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Sammanfattning

Mitt syfte med uppsatsen var dels att studera begreppet miljökvalitetsnorm, dess 
rättsliga betydelse och vilka normer som gäller för vatten. Mitt andra syfte var att 
undersöka problematiken kring tillämpningen av miljökvalitetsnormer för kommuner 
och myndigheter. Metoden jag använde mig av var traditionell juridisk metod. 
Vattenfrågor är ett av de mest reglerade rättsområdena inom EU och den mest 
omfattande lagstiftningen som sätter upp regler kring miljökvalitetsnormer är 
ramvattendirektivet. I Sverige regleras normerna bland annat i miljöbalkens 5 kap som 
innehåller de grundläggande bestämmelserna. I uppsatsen framkom att det råder viss 
osäkerhet kring miljökvalitetsnormer och vilken betydelse de har samt vilka normer 
som ska gälla för vatten. Denna osäkerhet beskrivs utifrån förarbeten och rapporter som 
tar upp problemet. Nationellt är det regeringen som beslutar vilka miljökvalitetsnormer 
som ska gälla vid sidan av de som satts upp av EU. Kommuner och myndigheter spelar
en viktig roll vid upprättande och genomförande av normerna. Vid tillämpningen av 
dem råder dock osäkerhet angående kommuner och myndigheters ansvar.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Under en lång tid ansågs miljöproblem vara en nationell fråga som varje land själva 
skulle hantera. Det innebar att stater, utan hänsyn till grannländerna, kunde bestämma 
över sin mark, sitt vatten och övriga naturresurser. Med tiden kom dock insikten att 
miljöförstöring inte endast stannar inom det egna landet utan att det även kan spridas 
utanför nationsgränsen och vidare till grannländerna. Denna insikt växte fram i olika 
takt i olika länder men idag är det allmänt erkänt att flera sorters föroreningar är 
gränsöverskridande. En av de främsta anledningarna till att ha gemensam 
miljölagstiftning är att miljöeffekterna ofta visar sig i andra stater än där utsläppen sker. 
Detta kan särskilt gälla för länder som delar vattenområden, när föroreningar lätt sprider 
sig vidare med vattenströmmarna.1

Inom EU är ramvattendirektivet, som antogs år 2000, ett exempel på gemensam 
miljölagstiftning som ska avhjälpa föroreningar i vattendrag och även förbättra vattnets 
kvalitet.2 Ramvattendirektivet innehåller miljömål för vatten och medlemsstaterna ska i 
och med införlivandet inventera och klassificera sina vattenförekomster enligt 
kriterierna i direktivet. Ett led i detta genomförande är att utfärda miljökvalitetsnormer.3

Miljökvalitetsnormer är ett rättsligt styrmedel som finns för att skydda människors hälsa 
och miljön. De anger de nivåer av föroreningar eller störningar som människor kan 
utsättas för och som naturen kan bli belastad av utan att ta skada.4 Det är regeringen 
som ska föreskriva vilka normer som ska gälla nationellt men de kan även delegera 
ansvaret till myndigheter eller kommuner.5 Miljökvalitetsnormer är unika jämfört med 
andra rättsliga verktyg inom miljöområdet på så vis att de att de utgår från hur själva 
miljön ska vara beskaffad och inte hur verksamheter ska utformas för att uppfylla 
normerna. En miljökvalitetsnorm utgår därmed aldrig direkt från hur en enskild aktör 
ska agera utan normerna anpassas efter miljön och vad den tål.6

Det finns flera sorters normer och deras rättsverkningar skiljer sig åt. Det råder en viss 
osäkerhet angående vilken sorts norm som miljökvalitetsnormer för vatten ska hänföras 
till och jag kommer resonera kring detta längre fram i uppsatsen.7

Bestämmande av miljökvalitetsnormernas innehåll är ett centralt moment i 
framtagandeprocessen av dem. Det finns ingen helt entydig definition av vad begreppet 
miljökvalitetsnorm egentligen betyder och vad det ska innefatta. Regeltypen 
miljökvalitetsnorm används inom flera olika rättssystem runt om i världen. Begreppet 
definieras annorlunda och har inte samma kriterier eller rättsverkan i något av de system 
de beskrivs i. Det förekommer även att det finns instrument som uppfyller samma eller 

                                               
1 Michanek, G, Den svenska miljörätten, s 87.
2 Michanek, G, Den svenska miljörätten, s 92.
3 Michanek, G, Den svenska miljörätten, s 171.
4 SOU 2005:59 s 64.
5 Miljöbalken 5 kap 1§.
6 SOU 2005:59 s 55.
7 Lagrådsremiss, 2010, s 47.
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liknande funktion som miljökvalitetsnormer men som namngivits med helt andra 
termer.8

På nationell nivå är det myndigheter som till exempel Naturvårdsverket som tar fram 
föreskrifter som ska ge vägledning kring arbetet med miljökvalitetsnormer för vatten.
På regional nivå är det länsstyrelserna som har det huvudsakliga ansvaret för vatten och 
miljö. Detta bland annat genom att övervaka vattenförekomsterna i länet och vilket 
tillstånd de har, samt att utöva tillsyn över verksamheter som har anknytningar till 
vatten. Nere på lokal nivå har kommunerna ett stort ansvar vad gäller 
miljökvalitetsnormer. De ansvarar bland annat för viss vattenkvalitet och för 
miljötillsyn.9

Allt sedan ramvattendirektivet skulle införas i den svenska lagstiftningen under 2003,
har viss problematik funnits kring myndigheter och kommuners ansvar vid
tillämpningen av miljökvalitetsnormer. I uppsatsen har detta beskrivits främst med 
fokus på bestämmelsen miljöbalken (1998:808) 5 kap 3§.

1.2 Syfte

Syftet med uppsatsen är dels att studera och kartlägga begreppet miljökvalitetsnorm och 
dess betydelse enligt den svenska rätten och EU-rätten, samt att försöka utreda vilken 
norm i miljöbalken 5 kap 2§ som gäller för vatten. Ett andra syfte är att undersöka delar 
av problematiken kring tillämpningen av miljökvalitetsnormer för kommuner och 
myndigheter främst gällande bestämmelsen miljöbalken 5 kap 3§. 

1.3 Avgränsning 

Angående första delen av syftet så avgränsar jag mig inom den svenska rätten till att 
främst studera miljöbalken och förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på 
vattenmiljön (vattenförvaltningsförordningen). Inom EU-rätten ska jag fokusera på 
bestämmelserna i direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder på vattenpolitikens område (ramvattendirektivet). 

Det finns flera bestämmelser angående vatten och de varierar beroende på vilken sorts 
vatten det handlar om. Jag avgränsar mig till att, så långt det är möjligt, studera
bestämmelserna för ytvatten. Bestämmelserna kring de olika vattenområdena flyter
dock ofta samman, speciellt i miljöbalken. Där det blir problematiskt att särskilja regler 
för olika vatten och normer för dessa har jag istället studerat bestämmelserna för vatten 
och miljökvalitetsnormer i allmänhet.

Gällande andra delen i syftet så avgränsar jag mig inte till någon speciell norm utan 
studerar miljöbalken 5 kap 3§ ur ett allmänt perspektiv.

1.4 Metod

Jag har vid författandet av uppsatsen utgått från traditionell juridisk metod med 
undantag från att jag inte har använt mig av rättspraxis. Anledningen till det är dels att
jag fått tillräckligt med material från andra rättskällor. En annan betydande aspekt är att 
det finns väldigt tunt med praxis på området.

                                               
8 Naturvårdsverket, 2000, s 21.
9 Hemsida 1, s 10, 070410.
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Information till resultatdelen har jag därmed sammanställt genom att studera lagtext, 
lagkommentarer, propositioner, lagrådsremisser, svenska offentliga utredningar (SOU), 
och rapporter. Jag har även studerat direktiv från EU-rätten. Internet och där har främst 
regeringens, Naturvårdsverkets och Vattenmyndigheternas hemsidor givit bra och 
pålitlig information angående förarbetsmaterial och rapporter rörande ämnet. Jag har 
även använt mig av databaser från Luleå Universitetsbiblioteks hemsida som Karnov 
och Norstedts Juridik- Zeteo för tillgång till aktuell lagstiftning och lagkommentarer.

