöpåverkare. Dessutom har det i 
rapporter rörande miljökvalitetsnormer för luft visat sig vara förknippat med stora svårigheter 
att genomföra de åtgärder som har fastställts i åtgärdsprogrammen. De bristande rättsliga 
förutsättningarna i tillståndsprövningen i domstol kan därmed innebära bristande rättsliga 
förutsättningarna för att miljökvalitetsnormerna för vatten över huvud taget ska följas inom 
föreskriven tid.  
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6. Avslutning 
I Sverige har ramvattendirektivets miljömål i art. 4 implementerats genom fastställandet av 
miljökvalitetsnormer för vatten. I samband med beslutet att fastställa miljökvalitetsnormer för 
vatten framfördes farhågor att den svenska implementeringen skulle innebära ett nära på 
absolut förbud för någon som helst ytterligare påverkan på vatten. Det befarades att domstolar 
och myndigheter inte skulle få meddela tillstånd till verksamheter om inte 
miljökvalitetsnormerna följs oberoende av hur mycket miljön i övrigt förbättras av åtgärderna. 
Av uppsatsens undersökning, av tillståndsmål i domstol efter fastställandet av miljökvalitets-
normerna för vatten, framgår dock att dessa farhågor inte har infriats. Tvärtom har de 
författare som förutspådde att tillämpningen av miljökvalitetsnormer för vatten inte kommer 
att få ett sådant genomslag som deras ordalydelse ger uttryck för visat sig vara sannspådda. 
Miljökvalitetsnormerna för vatten har inte alls påverkat tillämpningen av de särskilda 
bestämmelserna 2 kap. 7 § 2-3 st. miljöbalken. Miljökvalitetsnormerna för vatten har 
dessutom endast i liten utsträckning påverkat tillämpningen av de allmänna hänsynsreglerna i 
2 kap. 2-6 §§ och stoppregeln i 2 kap. 9 § miljöbalken. Slutligen har miljökvalitetsnormerna 
för vatten endast i liten utsträckning påverkat vilka krav som ställs på verksamhetsutövarens 
utredning. Förutsägelsen om att miljökvalitetsnormerna för vatten skulle medföra utökade 
krav på ett mer fördjupat beslutsunderlag kan därför ifrågasättas. 

Av uppsatsens undersökning av tillståndsmål i domstol framgår att det saknas rättsliga 
förutsättningar för att miljökvalitetsnormerna för vatten, i vart fall fullständigt, ska kunna 
följas inom föreskriven tid genom tillståndsprövningen i domstol. Orsakerna är dels att 
rättsverkanskriteriet för i vart fall miljökvalitetsnormer för ekologisk status och ekologisk 
potential inte är uppfyllt. Mycket talar dessutom för att detsamma gäller för 
miljökvalitetsnormer för grundvattenförekomster.  Dels har domstolarna inte fullt ut använt 
sig av det utrymme som de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 2-6 §§ och stoppregeln i 2 kap. 
9 § miljöbalken ger för att ställa de krav som krävs för att miljökvalitetsnormerna för vatten 
ska följas inom föreskriven tid. 

Uppsatsens avgränsningar innebär att jag inte har gjort någon EU-rättslig analys av 
domstolarnas tillämpning av miljökvalitetsnormerna för vatten. Jag kan därför inte uttala mig 
om Sverige har implementerat ramvattendirektivets miljömål i art. 4 korrekt eller inte. Det har 
dock visat sig att domstolarna lägger liten vikt vid att miljökvalitetsnormerna för vatten utgör 
ett led i den svenska implementeringen av ramvattendirektivets miljömål i art. 4 RDV. En 
intressant fråga för framtida forskning kan därför vara att analysera domstolarnas tillämpning 
av miljökvalitetsnormerna för vatten ur ett EU-rättsligt perspektiv. 
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