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I

Abstrakt

Miljöbalken, som har ersatt miljöskyddslagen från 1969, samlade vid sitt ikraftträdande 
1 januari 1999, ihop en rad olika lagar att gälla under en samlad balk. I balkens 5 kapitel 
regleras miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormer kan anges som gränsvärden i form 
av högsta tillåtna värde eller minsta tillåtna värde. Normerna beslutas av regeringen och 
anges genom förordningar. Syftet är att använda sig av rättsligt bindande regler gällande 
miljökvalitet för mark, vatten, luft eller miljön. För de tillståndspliktiga verksamheterna 
gäller olika regler i miljöbalken som innefattar tillståndsprövning, prövning av ny 
verksamhet eller prövning av utvidgad verksamhet. Vid överskridande av en 
miljökvalitetsnorm finns möjlighet att upprätta ett åtgärdsprogram för att kraven i 
miljökvalitetsnormerna kan uppfyllas. Jag har genom mitt syfte med denna uppsats 
redogjort för ändamålet med och resultatet av införandes av miljökvalitetsnormer. Jag 
kom fram till mitt resultat genom att använda mig av den traditionella juridiska metoden 
samt Internetkällor. 
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

I dagens läge har det blivit en central punkt att vi ska värna om vår miljö. Vår miljö är
känslig och klarar inte hur mycket påfrestningar som helst. Ju längre tekniken har 
kommit i sin utveckling, desto mer har naturen skadats av olika verksamheter. Mycket 
tid och energi ges till de människor som forskar om nya teknikmetoder och material 
som är bra för miljön och till exempel genererar förnyelsebar energi. I takt med att 
industrier har tillkommit, privatpersoner kör sina bilar i väldigt stor utsträckning och 
flygplan kan ta oss till alla delar av vårt klot, har också utsläppen ökat radikalt av ämnen 
som inte är hälsosamma, varken för miljön eller för oss människor. 1900-talet har satt 
djupa spår i vår natur, för det var under detta sekel som många olika faktorer bidrog till 
en sämre miljö. Intensiteten förändrades och antropogen verksamhet var en stor faktor 
som kom att påverka. De problem som tidigare varit lokala, blev globala, 
luftföroreningarna är ett typexempel på detta, föroreningarna hade nått en stor skala, 
vilket medförde att hela jordens atmosfär påverkades.1

Jordbruket ökade markant under seklets gång och jorden började lakas ut på sina 
näringsämnen. Föroreningarna i luften berodde främst på förbränningen av fossila 
bränslen, som tog sin fart under 1900-talets gång. År 1900 var London världens största 
stad, i staden fanns en väldig massa skorstenar, som alla eldades med kol. I december 
1952 dog 4000 människor, på grund av skorstenarnas utsläpp i kombination med ett 
vindstilla London. Detta kallades The great smog, protester genomfördes och en statlig 
utredning tillsattes som senare ledde oss till lagen om ren luft, efter det försvann 
dimman till att bli nästintill obetydlig.2

Under en lång tidsperiod har miljöproblemen ansetts vara en nationell fråga, detta 
främst beroende på varje stats suveränitet. Allteftersom tiden gick insåg man att vissa 
miljöförstöringar berör grannländerna, ibland även globalt. Den internationella 
miljöregleringens tillkomst berodde just på detta, att staterna kom till insikt om att 
miljöeffekterna drabbar inte bara det egna landet, utan många andra stater runt om i 
världen.3

Internationell rätt består till stor del av internationella överenskommelser, såsom 
konventioner, protokoll, traktater och stadgor.4 Internationell rätt skiljer sig från EG-
rätten, genom att en internationell överenskommelse inte skall tillämpas direkt av 
svenska myndigheter, först krävs att överenskommelsen överförs till svensk lagstiftning, 
eller genom att förklara i en författning att en överenskommelse gäller såsom svensk 
lag. 

Genom Sveriges medlemskap i EU tillämpas den så kallade EG-rätten, som är starkare 
än internationell rätt på så sätt att EU har rätt att stifta regler som direkt är bindande för 
nationella myndigheter men även för individer.5 Ett exempel på en sekundär rättskälla 
inom EG-rätten är direktiv. Dessa är bindande för medlemsstaten vad gäller det resultat 
som direktivet syftar till att uppnå.  Tillvägagångssätt, form och medel har staten själv 

                                                          
1 Mcneill, JR, 2003, s 24
2 Mcneill, A.a. s. 80-94
3 Michanek G Zetterberg C, 2008, s 87
4Michanek, A.a. s. 88-89
5 Michanek, A.a. s. 91
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rätt att bestämma.6 Ur nationell synpunkt är lagstiftaren skyldig att överföra direktivet 
till svensk rätt, det betyder inte att direktivet ska ordagrant skrivas in i lagen, men 
rättsläget måste vara sådant att direktivet klart och tydligt och i alla delar avspeglas.7

Miljöbalkens tillkomst 1999 ersatte dåvarande miljöskyddslagen från 1969. Vissa delar 
av miljöskyddslagen upphävdes medan andra fortfarande finns kvar att gälla under 
miljöbalken. Miljöbalken samlade ihop 16 olika lagar till att gälla under en enda balk, 
men fortfarande finns lagar på miljöområdet som inte finns under miljöbalken. 
Exempelvis är inte skogsvårdslagen och Rennäringslagen inbegripen. Det var även en 
rad olika bestämmelser som tillkom b.la. miljökvalitetsnormerna i balkens 5 kap.  

Balken syftar till att skydda människors hälsa och miljön. Det går att sätta upp 
gränsvärden för vad en industri maximalt får släppa ut gällande exempelvis 
kvävedioxid. Idag finns det 3 förordningar för miljökvalitetsnormer: Förordning 
2001:527 om miljökvalitetsnormer för utomhusluft, förordning 2001:554 om 
miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten samt förordning 2004:674 om 
miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller.8 Dessa kommer att behandlas mer utförligt 
nedan. Ett annat kapitel i miljöbalken behandlar miljöfarlig verksamhet. Verksamheter 
som bidrar till utsläpp till mark, vatten eller luft skall omfattas av tillståndsplikt eller 
anmälningsplikt. Syftet här är även att skydda människors hälsa och miljön från 
olägenheter mot verksamheter som är miljöfarliga, därför skall dessa verksamheter 
tillståndsprövas eller omfattas av anmälningsplikt. 

1.2 Syfte

Uppsatsens huvudsakliga syfte är att klarlägga ändamålet med och resultatet av 
införandet av miljökvalitetsnormer i enlighet med 5 kapitlet miljöbalken; hur fungerar 
normerna i praktiken och vad händer vid en eventuell överträdelse av en 
miljökvalitetsnorm. Ett andra syfte är att redogöra för eventuella problem som orsakas 
av miljökvalitetsnormer. 

1.3 Avgränsning

I uppsatsen studeras den svenska regleringen av miljökvalitetsnormer och därmed 
bestämmelserna i miljöbalken. Övriga bestämmelser som rör miljökvalitetsnormer, 
exempelvis i plan- och bygglagen behandlas således inte i uppsatsen. I uppsatsen 
studeras översiktligt den EG-rättsliga regleringen. Vidare behandlas i första hand de 
miljökvalitetsnormer som följer av förordningarna 2001:527 om miljökvalitetsnormer 
för utomhusluft, förordning 2001:554 om miljökvalitetsnormer för fisk- och 
musselvatten samt förordning 2004:675 om miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller . 
Förordning 2004:660 om vattenförvaltning kommer inte att behandlas. 

1.4 Metod

Jag har utgått från den traditionella juridiska metoden där jag har studerat lagtext, 
förarbeten, praxis och doktrin, samt myndighetsföreskrifter. Jag har även använt Luleå 
Universitetsbiblioteks databas Norstedts Juridik – Zeteo. Vidare har jag använt mig av 
Internet där jag funnit bra och lättillgänglig information om bland annat 
åtgärdsprogrammen för Malmö stad och Helsingborgs stad.  
                                                          
6 Michanek, A.a. s. 92
7 Michanek, A.a. s. 96
8 http://www.naturvardsverket.se/sv/Lagar-och-andra-styrmedel/Miljokvalitetsnormer/Om-
miljokvalitetsnormer/

http://www.naturvardsverket.se/sv/Lagar-och-andra-styrmedel/Miljokvalitetsnormer/Om-miljokvalitetsnormer/2
http://www.naturvardsverket.se/sv/Lagar-och-andra-styrmedel/Miljokvalitetsnormer/Om-miljokvalitetsnormer/2
http://www.naturvardsverket.se/sv/Lagar-och-andra-styrmedel/Miljokvalitetsnormer/Om-miljokvalitetsnormer/2
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2 Rättslig reglering

2.1 Svensk reglering

Regler om miljökontroll har ur ett historiskt perspektiv handlat om att dämpa 
föroreningar från varje enskild källa, miljöskyddslagen från 1969 hade exempelvis den 
funktionen. Det är inte hållbart på lång sikt att bara lita till en rättslig kontroll av 
störningskällor. Det behövs en enhetlig reglering som utgår ifrån miljön. 
Miljökvalitetsnormer har denna funktion.9 Miljökvalitetsnormer infördes i samband 
med att miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999. Bestämmelserna kring 
miljökvalitetsnormerna finns i 5 kap miljöbalken. Miljökvalitetsnormer beslutas av 
regeringen, men regeringen får överlåta åt en myndighet att meddela 
miljökvalitetsnormer som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.10

Sverige har en mer ambitiös nivå gällande miljökvalitetsnormen för kvävedioxid än vad 
som krävs i EG:s luftkvalitetsdirektiv. De högsta föreskrivna halterna av kvävedioxid 
ligger på en lägre nivå än i EG-direktivet. Års- och timmedelvärde finns i Sverige, men 
förutom det har Sverige även ett dygnsmedelvärde. Något som inte EG-rätten kräver. 
Normerna i Sverige får inte överskridas efter den 1 januari 2005, jämfört med EG-
direktivet som kräver att normerna inte får överskridas efter den 1 januari 2010.11

För närvarande finns förordning 2001:527 om miljökvalitetsnormer för utomhusluft, 
förordning 2001:554 om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten samt 
förordning 2004:675 om miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller.12 Normernas syfte 
är att i den utsträckning regeringen anser det nödvändigt, använda sig av dessa rättsligt 
bindande regler vad gäller miljökvalitet för mark, vatten, luft eller miljön. Vidare skall 
miljökvalitetsnormer avse ett visst bestämt geografiskt område, men området kan 
omfatta hela landet eller delar av det, enligt 5 kap 1 § miljöbalken. Normen kan därmed 
omfatta en sjö eller flera sjöar med tillhörande vattendrag, en storstad, ett helt län eller 
en kommun. 