2. Historik- miljökvalitetsnormer för vatten

2.1 EU-rätten

Vattenfrågor är ett av de mest reglerade rättsområdena inom EU idag. Rättsakterna är 
omfattande och de täcker allt från marina- till sötvattenområden. Syftet med rättsakterna
kan variera men det kan handla om att förebygga, minska eller kontrollera 
vattenföroreningar i vattendragen eller att sätta upp kvalitetsmål för dessa. Den idag 
mest omfattande lagstiftningen på området är ramvattendirektivet som antogs i oktober 
2000. Direktivet behandlar ett helhetsperspektiv när det griper över flera olika 
vattenrelaterade problem och inte endast är fokuserat på ett sorts vatten.10

Det har inte alltid varit en självklarhet att skydda miljön och rättslig reglering uppkom 
relativt sent. I Rom-fördraget från 1957 behandlades miljöskydd överhuvudtaget inte
men under 1970-talet började betydelsen av miljöskydd att växa fram. Då ansågs det 
mer angeläget att påbörja miljöarbetet och 1973 upprättade EU sitt första 
miljöhandlingsprogram. I programmet visades vikten av att sätta upp gränser för 
föroreningar i miljön och vilken kvalitet den ska hålla. Sedan programmet kom blev 
miljökvalitetsnormer centrala instrument inom EU:s miljörätt. Det var även detta 
program som blev startpunkten för upprättande av direktiv som föreskriver 
miniminivåer för kvaliteten på vatten och luft.11

Sedan EU:s första miljöhandlingsprogram upprättades har det alltså funnits direktiv som 
reglerar miljökvalitetsnormer för att skydda vatten.12 Det första direktivet som innehöll 
kvalitetsmål för vatten var direktiv 75/440/EEG som behandlade ytvattenkvalitet för 
vatten som ska användas som dricksvatten.13 Direktivet kom att ändras flera gånger och
det kompletterades även med ett direktiv om mätmetoder, 79/869/EEG. Båda dessa 
upphävdes i december 2007 till förmån för ramvattendirektivet.14

2.2 Svensk rätt

Från ett historiskt perspektiv har den svenska miljörätten i huvudsak fokuserat på att 
dämpa föroreningar och störningar från enskilda källor. Exempelvis hade 1969 års 
miljöskyddslag den funktionen.15 Det har däremot inte ansetts hållbart att endast luta sig 
mot en rättslig kontroll av störningskällor utan det behövs även en rättslig kontroll som 
har miljön som utgångspunkt. Redan i propositionen till miljöskyddslagen fördes 

                                               
10 Mahmoudi, S, 2003, s 148 f.
11 Gipperth, L, 1999, s 139.
12 Michanek, G, 2008, s 170.
13 Mahmoudi, S, 2003, s 149.
14 2000/60/EG artikel 22 punkt 1.
15 Michanek, G, 2008, s 170.
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diskussioner om att införa gränsvärden för utsläpp av olika slag. Dock gick 
diskussionen inte längre än till ett förslag om att Naturvårdsverket skulle sätta upp 
riktvärden och rekommendationer, inga rättsligt bindande normer skulle förekomma.16

I den svenska lagstiftningen infördes miljökvalitetsnormer först genom upprättandet av 
miljöbalken 1999. Miljökvalitetsnormerna regleras där i det 5 kap som anger de 
grundläggande bestämmelserna såsom definitioner och regler om genomförandet av 
normerna. Miljökvalitetsnormer finns inom flera olika områden, exempelvis för ytvatten
och de sätter gränsen för vilken den lägsta godtagbara kvaliteten på miljön är.17

Specifika miljökvalitetsnormer för olika miljöområden har i den svenska rätten kommit 
att regleras i särskilda förordningar. Miljöbalkens 5 kap fungerar som en ramlag som 
ställer upp grunderna, medan de detaljerade reglerna finns uppställda i förordningar som 
till exempel vattenförvaltningsförordningen.18

3. Miljökvalitetsnormer

3.1 Vad är en miljökvalitetsnorm?

Miljökvalitetsnormer innebär att det fastställs värden för vissa ämnen som får 
förekomma i luft, vatten eller miljön i övrigt. Normerna anger vilket tillstånd miljön ska 
befinna sig i och för att uppnå det tillståndet bestäms gränser för högsta eller lägsta 
nivåer av ämnen som antingen ska klaras eller i andra fall eftersträvas.19 Dessa kan gälla 
över hela landet eller inom ett visst begränsat område. Om exempelvis ett vattenområde
innehåller för höga halter av ett ämne, måste medlemslandet vidta åtgärder för att 
förbättra situationen genom att till exempel upprätta åtgärdsprogram.20 En 
miljökvalitetsnorm kan därmed beskrivas som en föreskrift om kvaliteten på miljön.
Miljökvalitetsnormer kan till exempel föreskriva att ett vattenområde som mest får 
innehålla en viss mängd kväve men de kan även ange en miniminivå, som att ett 
vattendrag måste ha en viss syrehalt. Normerna kan antingen vara rättsligt bindande 
med sanktioner om kraven inte följs men de kan även fungera som riktlinjer att sträva 
efter.21

I vissa fall kan det uppstå svårigheter med att uppställa miljökvalitetsnormer. För vissa 
ämnen finns det inte uppsatt några tröskelvärden, det vill säga säkra nivåer som anger 
när en viss koncentration av ett speciellt ämne kan väntas ge upphov till negativa 
effekter. I sådana situationer kan det vara problematiskt att uppställa normer och de kan,
på grund av brist på kunskap, oriktigt antyda att halter som ligger under eller över 
normerna är ofarliga trots att kunskap om detta saknas.22

Inom vattenförvaltningen används miljökvalitetsnormer som ett styrmedel för att 
vattenförekomsterna ska nå en god status i enighet med ramvattendirektivet. Normernas 
uppgift är att bestämma den kvalitet som en vattenförekomst ska ha vid en bestämd 
tidpunkt.23 Det är alltid miljön som är utgångspunkten oavsett vad det är som påverkar 

                                               
16 Prop 1969:28 s 219 f.
17 SOU 2005:59 s 82.
18 SOU 2005:59 s 82.
19 SOU 2005:59 s 55.
20 Nilsson, A, 2009, s 23.
21 Michanek, G, 2008, s 56.
22 SOU 2005:59 s 57.
23 Hemsida 1, s. 14, 070410.
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den, naturlig eller mänsklig påverkan.24 Miljökvalitetsnormer är i och med detta unika 
jämfört med andra rättsliga verktyg på miljöområdet, när de utgår från hur miljön ska 
vara beskaffad och inte från hur mänskliga verksamheter ska utformas för att uppfylla 
normerna. Efterlevs inte en miljökvalitetsnorm ska det däremot leda till att 
handlingsregler tas fram för enskilda aktörer.25

Miljökvalitetsnormer och dess utformning som rättsregel liknar till stor del 
förbudsregler. En viktig skillnad är dock att förbudsregler ofta beskriver gränserna för 
miljöns tillstånd med vaga termer som exempelvis olägenhet av väsentlig betydelse,
medan värdena i miljökvalitetsnormerna är precist angivna. Miljökvalitetsnormer
innehåller vanligen inte heller undantag med skälighetsavvägningar. Ett problem med 
miljökvalitetsnormer blir att samtidigt som de hindrar ytterligare påverkan från nya 
verksamheter så hindrar de, på grund av att de inte är anpassningsbara, nyetablering av 
verksamheter som normalt sett använder bättre och modernare reningstekniker än de 
redan befintliga verksamheterna.26

3.1.1 Åtgärdsprogram

Om det behövs för att en miljökvalitetsnorm ska kunna följas ska ett åtgärdsprogram 
upprättas, detta enligt miljöbalken 5 kap 4§ 1 st. Åtgärdsprogrammet kan geografiskt 
sett omfatta ett större område än vad själva miljökvalitetsnormen gör, detta är 
nödvändigt för att kunna nå alla verksamheter som kan påverka att 
miljökvalitetsnormen inte följs.27 Syftet med åtgärdsprogram är att samordna åtgärder så 
den uppställda miljökvalitetsnormen kan följas. Ett åtgärdsprogram har ingen rättslig 
verkan mot enskilda och det är inte heller överklagbart. Programmen ska istället fungera 
som ett underlag vid fysisk planering, tillståndsprövning, föreskrifter och för andra 
efterkommande beslut av kommuner och myndigheter. Kommuner och myndigheter 
kan därmed anses bundna av åtgärdsprogrammen och dess innehåll.28

Problematik som finns kring åtgärdsprogram och den rättsliga konstruktionen kring dem 
är att programmen i sig inte garanterar att normerna genomförs. Det kan inte heller med 
säkerhet sägas att efterkommande beslut verkligen blir av. Michanek anser att det är 
tveksamt om den svenska konstruktionen angående genomförandet av 
miljökvalitetsnormer uppfyller de krav som EU-direktiven uppställer. Enligt honom har 
EU-domstolen inte i något fall uttryckligt sagt att åtgärdsprogram mot enskilda 
verksamhetsutövare måste ha bindande verkan. I allmänhet har domstolen dock ställt 
höga krav på det rättsliga genomförandet av miljökraven i direktiven.29

