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Hur ser genomförandet 
av åtgärdsprogrammen 
och MKN ut under 
förra 
förvaltningsperioden?  

•  Vilka åtgärder för att 
genomföra åtgärd 28 
har länsstyrelsernas 
själva rapporterat in? 

•  Beaktas ÅP och/eller 
MKN i beslut i det 
konkreta 
beslutsfattandet, t.ex. 
vid beslut om 
markavvattning? 
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Några utgångspunkter 
•  Åtgärdsprogrammen är 

bindande för myndigheter och 
kommuner och ska 
genomföras (5 kap. 8 § MB) 

•  Myndigheter och kommuner 
ansvarar för att 
miljökvalitetsnormer följs (5 
kap. 3 MB) 

•  Länsstyrelser ska beakta 
normer om en god ekologisk 
status även i enskilda fall, t.ex. 
vid prövningar av 
markavvattning (Weser-
domen) 

 
•  Om verksamheten kan 

äventyra en förbättring.. eller.. 
medföra en försämring ska 
tillstånd inte ges (Weser-
domen) 
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Ett identifierat 
vattenkvalitetsproblem 

•  ”Ett av de äldsta miljöproblemen 
i våra vatten handlar om fysiska 
förändringar. Redan för 
hundratals år sedan dikades 
stora områden och sjöar 
sänktes för att vinna ny mark att 
odla på…  Inom jordbruket.. 
finns fortfarande mycket kvar att 
göra för att minska fysisk 
påverkan.” (ÅP, Södra 
Östersjöns vattendistrikt, s. 34). 

•  Ett stor antal diken har aldrig 
prövats enligt MB (SOU 
2014:35, I vått och torrt – 
förslag till ändrade 
vattenrättsliga regler, s. 321) 
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Foto:	  B.	  Ekberg/Azote	  
www.havet.nu	  



Åtgärd 28  
Länsstyrelserna	  ska	  	  
”göra	  en	  översyn	  och	  vid	  
behov	  verka	  för	  omprövning	  
av	  be:intliga	  
tillståndspliktiga	  
verksamheter,	  enligt	  9	  och	  
11	  kap.	  miljöbalken,	  vilka	  
kan	  ha	  en	  inverkan	  på	  
vattenmiljön,	  särskilt	  i	  
områden	  med	  
vattenförekomster	  som	  inte	  
uppnår,	  eller	  riskerar	  att	  
inte	  uppnå,	  god	  ekologisk	  
status	  eller	  god	  kemisk	  
status.”	  
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Återrapportering 
•  Omfattande arbete 

med ”översynen”, 
men få konkreta 
åtgärder, t.ex.  
•  Få omprövningar 
•  Lite egeninitierad 

tillsyn  
•  Andra faktorer, såsom 

regleringsbrev, har 
större betydelse än 
ÅP 

•  Stora skillnader 
mellan län 
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Beaktas 
åtgärdsprogram eller 
miljökvalitetsnormer i 
beslut om 
markavvattning? 
 
 
Tre län 
 
Tillstånd, dispenser m.m. 
 
Jordbruksändamål 
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Markavvattningsbeslut  

•  Inget av de tre studerade länen nämner 
åtgärdsprogrammen i beslut om markavvattning 

 
•  Endast ett av tre län beaktar normer om god ekologisk 

status  
 
•  ”Traditionella” naturvärden (t.ex. skyddade områden) 

beaktas i betydligt större utsträckning 
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Ett ovanligt exempel  
 
Länsstyrelsen avslår en ansökan om markavvattning 
eftersom (2013) med motiveringen: 
 
” Korpikån är ett vattendrag som idag inte når upp till 
miljökvalitetsnormer en god ekologisk status, bland annat 
på grund av morfologiska förändringar. Påverkan från en 
markavvattning utan tillräckliga försiktighetsåtgärder 
bedöms kunna påverka de morfologiska kvalitetsfaktorerna 
ytterligare”.  
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Sammanfattning   

•  Få konkreta åtgärder för att genomföra åtgärd 28 under 
förra förvaltningsperioden 

•  Åtgärdsprogram nämns inte alls och  normer för god 
ekologisk status beaktas endast i ett av tre län vid beslut 
om markavvattning och rensning   
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Orsaker till bristande genomförande? 
Enligt länsstyrelserna: 
 
•  Tidskrävande att bedriva 

omprövningsmål och 
egeninitierad tillsyn 

 
•  Otillräckligt med resurser 
 
•  Otydlig ansvarsfördelning 

Ytterligare förklaringar: 
 
•  Åtgärdsprogram tydliggör inte 

hur länsstyrelser bör prioritera i 
vattenförvaltningsarbetet 

 
•  Synen på god ekologisk status 

som en riktlinje snarare än ett 
gränsvärde 
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Konsekvenser    

•  Bristande måluppfyllelse  

•  Bristande efterlevnaden av EU-rätten 

16-04-07 www.speqs.se 13 



16-04-07 www.speqs.se 14 

Mer	  om	  studien?	  	  
	  
Se	  Nordisk	  Miljörä.slig	  Tidskri1	  2015:2	  
hBp://nordiskmiljoraB.se/latest-‐issue.html	  	  
(s.	  59-‐75)	  
	  
TACK	  FÖR	  UPPMÄRKSAMHETEN!	  


