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USA:s miljökvalitetsnormer 
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EU:s vattenkvalitetsdirektiv 

•  75/440 om kvalitetskrav för ytvatten som används för 
framställning av dricksvatten 

•  76/160 om badvattenkvalitet 
•  76/464 om förorening av utsläpp av vissa farliga ämnen i 

vattenmiljön (+ dotterdirektiv) 
•  78/659 om kvaliteten för sådant sötvatten som kräver skydd 

eller förbättring för att vara ägnat att fisk skal leva däri 
•  79/923 om skaldjursvatten 
•  2000/60 om upprättande av en ram för gemenskapens 

åtgärder på vattenpolitikens område 
•  2008/56 om upprättande av en ram för gemenskapens 

åtgärder inom havsmiljöpolitiken  
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EU:s luftkvalitetsdirektiv 

•  80/779 om gränsvärden och vägledande värden för luftkvalitet 
med avseende på svaveldioxid och svävande partiklar 

•  82/884 om gränsvärde för bly i luften 
•  85/203 om luftkvalitetsnormer för kvävedioxid 
•  96/62 om utvärdering och säkerställande av luftkvaliteten 
•  1999/30 om gränsvärden för svaveldioxid, kvävedioxid och 

kväveoxider, partiklar och bly i luften 
•  2000/69/EG om gränsvärden för bensen och koloxid i luften 
•  2002/03/EG om ozon i luft 
•  Direktiv 2004/107/EG om arsenik, kadmium, kvicksilver, nickel 

och polycykliska aromatiska kolväten i luften  
•  Dir. 2008/50/EG om luftkvalitet och renare luft i Europa  
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Många utredningar 
• Miljöbalk, SOU 1993:27 
• Miljöbalken – Del 1 – En skärpt och samordnad miljölagstiftning 

för en hållbar utveckling, SOU 1996:103 
•  Klart som vatten, SOU 2002:105 
•  Bestämmelser om miljökvalitet. Ramdirektivet för vatten, SOU 

2002:107 
• Miljöbalken; miljökvalitetsnormer, miljöorganisationerna i 

miljöprocessen och avgifter, SOU 2005:59 
•  Får jag lov? Om planering och byggande, SOU 2005:77 
•  Åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer, SOU 2005:113 
•  Reach – genomförande och sanktioner, SOU 2007:80 
•  Bättre miljö – minskade utsläpp, SOU 2011:86 
•  I vått och torrt, SOU 2014:35 
•  Vägar till ett effektivare miljöarbete, SOU 2015:43 
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Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram 

Miljöbalken 5 kap. 
•  Förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och 

musselvatten 
•  Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på 

vattenmiljön 
•  Förordning (2004:675) om omgivningsbuller 

•  Luftkvalitetsförordning (2010:477) 
•  Havsmiljöförordning (2010:1341) 

Praxis 
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Tidigare forskning 
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Lagstiftningens utgångspunkter 
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