3.2 Betydelse av begreppet miljökvalitetsnorm

Inom EU-rätten har det sedan 1970-talet funnits rättsmedel som i sin funktion motsvarar 
eller åtminstone liknar dagens miljökvalitetsnormer. Vad som menas med termen 
miljökvalitetsnorm varierar beroende på vilken rättsordning de behandlas i. Regeltypen 
miljökvalitetsnorm används inom flera olika rättssystem runt om i världen men 
begreppet definieras annorlunda, har olika betydelse och har inte heller samma kriterier 

                                               
24 Michanek, G, 2008, s 55.
25 SOU 2005:59 s 55.
26 Michanek, G, 2008, s 57.
27 Michanek, G, 2008, s 181.
28 Miljöbalken 5 kap 8§.
29 Michanek, G, 2008, s 182.
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eller rättsverkan i nästan något av de rättssystem de beskrivs i. Detta på grund av att 
någon enhetlig terminologi inte fastställts. Det förekommer även instrument som 
uppfyller samma eller liknande funktion som miljökvalitetsnormer men som namngivits 
med helt andra termer.30

I miljöbalken och vattenförvaltningsförordningen definieras begreppet 
miljökvalitetsnorm på samma sätt. Det handlar om föreskrifter som meddelas av 
regeringen för enskilda geografiska områden eller för landet i stort om kvaliteten på, i 
detta fall vatten, om det är nödvändigt för att varaktigt skydda människors hälsa, miljön 
eller för att avhjälpa skador som skett eller olägenheter som uppkommit för människors 
hälsa eller för miljön.31

Det förekommer regler angående miljökvalitetsnormer i flera EU-direktiv och för att 
visa på skillnaden i betydelsen av begreppet inom EU-rätten, gör jag en jämförelse 
mellan två direktiv: I ramvattendirektivet definieras miljökvalitetsnormer som 
koncentrationen av ett visst förorenande ämne eller en viss grupp av förorenande ämnen 
i vatten, sediment eller biota som inte bör överskridas för att inte skada människors 
hälsa och miljön.32 Men i till exempel IPPC- direktivet (Integrated Pollution Prevention 
and Control 96/61/EG, artikel 2 punkt 7) definieras miljökvalitetsnormer som krav som 
ska vara uppfyllda inom en viss tid för en given miljö eller för en särskild del av miljön.
I ramvattendirektivet rör sig definitionen om ett riktvärde medan definitionen i IPPC-
direktivet är en strängare variant av norm, gränsvärdesnorm.

3.3 Olika typer av miljökvalitetsnormer 

I den förberedande propositionen inför ramvattendirektivets införande i svensk rätt år 
2003, menade man att beskrivningen av miljökvalitetsnormer i miljöbalken 5 kap 2§ var
för snäv. Detta eftersom att den inte kunde omfatta alla de olika typer av bestämmelser 
som finns angående miljökvalitet och som behövs i och med medlemskapet i EU.33 Det 
finns flera sorter av miljökvalitetsnormer och deras rättsverkningar skiljer sig åt.34 I 
propositionen menade regeringen att det inte förelåg något hinder mot att låta termen 
miljökvalitetsnorm, i den svenska lagstiftningen, omfatta även andra sorters normer än 
bara gränsvärden. Detta, eftersom termen miljökvalitetsnorm kan tolkas synonymt med 
det breda begreppet bestämmelse om miljökvalitet som kan inrymma mer än bara 
gränsvärdesnormer. Som grund för lagändringen lade regeringen även fram att termen 
miljökvalitetsnorm har en lättanvänd och samlande funktion.35

Som skäl för att genomföra den nuvarande lydelsen i miljöbalken 5 kap 2§ menade 
regeringen att termen miljökvalitetsnorm inte endast bör omfatta en sorts norm utan 
hela kollektivet av olika normer som finns. Något som även talade för denna 
uppfattning var att det i flera direktiv finns olika definitioner av termen och att det även 
i den lydelse av miljöbalken 5 kap 2§ som fanns när propositionen skrevs förekom 
alternativa beskrivningar i den 3 punkten, som inte kunde hänföras till bindande 
gränsvärden.36

                                               
30 Hemsida 2, s 21. 140410.
31 Miljöbalken 5 kap1§.
32 2000/60/EG artikel 2 punkt 35.
33 Prop 2003/04:2 s 22.
34 Lagrådsremiss, 2010, s 47.
35 Prop 2003/04:2 s 22.
36 Prop 2003/04:2 s 22.
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I och med detta genomfördes en del förändringar i miljöbalken och även nya 
förordningar infördes. Detta ledde till att begreppet miljökvalitetsnorm kom att få sin 
efterfrågade och vidgade betydelse.37 Med den vidgade innebörden kan 
miljökvalitetsnormer utformas antingen som tidigare beskrivits eller som en ny mildare 
variant.38 Det innebär att dagens normer kan ha formen av antingen gränsvärden eller 
riktvärden.39 Men enligt en SOU från 2005 finns inga krav inom EU-rätten som 
motsvarar kraven av ett riktvärde i svensk rätt. I SOU:n förespråkar de därmed att 
termen riktvärde i största mån ska undvika att användas när det gäller 
miljökvalitetsnormer. De menar istället att termerna gränsvärden och 
målsättningsvärden ska användas. Gränsvärden syftar på normer som inte får 
överskridas och målsättningsnormer på normer som ställer något lägre krav och som 
anger mål som ska eftersträvas.40 Dessa begrepp förklaras mer ingående i nästa avsnitt.

I dagsläget finns det därmed miljökvalitetsnormer som har olika styrka eller kravnivåer. 
Ändringens betydelse vid tillämpning av normerna är något oklar eftersom det inte är 
reglerna om normernas rättsverkningar som ändrats utan definitionen av normerna. I 
miljöbalken finns det två definitioner av miljökvalitetsnormer, dels i 5 kap 1§ som är en 
ren definition av begreppet men även i 5 kap 2§ som beskriver olika typer av normer. 
Definitionen i miljöbalken 5 kap 1§ har inte ändrats när miljökvalitetsnormer, enligt 
EU-rätten, övergick från att endast fungera som bindande gränsvärden som inte får 
överskridas, till att även omfatta mer löst hållna målsättningar som endast ska 
efterstävas. En förklaring till detta är att 5 kap 1§ inte ger uttryck för någon kravnivå för 
normerna utan istället anger när normer kan användas som styrmedel.41

3.3.1 Miljöbalken 5 kap 2§

I miljöbalken 5 kap 2§ finns fyra punkter för vad miljökvalitetsnormer ska ange och 
ändringarna i dessa har fått betydelse vid tillämpningen av dem. Skillnaden mellan 
punkterna idag är att de delvis anger olika kravnivåer. I tidigare lagstiftning föreföll 
kravnivån på normerna samma för alla punkter. Då angav punkterna de olika typer av 
störningar eller förhållanden som normerna kunde anpassas på. Varje punkt gällde då 
för ett enskilt område, en punkt kunde till exempel gälla nivåer av kemiska ämnen, en 
annan kunde reglera nivåer för buller och i sista punkten fanns regler för vatten. Alla 
dessa störningar omfattas nu istället av alla punkter gemensamt, detta med undantag för 
3 punkten som endast gäller förekomst av vissa organismer i vatten.42

Idag finns det därmed flera varianter av miljökvalitetsnormer som alla anges i 
miljöbalken 5 kap 2§. De olika normerna som finns är: gränsvärdesnormer, 
målsättningsnormer, indikativa normer och andra normer.43

- Gränsvärdesnormer – är en norm som enligt miljöbalken 5 kap 2§ 1 punkten ska 
ange vilka förorenings- eller störningsnivåer som inte får över- eller 
underskridas efter en angiven tidpunkt eller tidsperiod. 

                                               
37 Michanek, G, 2008, s 172.
38 SOU 2005:59 s 82.
39 Prop 2003/04:2 s 32.
40 SOU 2005:59 s 89.
41 SOU 2005:59 s 87.
42 SOU 2005:59 s 87.
43 Lagrådsremiss, 2010, s 38. 
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- Målsättningsnormer – ska enligt miljöbalken 5 kap 2§ 2 punkten ange de 
förorenings eller störningsnivåer som ska eftersträvas eller som inte bör över-
eller underskridas efter angiven tidpunkt eller tidsperiod. 

- Indikativa normer – som enligt miljöbalken 5 kap 2§ 3 punkten ska ange den 
högsta eller lägsta förekomsten av organismer i yt- och grundvatten som kan ge 
vägledning till bedömning av miljöns tillstånd.

