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Sammanfattning 
 

Syftet med detta arbete har huvudsakligen varit att tydliggöra vilken utmaning 

miljökvalitetsnormer innebär för det svenska förvaltningssystemet; det är en regelteknik 

som står i stark kontrast mot hur vi traditionellt reglerat miljökvalitet. Detta arbete ger en 

översikt över miljökvalitetsnormer som rättsligt styrmedel för att uppnå en bättre 

miljökvalitet. I och med Sveriges medlemsskap i EU har vi åtagit oss att införa 

miljökvalitetsnormer i svensk lagstiftning. Därför valde jag i detta arbete att fokusera på 

både miljökvalitetsnormer i svensk rätt och miljökvalitetsnormer i ett EU-rättsligt 

perspektiv. Arbetets undersökande del utfördes med traditionell juridisk metod. För att se 

hur miljökvalitetsnormer uppställts och genomförts har en fallstudie gjorts; 

vattenförekomsten Leipojoki är utsatt för förorening från gruvverksamhet och 

miljökvalitetsnormen för Leipojoki visar att vattenkvaliteten inte uppnår önskad nivå. 

Vattenmyndigheten har tillsatts för att samordna vattenförvaltningen och sådana åtgärder 

som krävs för att uppnå önskad vattenkvalitet. Till Vattenmyndighetens ansvarsområde 

hör miljökvalitetsnormer med tillhörande åtgärdsprogram. Detta arbete har lyft frågor 

som har att göra med miljökvalitetsnormers genomförande, bland annat om 

miljökvalitetsnormer kan anses ha tillräcklig rättsverkan för att få fullt genomslag i 

svensk lagstiftning. Det har visat sig att bland annat tvivelaktig terminologi i kombination 

med bristande kunskapsunderlag har bidragit till problematik med införandet och 

genomförandet av miljökvalitetsnormer i svensk rätt.     
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1. Inledning 
 

Miljökvalitetsnormer är ett i svensk rätt förhållandevis nytt rättsligt styrmedel för att 

uppnå en bättre miljökvalitet och har sitt ursprung i EU rättsliga direktiv, direktivet med 

störst relevans för detta arbete är ramdirektivet för vatten. Här fastslås inledningsvis att 

”vatten är ingen vara som helst utan ett arv och måste skyddas, försvaras och behandlas 

som ett sådant”.
1
 De två dotterdirektiven fastlår att ”Grundvatten är en värdefull 

naturresurs och bör som sådan skyddas mot försämring och kemisk förorening. Detta är 

särskilt viktigt för grundvattenberoende ekosystem och för användning av grundvatten i 

dricksvattenförsörjning”
2
 och att ” Kemisk förorening av ytvatten utgör ett hot mot såväl 

vattenmiljön, genom verkningar som akut och kronisk toxicitet för vattenorganismer, 

ackumulering i ekosystemet och förluster av livsmiljöer och biodiversitet, som ett hot 

mot människors hälsa. Det är vid själva källan som orsakerna till föroreningar i första 

hand bör identifieras och utsläppen bekämpas så ekonomiskt och ekologiskt effektivt som 

möjligt.”
3
 

 

Miljökvalitetsnormer är av en helt annan regelkaraktär än de regler som traditionellt 

tillämpats i Sverige då miljökvalitetsnormerna utgår från miljön som sådan och ej direkt 

fokuserar på verksamheter eller individer. Denna regelteknik förutsätter stora rättsliga 

och ekologiska kunskaper hos de myndigheter som avser uppställa normer, åtgärds- och 

genomförandeplaner; det är oundvikligen en stor utmaning för det svenska 

förvaltningssystemet då denna regelteknik kan anses utgöra stark kontrast till hur vi 

tillämpat miljörättsliga krav traditionellt. Till detta tillkommer att Sverige är ett land med 

stor yta, många vattenförekomster och förhållandevis få innevånare.  

 

Vattenmyndigheten har tillsatts för att samordna vattenförvaltningen och sådana åtgärder 

som krävs för att uppnå önskad vattenkvalitet. Till Vattenmyndighetens ansvarsområde 

hör miljökvalitetsnormer med tillhörande åtgärdsprogram. Detta arbete avser att lyfta 

frågor som har att göra med miljökvalitetsnormers genomförande, bland annat om 

miljökvalitetsnormer kan anses ha tillräcklig rättsverkan för att få full genomslagskraft i 

svensk lagstiftning. 

 

 

1.1 Syfte och avgränsningar 
 

Uppsatsens övergripande syfte är att kartlägga och redogöra för miljökvalitetsnormer som 

rättsligt styrmedel samt hur dessa kan användas för att uppnå bättre miljökvalitet. Särskilt 

fokus ligger på miljökvalitetsnormer relaterade till vattenmiljöer. Därefter avser 

uppsatsen att redogöra för hur och varför miljökvalitetsnormer ställs upp och följs i ett 

specifikt geografiskt avgränsat vattenområde som utsatts för förorening. Det finns således 

                                                 
1
 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG, L 327/1 stycke (1) 

2
 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG, L 372/19 stycke (1) 

3
  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/105/EG, L 348/84 stycke (1) 
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här en fallstudie som avser illustrera hur miljökvalitetsnormer kan användas i praktiken. 

Det geografiska området för denna studie är vattenförekomsten Leipojoki. 

 

Avgränsningar 

   

Avgränsningar för detta arbete är följande: vad gäller miljökvalitetsnormer i svensk rätt 

behandlas huvudsakligen sådana miljökvalitetsnormer som avses i 

Vattenförvaltningsförordningen (2004:660) och Miljöbalken (1998:808) samt sådana 

miljökvalitetsnormer som behandlas i Lena Gipperths avhandling Miljökvalitetsnormer – 

En rättsvetenskaplig studie i regelteknik för operationalisering av miljömål. Jag utgår 

från att dessa miljökvalitetsnormer är förankrade i sådana miljökvalitetsnormer som 

används av EU.    