Miljökvalitetsnormer skall grunda sig på vetenskapliga kriterier och vara 
effektrelaterade13 eftersom dessa studier ligger till grund för vad en miljökvalitetsnorm 
skall ange i form av godtagbar miljökvalitet. De olika kriterier som ligger till grund när 
en norm skall upprättas är människors hälsa och risken för skada på miljön. Det görs en 
snävare bedömning när det gäller människors hälsa, än vad som görs för naturen. När 
värdet fastställs skall det finnas en säkerhetsmarginal som ska anses vara trygg för 
människor i förhållande till de eventuella hälsoriskerna. Vid fastställande av en 
miljökvalitetsnorm tas hänsyn till den känsligaste delen av befolkningen samt de mest 
känsliga ekosystemen och vad de eventuellt kan komma att utsättas för. Syftet är att 
dämpa de eventuella negativa hälsoriskerna.14

Sverige har genom EG-rätten vissa internationella åtaganden på miljöområdet. Utöver 
dessa åtaganden är det regeringens politik och riksdagens ställningstaganden i fråga om 
                                                          
9 Michanek, A.a. s. 170
10 5 kap 1 § miljöbalken
11 1999/30/EG
12 http://www.naturvardsverket.se/sv/Lagar-och-andra-styrmedel/Miljokvalitetsnormer/Om-
miljokvalitetsnormer/
13 \ Lagkommentarer och Litteratur \ Miljöbalken \ 5 kap. Miljökvalitetsnormer och 
miljökvalitetsförvaltning \ 2 § Vad miljökvalitetsnormer skall ange \ 2 §
14 Lagkommentarer, A.st. 2 §

http://www.naturvardsverket.se/sv/Lagar-och-andra-styrmedel/Miljokvalitetsnormer/Om-miljokvalitetsnormer/13
http://www.naturvardsverket.se/sv/Lagar-och-andra-styrmedel/Miljokvalitetsnormer/Om-miljokvalitetsnormer/13
http://www.naturvardsverket.se/sv/Lagar-och-andra-styrmedel/Miljokvalitetsnormer/Om-miljokvalitetsnormer/13
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olika miljömål som avgör vilka normer som skall utfärdas och hur dessa kommer att 
utformas. Om en miljökvalitetsnorm är angiven genom en EG-rättsakt t.ex. ett direktiv, 
får regeringen delegera till en myndighet att föreskriva om normen. Myndigheten har då 
att rätta sig efter denna norm och får ej avvika från det som beslutats i frågan. Detta 
även om direktivet anger att en medlemsstat får besluta om strängare värden på den 
nationella nivån. Rätten att besluta om strängare nationella värden, tillkommer endast 
regeringen.15

Miljökvalitetsnormer kan anges som gränsvärden i form av ett högsta tillåtna värde eller 
ett minsta tillåtna värde.16 Dessa gränsvärden anger vad en medlemsstat skall uppnå vad 
gäller miljökvalitet (anges oftast i siffror). Miljökvalitetsnormer kan även anges som en 
målsättning, vilket inte är ett lika exakt värde som normerna i form av gränsvärden.
Målsättningen syftar mer till att ange vad medlemsstaten skall sträva efter att uppnå 
gällande miljökvaliteten. Normerna anger hur miljön ska vara beskaffad i något 
avseende. För medlemsstaterna ser det olika ut och det ställs olika krav avseende 
införlivandet i landets nationella rätt. Det kan röra sig om normer av 
gränsvärdeskaraktär eller målsättningskaraktär. I den svenska regleringen görs dock 
ingen skillnad på vad för sorts norm det gäller (målsättning eller gränsvärde) kraven kan 
vara lika hårda oavsett om det gäller ett gränsvärde eller ett målvärde som riskerar att 
överskridas.17 Framförallt för näringslivet är detta inte en enhetlig lösning, då det kan 
medföra oavsiktligt hårda skärpningar i förhållande till EG-rätten.18

Att ange ett högsta tillåtna värde eller ett lägsta tillåtna värde är en svår uppgift. Enligt 5 
kap 2 § 1p miljöbalken skall nivån motsvara en gräns som människor kan utsättas för 
utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen kan belastas med 
utan fara för påtagliga olägenheter och som inte får överskridas eller underskridas 
efter en viss angiven tidpunkt.19 Miljökvalitet i detta sammanhang förstås som en 
beskrivning av miljötillståndet med sikte på föroreningar och andra störningar. En 
viktig del av miljökvalitetsnormer är inom vilken tidsram normen skall var uppfylld. I 
proposition (1997/98:45 II s 44) framhålls att tidsramen måste vara realistisk i 
förhållande till normen. Motiven framhåller att den nivå som är uppställd i normen inte 
skall uppfattas som generellt godtagbar enbart för att gränserna ryms inom ramen för 
vad som är tillåtet. Här kan de allmänna hänsynsreglerna utgöra grund för ytterligare 
åtgärder. En miljökvalitetsnorm kan anges som en slags ambitionsnivå, vilken kan 
komma att förändras successivt eftersom kraven ändras genom olika värden för olika 
tidsperioder. Exempel på detta är vid upprättande av ett åtgärdsprogram, programmet 
gäller oftast för 5 år i taget. Efter den perioden kan kraven i åtgärdsprogrammen 
skärpas, så att målen i miljökvalitetsnormen uppfylls.20

5 kap. 2 § 2 st. miljöbalken anger att en miljökvalitetsnorm skall vid behov omprövas.
Med detta förstås att normerna skall ändras eller upphävas då de inte längre har samma 
syfte som vid införandet av normen.21 Om normen är en följd av internationella 

                                                          
15 \ Lagkommentarer och Litteratur \ Miljöbalken \ 5 kap. Miljökvalitetsnormer och 
miljökvalitetsförvaltning \ 1 § Vad miljökvalitetsnormer skall ange \  2 §
16 Michanek, A.a. s. 172
17 http://www.teknikforetagen.se/upload/sve/Fakta_miljokvalitetsnormer_atgardsprogram.pdf, s 2
18 Michanek, A.a. s. 172
19 5 kap. 2 § 1p. miljöbalken
20 \ Lagkommentarer och Litteratur \ Miljöbalken \ 5 kap. Miljökvalitetsnormer och 
miljökvalitetsförvaltning \ 1 § Vad miljökvalitetsnormer skall ange \  2 §
21 Lagkommentarer, A.st. 2 §

http://www.teknikforetagen.se/upload/sve/Fakta_miljokvalitetsnormer_atgardsprogram.pdf
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åtaganden, görs detta beroende av vilka möjligheter de internationella instrumenten ger. 
Är det däremot ett nationellt åtagande åligger frågan hos regeringen att besluta.22

2.2 EG – rättslig reglering

Direktiv som behandlar miljökvalitetsnormer har funnits sedan mitten av 1970-talet, och 
har varit en central del inom EG- miljörätten.23 Dessa direktiv var badvattendirektivet, 
ytråvattendirektivet, sötvattendirektivet och skaldjursdirektivet, samtliga är numera 
upphävda.24 Idag finns det ett antal direktiv som föreskriver miljökvalitetsnormer för 
luft, vatten och mark. Merparten av dessa direktiv grundas på Romfördraget artiklarna 
100 och 235. Syftet med dessa är att harmonisera nationella lagar samt skydda 
människors hälsa och miljön.25

Artikel 249 EG föreskriver att direktiv är bindande avseende det resultat som skall 
uppnås. Tillvägagångssätt och form är upp till varje medlemsstat att besluta. 
Medlemsländerna måste föreskriva en specifik rättsgrund för den aktuella frågan, syftet 
med detta är att säkra implementeringen av ett direktiv i nationell lagstiftning.26

Direktiven enligt EG-rätten är minimidirektiv, vilket möjliggör för medlemsstaten att 
vidta strängare åtgärder i den nationella lagstiftningen. Sverige har infört strängare 
åtgärder än vad EG-rätten kräver, ett exempel på det är att man i Sverige genom 
bestämmelserna om luftkvaliteten, sänkt högsta tillåtna mängd av kvävedioxid, samt 
kortat ner tiden för när detta ska vara avklarat.27

Direktiven anger enbart delvis hur miljökvalitetsnormerna skall genomföras, praxis från 
EG-domstolen har dock skärpt kraven på medlemsstaternas genomförande. I vissa fall 
är miljökvalitetsnormerna direkt knutna till enskilda människors rättsläge. Människor i 
medlemsstaterna innehar rätten till en i direktivet angiven miljökvalitet, dock finns 
ingen koppling till enskildas skyldigheter. Medlemsstaterna bestämmer på egen hand 
hur miljökvalitetsnormerna skall genomföras, och därmed vilka skyldigheter som skall 
anknytas till normerna, men ej hur detta skall ske. Medlemsstaterna har en allmän 
skyldighet att genomföra direktiven.28

I stort sett samtliga direktiv för miljökvalitet ställer krav på att medlemsstaterna vidtar 
samtliga åtgärder som är nödvändiga för att syftet med normerna skall uppnås inom viss 
angiven tid. Även rättsliga åtgärder räknas in, genom att t.ex. förändra lagstiftning. I 
många miljökvalitetsdirektiv anges att de åtgärder som vidtas av medlemsstaterna 
varken direkt eller indirekt får leda till ökad förorening eller försämrad kvalitet av 
vatten eller den luft som direktivet är avsett att skydda. Åtgärdsprogram skall upprättas 
enligt luftkvalitetsdirektiven om kvaliteten på luften inte är uppnådd inom den angivna 
tiden. För vattenkvalitetsdirektiv skall program eller planer upprättas redan när områden 
utpekas och gränsvärden föreskrivs.29 I den nationella lagstiftningen måste 
åtgärdsprogram finnas med i form av bindande regler.30

                                                          
22 \ Lagkommentarer och Litteratur \ Miljöbalken \ 5 kap. Miljökvalitetsnormer och 
miljökvalitetsförvaltning \ 1 § Vad miljökvalitetsnormer skall ange \  2 §
23 Michanek, A.a. s. 170
24 Michanek, A.a. s. 170
25 Gipperth, 1999, s 141
26 Gipperth, A.a. s. 145
27 Michanek, A.a. s 172
28 Gipperth, A.a. s. 145 
29 Gipperth, A.a. s. 145
30 Gipperth, A.a. s. 146
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2.3 Miljöbalkens målregel och de allmänna hänsynsreglerna

Miljöbalkens målregel definieras i 1 kap. 1 §. 1 st.
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. 

1 kap 1 § 1 p. miljöbalken anger vidare att:
Miljöbalken skall tillämpas så att människors hälsa och miljön skyddas mot skador 
och olägenheter oavsett om dessa orsakar av föroreningar eller annan påverkan.