- Andra normer – det vill säga normer enligt miljöbalken 5 kap 2§ 4 punkten som 
ska ange övriga krav på vattenmiljöns kvalitet som följer av Sveriges 
medlemskap i Europeiska unionen.44

Punkt 1 motsvarar den kravnivå för miljökvalitetsnormer som gällde tidigare och den 
skulle kunna beskrivas som uppsatta gränsvärden som inte får brytas.45 Första punktens 
avslutande del anger de rättsliga ramarna för vilka normer som kan utfärdas. En viktig 
del av normen utgör tidpunkten när det angivna värdet i normen skall vara uppnått, det 
vill säga när mätvärdena följer de angivna nivåerna. Tidsramen för detta måste vara 
realistisk. I propositionen till miljöbalken framhålls att normen skall ange en rimlig tid 
för att genomföra sådana åtgärder att den godtagbara miljökvaliteten kan uppnås.46

I andra punkten anges nivåer som antingen ska eftersträvas eller nivåer som inte bör 
över- eller underskridas. Punkten medger alltså att miljökvalitetsnormer i första hand 
kan utformas som en ambitionsnivå för myndigheterna och att denna ambitionsnivå 
successivt kan ändras eller skärpas genom att olika värden kan anges för skilda 
tidsperioder. I svenska författningar brukar detta kallas för riktvärden eller målvärden 
och vid uppställande av dessa finns det inget krav varken på att nivån ska klaras eller 
inom vilken tidsram det måste göras.47

Den tredje punkten motsvarar tredje stycket i paragrafens äldre lydelse. Punkten 
behandlar att miljökvaliteten i vissa angivna vattenområden skall kunna föreskrivas med 
hjälp av miljökvalitetsnormer. Med det menas att till exempel förekomsten av alger i 
sjöar eller andra vattendrag ska kunna utnyttjas som ett mått på vilket näringstillstånd 
vattnet har. Organismerna fungerar med andra ord som en mätare av miljötillståndet. De 
får funktionen av en indikator för miljötillståndet i vattenområdet. En 
miljökvalitetsnorm kan bland annat innebära att en viss art, indikatorarter, ska kunna 
klara sig i ett vattendrag. Organismerna behöver inte förekomma naturligt i det aktuella 
vattenområdet, utan de kan planteras ut i vattendrag endast på grund av sina goda 
egenskaper som indikatorer för vissa typer av föroreningar. Åtgärder som dessa kan 
bland annat bli aktuella vid genomförande av åtgärdsprogram enligt miljöbalken 5 kap 
6§.48 Denna punkt skiljer sig från tidigare nämnda genom att den inte sätter upp några 
krav- eller ambitionsnivåer, utan det varierar beroende på vilka arter som väljs ut för 
olika vattendrag.49

Den fjärde och sista punkten omfattar övriga krav på kvaliteten på miljön som följer av 
medlemskapet i EU. Miljöbalken 5 kap 2§ 4 punkten är därmed en restbestämmelse 

                                               
44 Miljöbalken 5 kap 2§ punkt 1-4.
45 SOU 2005:59 s 87.
46 Prop 1997/98:45 II, s 44.
47 SOU 2005:59 s 88.
48Norstedts Juridik- Zeteo\ Lagkommentar\ Miljöbalken \ 5 kap. Miljökvalitetsnormer och 
miljökvalitetsförvaltning \ 2 § Vad miljökvalitetsnormer skall ange \ 2 §.
49 SOU 2005:59 s 88.
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som samlar upp vad som inte kan tas in under de övrigt nämnda punkterna.50 Ett 
exempel på sådana övriga krav kan vara miljömålen för vattendistrikt som följer av 
ramvattendirektivet.

Beskrivningen av miljökvalitetsnormer i miljöbalken 5 kap 2§ är endast översiktlig 
eftersom normernas innehåll starkt varierar mellan olika områden. En mer precis 
beskrivning av normerna och dess innebörd finns i de föreskrifter som regeringen ska 
meddela enligt miljöbalken 5 kap 1§ 1 st.51

3.3.2 Miljökvalitetsnormer för vatten

Det har länge funnits en oklarhet kring vilken av de olika typer av normer som beskrivs 
i miljöbalken 5 kap 2§ som ska användas för miljökvalitetsnormer för vatten. Det är en 
viktig fråga att ställa eftersom typen av norm kan påverka de rättsliga konsekvenser som 
kan uppkomma om normen inte följs. Förarbetena hänvisar till olika svar, vissa menar 
att de ska hänföras till gränsvärdesnormer (miljöbalken 5 kap 2§ 1 punkten) medan 
andra säger att det rör sig om så kallade andra normer (miljöbalken 5 kap 2§ 4 
punkten).52

I lagrådsremissen angående åtgärdsprogram och tillämpning av miljökvalitetsnormer 
menar de att miljökvalitetsnormerna för vatten ska hänföras till de övriga normerna i 
miljöbalken 5 kap 2§ 4 punkten. Även om det inte framstår som glasklart, menar de, att 
miljökvalitetsnormerna för vatten inte är formulerade som gränsvärdesnormer. Detta 
även om föroreningsnivåer kan visa på att det föreligger en försämring eller att det 
uppsatta målet inte är nått. Inte heller är de formulerade som målsättningsnormer, även 
om de bygger på stegvis förbättring, ska bestämda resultat uppnås vid uppsatta 
tidpunkter.53 Om det förefaller sig så att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan 
räknas in under gränsvärdesnormer, innebär det att de undantas från möjligheten att 
ställa ett strängare krav än vad som normalt skulle vara möjligt i syfte att uppnå 
efterlevnad av en miljökvalitetsnorm. Detta ger dem även en svagare rättslig ställning.54

4. Ramvattendirektivet

År 2000 antogs Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/60/EG om upprättande av 
en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område. Direktivet är brett och 
innehåller miljömål för alla sorters vatten såsom ytvatten, grundvatten och andra 
skyddade vattenområden.55 Det övergripande målet med direktivet är att uppnå god 
vattenstatus innan år 2015.56 Ramvattendirektivet är grundat på artikel 175 som 
föreskriver att direktiv för medlemsstaterna är bindande med avseende på vilket resultat 
som ska uppnås. Hur införlivandet av direktivet sedan ska ske i den nationella 
lagstiftningen bestäms däremot till stor del av medlemsländerna själva.57 De flesta 

                                               
50 SOU 2005:59 s 88.
51 Prop 2003/04:2, s 32.
52 Gunilla, E, S, 2010, s 1.
53 Lagrådsremiss, 2010, s 41.
54 Naturvårdsverket, 2010, s 10.
55 Michanek, G, 2008, s 171.
56 Nilsson, A, 2009, s 26.
57 Gipperth, L, 1999, s 145.
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miljöskyddsdirektiven i EU-rätten är minimidirektiv vilket även gör det möjligt för 
medlemsländerna att välja att sätta upp högre krav än vad direktiven i sig föreskriver.58

Ramvattendirektivet innehåller som sagt miljömål för ytvatten och ett centralt begrepp
gällande detta är att god ytvattenstatus ska uppnås. Medlemsstaterna ska för att uppnå 
detta enligt direktivet, utföra en inventering och efter detta klassificera sina 
ytvattenförekomster mot bakgrund av de kriterier som finns angivna. Klassificeringen 
ska göras för att utreda vilken kvalitet de olika vattendragen håller för att sedan kunna 
planera vilka åtgärder som behövs för att vattnet ska uppnå målet.59

För att korrekt genomföra ramvattendirektivet krävs flera steg. Några av de viktigaste 
stegen i vattenplaneringen gällande ytvatten är:60

- att undersöka och karaktärisera vattenområden samt undersöka hur stor mänsklig 
påverkan av vattenområdet som förekommer,

- göra en bedömning om vattnet ska anses vara naturligt, konstgjort eller starkt 
modifierat som till exempel kraftverksdammar och om det i sådana fall finns 
anledning att tillämpa undantagsbestämmelser,

- ett tredje steg är att fastställa miljömål för vattendistrikten och dessa miljömål
utgör en typ av miljökvalitetsnormer,

- fastställa åtgärdsprogram för att kunna följa de uppställda miljömålen,

- övervaka och senare göra en uppföljning av hur miljötillståndet utvecklats.