1.2 Metod 
 

Jag har använt mig av traditionell juridisk metod, d.v.s. jag har inlett arbetet med att 

samla på mig relevant rättsligt material för att sedan tolka och tillämpa detta material på 

min frågeställning. För utförandet av detta arbete har jag huvudsakligen använt mig av 

följande rättsliga material; Lagtext, Regeringens proposition 2009/10:184, 

Miljöbalkskommitténs slutbetänkande SOU 2005:59 och Lena Gipperths slutbetänkande 

SOU 2005:113. 2006/60/EG Ramdirektivet för vatten. Därefter har jag tagit hjälp av 

Länsstyrelsen och Vattenmyndigheten bottenviken för att tillförskansa mig kunskap och 

skriftligt material för min fallstudie. Vattenmyndigheten har även medverkat genom 

muntlig intervju med vattensamordnare Maria Renberg. Även Sara Elfvendahl, biolog 

hos Länsstyrelsen, har intervjuats. Dessa intervjuer utfördes för att öka förståelsen för 

Vattenmyndighetens arbetssätt angående miljökvalitetsnormer. Den litteratur jag använt 

mig av är Lena Gipperths avhandling Miljökvalitetsnormer – En rättsvetenskaplig studie i 

regelteknik för operationalisering av miljömål samt Den svenska miljörätten av Gabriel 

Michanek och Charlotta Zetterberg. 
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2. Allmänt om miljökvalitetsnormer som rättsligt styrmedel 
 

Miljökvalitetsnormer är rättsligt bindande styrmedel som fastställer hur tillståndet i 

miljön bör vara i ett geografiskt avgränsat område och syftar ytterst till att skydda 

människors hälsa eller miljön.
4
 Det är således fråga om regelteknik som utgår från 

tillståndet i miljön och hur denna bör vara. Miljökvalitetsnormerna utgör i likhet med 

miljökvalitetsmål ofta gränsvärden
5
, exempelvis att det i ett visst avgränsat vattenområde 

får finnas högst en viss mängd syre eller hur hög en viss bakteriehalt får vara i området. 

Men miljökvalitetsnormer kan även anvisa hur mycket av ett visst ämne som lägst måste 

finnas i miljön, exempelvis att vatten området måste ha minst en viss mängd syre.
6
 Denna 

regelteknik innebär således stor skillnad och kontrast från de traditionella miljöregler i 

Sverige där fokus i regel riktas på själva verksamheterna som orsakar eller kan orsaka 

förorening eller annan olägenhet för miljön, exempelvis genom att reglera hur mycket 

som får släppas ut från en industriell verksamhet eller genom att föreskriva 

försiktighetsåtgärder, t.ex. utbildning i hantering av hälsovådliga ämnen. Däremot är 

normerna generella och har inga specifika adressater vilket innebär att normerna som 

sådana inte medför direkta handlingskrav mot enskilda; de anger vad som ska uppnås 

men inte hur det skall uppnås.  

   

Ett problem som uppstår vid mänsklig aktivitet och de föroreningar de medför är 

svårigheter att fastställa vem som släpper ut vad. Det är svårt att visa på kausalitet när 

källorna ofta är många och diffusa; det är inte sällan en kombination av ett flertal källor 

som bidrar till att ett visst miljötillstånd inte anses acceptabelt. Dessutom finns det 

förhållanden, exempelvis väder, som människor ej direkt råder över eller rimligtvis kan 

förutse, vilket ytterligare försvårar för den som vill fastställa vem som släpper ut vad. 

Detta bidrar till normernas vanligtvis generella utformning.
7
 

   

När en miljökvalitetsnorm överskrids eller riskerar att överskridas är givetvis normen 

som sådan inte tillräcklig; det förutsätter att faktiska handlingsregler tas fram och att 

dessa får sådan rättsverkan att de kan riktas mot de enskilda individer och företag som 

står för utsläppen. Detta kallas för operationalisering och förutsätter god kunskap om den 

miljö en specifik norm är riktad mot; utan tillräcklig kunskapsbasis finns risk för både 

orimliga krav och orättvis fördelning av de åtgärder som krävs för att normen ska följas.
8
 

   

Miljökvalitetsnormer är således av sådan regelkaraktär att de, som Gipperth framhåller, 

handlar om tillståndet i miljön som sådant och hur recipienten reagerar på utsläpp, vilket 

                                                 
4
 5 kap. 1 § MB. 

5
 Definitionen av miljökvalitetsnormer I svensk rätt framgår av 5 kap. 2 § MB. Första punkten i denna 

bestämmelse innebär att miljökvalitetsnormer även i svensk rätt kan utgöra gränsvärden. Dock kan av 

övriga definitioner i samma bestämmelse förstås att svenska miljökvalitetsnormer även kan utgöra 

målsättningsnormer, bioindikatorer samt övriga normer. Problematiken kring den svenska definitionen 

diskuteras mer ingående i avsnitt 2.3 nedan. 
6
Michanek, Gabriel & Zetterberg, Charlotta (2008). Den svenska miljörätten. 2. uppl. Uppsala: Iustus s. 55 

7
 SOU 2005:113 s. 53 

8
 SOU 2005:59 s. 55 och SOU 2005:113 s.53 
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innebär att de endast visar hur människan ska förhålla sig till omgivningen på ett 

övergripande sätt. 