I 2 kap. miljöbalken uppställs ett antal försiktighetskrav som gäller för all verksamhet 
och vidtagande av åtgärder som inte är av försumbar betydelse i det enskilda fallet. 
Hänsynskraven som finns i 2-6 §§ innebär att allt i princip skall göras som är 
meningsfullt för att uppfylla miljöbalkens mål.31 Miljökvalitetsnormerna i 5 kap. 
miljöbalken skall gälla parallellt med de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 
miljöbalken. 2 kap 2-6 §§ kan tillämpas då t.ex. ny verksamhet skall prövas enligt 16 
kap. 5 § miljöbalken. Kravet på ”bästa möjliga teknik” i 2 kap 3 § kan tillämpas så att 
bättre rening i en industri skall installeras, lokaliseringskravet i 2 kap 6 § kan stoppa 
den nya verksamheten från att etablera sig just på den platsen, samt 2 kap. 7 § som är 
en rimlighetsavvägning, där miljönyttan ställs mot kostnaden att exempelvis 
installera ny reningsteknik. I vissa falla anses det inte vara kostnadseffektivt att 
installera ny reningsteknik om inte skillnaden i miljönytta är markant i förhållande till 
kostnaden.

I 2 kap 3 § 2 st. anges miljöbalkens grundläggande hänsynsregel, nämligen 
försiktighetsprincipen. Redan vid en risk för skada eller olägenhet för människors 
hälsa och miljön, skall försiktighetsmått vidtas. Bevisskyldigheten för detta åligger 
verksamhetsutövaren. Principen är allmänt vedertagen såväl nationellt som 
internationellt och kommer till uttryck bl.a. i Riodeklarationen från 1992 samt i 
Helsingforskonventionen och i Pariskonventionen. Kostnaderna för att vidta 
försiktighetsåtgärder hänvisas till den allmänna principen om att förorenaren betalar 
(polluter pays principle PPP), detta har fastslagits i b.la. EG:s romfördrag art. 174. 
Denna paragraf anger även att vid yrkesmässig verksamhet skall bästa möjliga teknik 
användas. Med detta avses såväl använd teknologi samt hur en anläggning utformas, 
uppförs, underhålls samt hur den bedrivs.32 Av begreppet avses alltså den ”bästa” 
tekniken, oavsett om den finns i Sverige eller i något annat land, men utgångspunkten 
är att tekniken måste vara tillgänglig på marknaden, det går alltså inte att kräva en 
teknik som fortfarande ligger på forskningsstadiet.33

2 kap. 3 § tillämpas parallellt med 2 kap 7 § miljöbalken, den sistnämnda paragrafen 
anger att det inte får anses orimligt att uppfylla kraven. Kostnaden för att installera en 
ny teknik skall alltså vägas mot den nytta som genereras. Att tekniken skall vara 
ekonomiskt möjlig att använda, innefattar att krav kan ställas på vad som är typiskt 
för branschen. Bedömning görs alltså på vad ett typiskt företag i branschen kan klara 
ekonomiskt. Bedömningen är objektiv och riktar ingen hänsyn till det enskilda 
företaget som berörs av paragrafen. Resultatet av detta blir att ett företag med relativt 

                                                          
31 Gipperth, A.a. s. 164-165
32 Michanek, A.a. s. 128
33 Michanek, A.a. s. 129
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svag ekonomi kanske ser kravet som ett stort hinder, medan ett företag med god 
ekonomi inte påverkas i lika stor utsträckning.34 Avvägningen enligt denna paragraf 
anger även att en miljökvalitetsnorm inte får åsidosättas. 

Lokaliseringskravet återfinns i 2 kap 6 § miljöbalken. Med paragrafen avses att val av 
plats skall göras med minsta intrång för människors hälsa och miljö. Verksamheter 
som avses i bestämmelsen är både ny verksamhet samt utvidgade åtgärder i redan 
befintlig verksamhet. Störst betydelse får paragrafen vid en verksamhet som ännu 
inte påbörjats, eftersom eventuella krav kan ställas på en omlokalisering av 
verksamheten. I vissa fall finns det ingen alternativ plats för placering av företag på 
grund av att ändamålet är t.ex. att utvinna en viss naturresurs. I dessa fall går det bara 
att konstatera att platsen är olämplig ur miljösynpunkt, och fråga kan uppkomma om 
verksamheten alls borde tillåtas vid prövningen. I andra fall kan det vara så att 
omlokalisering är möjlig men vid tillämpning av 2 kap 7 § anses det orimlig ur 
kostnadshänsyn, vilket medför att omlokalisering inte kan krävas.35

Vid överskridande av en miljökvalitetsnorm, kan detta ge upphov till att kraven i 2 
kap skärps. De allmänna hänsynsreglerna i 2-6 §§ miljöbalken skall tillämpas oavsett 
om en miljökvalitetsnorm är överskriden eller ej. När det finns en risk för att en 
miljökvalitetsnorm överskrids eller är överskriden, är det enligt 2 kap 7 § 2 st. 
miljöbalken alltid miljömässigt motiverat att ställa de krav som behövs på 
försiktighetsåtgärder. Avvägningen mellan kostnad och nytta skall inte göras i dessa 
situationer.36 Rättsläget för den enskilde förändras inte, skillnaden är att 
avvägningens resultat blir annorlunda. Detta beror som sagt på att det alltid anses 
miljömässigt motiverat att vidta alla åtgärder som är tekniskt och ekonomiskt 
möjliga. I de fall då en miljökvalitetsnorm är överskriden kan dessa krav i 2 kap 7 § 
miljöbalken ställas, för ett branschtypsikt företag, om de är ekonomiskt 
genomförbara.37

Försiktighetsmåtten följer av 2 kap 3 § miljöbalken och gäller oavsett om 
verksamheten eller åtgärden bedrivs eller vidtas inom eller utanför ett område där 
normen är överskriden. Kravet är dock att påverkan skall ske på den aktuella 
miljökvaliteten i området.38

2.4 Tillståndspliktig verksamhet 

I de områden där det finns en miljökvalitetsnorm finns även på många platser 
miljöfarlig verksamhet. Miljöfarlig verksamhet regleras i 9 kap. miljöbalken. Dessa 
verksamheter är en viktig faktor som ofta bidrar till stora utsläpp. För att underlätta 
förståelsen i kommande läsning (avsnitt 5 och 6) redogör jag nedan för vad miljöfarlig 
verksamhet innebär. 

I dagens läge är det ett politiskt mål att skydda människors hälsa från olägenheter som 
beror på störningar. Insikten om att skydda miljön sträcker sig även till hav, sjöar samt 
luften som måste beredas ett visst skydd mot dessa störningar. Miljöbalkens målregel i 
1 kap 1 § hållbar utveckling är ett prioriterat begrepp. Vid miljöbalkens ikraftträdande 

                                                          
34 Michanek, A.a. s. 129
35 \ Lagkommentarer och Litteratur \ Miljöbalken \ 5 kap. Miljökvalitetsnormer och 
miljökvalitetsförvaltning \ 1 § Vad miljökvalitetsnormer skall ange \  6 §
36 Gipperth, A.a. s. 174
37 Gipperth, A.a. s. 174
38 Gipperth, A.a. s. 174-175
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infördes ett kapitel om miljöfarlig verksamhet som motsvarar tidigare regleringar i 
miljöskyddslagen och hälsoskyddslagen.39 9 kap.1 § miljöbalken reglerar definitionen 
av miljöfarlig verksamhet.

Med miljöfarlig verksamhet avses
1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller 

anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten,
2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra 

olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 
eller genom förorening av mark, luft, vattenområde eller grundvatten eller

3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra 
olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-
joniserande strålning eller annat liknande.

I en kommentar till kapitlets 1 §, definieras miljöfarlig verksamhet sammanfattningsvis 
som en verksamhet vilken är knuten till fast egendom.40 Miljöfarlig verksamhet 
omfattar utsläpp till mark, vatten eller luft, som medför olägenheter för människa eller 
för miljön. Verksamheter som bidrar till utsläpp till mark, vatten eller luft skall omfattas 
av tillståndsplikt eller anmälningsplikt. Av begreppet förstås att verksamheten är farlig 
för miljön, detta är något som kan komma att misstolkas. Redan att det finns en risk för 
att skada kan uppkomma, innebär att verksamheten är att betrakta som miljöfarlig 
verksamhet. Faller begreppet in under någon av definitionerna i 9 kap.1 § 1-3 p. är det 
en miljöfarlig verksamhet.

Tillstånd krävs för att bedriva vissa former av miljöfarlig verksamhet, enligt 9 kap 6 § 
miljöbalken. De verksamheter som skall prövas enligt 9 kap 6 § finns listade i bilagan 
till förordningen om miljöfarlig verksamhet.41  I bilagan regleras vilken typ av 
verksamhet det gäller, kriterierna för dessa samt även till vem ansökan skall göras.

 A-verksamhet anses som mest farligt. Verksamheter som faller under denna 
benämning är exempelvis gruvor och stora vindkraftverk. I vissa fall gör 
regeringen en tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken, innan det sedan 
prövas enligt 9 kap. miljöbalken och då hos miljödomstol.42

 B-verksamheter är mindre farliga verksamheter exempelvis olika industrier, 
energianläggningar och stora anläggningar för djurverksamhet. Ansökan om 
tillstånd lämnas in till länsstyrelsen.43

 C-verksamheter är endast anmälningspliktiga. Verksamheter som omfattas är 
exempelvis små slakterier, små vindkraftverk och stora växthus. Anmälan för 
verksamhet sker hos kommunal nämnd.44

 U-verksamheter är verksamheter som inte faller in under någon av kategorierna i 
bilagan. Dessa omfattas inte heller av någon tillstånds- eller anmälningsplikt.45

                                                          

39 Michanek, A.a. s. 245
40 \ Lagkommentarer och Litteratur \ Miljöbalken \ 5 kap. Miljökvalitetsnormer och 
miljökvalitetsförvaltning \ 1 § Vad miljökvalitetsnormer skall ange \  1 §

41 Förordning 1998:899
42 Michanek, A.a. s. 254
43 Michanek, A.a. s. 255
44 Michanek, A.a. s. 255
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Utgångspunkten är att miljöfarlig verksamhet normalt sett inte skall hindras, men 
lagstiftningen syftar till att ställa krav på rening, begränsa utsläppen samt att vidta 
försiktighetsåtgärder.46 Generella föreskrifter kan meddelas enligt 9 kap. 5 § 
miljöbalken, även för annat än miljöfarlig verksamhet. Detta förfarande sker för att 
uppfylla kraven enligt EG-rätten eller andra internationella åtaganden. Föreskrifterna 
som meddelas enligt 9 kap. miljöbalken ses som minimikrav. Individuella ingripanden, 
med stöd av framförallt 2 kap. miljöbalken kan ske mot verksamheter som saknar 
tillstånd. Sådana beslut kan möjliggöra att kraven i 2 kap. skärps i förhållande till de 
generella föreskrifterna. Dock får inte kraven vara orimliga enligt avvägningsregeln i 2 
kap. 7 § miljöbalken.47  

3. Miljökvalitetsnormer i Sverige idag

Idag i Sverige finns det tre olika förordningar om miljökvalitetsnormer. Det finns även 
en förordning om vattenförvaltning (SFS 2004:660) med sikte på miljökvalitetsnormer.
Jag har dock valt att inte behandla denna. Nedan följer en redogörelse för de tre 
förordningarna om miljökvalitetsnormer.