Ramvattendirektivet innehåller detaljerade bestämmelser för hur myndigheter ska arbeta 
för att upprätta och anta åtgärdsprogram och förvaltningsplaner för genomförande av 
miljömålen.61

Enligt artikel 1 i ramvattendirektivet är ett av syftena med direktivet att skydda och 
förbättra vattnets kvalitet inom EU.62 För att förverkliga det målet ska medlemsstaterna 
dela in sina vattenområden i avrinningsdistrikt för att kunna organisera tillsyn över 
dessa.63 Inom avrinningsdistrikten ska sedan alla vattendrag analyseras för att undersöka 
vilken kvalitet vattnet har, hur vattenkvaliteten påverkas av utsläpp samt hur känsligt 
vattenområdet är.64 Utifrån det uppställs miljömål och de varierar beroende på vilken 
typ av vattenområde det rör sig om.65 Denna uppsats behandlar så långt som det är 
möjligt endast regler och miljömål rörande ytvatten. Ytvatten definieras i 
ramvattendirektivet som ”inlandsytvatten utom grundvatten; vatten i övergångszon och 
kustvatten”.66

Ramvattendirektivet är, som sagt, en ramlagstiftning. Tidigare rättsakter som funnits på 
miljöområdet har varit enskilda akter för varje problem. Men denna utformning av 

                                               
58 Gipperth, L, 1999, s 172.
59 Michanek, G, 2008, s 171.
60 SOU 2002:105 s 60.
61 Michanek, G, 2008, s 171.
62 2000/60/EG artikel 1.
63 2000/60/EG artikel 3.
64 2000/60/EG artikel 5.
65 Michanek, G, 2008, s 171.
66 2000/60/EG artikel 2 punkt 1.
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rättsakterna har inte kunnat uppnå det uppsatta syftet.67 Med hänsyn till detta 
utformades ett ramdirektiv som istället för att som tidigare endast fokusera på ett 
problem, ser vattenproblematiken ur ett vidare perspektiv och tar hänsyn till 
ekosystemet i sin helhet. Betydelsen av en ramlag är att lagen innehåller grunderna för 
lagstiftningen i form av värderingar, principer och riktlinjer. Ramlagstiftningen
uppställer målet med lagen men går inte gärna in i mer detaljerade regler. 
Ramvattendirektivet har ett flertal mål och ett av dessa är till exempel att all förorening 
av prioriterade ämnen helt ska upphöra. Fördelen med denna lagstiftningstyp är att
större möjligheter ges till att anpassa lagen efter rådande omständigheter i de olika 
medlemsländerna. Den uppställer en ram men inga exakta metoder för hur målet ska 
uppnås utan det får utvecklas nationellt. Ramvattendirektivet kan sägas vara en 
återspegling av det nya förhållningssättet gemenskapen intagit vid reglering av 
miljöproblem.68

4.1 Miljömål enligt ramdirektivet för vatten

Ramvattendirektivet har flera syften som ska uppnås.69 Direktivet ska som tidigare 
beskrivits fungera som en ram för att upprätta ett skydd av olika sorters vatten. 
Sammanfattat kan ramvattendirektivets syften sägas vara att:70

- hindra att försämringar av vattenkvaliteten sker samt skydda och förbättra 
statusen hos akvatiska ekosystem, andra ekosystem och våtmarker som är direkt 
beroende av dessa,

- främja en hållbar vattenanvändning,

- eftersträva ett ökat skydd för och en förbättring av vattenmiljön, bland annat 
genom att utsläpp och spill av vissa ämnen minskar eller upphör, säkerställa att 
föroreningen av grundvatten gradvis minskar och att ytterligare förorening 
förhindras,

- minska föroreningen av grundvattnet samt 

- dämpa effekterna av översvämningar och torka.

Det sammanfattade och slutliga målet för direktivet lyder att uppnå god vattenstatus för 
allt vatten i Europa.71

I ramvattendirektivet uttrycks de miljömål som EU satt upp gällande vatten och de 
åtgärder som medlemsländerna ska vidta för att följa de uppsatta miljömålen. Det är 
dock viktigt att inte förväxla dessa miljömål med de 16 politiska miljökvalitetsmål som 
beslutats av Sveriges riksdag. Även flera av de svenska politiska miljömålen rör 
vattenfrågor men dessa mål saknar, till skillnad från ramvattendirektivets mål, juridiskt 
bindande verkan. Miljömålen som finns uppställda i ramvattendirektivet har Sverige 
valt att införliva i den nationella lagstiftningen genom det rättsliga verktyget 
miljökvalitetsnormer.72

                                               
67 Mahmoudi, S, 2003, s 161.
68 Mahmoudi, S, 2003, s 162.  
69 Mahmoudi, S, 2003, s 162.
70 2000/60/EG artikel 1 a-e.
71 2000/60/EG skälen punkt 27.
72 Gunilla, E, S, 2010, s 1.
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4.1.1 Mål för ytvatten

Formuleringarna av målen i ramvattendirektivet skiljer sig något beroende på vilken typ 
av vattenförekomst det handlar om samt vilka aspekter som spelar in.73 De miljömål 
som medlemsländerna ska uppnå vid tillämpning av direktivet beskrivs i direktivets 4 
artikel.74 Exempelvis ska medlemsländerna vidta alla nödvändiga åtgärder för att 
förebygga att en försämring sker för alla ytvattenförekomster, vilket kan benämnas som 
kravet på icke försämring.75 De ska även skydda, förbättra och återställa alla 
ytvattenförekomster för att förhindra att statusen för dessa försämras och för att uppnå 
målet god ytvattenstatus senast år 2015. De ska också skydda och förbättra konstgjorda 
och modifierade vattenförekomster för att uppnå potential för god ekologisk status och 
god kemisk status. Föroreningar från prioriterade ämnen ska minskas och tillslut vara 
helt eliminerade.76

För ytvattenförekomster anses kraven vara höga och marginalerna för försämringar är 
mycket små. Det har i förarbetena förts diskussioner om kravet i artikel 4 om att 
medlemsländerna ska skydda, förbättra och återställa alla ytvattenförekomster i syfte att
uppnå en god ytvattenstatus. Termen i syfte att menar vissa visar att det för 
medlemsländerna räcker att eftersträva det uppsatta målet. Enligt denna uppfattning 
behöver det i direktivet uppsatta målet inte nås utan det skulle räcka med att 
medlemsländerna vidtagit åtgärder för att närma sig målet. Andra menar dock att det 
inte finns något utrymme för att underlåta att nå målet annat än om det uttryckligen står 
föreskrivet i direktivet. Målet får alltså inte åsidosättas annat än om det tydligt framgår. 
Sveriges genomförande av direktivet stödjer sig på den senare och striktare 
tolkningen.77

4.2 Genomförandet av ramvattendirektivet i svensk lagstiftning

I svensk lagstiftning är det, som tidigare sagts, miljöbalken som är den centrala 
lagstiftningen för miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormerna kan meddelas för ett
visst avgränsat område som till exempel en havsvik, för hela landet eller för en viss typ 
av område.78

En viktig och betydande sak, speciellt för ett land som Sverige som har relativt bra 
förutsättningar att vidta åtgärder mot föroreningar, med ramvattendirektivet är att det 
ger medlemsländerna friheter att själva införa strängare krav än vad som fastställts i 
direktivet. En anledning till att införa strängare krav kan till exempel vara en önskan om 
ett högre miljöskydd. Sverige brukar utnyttja denna möjlighet och har i flera fall infört 
strängare normer.79 För att kunna fastställa miljökvalitetsnormerna används redan 
befintlig kunskap om vad människan och naturen tål. Denna bedömning ska göras utan 
hänsyn till tekniska och ekonomiska faktorer för att få en för miljön så rättvis 
bedömning som möjligt utan ekonomiska spärrar som kan ge sänkta krav. Dock kan 
tekniska och ekonomiska aspekter ha betydelse vid genomförandet av normerna.80

                                               
73 SOU 2005:59 s 71.
74 Mahmoudi, S, 2003, s 162.
75 2000/60/EG artikel 4.1 a) i.
76 2000/60/EG artikel 4 a.
77 SOU 2005:59 s 72.
78 Michanek, G, 2008, s 172.
79 Michanek, G, 2008, s 171.
80 SOU 2005:113 s 237.
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Miljökvalitetsnormer anger inte enbart ett värde eller en nivå av ett visst ämne som får 
förekomma, utan det handlar om ett slags regelkomplex som ska omsättas till krav och 
det är sedan myndigheter och kommuner som ansvarar för att dessa följs.81 Det råder 
dock en viss osäkerhet angående ansvaret vid tillämpningen av miljökvalitetsnormer 
och åtgärdsprogram som jag återkommer till längre ner.82

Sverige har genom sitt anslutande till EU vissa internationella åtaganden som ska följas. 
Utöver de åtagandena så är det regeringens politik och de ställningstaganden som 
riksdagen gör i fråga om miljömål som är avgörande för vilka miljökvalitetsnormer som 
ska utfärdas och hur de ska utformas.83 Enligt miljöbalken 5 kap 1§ 1 st finns det två 
syften med normerna, ett är att uppfylla våra nationella miljökvalitetsmål som är att 
skydda människors hälsa och miljön. Det är endast regeringen som får utfärda den 
sortens normer. Det andra syftet är att till svensk rätt överföra de miljökvalitetsnormer 
som skapats inom EU-rätten. 