 

 

2.1 Miljökvalitetsnormer i EU-rätten 
 

Att Sverige infört miljökvalitetsnormer som rättsligt styrmedel i lagstiftningen beror 

huvudsakligen på att det är ett EU-rättsligt krav; i och med vårt medlemskap har vi på 

miljörättsområdet frånsagt oss viss kompetens och de rättsliga direktiv som utfärdas inom 

området är för oss rättsligt bindande och ska harmoniseras med nationell lagstiftning. Det 

är mot denna bakgrund jag finner det viktigt att åtminstone kortfattat redogöra för de 

miljörättsliga direktiv och den historik som utgör grunden för miljökvalitetsnormerna i 

svensk rätt. 

 

Även om miljödebatten inom EU funnits innan det första rättsliga initiativet faktiskt togs 

fanns denna endast i periferin; det var inte förrän 1973 ett miljöhandlingsprogram 

upprättades inom unionen.
9
 När detta program antogs fanns en medvetenhet om olika 

medlemsländers miljörelaterade lagstiftning och de skillnader som fanns däremellan. 

Luftvårdslagstiftningen i Italien utgjordes huvudsakligen av luftkvalitetsnormer, medan 

exempelvis Danmark och Tyskland traditionellt fokuserat på regelsystem som relaterade 

till de verksamheter som påverkat miljön.
10

 Det sistnämnda förhållningssättet till 

miljöregler, där reglering av punktkällor således ligger i fokus, är utöver Danmark även 

typiskt för Sverige, Norge och Finland.  

   

Det första handlingsprogrammet fastställde helt sonika miljökvalitetsnormer som skulle 

följas av medlemsstaterna; de skulle via åtgärder vara uppnådda vid en viss tidpunkt. 

Definitionen av miljökvalitetsnormer såg i programmet ut som följer: 

 

”standards which, with legally binding force, prescribe the levels of pollution or nuisance 

not to be exceeded in a given environment or part thereof”.
11

 

 

Det är otvivelaktigt att denna definition fokuserar på gränsvärden. Vid jämförande av 

denna ursprungliga precisa definition av en miljökvalitetsnorms innebörd och den som 

återfinns i Miljöbalken, se avsnitt 2.3, blir skillnaden markant angående tydlighet. 

 

Kommissionen som upprättade programmet föreskrev även gemensamma regler för 

omfattande punktutsläpp. Den strategi som presenterades genom detta första 

handlingsprogram medförde viss problematik. För det första drog fastställande av 

kvalitetsnormer ut för mycket på tiden, för det andra innebar programmets fokus på 

punktutsläpp problem då det är ett välkänt faktum att uppsatta gränsvärden påverkas av 

utsläpp från diffusa och mindre källor. Ytterligare ett problem var att vissa normer, 

                                                 
9
  1:a miljöhandlingsprogrammet för miljön (1973-1976), OJ 1973 C112/1 

10
 Gipperth, Lena (1999). Miljökvalitetsnormer: en rättsvetenskaplig studie i regelteknik för    

operationalisering av miljömål. Diss. Uppsala : Univ. s. 139 
11

 1:a miljöhandlingsprogrammet för miljön (1973-1976), OJ 1973 C112/1 
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främst luftkvalitetsnormer, ställdes upp för att primärt skydda människors hälsa, vilket 

innebar lågt skydd för miljön.
12

 När det gäller reglering av vattenmiljö, vilket detta arbete 

huvudsakligen handlar om, uppstod en tydlig motsättning när ramdirektivet om utsläpp 

till vatten (dir. 76/464) upprättades. Samtliga länder, förutom Storbritannien, som var 

medlem i EU vid denna tidpunkt var överens om att utgångspunkten skulle vara att 

minimera utsläpp av miljöfarliga ämnen till vatten oavsett omständigheter. Storbritannien 

ansåg däremot att det ej borde uppställas högre krav än vad naturen tål, istället för att 

vidta försiktighetsmått och dylikt.
13

  

   

De EU-rättsliga direktiv som föreskriver miljökvalitetsnormer anger normerna numeriskt 

eller genom beskrivning, exempelvis lukt. Provtagningar, mättekniker och övriga 

tillvägagångssätt för att uppskatta och beskriva områden som omfattas av 

miljökvalitetsnormer är en del av själva normen; Gipperth framhåller att ”således är 

mätmetod och mätfrekvens inte något som kan skiljas från normen utan är en del av 

denna.”
14

  

 

Av direktiven framgår att miljökvalitetsnormerna är bindande och innebär skyldighet för 

medlemsstaterna att följa dessa. Vidare framgår av direktivens definitioner att en uppsatt 

miljökvalitetsnorm inte får överskridas; inte ens beaktning av sociala eller ekonomiska 

förhållanden får avgöra om eller när normer ska följas. Detta innebär i princip att all 

planerad verksamhet eller utbyggnad av befintlig verksamhet som bidrar till en 

försämring av det av normen berörda området ej får komma till stånd.
15

 Denna tolkning 

stärks även av praxis; av TA-luft-målen framgår att miljökvalitetsnormer ej får 

överskridas och att de gäller generellt för alla källor inom landet som kan påverka 

gränsvärdet.
16

 EU-domstolen framhöll att det är av stor vikt att detta framgår klart och 

tydligt i nationell lagstiftning. Tyskland fälldes i ovan nämnda mål för att ha föreskrivit 

förbud mot att överskrida luftkvalitetsnormer för svaveldioxid endast för vissa 

anläggningar, istället för att som direktiven avser föreskriva generella bestämmelser. I 

ramdirektivet för vatten finns dock undantagsregler som gäller under vissa 

omständigheter. Sådana undantag kan anses acceptabla om det föreligger oförutsedda 

eller exceptionella omständigheter.
17

 I denna artikel anges som exempel på sådana 

omständigheter översvämningar, torka eller om det är av utomordentligt stor betydelse 

från allmän synpunkt. Även fysiska förändringar, såsom nivåförändringar hos 

grundvattenförekomster kan i vissa fall utgöra skäl för undantag. Detta förutsätter dock 

att åtgärder har vidtagits för att lindra konsekvenserna i dessa fall.
18

 Det är således fråga 

om extraordinära omständigheter som ska ligga till grund för att undantag ska anses 

berättigat i ett enskilt fall. 

