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FÖR VATTEN
1 7 0 6 0 8

I vilket vatten är den vinge doppad
som dryper svårmod över jordens panna?

(stig Dagerman)



Vad föreläsningen handlar om

✓ Tillsynens- och miljöprövningens juridiska ramar i 
ramdirektivets kontext  

✓ Den mångfacetterade verkligheten och om verkan 
och beständighet hos beslut och domar enligt 
miljöbalken och dess föregångare

✓ Det faktiska handlingsutrymmet 



Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär 
att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. 
En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att 
människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att 
förvalta naturen väl.

Miljöbalken skall tillämpas så att 
1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av 

föroreningar eller annan påverkan,
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,
3. den biologiska mångfalden bevaras,
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och 

samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att 

ett kretslopp uppnås.

Miljöbalken portalparagraf 1 kap 1 § är vägledande i allt 
miljöarbete enligt balken



Recipientfokus 
snarare än 
MKN fokus.



Ur ett större 
perspektiv

Lokalt inom 
en vatten-
förekomst

Inom ett av-
rinningsområde

Vad tål recipienten?



▪ Termodynamikens andra lag: ”Ingenting försvinner och allting sprider sig” 

Hur mycket avgaser blir det egentligen från en bil som kör slut på en full tank 

bensin? Tanken rymmer 60 liter och en liter bensin väger 0,75 kg. Inte många 

elever inser att avgasmängden måste bli minst 45 kg - enligt denna 

naturvetenskapliga princip som är så grundläggande för miljökunskapen. 

▪ Läran om naturliga halter

▪ Föroreningar ska renas vid källan 

Tre lämpliga förhållningssätt i miljöskyddsarbetet



Miljökvalitetsnormer

▪ Infördes för vatten, luft och buller vid tillkomsten av MB 1999 (Se 5 kap)

▪ Är bindande och styrande för myndigheter och kommuner

▪ Omfattar ett geografiskt område som kan vara hela landet, en kommun 
eller ett vattendrag

▪ Beslutas i första hand av regeringen, men kan överlåtas åt myndighet om 
normerna är till följd av ett EU-direktiv

▪ Tillämpas vid prövning och tillsyn av t.ex. vattenverksamheter och 
miljöfarliga verksamheter, vid plan- och byggprojekt, väg- och 
infrastrukturprojekt 

▪ Enligt 5:2 MB finns det fyra typer av miljökvalitetsnormer: Gränsvärdes-, 
och målsättningsnormer, indikativa och övriga normer 



COCTAILEFFEKT?

ÄMNE 
”Z”

ÄMNE 
”Y”

ÄMNE 
”X”

Utspädning?
Sammantagen påverkan? 

Y
Z

X

Två ex.



Miljökvalitetsnormers rättsverkan

o Kommuner är skyldiga att beakta dem i sin översiktsplanering och 
vid framtagande av detaljplaner.

o MKB för verksamheter med en betydande miljöpåverkan ska alltid 
innehålla en beskrivning av hur normerna följs upp

o Uppföljning av gränsvärdesnormer kan kräva strängare krav än vad 
som annars är normalt enligt 2:7, andra och tredje stycket MB. Ex. 
kvaliteten på vattenmiljön med avseende på kemisk status. 

o Vid tillsyn enligt miljöbalkens bestämmelser



Weserdomen

Domen avgjordes 1 juli 2015 i EU-domstolen och avsåg bl.a. muddring av 
inloppet till Bremens hamn. Weserdomen innebär:

• Att en verksamhet eller åtgärd inte tillåts som försämrar ytvattenstatus 
eller äventyrar uppnåendet av en  miljökvalitetsnorm

• Att alla miljökvalitetsnormer för vatten nu är gränsvärdesnormer och har 
en tvingande verkan

• Att icke-försämringskravet gäller för varje enskild kvalitetsfaktor

• Att, tolkad tillsammans med Mark- och miljödomstolens avgörande för 
Norviks hamn, försämring av ytvattenstatus inte enbart förstås lokalt utan 
avser hela ytvattenförekomsten 



Frågan om en verksamhet eventuellt 
måste tillåtas med MKN som
bedömningsgrund kan endast besvaras 
om verksamhetens påverkan på 
vattenförekomsten kan fastställas med 
rimlig säkerhet.

Hur ska vi använda Weser? (Värödomen, 
MÖD M 8984-1, resp. Näckån, MÖD M 
6574-15)

Vad är påverkan på ett vattendrag?

?



Historiskt bidrag 

Teknisk plattform

BMT enligt 
miljöbalken

Nuvarande 
miljöarbete

Recipientkontroll



Exemplet 
Perstorp 

(om problemet 
att inte komma 
i tid)

Exemplet 
Kemira 

(om fördelen 
med att 
komma i tid)

MKN som 
omprövnings-
kriterium



Vad medför ett tillstånd att bedriva miljöfarlig verksamhet eller 
vattenverksamhet

▪ 24 kap 1 § är grunden

▪ Endast tidsbegränsat är tidsbegränsat

▪ Införandelagen gäller

▪ För vattenverksamheter gäller särskilda bestämmelser

▪ Begränsningar för tillsynen

▪ Normalt sett ska alla tillsynsverktyg användas innan myndighetsdrivna 
ingripandeåtgärder enligt 24 kap



Den märkliga vattenrätten

• Normativt och systematiskt: Rättskraft i äldre tillstånd

• Historiska rester: Urminnes hävd, privilegiebrev, vattenförordningen, 
äldre vattenlagen

• Utmaningar: Hur ska målen i kap 1 MB uppnås med historisk ryggsäck? 