Angående de miljökvalitetsnormer som redan finns angivna i EU-rätten, genom till 
exempel direktiv, så får regeringen enligt miljöbalken 5 kap 1§ 2 st delegera till en 
myndighet, exempelvis Naturvårdsverket, att föreskriva om den normen. Myndigheten 
måste dock rätta sig efter den av EU föreskrivna normen och de får inte avvika från vad 
som beslutats. Detta trots att det av direktiv följer att medlemsstater på nationell nivå får 
besluta om strängare värden men det är en uppgift som endast tillkommer regeringen.84

För att genomföra miljömålen som uppställs i ramvattendirektivet ska utvalda 
myndigheter i medlemsländerna utses till ansvariga för genomförandet. Dessa 
myndigheter ska även anta åtgärdsprogram och förvaltningsplaner för att 
miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Utformningen och fastställandet av 
miljökvalitetsnormer för vatten regleras i vattenförvaltningsförordningen. I 4 kap 8§ 1 st
sägs att det är Naturvårdsverket som är ansvariga för att meddela föreskrifter om hur 
kvalitetskrav för ytvatten ska bestämmas. Utöver förordningen gäller även 
Naturvårdsverkets egna föreskrifter om klassificering av miljökvalitetsnormer avseende 
ytvatten.85

Enligt miljöbalken 5 kap 3§ 1 st är det kommuner och myndigheter som har ansvaret för 
att miljökvalitetsnormer i Sverige följs.86 Om det är osäkert att en miljökvalitetsnorm 
kan följas ska regeringen, eller av regeringen bestämda myndigheter, upprätta ett 
åtgärdsprogram för att normen ska kunna följas (miljöbalken 5 kap 4§ 1 st). 
Åtgärdsprogram kan även behöva upprättas enligt krav från EU-rätten. Programmen ska 
omfatta all verksamhet som kan påverka möjligheterna att nå de uppsatta förorenings-
eller störningsnivåerna.87

4.2.1 Betydelse av begreppet kvalitetskrav

I ramvattendirektivet finns, som bekant, miljömål som ska nås. Motsvarigheten till 
direktivets miljömål kan i den svenska lagstiftningen sägas vara de kvalitetskrav för 
vatten som finns uppsatta i vattenförvaltningsförordningen. Dessa kvalitetskrav kan i 
                                               
81 Miljöbalken 5 kap 3§.
82 Michanek, G, 2008, s 172.
83 Prop 1997/98:45 I, s 42.
84 Michanek, G, 2008, s 172.
85 NFS 2008:1.
86 Michanek, G, 2008, s 171.
87 Prop 1997/98:45 I, s 257.
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stort sett tolkas som synonyma med de miljökvalitetsnormer som finns uppställda i 
miljöbalkens 5 kap.88 Vattenförvaltningsförordningens kvalitetskrav och miljöbalkens 
miljökvalitetsnormer kan därmed sägas vara Sveriges genomförande av det som i 
ramvattendirektivet benämns som miljömål.

Angående kravnivån i vattenförvaltningsförordningen så ska de nås och det allmänna 
kravet på icke försämring är absolut. Kraven ska inte uppfattas som riktlinjer eller 
målvärden att arbeta mot utan det rör sig om gränsvärden som ska uppnås. Därmed kan 
de svenska kraven eventuellt uppfattas som strängare än de i direktivet där målen till 
viss del endast är utformade som riktlinjer.89

5. Kommuner och myndigheters roller

Kommuner och myndigheter har, som tidigare framgått, en betydande roll vid arbetet 
med miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormer är framför allt ett instrument som finns 
till för kommuner och myndigheter och som de ska använda sig av i sin verksamhet.
Det är deras uppgift att tillämpa normerna och utöva tillsyn för att kontrollera att de 
följs. I miljöbalken 16 kap 5§ finns det en så kallad stoppregel och enligt den är 
huvudregeln att tillstånd, godkännande eller dispens inte får meddelas för en ny 
verksamhet om den medverkar till att en miljökvalitetsnorm överträds. Med anledning 
av detta får normerna också en indirekt styrande effekt för enskilda näringsidkare.90

På nationell nivå är det myndigheter som till exempel Naturvårdsverket och Sveriges 
Geologiska Undersökning (SGU) som tar fram föreskrifter som ska ge vägledning kring 
arbetet med miljökvalitetsnormer för vatten. På regional nivå är det länsstyrelserna som 
har det huvudsakliga ansvaret för kvaliteten på vattnet och miljön. Deras uppgift är 
bland annat att övervaka vattnet i länet och vilket tillstånd det håller. De ska även utöva 
tillsyn över verksamheter som har anknytningar till vatten, till exempel verksamheter 
som bidrar med utsläpp.91

På lokal nivå är det kommunerna som har huvudansvaret vid arbetet med 
miljökvalitetsnormerna. De ansvarar för beslut angående mark- och vattenanvändning 
samt bebyggelseplanering, vilka är frågor som har stark koppling till vattenkvalitet och 
hållbar vattenanvändning. Kommunerna ansvarar även för miljötillsyn.92 De har 
ytterligare ansvar enligt miljöbalken 5 kap 3§ eftersom att de ska säkerställa att 
miljökvalitetsnormer som meddelats enligt miljöbalken 5 kap 1§ uppfylls bland annat 
när de utövar tillsyn, hanterar tillståndsärenden samt vid planering och planläggning (2
st). Vad som menas med det är att kommuner, när de upprättar planer enligt plan- och 
bygglagen (1987:10), ska göra det på ett sådant sätt att de uppsatta 
miljökvalitetsnormerna kan följas. I plan- och bygglagen 2 kap 2§ 3 st sägs även att 
planläggning inte får medverka till att en miljökvalitetsnorm inte följs. Det innebär att 
till exempel en detaljplan inte får antas om genomförandet av den skulle medverka till 
att en miljökvalitetsnorm inte efterlevs.

                                               
88 Se Vattenförvaltningsförordningen 1 kap 2§.
89 SOU 2005:59 s 85.
90Norstedts Juridik- Zeteo\ Lagkommentar\ Miljöbalken \ 5 kap. Miljökvalitetsnormer och 
miljökvalitetsförvaltning \ 2 § Vad miljökvalitetsnormer skall ange \ 3 §.
91 Hemsida 1, s 10. 070410.
92 Hemsida 1, s 10. 070410.
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I plan- och bygglagen har länsstyrelserna givits en avgörande roll vid 
samrådsförfarandet vid antagandet av till exempel detaljplaner. Där ska länsstyrelsen 
enligt plan- och bygglagen 5 kap 22§ 3 punkten verka för att miljökvalitetsnormer följs. 
Vidare följer enligt plan- och bygglagen 12 kap 1§ 1 och 3 st att länsstyrelsen ska 
överpröva kommunens beslut att anta en detaljplan om en miljökvalitetsnorm enligt 
miljöbalkens 5 kap inte följs.

Enligt bestämmelser i ramvattendirektivet sköts förvaltningen av vattenmiljöerna i 
Sverige genom en indelning av landet i fem olika vattendistrikt: Bottenvikens-, 
Bottenhavets-, Norra Östersjöns-, Södra Östersjöns- och Västerhavets vattendistrikt.93

För varje sådant vattendistrikt ska sedan en länsstyrelse fungera som vattenmyndighet
som har till uppgift att samordna och bestämma ramarna för hur vattenförvaltningen i 
deras distrikt ska utformas.  Vattendistrikten ska samverka med varandra för att få en 
enhetlighet i sina bedömningar vid tillsyn och tillståndsprövning. Inom varje 
vattenmyndighet finns det en vattendelegation som är utsedd av regeringen och som
består av sakkunniga på det berörda området. Denna delegation har till uppgift att 
besluta om miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner.94

Vattendelegationerna har fastställt miljökvalitetsnormer för alla vattenförekomster i 
Sverige. Det är sedan dessa normer som ska tillämpas av kommuner och myndigheter 
när de utövar sina uppgifter enligt balken.95

5.1 Problem vid tillämpningen av miljöbalken 5 kap 3§

Allt sedan ramvattendirektivet upprättades och sedan det införlivades i den svenska 
lagstiftningen har problem funnits. Det råder bland annat en del osäkerheter kring 
bestämmelserna om miljökvalitetsnormer och hur tillämpningen av dem ska se ut.