                                                 
12

 Gipperth, Lena (1999). Miljökvalitetsnormer: en rättsvetenskaplig studie i regelteknik för    

operationalisering av miljömål. Diss. Uppsala : Univ. s. 140 
13

 Gipperth, Lena (1999) s. 140 
14

 Gipperth, Lena (1999) s. 142 
15

 Michanek, Gabriel & Zetterberg, Charlotta (2008). Den svenska miljörätten. 2. uppl. Uppsala: Iustus s. 

56 
16

 C-361/88, Commission v. Germany [1991] ECR I-2567 och C 59/89 Commission v. Germany [1991] 

ECR I-2607 
17

 2000/60/EG Ramdirektivet för vatten artikel 32 
18

 2000/60/EG Ramdirektivet för vatten artikel 32 
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Miljökvalitetsnormer uppställs alltså genom direktiv, främst för luft och vatten. De 

övergripande långsiktiga mål som uppställs återfinns i ramdirektiv, t.ex. ramdirektivet för 

vatten. Därefter uppställs mer ingående och precisa bestämmelser i så kallade 

dotterdirektiv där de övergripande bestämmelserna ska konkretiseras. Nedan fokuserar 

jag endast på de direktiv som relaterar till vattenmiljöer. Viktigt att poängtera är dock att 

det även finns direktiv för miljökvalitetsnormer i relation till både luft och buller. 

   

 

2.1 Vatten 

 

År 2000 skapades ramdirektivet för vatten, 2000/60/EG, vilket ligger till grund för de 

miljökvalitetsnormer som 2004 inarbetades i svensk lagstiftning. Detta ramdirektiv 

omfattar allt vatten för alla de länder som är medlem i unionen; grund- och ytvatten samt 

kustnära havsvatten. Direktivet är omfattande och avser ersätta de tidigare utfärdade 

direktiv som är riktade mot vattenmiljöer. De direktiv som föregick ramdirektivet och 

som kommer upphöra att gälla är följande: 

 

  75/440/EEG om kvalitetskrav för ytvatten som används för framställning av 

ytvatten 

  76/160/EEG om kvaliteten på badvatten 

  76/464/EEG om förorening av utsläpp av vissa farliga ämnen i vattenmiljön 

(+dotterdirektiv) 

  78/659/EEG om kvaliteten på sådant sötvatten som behöver skyddas eller 

förbättras för att upprätthålla fiskbestånden 

  79/923/EEG om kvalitetskrav för skaldjursvatten 

  80/68/EEG om skydd för grundvatten mot föroreningar genom vissa farliga 

ämnen 

  91/676/EEG – Skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket 

 

Det är alltså omfattande bestämmelser som skall absorberas av ramdirektivet och sedan 

införlivas i nationell rätt. Dessa miljökvalitetsdirektiv avser främst skydda människors 

hälsa. Men ramdirektivet för vatten avser även skydda den ekologiska kvaliteten i 

miljön.
19

  

 

De två kompletterande dotterdirektiven som tillkommit till ramdirektivet för vatten är 

följande: 

 2006/118/EG om skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring 

 2008/105/EG om miljökvalitetsnormer för prioriterade ämnen 

 

Det sistnämnda dotterdirektivet är av väsentlig betydelse för detta arbete, då många 

svenska vattendrag lider av miljöföroreningar till följd av utsläpp av sådana ämnen som 

finns med i listan för prioriterade ämnen. 

 

                                                 
19

 2000/60/EG Ramdirektivet för vatten artikel 2 
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2.2 Medlemsstaternas genomförande av EU-direktiv 
   

De gränsvärden som uppställs i vattenkvalitetsdirektiven är av skiftande terminologi och 

innebörd; vägledande värden, riktvärden, målvärden och miljökvalitetsmål. Dessa är i sin 

utformning synonyma med miljökvalitetsnormer men är ej rättsligt bindande.
20

 Detta 

innebär att medlemsländerna som har till uppgift att införliva direktiven i nationell rätt är 

skyldiga att sträva efter att uppnå den miljökvalitet som föreskrivs. Dessa skall dock ej 

förväxlas med de bindande miljökvalitetsnormer som föreskrivs; här har medlemsstaterna 

en skyldighet att uppnå en viss miljökvalitet senast vid en angiven tidsgräns. Denna 

skyldighet att följa miljökvalitetsnormerna innebär även förpliktelse att vidta de åtgärder 

som krävs för att överskridande av uppställda miljökvalitetsnormer inte sker.
21

 

   

Direktiv är bindande; syftet med direktiv skall genomföras i nationell rätt och formerna 

för hur de skall genomföras får medlemsstaten själv bestämma.
22

 Det finns således visst 

handlingsutrymme för hur syftet med direktivet och dess förväntade resultat skall uppnås. 