3.1 Förordning 2001:527 om miljökvalitetsnormer för utomhusluft

Normerna gäller under miljöbalkens 5 kap. 1 § i förordningen anger att med normerna 
avses föroreningsnivåer som inte får överskridas eller underskridas utöver den angivna 
mängden. Bestämmelser finns kring de skyldigheter som medföljer att vidta åtgärder 
om normerna riskerar att under- eller överskridas. Skyldigheterna är mer långtgående än  
vad som är reglerat i 5 kap miljöbalken.48 För normer som anger att en föroreningsnivå 
inte får överskridas anses varje överskridande utgöra en överträdelse av normen.491 § 2 
st. i förordningen anger att i de fall då normen anger att en föroreningsnivå inte bör 
överskridas anses normen överträdd enbart om det beror på att verksamhet eller åtgärd 
varaktigt motverkar möjligheterna att inte överskrida föroreningsnivån eller att rimliga 
åtgärder inte vidtagits. 

Efter den 31 december 2005 får inte kvävedioxid förekomma i mer än den specifikt 
angivna mängd som anges i p 1-3 i 4 §.50 Dessa gäller tätbebyggda områden. 5 § anger 
att kvävedioxider inte får förekomma med mer än 30 mikrogram per kubikmeter luft 
under ett kalenderår i ett glesbebyggt område. Liknande regler gäller för svaveldioxid, 
kolmonoxid, bly, bensen, arsenik o.s.v. Kommunen är ansvarig för att se till att 
miljökvalitetsnormerna efterlevs inom kommunen (10 §). Enligt 11 § skall kontrollen 
ske genom mätning i områden som är tätbebyggda. I övriga områden skall mätning 
också ske som kontrolleringsmetod, om det kan antas att en norm överskrids. 

Naturvårdsverket har en betydande roll, då det är de som t.ex. upprättar förteckningar 
över områden som behövs för vissa direktiv enligt EG-rätten. Det är även 
Naturvårdsverket som ansvarar för att vissa ämnen kontrolleras enligt artikel 9 i direktiv 
2002/3/EG av den 12 februari 2002 om ozon i luften. Direktiv 2002/3/EG syftar till att 
inom gemenskapen fastställa långsiktiga mål, målvärden, tröskelvärden för larm och 

                                                                                                                                                                         
45 Michanek, A.a. s. 255
46 Michanek, A.a. s. 245
47 Michanek, A.a. s. 269
48 Förordning 2001:527 om miljökvalitetsnormer för utomhusluft 1 §
49 Förordning 2001:527 om miljökvalitetsnormer för utomhusluft 1 §
50 Förordning 2001:527 om miljökvalitetsnormer för utomhusluft 4 §
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informerande tröskelvärden för ozonkoncentrationerna i luften i syfte att undvika, 
förebygga eller minska skadliga verkningar på människors hälsa och på miljön som 
helhet.51

14 § i förordning 2001:527 anger att Naturvårdsverket och länsstyrelsen skall 
underrättas av kommunen, i de fall då kontrollmätningarna visar att en föroreningsnivå 
som anges i normen, riskerar att överskridas. Vid risk för överskridande av ämnet ozon 
är det Naturvårdsverkets ansvar att informera allmänheten och hälso- och sjukvården, 
enligt 18 §. Det är även Naturvårdsverket som skall undersöka ifall det är nödvändigt att 
införa ett åtgärdsprogram enligt 5 kap 4 § MB. Information om koncentrationerna av 
vissa ämnen som kvävedioxid, svaveldioxid och bly m.m skall ges till allmänheten 
genom Internet eller press enligt 17 §. Den information som skall ges till allmänheten 
följer av punkterna 1-4. Dessutom skall uppdateringar ske varje dag.

3.2 Förordning 2001:554 om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

Förordningen gäller kvaliteten på fiskvatten som utses enligt rådets direktiv 
78/659/EEG av den 18 juli 1978 om kvaliteten på sådant sötvatten som behöver skyddas 
eller förbättras för att upprätthålla fiskbestånden. Förordningen gäller även musselvatten 
som utses enligt rådets direktiv 79/923/EEG av den 30 oktober 1979 om kvalitetskrav 
för skaldjursvatten.52

Förordningen föreskriver i 2 § att den innehåller miljökvalitetsnormer som dels avser 
värden som inte får överskridas eller underskridas annat än i viss utsträckning, dels 
värden som skall eftersträvas. 3 § anger definitioner på vad som avses med fiskvatten 
samt musselvatten. Naturvårdsverket föreskriver om vilka fiskvatten som förordningen 
skall tillämpas på, efter samråd med Fiskeriverket samt berörda länsstyrelser. 

5 § anger att de musselvatten som är tillämpliga enligt denna förordning gäller i Västra 
Götalands län och det är länsstyrelsen som utfärdar dessa föreskrifter. I bilaga 1 till 
förordningen följer gränsvärden och riktvärden för laxfiskvatten samt andra fiskvatten.53

Vidare enligt 6 § skall miljökvalitetsnormerna för fiskvatten uppfyllas inom fem år från 
att förordningen blir tillämplig på vattnet. Gränsvärdena får enbart överskridas eller 
underskridas om det sker på naturlig väg eller vad som följer av bilaga 1. 

Det ankommer på länsstyrelsen att ange förslag på åtgärdsprogram, där det skall anges 
hur föroreningar bekämpas utöver vad som följer av 5 kap. 6 § miljöbalken. Bilaga 2 
anger gränsvärden och riktvärden för musselvatten. Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län meddelar föreskrifter. Miljökvalitetsnormerna för musselvatten skall uppfyllas inom 
6 år från det att denna förordning är tillämplig på vattnet. De värden som är föreskrivet 
får överskridas eller underskridas endast i fall av exceptionell väderlek eller vid 
exceptionella geografiska förhållandet, detta enligt 8 §. Vidare är det även vid 
åtgärdsprogram för musselvatten, länsstyrelsen för Västra Götalands län som upprättar 
dessa. Det är upp till varje länsstyrelse att ansvara för kontrollen av kvaliteten på fisk-
och musselvatten. Naturvårdsverket får meddela vidare föreskrifter för hur kontrollen 
sker, samt meddela de föreskrifter som behövs för att bedöma om en miljökvalitetsnorm 
är uppfylld enligt artikel 6 i direktiv 78/659/EEG. I de fall det visar sig att normen inte 
är uppfylld, skall länsstyrelsen enligt 11 § undersöka vad detta beror på och vidta 
lämpliga åtgärder. 

                                                          
51 Direktiv 2002/3/EG av den 12 februari 2002 om ozon i luften, art 1
52 Förordning 2001:554 om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten, 1 §
53 Förordning 2001:554 om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten 6 §
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12 § föreskriver att om kvaliteten är bättre än vad som är angivet i bilaga 1 för
fiskvatten är det Naturvårdsverket som får besluta om lägre provtagningsfrekvens, eller 
om vattnet inte är förorenat meddela att provtagning inte behövs. För musselvatten är 
det Länsstyrelsen i Västra Götalands län som beslutar om lägre provtagningsfrekvens 
eller ingen provtagning alls, om det visar sig att vattnet inte är förorenat eller om 
kvaliteten är bättre än vad som är angivet i bilaga 2 till förordningen. Enligt 13 § får 
åtgärder som vidtas inte leda till att föroreningarna ökar i vattnet.

Naturvårdsverket skall sända rapporter till Europeiska gemenskapernas kommission 
enligt artikel 2.1 i rådets direktiv 91/692/EEG om att standardisera och rationalisera 
rapporteringen om genomförandet av vissa direktiv om miljön.54 Naturvårdsverket skall 
även upplysa Europeiska gemenskapernas kommission om vilka fisk- och musselvatten 
som denna förordning skall tillämpas på.55

3.3 Förordning 2004:675 om miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller

Miljökvalitetsnormerna enligt denna förordning följer av 5 kap. 2 § 1 st. miljöbalken. 
Det skall eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skada på människors hälsa, 
enligt 1 §. Omgivningsbuller enligt 2 § i förordningen innefattar buller från vägar, 
järnvägar, flygplatser och industriell verksamhet som finns listade i bilaga 1 till direktiv 
96/61/EG. Även vissa hamnar som kräver tillstånd enligt förordningen om miljöfarlig 
verksamhet (1998:899) inkluderas. Enligt 3 § skall det finnas bullerkartor från år 2006, 
samt åtgärdsprogram för dessa från juli 2008. Dessa avser kommuner med fler än 
250.000 invånare. Kommuner med mer än 100.000 invånare behöver inte kartlägga det  
buller som avser året 2011,  före juni 2012, senast i juli 2013 skall förslag på 
åtgärdsprogram finnas. 

Även Vägverket skall ha fastställt bullerkartor i juni 2007 och då från de vägar med 
över 6 miljoner fordon per år. På vägar med mer än 3 miljoner fordon per år skall 
bullerkartor finnas till juni 2012. Även dessa innefattar förslag på åtgärdsprogram enligt 
4 §. Banverket skall ha gjort bullerkartor för järnvägar, i juni 2007, och då med trafik 
som överstiger 60.000 tåg per år. På järnvägar med mer än 30.000 tåg per år skall det 
finnas bullerkartor till juni 2012, dessa skall även ha förslag på åtgärdsprogram, enligt 5 
§. Luftfartsstyrelsen skall enligt 6 § senast juni 2007 ha bullerkartor för flygtrafik från 
civila flygplatser med mer än 50.000 flygrörelser per år, åtgärdsprogram och förslag på 
dessa skall även finnas till juli 2008. Start och landning som är avsedda för övning
räknas inte in. Buller från väg, järnväg eller flygplats som anges i 4-6 §§ och som är 
belägen i en kommun som avses i 3 §, skall med undantag inte handläggas av en 
myndighet utan av kommunen.56

Vart femte år efter att en bullerkarta först utarbetades, skall den ses över och eventuellt 
ändras, för åtgärdsprogram skall dessa vid behov omprövas, men minst vart femte år, 
detta enligt 8 §. 9-11 §§ anger vad en kartläggning skall innehålla, och däribland olika 
intervall för decibel och beräkningar av antalet människor Åtgärdsprogrammen och dess 
krav på innehåll regleras i 12 § 1-11 p. Allmänheten skall kunna ta del av informationen 
om bullerkartorna och åtgärdsprogrammen, enligt 14 §. 
Naturvårdsverket skall ta del av kartorna och programmen genom att myndigheterna 
och kommunerna skall överlämna en kopia på dessa, verket skall senare sammanställa 

                                                          
54 Förordning 2001:554 om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten 15 §
55 Förordning 2001:554 om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten 15 § 2 st.
56 Förordning 2004:675 om miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller 7 §
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informationen, enligt 15 §. Naturvårdsverket skall fullgöra de uppgifter i frågor om 
rapportering till Europeiska gemenskapernas kommission enligt artiklarna 4.2, 7.1, 7.2, 
10.2 i direktiv 2002/49/EG.57

4. Vad händer vid en eventuell överträdelse av en miljökvalitetsnorm?

Miljökvalitetsnormer uppställer krav på de mål som skall uppfyllas med normen. Det 
kan exempelvis vara utsläppsgränser eller bullernivåer. I vissa fall kan det vara svårt att 
hålla sig under gränsen för vad normen anger. Nedan skall jag redogöra för vad som 
sker när en miljökvalitetsnorm överskrids. 