Naturvårdsverket har givit Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt 
(länsstyrelsen Västernorrlandslän) i uppdrag att analysera några rättsliga 
frågeställningar som rör tillämpningen av miljökvalitetsnormer för vatten vid prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken. På Naturvårdsverkets hemsida finns en rapport som 
redovisar det resultat som uppdraget givit. Rapporten är dock fortfarande i sin 
färdigställandeprocess och i nuläget finns endast ett kort utkast tillgängligt.96

I utkastet till rapporten konstateras dock att det råder en viss osäkerhet angående de 
gällande bestämmelserna om tillämpning av miljökvalitetsnormer inom ramen för 
tillsyn och prövning enligt miljöbalken. Osäkerheterna gäller bland annat vad 
bestämmelserna har för innebörd och hur de ska tolkas. Det har redan tidigare i 
doktrinen och i flera rättsliga utredningar fastställts att bestämmelserna kring detta är 
oklara och att det på grund av det uppstår tillämpningsproblem. Det finns även sparsamt 
med praxis på området som kan fungera vägledande.97 Redan i en SOU från 200598 har 
förslag lagts fram för ändringar av reglerna rörande miljökvalitetsnormer men förslagen 
har ännu inte lett till några ändringar.99 I februari 2010 lämnade dock regeringen en 
lagrådsremiss till lagrådet som till stor del innehåller förslag som följer den linje som 
Miljöbalkskommittén hade i SOU:n 2005. Remissen innehåller bland annat förslag på 
                                               
93 Miljöbalken 5 kap 10§.
94 Hemsida 1, s 11. 070410.
95 Hemsida 1, s 13. 070410.
96 Naturvårdsverket, 2010, s 1. 
97 Naturvårdsverket, 2010, s 1. 
98 SOU 2005:59.
99 Naturvårdsverket, 2010, s 1. 
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ändringar i miljöbalken 5 kap 3§ och flera av förslagen rör systemet för tillämpning av 
miljökvalitetsnormer vid tillsyn och tillståndsprövning.100

Som den rättsliga regleringen för miljökvalitetsnormer för vatten ser ut idag så kan 
dessa ha en stor inverkan på enskilda och deras möjligheter att bedriva verksamheter 
eller vidta åtgärder som påverkar vattenkvaliteten. Åtminstone om det ses ur ett 
teoretiskt perspektiv. Men teori och praktik skiljer sig ofta något. Normerna ska finnas 
som en grund när kommuner och myndigheter utför sina åtaganden enligt miljöbalken 5
kap 3§. Det finns dock omständigheter i lagreglerna om miljökvalitetsnormer som gör 
att normerna inte får sådan effekt som ordalydelsen i lagen ger sken av. Osäkerheter 
kring statusklassificeringarna av vattenförekomster, dålig tillgång på rättspraxis 
angående tillämpningen av miljökvalitetsnormerna och till viss del inkonsekventa 
bestämmelser. Allt detta medverkar till att miljökvalitetsnormer idag inte fungerar som 
ett fullständigt och bra instrument för att fastställa krav på åtgärder vid tillsyn och 
tillståndsprövning.101

I både tidigare nämnda SOU:n och lagrådsremissen beskrivs problemen kring 
bestämmelsen i miljöbalken 5 kap 3§ 1 st. Kritiken utgörs bland annat av att det är 
orimligt att varje myndighet ska säkerställa normerna. I förarbetena till miljöbalken
finns ingen förklaring till hur termen säkerställa ska tolkas och problematiken blir vad 
bestämmelsen ska innebära för myndigheterna.102 Osäkerheten gäller om det kan ställas 
materiella krav på åtgärder direkt med stöd i miljöbalken 5 kap 3§ eller om stöd för 
detta måste hämtas från någon annan materiell regel i balken.103

Frågan blir då om miljöbalken 5 kap 3§ ska tolkas som en materiell bestämmelse. 
Formuleringen i lagrummet lyder att kommuner och myndigheter ska säkerställa att 
miljökvalitetsnormer uppfylls i samband med bland annat prövning och tillsyn. 
Bestämmelsen skulle kunna förstås att den direkt kan läggas till grund för krav på 
enskilda i samband med tillsyn och tillståndsprövning, det vill säga att den skulle ha en 
materiell innebörd. Om så vore fallet skulle myndigheter och kommuner kunna ställa 
hur långtgående krav som helst mot en enskild, detta enbart med hänvisning till att det 
behövs för att säkerställa att en miljökvalitetsnorm uppfylls. I och med begreppet 
säkerställa skulle det även kunna tolkas som att de inte bara kan utan måste ställa 
sådana krav.104

En annan möjlig tolkning av lagrummet är att det skulle innebära en allmän skyldighet 
för kommuner och myndigheter att utgå från miljökvalitetsnormer i arbetet med 
kollektivet av miljöpåverkare. Som vid arbetet med åtgärdsprogram och mot enskilda 
miljöpåverkare i samband med till exempel prövning eller tillsyn. Regeln skulle 
däremot inte enbart i sig själv kunna ange ett materiellt krav mot enskilda. Sådana krav 
skulle istället behöva grundas på andra regler som finns i miljöbalken som till exempel 
de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap.105

En sådan långtgående tolkning av bestämmelsen som först beskrevs, menar de dock, 
både i lagrådsremissen och i den tidigare nämnda SOU:n, inte skulle vara rimlig. Den 
andra tolkningen har ansetts vara den rimligaste, det vill säga att miljöbalken 5 kap 3§
                                               
100 Naturvårdsverket, 2010, s 9. 
101 Naturvårdsverket, 2010, s 2. 
102 SOU 2005:59 s 118.
103 Lagrådsremiss, 2010, s 36 f.
104 Lagrådsremiss, 2010, s 36 f.
105 Lagrådsremiss, 2010, s 36 f.



19

inte är någon materiell bestämmelse i sig. Den fastställer istället endast myndigheternas 
skyldigheter att använda sig av alla andra möjliga krav och regler som finns, för att rikta 
krav mot verksamheter.106

På grund av otydligheten i miljöbalken 5 kap 3§ har ett lagändringsförslag arbetats fram 
av regeringen. Förslag innebär att bestämmelsen ska begränsas till att endast ange att det 
är kommuner och myndigheter som har ansvaret för att miljökvalitetsnormer följs. 
Regeringen menar att den nuvarande utformningen av bestämmelsen leder till
tolkningen att det vid varje enskild prövning måste säkerställas att alla 
miljökvalitetsnormer följs, men det är alltså inte fallet. Flertalet remissinstanser har 
delat Miljöbalkskommitténs problembeskrivning av bestämmelsen men någon enhetlig 
lösning på problemet har däremot inte framställts. Miljöbalkskommittén resonerar dock 
som så att det är viktigt att myndigheter och kommuners ansvar gällande 
miljökvalitetsnormer tydligt framgår i bestämmelserna i miljöbalken.107 För att försöka 
skapa tydlighet i bestämmelsen har regeringen föreslagit följande ändring:

Miljöbalken 5 kap 3§ nuvarande lydelse: 

- Myndigheter och kommuner skall säkerställa att de miljökvalitetsnormer som 
meddelats enligt 1 § uppfylls när de prövar 

o tillåtlighet, tillstånd, godkännanden, dispenser och anmälningsärenden, 
o utövar tillsyn, eller 
o meddelar föreskrifter.

Vid planering och planläggning skall kommuner och myndigheter iaktta 
miljökvalitetsnormer.

Föreslagen lydelse: 

- Myndigheter och kommuner ska ansvara för att miljökvalitetsnormer följs.

Som synes vill regeringen ta bort den omtvistade lydelsen om att myndigheter och 
kommuner skall säkerställa att de miljökvalitetsnormer som meddelats enligt 1§ 
uppfylls. Bestämmelsen i miljöbalken 5 kap 3§ kommer därmed begränsas till att endast 
ange att det är myndigheter och kommuner som har ansvaret för att 
miljökvalitetsnormerna följs.108

Ett antal länsstyrelser har yttrat sig över det nya utformningsförslaget med synpunkten 
att det av bestämmelsen tydligare bör framgå när myndigheter och kommuner ska verka 
för att normer klaras och de menar även att det är viktigt att det i paragrafen framgår att 
miljökvalitetsnormer ska följas när kommuner upprättar rättsligt bindande planer. Även 
Naturvårdsverket och ett flertal andra länsstyrelser har yttrat sig angående ändringen 
och menar att den föreslagna formuleringen ter sig för vag.109

                                               
106 Lagrådsremiss, 2010, s 36 f.
107 Lagrådsremiss, 2010, s 36.
108 Lagrådsremiss, 2010, s 36.
109 Lagrådsremiss, 2010, s 36.
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6. Diskussion

Miljökvalitetsnormer och lagstiftningen kring dessa uppfattar jag som väldigt komplex. 
När jag tidigare i mina studier började titta på ämnet och bestämmelserna rörande 
normerna verkade det ganska solklart och jag såg inga direkta problem. Men när jag 
senare började fördjupa mig i ämnet insåg jag att allting inte var så solklart som jag 
först hade trott. Det visade sig finnas flera problem kring verktyget 
miljökvalitetsnormer och ämnet började istället kännas stort och svåröverskådligt. 
Denna bild underlättas inte av faktumet att termen miljökvalitetsnorm har olika 
betydelse beroende på vilket rättssystem det används i och att de till och med inom ett 
och samma rättssystem kan ha flera olika betydelser. Detta kan ses som ett av flera 
problem med miljökvalitetsnormer. Att det inte ens inom EU-rätten finns bestämt vad 
en miljökvalitetsnorm egentligen är och hur de ska genomföras leder ganska självklart 
till att det blir tillämpningsproblem när det sedan ska överföras till nationell rätt i
medlemsländerna. 