Detta handlingsutrymme är dock i praktiken förhållandevis begränsat, inte minst med 

tanke på hur detaljerade vissa direktiv kan vara, inte minst ramdirektivet för vatten. Detta 

har resulterat i ett antal rättsfall angående genomförande av miljökvalitetsnormer i 

nationell lagstiftning; det är inte tillräckligt att normerna följs i praktiken, utan det krävs 

tydlig återspegling i författning.
23

 Medlemsstater har bland annat invänt med argumentet 

att maktdecentralisering medför svårigheter att kontrollera genomförandet. Detta 

argument har dock inte godtagits av EU-domstolen, inte ens i de fall decentraliseringen 

beror på det nationella rättssystemet.
24

 Det torde innebära att Sverige till exempel inte 

skulle kunna hänvisa till det kommunala planmonopolet när en miljökvalitetsnorm 

överskrids eller riskerar att överskridas. När ett direktiv upprättats får medlemsstaterna i 

regel en tidsfrist för att införa direktivets bestämmelser på nationell nivå. Fördragsbrott 

föreligger om medlemsstaten vid tidsfristens utgång inte genomfört direktivet fullständigt 

och korrekt.
25

 Även om syftet med ett direktiv förvanskats eller inte genomförts korrekt 

till nationell lagstiftning har domstolar och myndigheter skyldighet att tolka den 

tvivelaktiga nationella lagstiftningen i ljuset av direktivet. Detta innebär en rättslig följd 

och direkt skyldighet för den som har att tillämpa de nationella bestämmelserna att se till 

direktivets syfte.  

 

När det gäller genomförande av specifikt miljörelaterade EU-direktiv finns det i princip 

ingen möjlighet för ett medlemsland att lagstifta sämre rättsligt skydd än vad direktivet 

anger, inte ens i de fall miljökvaliteten uppnår den föreskrivna statusen.
26

 Däremot kan 

                                                 
20

  SOU 2005:113 s. 95 
21

 SOU 2005:113 s. 95 
22

  Fördraget om Europiska Unionens funktionssätt artikel 288 
23

  Mål C 361/88, C 13/90 och C 14/90 
24

  Mål C-72/81 och C-30-34/81 
25

 Denna information är hämtad från www.europa.eu, för webbadress se elektroniska källor nr. 6. 
26

 Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt artikel 191 första och andra punkten 

http://www.europa.eu/
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medlemsländerna välja att föreskriva högre ambitioner och nivåer av miljöskydd.
27

 Ett 

sådan rättsligt utökat skydd får dock inte strida mot fördragens krav på icke-

diskriminering.
28

  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att svensk lagstiftning måste utformas på sådant sätt 

att normerna kan genomföras. Nationell lagstiftning måste kunna garantera ett säkert 

genomförande. Gipperth framhåller i sitt betänkande att ”i en rättsordning som bygger på 

legalitetsprincipen måste det då finnas en rättslig grund för att kunna ställa sådana krav 

på enskilda som behövs för att uppfylla normerna.”
29

 

 

 

2.3 Miljökvalitetsnormer i svensk lagstiftning 
 

Miljökvalitetsnormer innebär som framgår av stycke 2.2 en skyldighet för medlemsstater 

att vidta de åtgärder som krävs för att överskridande av uppställda miljökvalitetsnormer 

inte sker.
30

 Denna definition är, som framgår av källhänvisning, hämtad av Lena 

Gipperths betänkande från 2005. Värt att nämna i sammanhanget är att åsikterna verkar 

gå isär i fråga om vad miljökvalitetsnormer faktiskt är och innebär, vilket framgår av 

Miljöbalkskommitténs slutbetänkande. Miljöbalkskommitténs betänkande publicerades 

samma år, 2005, som Gipperths betänkande. Gipperth verkar förespråka en rak, direkt 

översättning av miljökvalitetsnormer så som de anges i EU-rättsliga direktiv, vilket jag 

antar syfta till att bibehålla dess rättsverkan. Miljöbalkskommittén å andra sidan vill 

klumpa ihop gränsvärden, miljömål, målvärden, långsiktiga mål, tröskelvärden och 

toleransmarginaler under samlingsnamnet miljökvalitetsnormer.
31

 Propositionen
32

 som 

låg till grund för lagändringen angående 5 kap. MB om miljökvalitetsnormer bygger på 

Miljöbalkskommitténs slutbetänkande. Detta innebär att regeringen fastslog att en svensk 

definition av miljökvalitetsnormer är att eftersträva, vilket i sin tur innebär att innebörden 

av miljökvalitetsnormer anpassas efter denna svenska definition. Redan här anser jag att 

förvirring kan uppstå, då Regeringen avser göra skillnad på EU-rättsliga normer och 

svenska sådana. Av miljöbalkkommitténs betänkande framgår att miljökvalitetsnormer, 

med den svenska innebörden, har olika funktion och utlöser olika krav på myndigheters 

agerande; miljökvalitetsnormer kan medföra skyldighet att säkerställa att normen nås, 

tillstånd som ska eftersträvas på kort eller lång sikt, att allmänheten ska informeras, att 

mätning och kontroll skall ske på visst sätt, eller krav på ett visst handlande.
33

 Det 

faktum att miljökvalitetsnormer kan ha så varierande och otydlig innebörd torde medföra 

stora osäkerheter för de myndigheter som har att tolka och tillämpa bestämmelser som 

behandlar miljökvalitetsnormer. Detta diskuterar jag mer ingående i avsnitt 4. 

 

                                                 
27

 Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt artikel 193 
28

 SOU 2005:113 s. 91 
29

 SOU 2005:113 s. 93 
30

 SOU 2005:113 s. 95 
31

 SOU 2005:59 s. 66 
32

 Prop. 2009/10:184 
33

 SOU 2005:59 s. 67 
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Rättsläget för miljökvalitetsnormer i Sverige ser i dagsläget ut som följer. Bestämmelser 

om miljökvalitetsnormer återfinns i 5 kap. MB. Definitionen av miljökvalitetsnormer som 

de införlivats i svensk rätt återfinns i 2§. Här framgår att miljökvalitetsnormer skall ange:  

1. föroreningsnivåer eller störningsnivåer 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 eller under en eller flera angivna tidsperioder, 

(gränsvärden) 

2. föroreningsnivåer eller störningsnivåer som skall eftersträvas eller som inte bör 

överskridas eller underskridas efter en viss angiven tidpunkt eller under en eller 

flera angivna tidsperioder, (miljökvalitetsmål) 