4.1 Åtgärdsprogram

Syftet med ett åtgärdsprogram är att samordna åtgärder så att den angivna 
miljökvalitetsnormen kan uppfyllas.58 Den rättsliga verkan som ett åtgärdsprogram har 
är att det inte binder enskilda i sig, det ska mer fungera som ett underlag vid fysisk 
planering, tillståndsprövning, föreskrifter samt andra efterkommande beslut som tas av 
myndigheter och kommuner. Däremot binder det myndigheter och kommuner, enligt 5 
kap. 8 § miljöbalken.

Problemet med den utformning som åtgärdsprogrammen har är att det inte garanterar att 
genomförande av normerna verkligen kommer att ske. Samtidigt är det osäkert att de 
efterkommande besluten i praktiken blir av.59 Propositionen till miljöbalken framhåller 
att det fanns delade meningar kring hur åtgärdsprogrammen skulle prövas. 
Miljöbalksutredningen framhöll att de som berörs av programmet borde ha en möjlighet 
att överklaga beslutet, eftersom de indirekt blir bundna av åtgärdsprogrammet. Då 
föreslogs det att beslutet skulle tillkännages så att de berörda får kännedom. Detta beslut 
skulle kunna överklagas till regeringen. De ideella organisationerna skulle också ges 
möjlighet enligt balkens talerätt, som innebär rätten att i domstol föra talan i en rättslig 
angelägenhet, att överklaga. Ett åtgärdsprogram som beslutats av kommunfullmäktige 
skulle ge möjlighet för länsstyrelsen och övriga myndigheter att överklaga ett 
åtgärdsprogram. Frågan ställdes av länsstyrelsen i Göteborg- och Bohus län om det ens 
fanns något som motiverade klagorätt och om ett åtgärdsprogram hade någon 
rättsverkan alls. Vidare ansåg Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet att 
med den nuvarande utformningen som åtgärdsprogrammen har, saknas det en egentlig 
mening att överklaga. de rättsligt bindande besluten fattas av myndigheter vid en senare 
tidpunkt, som då tar hänsyn utifrån de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken 
och inte utifrån åtgärdsprogrammets utformning. 

Naturvårdsverkets synpunkt var att de åtgärdsprogram som beslutas av 
kommunfullmäktige skall få överklagas, vilket medför att regeringen skulle fastställa 
dem i övriga fall. Regeringen ansåg att ytterligare aspekter måste tas med i beräkningen, 
nämligen att kommunen i många fall upprättar åtgärdsprogram, vilket gör att talan mot 
sådana beslut endast kan anföras genom kommunalbesvär. Rätten att överklaga kan i 
vissa fall leda till förseningar av nödvändiga åtgärder för att en miljökvalitetsnorm ska 
kunna uppfyllas.60

                                                          
57 Förordning 2004:675 om miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller 16 §
58 Michanek, A.a. s. 182
59 Michanek, A.a. s. 182
60 Proposition 1997/98:45, del 1 s 270-271
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Eftersom åtgärdsprogrammen som sagt inte binder enskilda, utan dessa bara blir berörda 
av besluten som myndigheter senare tar, kan besluten inte anses utgöra 
myndighetsutövning mot enskild som föranleder rätt att överklaga.61 Behov kan dock 
uppkomma att överpröva åtgärdsprogrammen som beslutats av annan myndighet eller 
kommun, men detta ifall besluten skulle vara ofullständiga och inte få den avsedda 
verkan. Resultatet av det anförda blev att regeringen ansåg det inte nödvändigt att införa 
någon rätt att överklaga ett åtgärdsprogram. Istället får regeringen en möjlighet att pröva 
vissa åtgärdsprogram.62

Enligt 5 kap 4 § miljöbalken skall ett förslag till åtgärdsprogram upprättas av regeringen 
eller den myndighet eller kommun som regeringen bestämmer. Åtgärdsprogrammet 
upprättas om det anses nödvändigt för att en miljökvalitetsnorm skall uppfyllas. För en 
miljökvalitetsnorm som gäller för ett geografiskt område, och störningarna beror dels på 
verksamheter utanför det geografiska området, får förslag på åtgärdsprogram för ett 
större område upprättas. Enligt 5 kap. 4 § 3 st. får myndigheter, kommuner, 
organisationer, verksamhetsutövare, allmänheten och övriga som är berörda av 
åtgärdsprogrammet beredas tillfälle under minst två månader att lämna synpunkter på 
förslaget. 

Enligt propositionen skall samråd alltid ske med allmänheten och för att detta ska ske på 
enklast vis publiceras förslaget i ortstidningen, eller om skaran är liten, genom post till 
de berörda.63 Dessa samråd sker innan förslaget fastställs, det gäller alltså inte före de 
berörda har fått lämna sina synpunkter på förslaget. Enligt 5 kap 6 § miljöbalken får 
programmet omfatta all verksamhet och alla åtgärder som kan påverka möjligheten att 
uppfylla föreskrivna miljökvalitetsnormer. Detta innebär, enligt motiven att de gäller 
oavsett om verksamheten är tillståndspliktig eller ej. Åtgärdsprogrammet skall ange den 
miljökvalitetsnorm som skall uppfyllas samt inom vilket område normen har överträtts 
och även det område som åtgärdsprogrammet avser. Senast vid den tidpunkt som är 
angiven i programmet skall åtgärden vidtagits.64

Motiven anger även att åtgärdsprogrammet skall klarlägga de möjligheter som finns 
både ekonomiskt och tekniskt inom en viss ekonomisk ram, så att en godtagbar 
miljökvalitet uppnås. Därmed skall ett åtgärdsprogram innefatta de källor som bidrar till 
att normen överträds, samt i en viss mån innefatta beräkningar på vad varje huvudsaklig 
källa bidrar med. Den totala minskningen som bör åtgärdas skall finnas angivet. 
Fördelningen mellan de tillståndspliktiga verksamheterna, de icke tillståndspliktiga 
verksamheterna samt myndigheter bör finnas angivet. Kostnaderna för att vidta åtgärder 
bör anges.65 I vissa fall har föroreningar från andra länder bidragit till att en 
miljökvalitetsnorm har överskridits, vilket möjliggör upprättandet av internationella 
förhandlingar.66

Det kollektiv av bidragande källor som inte omfattas av regelsystemet, såsom 
biltrafiken, har regeringen möjlighet att meddela föreskrifter om luftkvalitetsnormer och 
åtgärdskrav för bilavgaser samt göra en större satsning på kollektivtrafiken. En del 
bidragande källor kan på sikt få stora konsekvenser för en viss miljökvalitetsnorm, 
varför det är viktigt att inte bara innefatta de tillståndspliktiga verksamheterna i ett 

                                                          
61 A. prop. s. 271 
62 A. prop. s. 270-271
63 Proposition. 2003/04:2 s 32
64 A.prop. s. 51
65 A.prop. s. 51
66 A.prop. s. 51
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åtgärdsprogram.67 Konsekvenserna för de olika aktörer som skall vidta åtgärder och 
berörs av åtgärdsprogrammen kan vara av många skiftande slag. Det är således viktigt 
att alla eventuella tänkbara scenarion och konsekvenser av programmet övervägs och 
verkligen är tillgängliga för de berörda, detta för att ett åtgärdsprogram inte går att 
överklaga. 

Regeringen upprättade ett förslag till åtgärdsprogram, som lyder nedan
Innan ett åtgärdsprogram fastställs skall samtliga som berörs av det beredas tillfälle att 
lämna synpunkter på ett förslag till program. Synpunkterna skall sammanställas och 
redovisas av den som upprättar åtgärdsprogrammet. Ett åtgärdsprogram skall 
innehålla en analys av konsekvenserna från allmän och enskild synpunkt. Omprövning 
av ett åtgärdsprogram skall ske minst vart sjätte år i stället för minst vart femte år. 
Regeringen bemyndigas att meddela ytterligare föreskrifter om hur åtgärdsprogram 
skall upprättas och vad de skall innehålla. Myndigheters och kommuners skyldighet att 
vidta åtgärder som behövs enligt ett åtgärdsprogram tydliggörs. I den mån det behövs 
skall åtgärdsprogram och förvaltningsplaner vara en del av beslutsunderlaget när 
myndigheter tillämpar miljöbalken.68 Förslaget innebar en ny bestämmelse i 5 kap. 6 § 3 
st. miljöbalken, nämligen att ett åtgärdsprogram skall innehålla en analys av 
programmets konsekvenser från allmän och enskild synpunkt.69

5. Olika tillståndspliktiga verksamheter – hur berörs de?

Nedan kommer jag att redogöra för hur de olika verksamheterna, främst inriktat på de 
fasta anläggningarna berörs då en miljökvalitetsnorm överskrids alternativt riskerar att 
överskridas. 

5.1 Ny verksamhet

Ny verksamhet prövas enligt 16 kap. 5 § miljöbalken. Regleringen lyder: Tillstånd, 
godkännande eller dispens får inte meddelas för en ny verksamhet som medverkar till 
att en miljökvalitetsnorm överträds. Verksamheten får dock tillåtas, om 
verksamhetsutövaren vidtar sådana åtgärder att olägenheterna från annan verksamhet 
upphör eller minskar så att möjligheterna att uppfylla miljökvalitetsnormen ökar i inte 
obetydlig utsträckning70. Lagregeln är tillämplig i fall då en miljökvalitetsnorm inte 
överträds, men att den riskerar att göra det om den nya verksamheten tillåts. Den gäller 
även i fall då en miljökvalitetsnorm är överträdd, och den nya verksamheten skulle 
förvärra läget. I båda fallen utgår man ifrån att tillstånd inte skall ges. Möjlighet finns 
dock att den nya verksamheten, och den sökande, kommer överens med övriga 
verksamhetsutövare, att uppnå att störningar från annan verksamhet minskar eller 
upphör. I dessa fall kan även reglerna i 16 kap. 8 § miljöbalken om grupprövning 
komma att bli aktuella. 16 kap. 5 § utgör alltså inget hinder då åtgärderna leder till att 
miljökvalitetsnormen inte överträds, eller att miljötillståndet blir bättre. Dock finns det 
möjlighet att inte meddela tillstånd till den nya verksamheten, enligt 2 kap. 6 § 
(lokaliseringskravet). De allmänna hänsynsreglerna skall ju gälla parallellt, och om det 
finns en annan bättre plats att bedriva verksamheten på, ges inte tillstånd just där. 

                                                          
67 A.prop. s. 51-52
68 A.prop. s. 24
69 A.prop. s. 24
70 16 kap. 5 § miljöbalken
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Det finns tre olika situationer där 16 kap. 5 § är tillämplig. 

