
TRADITION OCH FÖRNYELSE PÅ 
VATTENRÄTTENS OMRÅDE 

 
Jan Darpö, Juridicum/UU 

Koordineras av: 
Finansieras av: 
Miljöforskningsanslaget 

Ett samarbete mellan: 

SPEQS – Slutkonferens i Stockholm 7 april 2016 



Om mötet mellan gamla tillstånds-
regimer och moderna miljökrav 

•  Sverige  
–  Tradition och förnyelse på vattenrättens område; 

NMT 2014:2, s. 101  
–  Överdrifter om vattenkraften; SvD 6/10-14 (med 

Jonas Ebbesson) 
 

•  Norge  
–  Så nära, och ändå så långt bort; WP 2016:1/

Juridicum, UU   
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Det slutna rummet 
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Den ”vattenrättsliga” debatten…  

Det omdiskuterade regeringsförslaget att alla 
vattenverksamheter måste söka om sina miljötillstånd 
kan bryta mot internationell rätt. Enligt Rafael De los 
Reyes Aragon, doktor i juridik och knuten till advokatfirman 
Foyen, kan förslaget strida mot principerna om 
äganderätt och krocka med EU-mål om förnybara 
energikällor och direktiv om vattenverksamheter. (…) 

 

”Som jag ser det finns det två vägar, antingen slopar man 
förslaget eller så inför man en mildare version. I dag finns 
det delar som kan bryta mot internationell rätt och 
som skulle kunna tas upp i europeisk domstol”…   



Avslutade eller pågående 
förhållanden..?  

It should be borne in mind that, in principle, a new 
rule of law applies from the entry into force of the 
act introducing it. While it does not apply to legal 
situations that have arisen and become 
definitive under the old law, it does apply to 
their future effects, and to new legal situations 
too (…)      C-72/12 Altrip [2012], para 22 
 

•  Høyesteret Rt 1979 s. 1279 Skrapsamlingen 
RÅ 1999 ref 76 Barsebäck 

 

•  Retro o egendomsskydd 



CJEU om äganderätten o EKMR  
…har EU-domstolen genomgående slagit fast att rätten till 
egendom inte ska betraktas som en absolut 
rättighet, utan måste bedömas utifrån sin funktion i 
samhället. Följaktligen kan begränsningar införas i 
utövandet av denna rättighet, förutsatt att begränsningarna 
verkligen svarar mot mål av allmänintresse och inte 
innebär ett, i förhållande till det eftersträvade målet, 
orimligt och icke godtagbart ingrepp som 
påverkar kärnan i denna rättighet. Miljöskydd ingår 
bland dessa mål och kan således motivera en begränsning 
av utövandet av rätten till egendom. 
 
 

          C-530/11 Com v UK, para 70 
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Fredin v Sweden; ECtHR 1991-02-18 
Täkttillstånd utan tidsbegränsning 1963, NVL 1973 om 
upphäv utan ersättning, tillståndet återkallades 1984… 
 

Europadomstolen 
 

•  Rådighetsinskränkning enligt artikel P1-1… 
•  …avvägning mellan enskildas intresse och det 

allmänna, proportionalitet 
•  …inte oförutsebart (10 år), inga berättigade 

förväntningar… 
•  …investeringar trots att Lst varit tydliga… 
 

•  = vare sig vare sig var olämpligt (”inappropriate”) 
eller oproportionerligt. 
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Olagligt statsstöd..? 
Artikel 107.1 FEUF 
Om inte annat föreskrivs i fördragen är stöd som ges av en 
medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket slag det än 
är, som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att 
gynna vissa företag eller viss produktion, oförenligt med den inre 
marknaden i den utsträckning det påverkar handeln mellan 
medlemsstaterna. 
 

GEMENSKAPENS RIKTLINJER FÖR STATLIGT STÖD TILL 
MILJÖSKYDD        2008/C 82/01 
 
-  Artikel 107.3.c – vissa verksamheter eller regioner 

-  Högre miljöskydd om åtgärderna går längre än EU-normerna, i 
avsaknad eller för tidig anpassning… 

-  Aldrig för anpassning till tvingande EU-rätt..! 
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Norska tillstånd… 
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Norge o EFTA 

•  EES-avtalet… 
•  EFTA-domstolen (1 instans, inga GA)… 
•  Efta Surveillance Authority (ESA)… 
•  KAN begära förhandsavgörande… 
•  Efta-domstolens avgöranden rådgivande… 
•  Överträdelseärenden, men inga böter… 
•  Francovich N/A… 

•  RDV o Norge; 1/5-09, 2009-2015 ”frivillig”… 
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ESA-saken (case No 69544) 

•  ENGOs klagade i mars-11... 
  
•  ESAs 1:a kom i feb-12; art 4 o 11; KMV, 

omprövning inför varje planeringscykel, takten, 
målsättningen att uppnå GEP, art 11.5 är 
otvetydig o har företräde, målet får enbart 
skjutas upp efter utvärdering o omprövning, 
stränga krav, systemet ogenomträngligt… 

 

•  NO: Instrumenten tillräckliga, NO beroende av 
vattenkraft, klarar tiden, inblandade vet… 
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Komparativa slutsaser 
•  Den EU-rättsliga diskursen… 
 

•  Reglerna lika, mer fragmentiserad… 
 

•  Politiserat beslutsfattande, 
domstolskontrollen obefintlig… 

 

•  ”Allt-i-en lucka, samordnad prövning… 

 

•  Tydliga paralleller med ESA-saken 

16-04-07 www.speqs.se 12 



Utgångspunkter för diskussionen 
•  Berättigade förväntningar vid pågående 

verksamhet… 
 

•  RDV medför krav på fortlöpande bedömning 
o uppdatering av tillstånd… 

 

•  Otydligheten i regleringen… 
 

•  Tid för genomförande… 
 

•  Kostnaderna för omprövning… 
 

•  Ersättning o statsstödsreglerna… 
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….och slutligen… 
   
 TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN..!  

 
J J J J 

 
  jan.darpo@jur.uu.se 

 

  www.jandarpo.se   