3. högsta eller lägsta förekomst i yt- och grundvatten av organismer som kan tjäna 

till ledning för bedömning av tillståndet i miljön, eller (bioindikatorer) 

4. de krav i övrigt på kvaliteten på miljön som följer av Sveriges medlemskap i 

Europeiska unionen. (övriga normer) 

Av 1 § framgår att regeringen får meddela föreskrifter om miljökvalitetsnormer för 

kvaliteten på luft, mark, vatten och miljön i övrigt. Av samma paragraf kan även utläsas 

att regeringen får delegera till lämplig myndighet att meddela sådana 

miljökvalitetsnormer. Detta är således den bestämmelse som fastställer befogenhet och i 

viss mån skyldighet att föreskriva miljökvalitetsnormer om det behövs för att skydda 

människors hälsa eller miljön. Av 3 § framgår att myndigheter och kommuner har 

ansvaret för att miljökvalitetsnormer följs. Åtgärdsprogram skall upprättas om det behövs 

för att följa en miljökvalitetsnorm, detta framgår av 4 §. 5 § fastställer vem som ska 

upprätta åtgärdsprogrammet och 6 § beskriver vad åtgärdsprogrammet skall innehålla. Av 

7 § framgår att åtgärdsprogram kan komma att prövas av regeringen; överklagan av 

åtgärdsprogram kan ej ske, men regeringen har befogenhet att utföra en sorts 

överprövning om delegation till underordnad myndighet skett och programmet av olika 

anledningar skulle vara ofullständigt eller otillräckligt.
34

 8 § fastslår skyldighet för 

myndigheter och kommuner att vidta de åtgärder som behövs för att följa ett 

åtgärdsprogram. Av 9 § framgår att regeringen skall i samband med att föreskrifter enligt 

1 § meddelas även bestämma vem som har ansvar för kontroll och att 

miljökvalitetsnormen faktiskt följs. Det är således fråga om en tillsynsuppgift för 

exempelvis den nationella eller regionella miljöövervakningen eller för kommuner.
35

 10-

11 §§ reglerar det övergripande förvaltningsmässiga förfarandet för kvaliteten på 

vattenmiljön. Här redogörs för hur vattendistrikt är indelade och att länsstyrelsen med 

vattenmyndighet i varje distrikt ansvarar för förvaltningen av vattenkvaliteten. Det är 

således Länsstyrelsen i Norrbottens län för Bottenvikens vattendistrikt som ansvarar för 

det vattenområde detta arbete behandlar.  

 

 

 

 

 

                                                 
34

 Prop 1997/98:45, del 1 s. 270 f. 
35

 Lagtextkommentar hämtad ur Thomson Reuters juridiska databas Karnov 2011-05-08, författad av Roger 

Wikström 
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2.3.1 Vattenmyndigheterna 
 

En särskild myndighet, en administrativ organisation, har skapats för att möta behovet av 

miljökvalitetsnormer för vatten i svensk rätt; vattenmyndigheten. Vattenmyndigheten 

består av fem separata vattenmyndigheter, var och en av dessa ansvarar för ett specifikt 

vattendistrikt.
36

 En länsstyrelse i varje vattendistrikt utses till vattenmyndighet. Det är 

således Vattenmyndigheten för Bottenvikens vattendistrikt som ansvarar för den 

vattenförekomst detta arbete berör. Arbetet vattenmyndigheten bedriver rör alltså 

huvudsakligen vattenförvaltning. Detta arbete sker genom sexåriga cykler som består av 

olika moment. Första arbetscykeln avslutades 2009, vilket innebär att nuvarande cykel 

avslutas år 2015. En arbetscykel börjar med avgränsning av vattenområden och 

kvalitetstestning av dessa områden. Därefter uppställs miljökvalitetsnormer för dessa 

områden. Miljökvalitetsnormerna beslutas av vattendelegationen. Vattendelegationen 

består av sakkunniga, är tillsatt av regeringen och beslutar om både miljökvalitetsnormer, 

åtgärdsprogram och förvaltningsplaner.
37

 Beslutsunderlaget som ligger till grund för 

vattendelegationens beslut tas fram av vattenmyndigheten i samråd med länsstyrelser, 

kommuner, vattenråd samt andra relevanta myndigheter och organisationer.
38

 Nästa 

moment är att upprätta åtgärdsprogram för att komma tillrätta med vad som behöver 

göras och hur det ska göras. Cykeln sammanfattas avslutningsvis och skickas i 

rapportform till EU-kommissionen. En viktig del av arbetscykeln är även att övervaka 

tillståndet i vattenmiljöerna, för att snabbt notera förändringar i miljön och eventuella 

behov av att förändra de uppställda normerna. Vattendelegationen beslutar om 

miljökvalitetsnormer skall upprättas och vad de ska innehålla. Normerna visar den 

kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. Miljökvalitetsnormer för 

vattenförekomster tas fram mot bakgrund av den kvalitet en specifik vattenförekomst har. 

Samtliga vattenförekomster ska klassificeras och tillskrivas en viss kvalitativ status. De 

olika klassifikationerna gäller ekologisk och kemisk status för både yt- och grundvatten. 

