
Genomförandet av miljökvalitetsnormer 
och åtgärdsprogram, vid tillstånds-
prövning, tillsyn och planering. 

Koordineras av: 
Finansieras av: 
Miljöforskningsanslaget 

Ett samarbete mellan: 

SPEQS – a Systems Perspective on Environmental Quality Standards 



Lagändringar med anledning av Weser-
domen (C-461/13) 

•  Tillståndsprövning, men även vid tillsyn, fysisk planering 
m.m. 

 
•  Ekologiska miljökvalitetsnormer nu bindande 

–  Högre krav på bästa möjliga teknik (huvudregel) 
–  Tillstånd får inte ges om vattenstatusen kan försämras 

alternativ om uppnåendet av god ekologisk 
vattenstatus äventyras (huvudregel) 

 
•  Direktivets undantagsregler gäller i enskilda fall 
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Generella föreskrifter 

•  Även vid sidan av åtgärdsprogram 
•  Ex: industriutsläppsförordningen 
•  Vattenverksamhetsutredningen 
•  Miljöskyddsområde – underlätta 

användandet (t.ex. anvisning i 5 kap. MB)  
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 Effektivare instrument för att skärpa krav 
vid befintliga verksamheter med tillstånd 

•  Tidsbegränsade tillstånd, t.ex. om tillstånd meddelas trots 
att mkn riskerar att inte uppfyllas (2:7 3 st MB) 

•  Obligatorisk omprövning av villkor (verksamhetsutövaren) 
•  Flera verksamheter - Latenta villkor, samordnade 

prövningar 
•  Generella föreskrifter bryter igenom tillstånds rättskraft 
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Ingen rätt till ersättning vid strängare miljö-
krav mot tillståndsgiven vattenverksamhet  

•  Vattenverksamhetutredningens förslag (SOU 2014:35, s. 
302 ff.): avveckla ersättningsrätten 

 

16-04-07 www.speqs.se 5 



Kompensationsåtgärder gör systemet 
flexibelt – men bör den gynnas som inte 
följer lagliga miljökrav? 
2:7 3 st 2 MB: Vid risk för att gränsvärdesnorm inte klaras 
får verksamheten ändå tillåtas om tillståndet … 
”förenas med villkor om att vidta eller bekosta 
kompenserande åtgärder som ökar möjligheterna att följa 
normen i en utsträckning som inte är obetydlig” 
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Krav på att kommuner ska följa 
åtgärdsprogram vid fysisk planering 

•  5 kap. 8 § MB:, Kommuner ska inom sina 
ansvarsområden ”vidta de åtgärder som behövs enligt ett 
åtgärdsprogram” 

•  Ordet “åtgärdsprogram” finns inte I PBL 
 
•  Kan preciseras i PBL:s planbestämmelser 
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Utveckla frivilliga lösningar inom rättsliga 
ramar 

•  Grupp verksamhetsutövare får själva komma överens 
om den totala belastningen från kollektivet ska minska 

•  Åtagandena för var och fastställs av domstol (och gäller 
som tillståndsvillkor) 

•  Jfr grupprövning (16:8 MB) 
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Utveckla nya ekonomiska styrmedel 
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