 En ny verksamhet som kräver tillstånd, godkännande eller dispens, detta kan avse 
t.ex. miljöfarlig verksamhet, vilket regleras i 9 kap. 6 § miljöbalken. Även 
regeringen utför vissa prövningar enligt 16 kap. 5 §.71

 En ny verksamhet som prövas efter en frivillig ansökan. En verksamhetsutövare till 
miljöfarlig verksamhet får ansöka om tillstånd till sin verksamhet, trots att tillstånd 
inte krävs72. Detta kan medföra att den sökande vill ha den trygghet som följer av ett 
tillstånds rättsverkan.73

 En ny verksamhet som prövas efter ett föreläggande att söka tillstånd. 
Verksamheten är i dessa fall inte tillståndspliktig, men förutsättningen är att 
verksamheten medför risk för betydande föroreningar eller andra betydande 
olägenheter för människors hälsa eller miljön.74 I dessa enskilda fall kan då en 
tillsynsmyndighet förelägga i enskilda fall att tillstånd ändå skall sökas för 
verksamheten.75

16 kap. 5 § gäller bara för ny verksamhet, prövning av befintlig verksamhet, utvidgad 
verksamhet omfattas inte under denna paragrafs tillämpningsområde. Inte heller 
åtgärder omfattas av paragrafens tillämpningsområde. Regeln gäller som sagt bara vid 
prövning av tillstånd, godkännande eller dispens.76

Regeln i 16 kap. 5 § uttrycks i vissa fall som miljöbalkens försämringsförbud. Om en 
miljökvalitetsnorm riskerar att överträdas, ges inte tillstånd, godkännande eller dispens 
till ny verksamhet som bidrar till att normen överträds. Detta är den enda direkta följden 
enligt miljöbalken som påverkar enskilda och medför att ytterligare miljöpåverkan från 
olika verksamheter hindras. Regeln är som sagt enbart tillämplig på ny verksamhet, men 
gäller för alla miljökvalitetsnormer.77 Det finns inget motsvarande försämringsförbud i 
miljöbalken. Stoppregeln i 2 kap. 9 § miljöbalken gäller enbart vid en individuell 
verksamhet som medför olägenheter av väsentlig betydelse.78 I praktiken är det ett 
flertal situationer som inte omfattas av 16 kap. 5 § miljöbalken. Den viktigaste 
situationen är att befintlig verksamhet inte omfattas av regeln, för i praktiken är det 
befintliga verksamheter som är orsaken till att en miljökvalitetsnorm inte uppfylls.79

5.2 Befintlig verksamhet

Ett tillstånd ger en rättighet att under föreskrivna villkor bedriva en viss verksamhet 
samt att vidta vissa åtgärder. Enligt 24 kap. 1 § miljöbalken gäller tillståndet mot alla, 
men endast de frågor som prövats i domen eller beslutet, förutsättningen är även att 
beslutet eller domen har vunnit laga kraft. För att säkra att de mål som miljöbalken 
syftar till att uppnå, skall en tillsynsmyndighet kontrollera efterlevnaden av miljöbalken. 
Enligt 26 kap 3 § miljöbalken är det Naturvårdsverket, länsstyrelsen, kommunerna, 
generalläkaren samt övriga statliga myndigheter som utövar tillsynen. 26 kap. 9 § 
föreskriver att en tillsynsmyndighet får meddela förelägganden och förbud i enskilda 
fall, om det behövs för att de beslut som givits enligt balken efterlevs. Vidare i 

                                                          
71 Michanek, A.a. s. 177
72 9 kap. 6 § 3 st. miljöbalken
73 Michanek, A.a. s. 177
74 9 kap. 6 § 2 st. miljöbalken
75 Michanek, A.a. s. 177
76 Michanek, A.a. s. 178
77 SOU 2005:113, s. 66
78 A.bet. s. 68
79 A.bet. s. 68 
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paragrafen finns ett krav på proportionalitet, nämligen att mer ingripande åtgärder inte 
får vidtas än vad som behövs i det enskilda fallet. 3 st. samma paragraf anger att 
förelägganden och förbud inte får begränsa ett tillståndsbeslut som har rättskraft. Under 
vissa omständigheter enligt 24 kap 3 § får tillståndsmyndigheten helt eller delvis 
återkalla tillstånd och förbjuda fortsatt verksamhet. 

Då en miljökvalitetsnorm överträds, och den miljöfarliga verksamheten av någon 
betydelse har medverkat till överträdelsen, får tillståndsmyndigheten ompröva 
tillståndet, vilket följer av 24 kap. 5 § 2p. Omprövningen omfattar endast 
produktionsmängd, ändringar i tillståndet eller i vissa fall upphäva de villkor som 
tidigare medgivits samt meddela nya villkor. Tillståndsmyndigheten får inte med stöd 
av 24 kap. 5 § meddela villkor som medför att verksamheten inte längre kan bedrivas. 
Som jag tidigare tagit upp i avsnitt 2.3 finns möjlighet att ompröva beslut, som tidigare 
meddelats enligt miljöskyddslagen, detta görs då det förflutit 10 år sedan tillståndet 
vunnit laga kraft, eller om verksamheten av någon betydelse medverkar till att en 
miljökvalitetsnorm överträds80.

5.3 Utvidgad verksamhet

Med utvidgad verksamhet omfattas ändringar i miljöfarlig verksamhet, d.v.s. förändring 
i produktion. Regleringen finns i 16 kap. 2 § 3 st. miljöbalken där det stadgas att den 
prövning som skall genomföras får begränsas till att enbart omfatta själva ändringen. 
Diskussioner har förts kring huruvida 16 kap. 5 § vore tillämplig vid utvidgad 
verksamhet. Paragrafen säger att tillstånd inte får meddelas för ny verksamhet som 
medverkar till att en miljökvalitetsnorm överträds. 

Miljööverdomstolen slog fast att 16 kap. 5 § inte äger tillämpning på utvidgad 
verksamhet, detta genom målet M6043-5. Målet gällde en förbränningsanläggning som 
avsåg att utöka sin befintliga verksamhet. Utvidgningen av verksamheten ansågs inte  
kunna jämställas med ny verksamhet, även om förändringarna ledde till att en 
miljökvalitetsnorm överskreds. Bestämmelsen i 16 kap. 5 § utgjorde ingen grund för att 
förbjuda utvidgningen. Däremot kunde strängare krav ställas enligt 2 kap. 7 § 2 st. 
miljöbalken. 2 kap. 7 § miljöbalken är en avvägningsregel, där kostnaden ställs mot 
nyttan att vidta åtgärder. Avvägningen görs utifrån vad ett branschtypiskt företag klarar 
av ekonomiskt. 2 kap. 7 § 2 st. reglerar att avvägningen inte får medföra att en 
miljökvalitetsnorm åsidosätts. Avvägningen mellan kostnad och nytta görs därför inte i 
de fall då en miljökvalitetsnorm riskerar att överträdas.81 Det var angeläget att få ner 
halterna på kväveoxider, dels för miljöns skull, men även ur hälsosynpunkt. Villkor för 
rening och avfallstransporter föreskrevs82. 

6. Ansvarsfördelning

Fördelningen av ansvaret är avgörande för att uppnå den miljökvalitet som eftersträvas 
och att därmed kunna uppfylla kraven som en miljökvalitetsnorm anger. I miljöbalken 
finner man de verktyg som krävs för att uppnå målen i normen, men däremot inte hur de 
skall användas. Grundproblemet är alltså att den rättsliga regleringen inte i sig anger vad 
var och en ska göra vid överskridande av en miljökvalitetsnorm. Miljökvalitetsnormen 

                                                          
80 24 kap. 5 § 1-2p. miljöbalken
81 Gipperth, A.a. s. 174
82 M6043-05 Miljööverdomstolen
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saknar direkt rättslig verkan mot var och en av de bidragande verksamheterna, 
miljökvalitetsnormer är inte heller straffsanktionerade.83

6.1 Verksamhetsutövarens ansvar

Miljökvalitetsnormer binder i sig inte enskilda, och har därmed ingen direkt effekt mot 
verksamhetsutövare, det är först när tillståndsmyndigheten prövar verksamheten eller 
utövar tillsyn som normerna får rättslig verkan. En miljökvalitetsnorm kan gälla för 
flera olika verksamheter, som gemensamt bidrar till överskridande av en 
miljökvalitetsnorm. I vissa fall kan det visa sig vara kostnadseffektivt att verksamheter 
utför gemensamt vidtagna åtgärder för att uppfylla normen, åtgärderna kan regleras i 
tillstånd och villkor genom en grupprövning.84 16 kap. 8 § miljöbalken reglerar denna 
situation. Förutsättningen är att två eller flera verksamheter kommer överens om att 
vidta åtgärder för att förebygga eller motverka olägenheter för människors hälsa eller 
miljön, vilket vidare förutsätter att möjligheterna att uppfylla miljökvalitetsnormer ökar 
eller att fördelarna för människors hälsa eller ur miljösynpunkt uppnås på annat vis. 
Grupprövningen kan dels bestå i gemensamt beslut om tillstånd som innehåller villkor 
eller genom skilda beslut med gemensamma villkor, vilket följer av 16 kap 8 § 2 st. 
miljöbalken. 

Det materiella rättsläget är detsamma för alla verksamheter – här kommer de allmänna 
hänsynsreglerna in och kan spela en stor roll. Främst avser detta 2 kap 7 § miljöbalken, 
som anger att kraven i 2 kap. gäller i den utsträckning det inte anses orimligt. Nyttan av 
att vidta åtgärder ställs mot den kostnad som krävs för att uppfylla kraven, och kraven 
får alltså inte anses orimliga. Vidare gäller kraven i 2 kap. 1 § miljöbalken för alla 
verksamheter och åtgärder som inte är av försumbar betydelse i det enskilda fallet.

6.2 Myndigheters ansvar

Eftersom miljökvalitetsnormer inte binder enskilda krävs att myndigheterna 
genomdriver normerna vid sin myndighetsutövning. Enligt 5 kap. 3 § miljöbalken skall 
myndigheter och kommuner säkerställa att miljökvalitetsnormerna uppfylls när de 
prövar tillstånd, godkännanden etc. Myndigheter som avses i detta sammanhang är 
kommuner, länsstyrelser samt miljödomstolar. Myndigheterna har ett gemensamt ansvar 
för att uppnå målen som anges i normerna. Vidare är det regeringen eller den myndighet 
regeringen utser som upprättar förslag till åtgärdsprogram, detta följer av 5 kap. 4 §. 
Fastställandet av ett åtgärdsprogram görs av regeringen eller den myndighet som 
regeringen utser. Vid behov får regeringen bestämma att ett åtgärdsprogram skall 
fastställas av flera myndigheter eller kommuner85. Enligt 5 kap. 8 § miljöbalken är det 
myndigheter och kommuner som inom sina ansvarsområden vidtar åtgärder som behövs 
enligt ett fastställt åtgärdsprogram. Det är alltså här som makten för myndigheterna och 
kommunerna kommer in att besluta om de åtgärder som behövs för att uppfylla en 
miljökvalitetsnorm. Miljökvalitetsnormer binder enskilda då myndigheterna har tagit ett 
beslut om att vidta åtgärder.