För grundvatten finns även en kvantitativ status. Vissa vattenförekomster kan dock vara 

kraftigt modifierade eller rentav konstgjorda, sådana vattenförekomster klassificeras 

istället utifrån sin ekologiska potential. Klassifikationerna är specifikt uppställda i 

Vattenförvaltningsförordningen
39

 och uttrycks, beroende på status, som följer: 

 

 Hög 

 God 

 Måttlig 

 Otillfredsställande 

 Dålig                                     

 

Det huvudsakliga målet för vattenmyndigheten är att samtliga utpekade 

vattenförekomster ska uppnå minst god respektive hög status till år 2015 alternativt år 

                                                 
36

 2 kap 1 och 2 §§ Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. I första paragrafen 

redogörs för den geografiska avgränsningen av vattendistrikt. I den andra paragrafen fastslås att för varje 

vattendistrikt ska en länsstyrelse vara vattenmyndighet och ansvara för vattenförvaltning inom distriktet.  
37

 Vattenmyndighetens kompendium Vatten – vårt gemensamma ansvar (2010) s. 11 
38

 Vattenmyndighetens kompendium Vatten – vårt gemensamma ansvar (2010) s. 14 
39

 1 kap. 4 och 5 §§ Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 
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2021, vissa områden år 2027. Den sistnämnda tidpunkten utgör dock ett undantag och det 

krävs t.ex. att det av tekniska skäl eller orimliga kostnader är omöjligt att uppfylla det 

avsedda kvalitetskravet.
40

 God status innebär dels god ekologisk- och vattenkemisk status 

i alla inlands- och kustvatten. För grundvatten innebär det, förutom god vattenkemisk 

status, även god kvantitativ status till 2015.
41

 Generellt ställer vattenmyndigheterna 

mindre stränga krav när det gäller förekomster av kvicksilver.
42

  Detta framgår av att 

klassificering av kemisk status görs exklusive kvicksilver. Målsättningen är dock att 

halterna av kvicksilver och kvicksilverföreningar inte bör öka till 2015.
43

  

 

 

 

 

2.3.1.1 Genomförandet av miljökvalitetsnormer genom vattenmyndigheten 

 

Som framgår av detta arbete saknar miljökvalitetsnormer direkta handlingsdirigerande 

krav. För att omvandla normerna till faktiska krav riktade till alla åtgärder och all 

verksamhet som påverkar om en miljökvalitetsnorm kan följas eller ej används ett 

operationaliseringsinstrument: åtgärdsprogram. När ett vattendrag klassificerats eller 

riskerar att ej uppnå god status föreligger behov av åtgärder för att uppnå den 

miljökvalitet som avses.
44

 Dessa åtgärder ska beskrivas i åtgärdsprogrammet. Däremot 

kan ifrågasättas i vilken mån åtgärdsprogrammet, sitt namn till trots, faktiskt innehåller 

konkreta åtgärder; programmet riktar sig mot kommuner och myndigheter och hur de ska 

genomföras bestäms av den berörda myndigheten. Denna fråga behandlar jag mer 

uttömmande under diskussion och slutsatser, men jag avser redan här kortfattat beskriva 

kärnan i kritiken. Vattenmyndigheten Bottenviken presenterar i sitt åtgärdsprogram för 

bottenvikens distrikt 2009-2015 vad syftet med åtgärdsprogrammet är, vilka åtgärder som 

behöver vidtas och när, samt vilken myndighet eller kommun som ska vidta dessa 

åtgärder. Det är 38 åtgärder som här spaltas upp och dessa är generellt utformade. 

Åtgärderna kan vara av kontinuerlig natur eller engångsåtgärder. Därutöver skiljer 

programmet mellan åtgärder och faktiska åtgärder. Majoriteten av dessa åtgärder innebär 

inte direkt faktiska åtgärder, utan krav på utredningar som ska fungera som underlag för 

senare faktiska åtgärder. En återkommande sådan åtgärd är samråd med relevanta 

myndigheter och kommuner, exempelvis Livsmedelsverket och Naturvårdsverket. 

Exempel på en åtgärd som behöver vidtas av kommuner är att planläggning och prövning 

behöver utvecklas så att miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås och inte överträds. 

Andra exempel på åtgärder är övervakning, översyn, ta fram kunskapsunderlag om 

                                                 
40

 4 kap. 9 § 2p. förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön 
41

 Den specifika tidpunkt en viss miljökvalitetsnorm ska vara uppnådd framgår av 4 kap. 2-6 §§ Förordning  

(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Undantagsbestämmelser för tidpunkterna enligt 4 

kap. 2-6 §§ återfinns i 4 kap. 9-13 §§. 
42

 På grund av omfattande kvicksilverföroreningar i samtliga ytvattenförekomster i hela distriktet använder 

sig vattenmyndigheten av undantagsbestämmelsen i 4 kap. 10 § vattenförvaltningsförordningen för att 

föreskriva miljökvalitetsnormer för ytvattenstatus exklusive kvicksilver och kvicksilverföroreningar. 
43

 10 § tredje stycket Norrbottens läns författningssamling 25 FS 2009:176  
44

 Anmärkningsvärt är även att vattenmyndigheterna på sin hemsida använder termen ”uppnås”, inte 

”följas”. Även i åtgärdsprogrammet används termen ”uppfylls”. 
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ämnen som prioriteras, underlag om erosionskänslighet m.m. Åtgärderna är således 

indirekta. 

 

Det är av särskild relevans för min fallstudie att redogöra för sådana åtgärder som avser 

lösa problem med miljögifter samt fysiska förändringar. Därför följer här exempel på 

åtgärder för vattenförekomster är utsatta för sådana problem. De åtgärder som presenteras 

för att komma tillrätta med miljögifter i vattenmyndighetens åtgärdsprogram uppdelas i 

utredningsbehov och fysiska åtgärder. Exempel på utredningsbehov är ”framtagande av 

underlagsmaterial som underlag för en föreskrift eller annat styrmedel mot förekomsten 

av särskilt förorenande ämnen och prioriterade ämnen”.
45

 Detta exempel är riktat mot 

Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Sveriges Geologiska Undersökning, 