Något om samprövning



Vid samrådet ställs ett antal frågor t.ex: 

1. Hur förhåller sig verksamheten 

till MKN?

2. Vad innebär god ekologisk status 

för den aktuella vattenförekomsten?

3. Vilka incitament kan det finnas för verksamheten 

att bidra till ökad kunskap om den aktuella 

vattenförekomsten

4. Kostnadsberäkningar för produktionsförluster

5. Estimering av administrativa kostnader

Samrådet



Margaretha Svenning

Att göra MKN till 

incitament för en 

bra MKB. 

…….Hur?

Målsättning



De kemiska ämnen, enskilda eller i kemiska produkter, som hanteras i 
verksamheten och som utgör prioriterade ämnen enligt ramdirektivet för 
vatten (PFÄ) eller har sådana egenskaper att de faller inom kriterierna 
för särskilt förorenande ämnen enligt naturvårdsverkets rapport 5799 
med förslag till gränsvärden för särskilt förorenande ämnen (SFÄ) ska 
ersättas med ämnen som är dokumenterat mindre farliga, senast per 
den 31/12 2018.  Villkoret gäller med undantag för ämnen som 1) 
uppkommer till följd av korrosion i ledningsnätet,2) slitage i utrustning, 
zinkoxid i befintlig läkemedelprodukt samt3) för Bronopol som biocid i 
kyltorn.
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Exempel på ett utfasningsvillkor



De kemiska ämnen, enskilda eller i kemiska produkter, som hanteras i 
verksamheten och som avleds via avloppsreningsverket, och som finns 
upptagna på Echas kandidatlista, ska ersättas med ämnen som är 
dokumenterat mindre farliga. Villkoret gäller med undantag för ämnen 
som omfattas av bolagets tillstånd enligt REACH. När det gäller 
labbkemikalier ska hanteringen ske i slutna system och avloppsvattnet ska 

hanteras som farligt avfall.
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Exempel på ett utfasningsvillkor



Bolagets nuvarande användning och tillkommande användning  
(mängder) samt skyddsåtgärder för minskade utsläpp till vattenmiljön 
av prioriterat farliga ämnen (PFÄ), särskilt farliga ämnen (SFÄ), 
kandidatämnen samt riskminskningsämnen enligt PRIO databasen, ska 
redovisas i bolagets årliga miljörapport. Bolaget ska inom den beslutade 
prövotiden, senast den 30 juni 2016, redovisa eventuella tekniska, 
miljömässiga eller ekonomiska omständigheter till tillsynsmyndigheten 
som motiverar anstånd med riskminskningsåtgärder enligt detta villkor.
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Exempel på ett utfasningsvillkor



Tillsynsmyndigheternas uppgift

Det föreligger en absolut skyldighet för tillsynsmyndigheterna 

att bedriva kontrollerande tillsyn genom myndighetsutövning 

(prop.1997/98:45).

Tillsyn innefattar inte bara kontroll utan innebär också 

uppföljning av tidigare ärenden, information och rådgivning 

samt stödjande och främjande verksamhet, som tillsammans 

ska skapa förutsättningar för att reglerna efterlevs. 



Svårigheter för kommunerna att hantera sina 

åtgärdsprogram enligt vattendirektivet 

(allt fokus ligger på enskilda avlopp)

Svårigheter att omsätta MKN för vatten, problemet med 

diffusa utsläppskällor. 

Vattendirektivet



Intressanta frågor:

▪ Vilka uppgifter måste tillsynsmyndigheten
kräva in för att kunna bedöma om 
verksamheten riskerar att medverka till att 
MKN överträds?

▪ Hur fullständig är miljörapporten och baserar
sig denna på tillförlitliga mätningar och 
analyser?



Gör dig medveten om att MKN ingår i ert uppdrag enligt 26 kap miljöbalken och att myndighetsutövningen är 
obligatorisk. 
Åtgärder  som enligt åtgärdsprogram mm faller på tillsynsmyndigheterna är ett stöd i tillsynen, men ingen 
ingripandegrund. 
Tillsynens möjligheter att ingripa genom förelägganden regleras i helt vanlig ordning genom 26 kap 9 § (i 
praktiken av det rättskraftiga tillståndets ram vid tillståndspliktiga verksamheter och genom tillämpning av 2 kap 
miljöbalken samt gällande rätt i övriga fall)
Glöm inte tillsynsmyndighetens ansvar att signalera behov enligt 24 kap miljöbalken (återkallande av tillstånd 
samt omprövning av villkor)
MKN ger upphov till både avvägningsproblematik och ren kontrollproblematik. 
Icke-försämringskravet och bördefördelningens dilemma inom tillsynen, vid anmälan och vid tillståndsprövning av 
enskilda avlopp.
Det är viktigt att våga närma sig såväl punktkällor som diffusa utsläpp i tillsynen.
Översyn av verksamheternas egenkontroll
Tillsynsplanering riktad mot avrinningsområden
Teknik- eller funktionskrav i tillsyn och prövning.

Att använda MKN vatten i praktisk tillsyn på avlopp, lantbruk, 
markavvattning och i ALL annan tillsyn….