                                                          
83 Michanek, A.a. s. 174
84 Michanek, A.a. s. 174
85 5 kap. 5 § miljöbalken. 
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7. Miljökvalitetsnormer i praktiken

Det är relativt enkelt att teoretiskt sätta upp mål och ambitioner för hur 
miljökvalitetsnormer skall hjälpa till att skapa en bättre miljö. I detta avsnitt ska jag 
undersöka hur miljökvalitetsnormerna fungerar i praktiken. Fungerar de optimalt och 
uppfylls målen som ställs i normerna, vilka åtgärder vidtas för att nå 
miljökvalitetsnormerna? Jag har valt att studera Helsingborgs stad då jag tidigare skrivit 
ett kortare arbete om miljökvalitetsnormer i denna stad. Miljökvalitetsnormer i Malmö 
stad valde jag att studera då jag ville inkludera åtgärder mot buller, samt att detta 
åtgärdsprogram är nytt för år 2009.

7.1 Helsingborgs stad – åtgärdsprogram för kvävedioxid

Helsingborg är en populär stad som lockar företag att etablera sig, samtidigt som det 
ligger vid havet, vilket lockar många att bosätta sig där. Befolkningen ökar med ca 1000 
personer per år. En bidragande orsak till att utsläppen ökar är att biltrafiken är tät. E4:an 
ligger som på- och utfart till staden och även E6:an ligger nära staden. Den ökade 
befolkningen ställer allt högre krav på ett fungerande trafiksystem och bra 
framkomlighet. Enligt Helsingborgs trafikstudier 1994/95 genomförs ca 400 000 
personresor per dygn i hela kommunen. Motorfordonstrafiken ökar med ca 1,3 % per år. 
Om ökningen fortsätter i samma takt kommer trafikmängden uppgå till en ökning med 
20 % till år 2020. På de gator som trafikeras mest, skulle ökningen med 1,3 % per år, 
innebära att antalet fordon skulle uppgå till 25 000 fordon per dygn jämfört med tidigare 
20 000 fordon per dygn.  Mycket tung trafik passerar genom stadens centrum och ofta 
skall de vidare söderut med båtarna till Danmark. Under de senaste tio åren har 
lastbilstrafiken ökat med 40 %. De vägar som är mest drabbade av den höga 
trafikmängden är Drottninggatan, Österleden, Järnvägsgatan samt Stenbocksgatorna. 
Utöver den vanliga trafiken, passerar även kollektivtrafiken utmed dessa gator i hög 
utsträckning. Luftmiljöproblemen är koncentrerade till de centrala delarna av staden. 
Förutom trafikmängderna så finns många olika verksamheter i stadens centrum, t.ex. 
hamnen, som medför trafik. Färjorna bidrar även till omfattande utsläpp av 
kvävedioxid, båtarna går i princip hela dygnet och turerna går var tjugonde minut, 
respektive var 30:e minut för de mindre båtarna. Bara färjorna står för 47 000 ankomster 
varje år. Gatorna i stadens centrum är smala och trånga med bebyggelse, vilket medför 
att föroreningarna stannar i gaturummet.86

Helsingborgs kommun har mätt kvävedioxidhalterna sedan slutet av 1980-talet. År 2003 
underrättades Länsstyrelsen och Naturvårdsverket om att miljökvalitetsnormen för 
kvävedioxid antagligen skulle överskridas om åtgärder inte vidtogs. 
Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid började gälla 1/1 2006. Överskridande får ske i 
viss utsträckning, och problemen som rör miljökvalitetsnormen avser först och främst 
dygnsmedelvärdet.87

Helsingborg har ett miljöprogram som följer de nationella miljömålen. Flera mål har 
tagits upp, med sikte på transportsektorn. Bl.a. skall halten av kvävedioxid till år 2010 
underskrida årsmedelvärdet på 20 mikrogram/m3 och timmedelvärdet på 
60mikrogram/m3. Detta är enbart ett mål av de fyra som skall uppfyllas.88

                                                          
86http://www.helsingborg.se/upload/Luft%20vatten%20och%20miljo/Atgardsprogr_utslapp_Hbg_0702.p
df, s 8-9
87 Åtgärdsprogram A.a. s. 13
88Åtgärdsprogram A.a. s. 11

http://www.helsingborg.se/upload/Luft%20vatten%20och%20miljo/Atgardsprogr_utslapp_Hbg_0702.p
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Helsingborgs stad har beslutat och genomfört åtgärder för att få ner halten kvävedioxid 
under åren 2006-2007. Dessa åtgärder omfattade:

 Renare bussar i stads- och regionaltrafik. Detta innebär att bussarna drivs av en 
mix mellan biogas och naturgas. Detta gällde från sommaren 2005 och på sikt är 
ambitionen att samtliga bussar ska drivas med biogas.89

 Ny hamnled. Detta innebär att skapa en ny tillfartsväg till Västhamnen och 
kombiterminalen. Detta medför en viss avlastning från centrum, med sikte på 
främst tung trafik till och från hamnen.90

 Installera katalysatorer på färjorna som trafikeras mellan Helsingborg och 
Helsingör. Att vidta denna åtgärd är väldigt viktigt för att kunna uppfylla 
miljökvalitetsnormen. Det finns olika färjor som trafikerar Helsingborg –
Helsingör. Scandlines färjor har under åren 2006-2007 utrustats med 
katalysatorer. För HH-Ferries och sundsbussarna, avgjordes detta i en prövning 
av miljööverdomstolen. De sökande parterna ansåg att installation och 
driftskostnader för att genomföra åtgärden är relativt dyr. HH-Ferries två färjor 
skulle medföra en installationskostnad på 3,7 Mkr, och driftskostnad på 1Mkr/år. 
Sundsbussarna skulle få en installationskostnad på 1,2 Mkr per fartyg och en 
driftskostnad på 0,1 Mkr/år per fartyg. Åtgärden medför dock förbättringar på 
varje enskilt fartyg med 80 %. 104 ton/år beräknades kvävedioxid halten att 
reduceras, vilket även medför en klar förbättring på de mest trafikerade gatorna i 
stadens centrum.91   

Utöver detta innefattade åtgärdsprogrammet bindande åtgärder som skulle genomföras 
under 2007. Dessa åtgärder var bland annat:

 Genomförande av ny cykelplan. Detta innebär i princip att mer resurser ges till 
att utöka cykelmöjligheterna. Prioritet skall ges så att antalet bilresor kan 
minskas.  

 Genomförande av bussvisionen. Mer satsningar på kollektivtrafiken. Öka 
framkomligheten för bussarna, samt utbyggnation av vissa hållplatser. En rad 
åtgärder skall ha genomförts under 2007, däribland att öka antalet biogasdrivna 
bussar, nytt biljettsystem, marknadsföring och övervakningskameror92.  

 Ökad kapacitet av regional tågtrafik. Förlänga tågen så att passagerare slipper att 
stå upp under sina resor, öka turutbudet m.m93. 

 Genomförande av ny parkeringspolicy. Exempel på åtgärder är att införa gratis 
miljöbilsparkering och höja parkeringsavgifterna, vilket får till följd att fler 
människor inte tar bilen in till centrum.94

Utöver detta finns även en långsiktig ambition, som innefattar ej bindande åtgärder. 
Dessa innefattar bl.a. utveckling av ett system med miljöavgifter, ökad hänsyn till 
luftkvalitet i stadsmiljöer avseende transportinfrastruktur m.m. Dessa åtgärder ansåg 
länsstyrelsen var angelägna för att uppfylla kraven i miljökvalitetsnormen.95

                                                          
89Åtgärdsprogram, A.a. s. 16
90 Åtgärdsprogram A.a. s. 16 
91Åtgärdsprogram A.a. s. 17
92Åtgärdsprogram A.a. s. 21
93Åtgärdsprogram A.a. s. 22
94Åtgärdsprogram A.a. s. 23
95Åtgärdsprogram A.a. s. 33
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7.2 Malmö stad – åtgärdsprogram för buller

 Malmö stad har upprättat ett åtgärdsprogram enligt förordningen 2004:675 om 
miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller. Detta skall fastställas av 
kommunfullmäktige. Programperioden sträcker sig från 2009-2013. Syftet med 
åtgärderna är att minska bullrets negativa effekter på människors hälsa. De 
positiva effekterna som förväntas uppnås bland malmöborna är b.la. bättre sömn, 
minskad stress samt mindre risk för högt blodtryck. Det har pågått forskning på 
området sedan drygt 30 år tillbaka, som visar alltmer att buller är negativt för 
människors hälsa. Att sömn påverkas av buller är något många människor någon 
gång har upplevt. Några primära effekter av sömnsvårighet är:

 förändrad djupsömn 
 höjt blodtryck 
 ändrad andning

De sekundära effekterna av sömnsvårigheter är: 

 minskad sömnkvalitet, 
 nedstämdhet, 
 sämre prestationsförmåga

Det pågår forskning för att kartlägga sambandet mellan trafikbuller och hjärt-
kärlsjukdomar. Än idag finns inget underlag, men hälsofarorna kan vara farligare än 
tidigare hypoteser. Särskilt nattetid är risken högre att påverkas av trafikbuller som kan 
leda till blodtrycksförändringar och förändringar på hjärtat.96

För att komma till rätta med bullret skall åtgärder genomföras för att minska dess 
negativa risker för människors hälsa. Exempel på åtgärder som kommer att genomföras 
under programtiden är bland andra: 

 Utredning om trafikreglerande åtgärder för att minska bullret, åtgärder för att nå 
detta är t.ex. att sänka hastigheterna för att minska bullret för de boende i 
området. 

 Framtagande av handlingsplan för att minska bullret från bussar i lokaltrafik. 
Syftet är här att finna metoder för ljudmätningar, körsätt etc. 

 Fönsteråtgärder. Syftet är att minska bullret utifrån genom att förbättra fönster. 
 Riktad tillsyn mot bullrande fasta verksamheter. Öka kunskapen hos ägare till 

fasta bullrande verksamheter, så att de får förståelse för hur omgivningen 
påverkas av deras verksamhet. 

 Samverkan med andra städer och aktörer i frågor som Malmö stad inte råder 
över, t.ex. miljöbilsdefinition, bullermärkning av däck samt Trimning av 
motorcyklar etc. 

 Informationskampanj om nyttan som följer av att välja tystare däck, tystare 
fordon samt tystare körsätt.97

                                                          
96 http://www.malmo.se/download/18.3ce4ae6a11e2a8ab190800093769/Buller_081211_low.pdf, s 35
97 Åtgärdsprogram A.a. s. 16-17

http://www.malmo.se/download/18.3ce4ae6a11e2a8ab190800093769/Buller_081211_low.pdf
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Det finns mål som man avser att uppnå inom programtiden 2009-2013, och dels mål 
som sträcker sig över en längre tidsperiod. Dessa två etappmål innebär att en viss 
bullernivå inte ska överskridas, både för boende inomhus, för människor som vistas i 
t.ex. parker samt för elever i förskolor och skolor. Den långsiktiga strategin innebär ett 
framtagande av ett nytt åtgärdsprogram och bullerkartläggningar vart femte år och 
förhoppningen är att åtgärderna som vidtas kommer att medföra mindre och mindre 
buller för varje period som går.