En annan del gällande detta, som jag tagit upp i uppsatsen, är de miljömål som finns 
föreskrivna i ramvattendirektivet. Att dessa miljömål i den svenska 
vattenförvaltningsförordningen motsvaras av kvalitetskrav, som i sin tur kan tolkas som 
synonyma med miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken, tycker jag visar på den 
splittrade terminologi som finns angående miljökvalitetsnormer. Jag tycker inte det är 
konstigt om förvirring uppstår angående detta. Visserligen kan det finnas en svårighet 
för EU att precist fastställa vad en miljökvalitetsnorm ska vara i alla medlemsländerna, 
eftersom behoven i länderna varierar. Jag kan däremot tycka att det vore önskvärt att, i
alla fall i den svenska lagstiftningen, ha en enhetlig terminologi istället för att införa 
flera termer som motsvarar åtminstone till största del samma sak.

När jag fått lite insikt i ämnet och skulle börja med uppsatsen hade jag klart för mig att 
jag ville studera vilken betydelse miljökvalitetsnormerna har i den svenska rätten men 
även enligt ramvattendirektivet. Jag ville även ur ett svenskt perspektiv studera de 
tillämpningsproblem som finns. Vad jag då fortfarande inte riktigt hade förstått var hur 
omfattande ämnet faktiskt är och framförallt hur mycket problematik det finns kring 
flertalet bestämmelser på området. Dessa problem och förslag på ändringar i 
bestämmelser finns redogjorda för i massvis av förarbeten och rapporter, så för att 
arbetet skulle få en rimlig omfattning valde jag att avgränsa mig till att endast studera 
två bestämmelser i miljöbalken. Det är främst en av dessa, miljöbalken 5 kap 3§, som är 
drabbad av tolknings- och tillämpningsproblem. I min avgränsning för 
miljökvalitetsnormers betydelse valde jag även att avgränsa mig till att studera reglerna 
för ytvatten i ramvattendirektivet och i den svenska lagstiftningen. Men när jag granskat 
miljöbalken och miljökvalitetsnormernas betydelse där så har ingen direkt skillnad 
gjorts på olika sorters vatten utan det är först i detaljbestämmelserna i förordningarna 
som det kommer in. På så vis har den delen av avgränsningen varit svår att följa men så 
långt det varit möjligt har jag valt att fokusera på just ytvatten.

Det är viktigt att skydda miljön och framförallt våra vattenresurser eftersom vatten 
spelar så stor roll för vår överlevnad. Jag kan tycka att miljöskyddet kom till lite väl sent 
med tanke på att föroreningar som påverkar miljön har funnits långt före 1969 då 
miljöskyddslagen kom eller 1973 när EU:s första miljöhandlingsprogram upprättades. 
Visserligen var EU i princip nytt vid den tidpunkten, men nationellt kunde ett större 
arbete ha gjorts redan tidigare. Dock har det varit av stor betydelse för oss i Sverige när 
den internationella insikten kom om att föroreningar även sprider sig över 
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nationsgränserna. Vatten är speciellt problematiskt vad gäller föroreningar, när flera 
länder ofta delar på samma vattenområden. Ett exempel på ett problematiskt 
vattenområde som kräver gemensamma insatser för att nå en förbättring är Östersjön
som gränsar till ett flertal olika länder. För att nå en förbättring i ett sådant vatten räcker 
det inte med att ett land kommer på att förbättra vattnets kvalitet utan alla närliggande 
länder måste engagera sig för att kunna nå en förbättring. 

Jag gillar att miljökvalitetsnormer är lite av ett nytänkande på miljöområdet. Tidigare 
har de rättsliga verktygen utgått från de mänskliga verksamheterna och hur de ska 
utformas. Miljökvalitetsnormerna utgår däremot från miljön och hur den ska vara 
beskaffad vilket jag tycker är viktigt för att kunna uppnå de resultat som behövs. En 
annan positiv sak med miljökvalitetsnormer, om de fungerar som det är tänkt, är att de 
ofta är precist angivna och inte daltar omkring med undantagsbestämmelser och 
skälighetsavvägningar. De går mer efter linjen allt eller inget vilket jag tror är bra och 
ökar förutsättningarna för att uppnå målen. Miljöns tillstånd och speciellt 
vattenresurserna är ingenting att kompromissa om med tanke på att den är så viktig för 
oss.  Självklart kan undantagsbestämmelser ibland vara motiverade men endast i mycket 
välmotiverade fall.   

Jag anser att EU:s initiativ med ett ramvattendirektiv som samlar ihop alla 
bestämmelser gällande vatten är en god tanke. Det är även en bra utformning på direktiv 
eftersom medlemsländerna själva kan välja att höja ambitionsnivån eller sätta in 
strängare åtgärder. I ramvattendirektivet har det ställts upp ett enligt mig väldigt 
ambitiöst mål om att i princip alla vattenförekomster, med några undantag, innan 2015 
ska uppnå god vattenstatus. Detta tror jag är ett mål som kan bli svårt att nå. För 
Sveriges del är det nog inget omöjligt mål och här finns det möjligen inte så många 
vattendrag som har extremt dålig kvalité. Det finns däremot väldigt många vattendrag 
som ska bearbetas för att uppnå god status och det är ett tidskrävande och dyrt projekt. 
Dels när alla vattenförekomster, innan arbetet sätter i gång, måste klassificeras efter sin 
status och när detta är gjort ska miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för dessa 
upprättas.

Detta arbete förutsätter att ramvattendirektivet införlivats i den svenska lagstiftningen 
för att ge vägledning och underlätta arbetet. Denna uppsats behandlar en del av 
problemen som finns kring detta. Ramvattendirektivet har kanske inte på alla punkter 
införlivats på ett korrekt sätt eller så har lagreglerna som berör kommuner och 
myndigheters skyldigheter inte gjorts nog tydliga. Reglerna ska genom kommuner och 
myndigheter kunna omsättas till krav men det är inte helt enkelt när osäkerheter råder 
kring innebörden av bland annat miljöbalken 5 kap 3§. Det leder i sin tur till svårigheter 
att uppnå det satta målet med god vattenstatus till år 2015.

Vid det uppdrag som Naturvårdsverket givit Vattenmyndigheten för Bottenhavets 
vattendistrikt framkom en del av problematiken gällande detta. Tråkigt nog blev inte 
rapporten som upprättats vid detta uppdrag klar innan denna uppsats skulle färdigställas. 
Det hade varit mycket intressant att kunna läsa mer om vad som framkommit under 
uppdraget. Dock ska tilläggas att rapporten inte ska tolkas som ett ställningstagande från 
Naturvårdsverket eller Vattenmyndigheten utan det är till stor del författarens egna 
analyser, slutsatser och åsikter som jag i utkastet tagit del av.

Angående problemen som upplevts med miljöbalken 5 kap 3§ så har ett lagförslag 
kommit genom en lagrådsremiss tidigare i år (2010). Jag kan vara beredd att hålla med 
om att en ändring av begreppet ”säkerställa” kan vara nödvändig för att skapa klarhet i 
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vad regeln egentligen ska innebära och att den i fortsättningen inte ska kunna misstolkas 
som en materiell bestämmelse. Den föreslagna lydelsen kan jag däremot anse vara allt 
för kortfattad. Meningen med lagändringen ska trots allt vara att ge klarhet, inte skala 
bort allt så att nästintill inget användbart går att utläsa från bestämmelsen. Enligt min 
mening skulle det räcka med att byta ut vissa, så kallade, problematiska ord som 
säkerställa men att uppräkningen i lagrummet fortfarande ska få finnas kvar för 
tydlighetens skull. Som det är tänkt nu ska kommuner och myndigheter själva leta sig 
vidare i andra kapitel och lagar för att se när miljöbalken 5 kap 3§ gäller, som vid 
tillstånds- och tillsynsärenden.  Som jag har förstått det på yttranden från bland annat
länsstyrelser angående förslaget så menar de till viss del samma som jag att 
bestämmelsen istället blir för vag i sin föreslagna lydelse. 

Som framgått genom uppsatsen finns en del problem kring ämnet som inte är helt enkla 
att lösa. Men en lösning måste komma om genomförandet av direktivet ska bli bra. Det 
krävs tydliga regler för att ett gott genomförande ska kunna ske på nationell, regional 
och kommunal nivå. Ett tydligt tecken på att detta fortfarande inte finns är att flertalet 
kommuner och länsstyrelser lämnar in synpunkter på att förändringar måste ske. En 
annan viktig aspekt är att tydliga bestämmelser behövs för att tillämpningen av dem ska 
bli så lika som möjligt över hela landet. Om det finns osäkerheter så bidrar det till att 
liknande beslut kan komma att skilja sig åt beroende på vart i landet de fattas. Tyvärr 
tror jag inte att den föreslagna lydelsen av miljöbalken 5 kap 3§ kommer kunna leda till 
den tydlighet som behövs för ett bra genomförande av direktivet och fler lagförslag på 
området kommer mest troligt behöva tas fram för att reda ut problemen. 
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