De inriktningsmål som anges i programperioden 2009-2013 innefattar åtgärder mot 
buller inomhus. För att nå dessa mål skall åtgärder genomföras såsom minskning av 
hastigheten, fönsteråtgärder och tystare vägbeläggning. Vidare skall åtgärder vidtas för 
att minska bullret från fläktar på innergårdar och även kartlägga de större fasta
bullrande verksamheterna. Effekterna av att vidta dessa åtgärder förväntas omfatta 3000 
boende så att värdet efter åtgärdsinsatser inte överskrider 30dBA ekvivalentnivå. 
Liknande åtgärder skall genomföras på förskolor, skolor samt i parkmiljöer.98

Kostnaderna för att vidta åtgärder mot buller är vida omfattande som kräver stora 
investeringar, avsnitt 3 i åtgärdsprogrammet redovisar kostnaderna för att vidta åtgärder 
mot boende, förskolor och skolor samt parkområden. Kostnaden för att vidta 
fönsteråtgärder mot 3000 boende uppgår till kommunala investeringar om ca 10 mkr.99

Orsakerna till att malmöborna är utsatta för höga bullernivåer är: 

 Malmö är byggt relativt tätt, vilket följer av den skånska slättmarken. 52 % av 
malmöborna bor inom ett specifikt geografiskt område och genom det området går 
de vägar som är mest trafikerade.

 Biltrafiken har en hög prioritet. Vägnäten är väl utbredda. Detta leder till mer trafik 
och bättre framkomlighet, men för även med sig höga bullernivåer.

 Otillräckliga bullerdämpande fasader på byggnader. Detta leder till höga 
bullernivåer inomhus.

 Det går järnvägstrafik genom staden, vilket för med sig höga ljudnivåer.100

Samordning och uppföljning av programmet kommer att göras av en programgrupp. 
Denna består av Gatukontoret, miljöförvaltningen och Stadsbyggnadskontoret. 
Finansieringen kommer att ske genom ett inarbetande i budgetprocessen. En utvärdering 
av åtgärdsprogrammet kommer att ske under 2012. Det ska utvärderas vilka åtgärder 
som faktiskt har genomförts, samt vilken effekt de har haft. Resultatet av denna 
utvärdering kommer att ligga som underlag inför kommande åtgärdsprogram.101

                                                          
98 Åtgärdsprogram A.a. s. 12-14
99 Åtgärdsprogram A.a. s. 20
100 Åtgärdsprogram A.a. s. 32-33
101 Åtgärdsprogram A.a. s. 24
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8. Diskussion

Vid påbörjandet av denna uppsats var jag ganska säker på vad jag ansåg utgöra ett stort 
problem med miljökvalitetsnormer. Nämligen att det inte finns några sanktioner mot att 
överskrida en norm. Om det inte finns en piska att ta till då vi gör fel, varför skall vi då 
följa de regler som finns angivna? Trots allt är det ekonomin som har en enorm makt. 
Företag vill tjäna pengar, vilket de kan göra genom att öka sin produktion, som leder till 
större intäkter. Med ökad produktion, ökar också utsläppen. Jag har insett allteftersom 
att lagar och regler är en komplicerad process som inte alltid är så enkel att reglera eller 
genomföra. Många olika faktorer skall visas hänsyn, och allting måste samspela för att 
fungera. 

Sverige har valt att lägga en högre ambitionsnivå än vad EG-rätten kräver av Sverige 
som medlemsstat. Denna ambitionsnivå avser miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid 
genom direktivet 1999/30 EG. Sverige har förutom ett tim- och årsmedelvärde även ett 
dygnsmedelvärde, vilket inte krävs enligt EG-direktivet. Utan att testa den  nya 
reglering som miljökvalitetsnormer utgör, valde Sverige att upprätta ytterligare krav. 
Tanken är god, men jag ser inget direkt behov av åtgärden.

Problemet som jag finner är att det finns möjligheter att genomföra åtgärder i syfte att 
förbättra luftkvaliteten och miljön i övrigt. Den stora bristen är att beslutsfattarna inte 
har ett tillräckligt stort intresse att vidta åtgärder som skapar förutsättningar för att 
kunna nå de mål som anges i miljökvalitetsnormer. Miljöfrågor har under lång tid 
krockat med t.ex. ekonomisk tillväxt. Mitt under den rådande finanskrisen är det många 
som glömmer bort de politiska ambitioner som finns om en bättre miljö. Hur många 
företag ägnar tid åt utsläppsgränser, när företaget i själva verket är på väg att försvinna? 
Miljön har under för lång tid fått ge vika för ekonomin.   

Miljöproblem är ofta globala. För att finna en lösning fungerar det inte optimalt att 
angripa en enskild utsläppskälla, problemen är generella och måste inkludera många 
verksamheter och åtgärder. Åtgärdsprogrammens nuvarande utformning är en bit på 
vägen, men helt klart är att åtgärdsprogrammens rättsliga ställning måste stärkas. 

I de områden där miljökvalitetsnormer överskrids måste tuffa åtgärder sättas in. En stor 
bidragande orsak till storstadsregionernas föroreningar beror på trafikflödet. Mer 
resurser bör ges till att utvidga kollektivtrafik, bana väg för cyklister, samt att 
uppmuntra allmänheten till att köra mindre bil. Omdirigera vägar så att tung trafik inte 
nödvändigtvis måste föras i centrum. Finns det en alternativ väg för tung trafik som 
skall vidare med t.ex. färjor, minskar både trafik och utsläpp i städernas kärna.  
Miljöproblem beror som sagt var inte på varje enskild källa, utan på kollektivet av 
bidragande utsläppskällor. Det beror heller inte på storleken på verksamheten, utan på 
bidraget vid den aktuella platsen. 

Miljöbalkens försämringsförbud och därmed 16 kap. 5 § miljöbalken reglerar att det 
inte är tillåtet att ge tillstånd, godkännande eller dispens för ny verksamhet som medför 
ytterligare försämring av den miljökvaliteten normen reglerar. Detta är den enda direkta 
följden enligt miljöbalken av att normerna riskerar att överträdas som påverkar enskilda 
och medför att ytterligare miljöpåverkan från viss verksamhet hindras. Detta gäller 
oavsett hur litet eller stort det nya tillskottet är. Regeln gäller enbart för ny verksamhet, 
men gäller för alla typer av miljökvalitetsnormer. Möjlighet kan dock finnas att den nya 
verksamheten kan tillåtas, om samverkan sker med övriga verksamheter, så att 
utsläppen från övrig verksamhet minskar om den nya verksamheten får tillstånd. Denna 
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regel anser jag vara ett bra styrmedel. På de platser där en miljökvalitetsnorm är 
överskriden eller riskerar att överskridas, skall tillstånd inte ges till ny verksamhet som 
kommer att medverka till ytterligare överskridanden av normen. Hur skulle det annars
se ut, om tillstånd ges till ny verksamhet, hur skall målen i miljökvalitetsnormen nås, 
om ytterligare verksamhet startar, som försämrar miljökvaliteten?

Miljöbalkens olika hänsynsregler gäller oavsett om en miljökvalitetsnorm riskerar att 
överskridas eller inte. Däremot inverkar miljökvalitetsnormer på tillämpningen av 
hänsynsreglerna. De olika hänsynsreglerna skall gälla mot var och en som bedriver eller 
avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd. Regleringen av 2 kap. anser jag 
utgöra en viktig del i arbetet att uppfylla målen i miljökvalitetsnormerna. Krav kan 
ställas på bästa möjliga teknik, så att miljön skonas från gamla maskiner med höga 
utsläpp. Försiktighetsåtgärder skall vidtas så snart det finns en risk för skador eller 
olägenheter för miljön, vilket är ett optimalt sätt att skydda miljön från ytterligare 
påfrestningar. När en miljökvalitetsnorm riskerar att överskridas är det enligt 2 kap. 7 § 
2 st. alltid miljömässigt motiverat att ställa de krav som behövs på försiktighetsåtgärder,
avvägningen mellan kostnad och nytta tillämpas inte i dessa fall. Dessa krav är viktiga 
att kunna tillämpa då en miljökvalitetsnorm riskerar att överskridas. Målen i 
miljökvalitetsnormerna uppnås inte genom passivitet, miljöarbete är dyrt, och det måste 
få kosta pengar att förbättra miljön. 

Möjligheten att uppfylla målen i miljökvalitetsnormerna för de tillståndspliktiga 
verksamheterna anser jag vara goda. Det finns möjlighet för myndigheterna att ompröva 
ett tillstånd för en redan befintlig verksamhet då en miljökvalitetsnorm överskrids. 
Tillsynsmyndigheternas uppgift är att kontrollera efterlevnaden av de befintliga tillstånd 
som givits. Ny verksamhet kan stoppas genom regeln i 16 kap. 5 § om verksamheten 
bidrar till att en miljökvalitetsnorm överskrids. Problemet för de tillståndspliktiga 
verksamheterna anser jag inte utgöras av verksamheterna, utan de som skall kontrollera 
verksamheterna, d.v.s. myndigheterna. 

Åtgärdsprogram syftar till att samordna åtgärder så att miljökvalitetsnormerna kan 
uppfyllas. Programmet binder inte enskilda i sig, det som binder enskilda är de beslut 
som myndigheterna tar. Det är inte heller någon garanti att genomförande av åtgärderna 
verkligen kommer att ske. Programmet fungerar som ett underlag vid 
tillståndsprövning, fysisk planering samt efterkommande beslut som tas av kommuner 
och myndigheter. Det krävs att myndigheterna tar sitt ansvar och ser till att målen i 
miljökvalitetsnormerna uppfylls. Detta ansvar innefattar både olika tillståndsprövningar 
för de tillståndspliktiga verksamheterna, men även ett ansvar vad gäller 
åtgärdsprogrammen, eftersom de inte binder enskilda. Om inte myndigheterna tar sitt 
ansvar, vems uppgift är det då att säkra våra miljömål?

Miljökvalitetsnormer är ett relativt nytt styrmedel. Idag skulle jag inte vilja påstå att de 
fungerar optimalt. Det finns fortfarande mycket som går att förbättra. Något jag skulle 
vilja är att domstolarna som prövar vissa verksamheter, ges större ansvar. 
Åtgärdsprogrammen behöver ha en stärkt rättslig ställning. Arbetet med att nå målen i 
miljökvalitetsnormerna fortgår, och åtgärder är utförda på många platser, men 
fortfarande finns det mycket kvar att göra. Det går att göra, om den politiska viljan och 
den ambition de eftersträvar, verkligen införlivas, och inte bara som tomma ord. 
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