Fiskeriverket, Skogsstyrelsen och Jordbruksverket. Ett annat exempel som innehåller 

fysiska åtgärder är följande, riktat mot Banverket: ”…behöver ta fram kunskapsunderlag 

och genomföra åtgärder för att undanröja eller motverka vandringshinder och dagvattens 

påverkan på yt- och grundvatten, särskilt i områden med vattenförekomster som inte 

uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status.”
46

 

 

 

 

 

2.3.2 Miljökvalitetsnormer i plan- och bygglagen 

 

Det bör vara av vikt att även inom ramen för detta arbete nämna något om PBL och 

kommunernas roll för miljöarbetet. Därför skall jag i detta avsnitt kort redogöra för 

miljökvalitetsnormerna och dess tillämpning genom PBL. Den svenska plan- och 

bygglagen och kommunernas starka roll i landet utgör två viktiga förutsättningar när det 

gäller reglering av miljö och fysisk planering; att miljökvalitetsnormernas roll i 

förhållande till detta är av vikt att klargöra underströks av såväl Miljöbalkskommittén 

som Gipperth i deras betänkanden.  

 

Grundläggande för plan- och bygglagen är grundsatsen om det kommunala 

planmonopolet. Detta innebär att det är en kommunal angelägenhet att planlägga 

användningen av mark och vatten.
47

 Den fysiska planeringen genom detalj och 

översiktsplaner innebär inte sällan övervägningar av olika allmänna intressen; sociala och 

ekonomiska intressen spelar in I de flesta avvägningar. Miljökvalitetsnormer har dock 

genom sin utformning och innebörd en förhållandevis stark ställning i PBL, förmodligen 

starkare än många andra samhällsintressen, vilket medför att planläggning i princip inte 

får ske om detta medverkar till att en miljökvalitetsnorm överskrids.
48

 Detta gäller även 

för bygglov utanför detaljplan. Om en miljökvalitetsnorm inte iakttagits i detaljplan kan 

staten ingripa, kommunalt planeringsmonopol till trots. Detta innebär en ovanlighet med 

                                                 
45

 Vattenmyndigheten Bottenviken, Åtgärdsprogram för Bottenvikens vattendistrikt 2009-2015, 

Länsstyrelsens rapportserie nr 2010/1 , s. 31, tabellnr 5. 
46

 Vattenmyndigheten Bottenviken, Åtgärdsprogram för Bottenvikens vattendistrikt 2009-2015, 

Länsstyrelsens rapportserie nr 2010/1 , s. 8, stycke 13. 
47

 1 kap. 2 § PBL 
48

 5 kap. 3 § MB och 2 kap. 10 § PBL 
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tanke på hur mån staten varit om att slå vakt om det kommunala planmonopolet. Det 

finns i PBL regler om miljökvalitetsnormer. Dessa regler beskriver hur normerna ska 

beaktas vid planläggning och andra ärenden, inklusive förhandsbesked
49

, hur 

överväganden ska redovisas i planer och vad länsstyrelsen ska göra om 

miljökvalitetsnormer ej finns beaktat i planen.
50

 Någon utförligare redogörelse om 

miljökvalitetsnormer i PBL ryms inte inom ramen för detta arbete, men bör vara lämpligt 

föremål för framtida studier, inte minst på grund av att åtgärdsprogram riktar sig till 

kommuner och myndigheter. 

 

 

2.3.3 Miljökvalitetsnormers rättsverkan i förhållande till 
enskilda verksamhetsutövare 
 

Den senaste propositionen som handlar om miljökvalitetsnormer är prop. 2009/10:184. 

Regeringen anser i propositionen
51

 att när miljökvalitetsnormer påverkar individuella 

prövningar ska alltid rimlighetsavvägning göras enligt de allmänna hänsynsreglerna.
52

 I 

denna rimlighetsavvägning ska beaktas nyttan av åtgärder i relation till kostnaden för 

dessa åtgärder. Vidare framhåller regeringen att en verksamhet eller åtgärd inte får tillåtas 

om den medför ökad förorening eller störning som inte är obetydlig och bidrar till att en 

gränsvärdesnorm inte följs. Vad rekvisitet obetydlig innebär i detta sammanhang 

tydliggörs inte. Därefter framgår även att regeringen avser tillåta verksamheter och 

åtgärder som bidrar till att en gränsvärdesnorm inte följs, om det 1) följer av ett 

åtgärdsprogram, 2) det vidtas kompensationsåtgärder eller 3) om försämringar under en 

begränsad tid eller i ett begränsat område vägs upp av väsentligt ökade förutsättningar att 

följa normen på längre sikt eller i ett större område.
53

 Vilka kompensationsåtgärder som 

åsyftas framgår inte. Fortsättningsvis anser regeringen i propositionen att i de fall 

åtgärdsprogram inte är upprättat i relation till en gränsvärdesnorm som överskridits eller 

riskerar att överskridas, ska inte längre gående krav än de grundläggande kraven i 2 kap. 

miljöbalken uppställas. Detta med hänvisning till att myndigheter och kommuner föreslår 

och fastställer åtgärdsprogram och därmed skulle ha bevisbördan ifråga om mer 

djupgående krav än vad som ställs vid en normal rimlighetsavvägning. Detta förslag har 

införts i lagtext och återfinns nu i 2 kap. 7 § 2 och 3 stycket. 

 

När miljökvalitetsnormer riskerar att överskridas är regler med rättsverkan en 

förutsättning för att kunna ställa krav på åtgärder mot enskilda. Detta gäller även regler 

för omprövning eller återkallning av tillstånd. 24 kap. 3 § MB handlar om möjligheten att 

återkalla tillstånd. Överträdelse av miljökvalitetsnormer utgör dock inte direkt grund för 

sådan återkallelse. I 24 kap. 5 § MB finns bestämmelser om omprövning av tillstånd eller 

villkor. Här framgår att om en verksamhet med någon betydelse bidrar till att en 

                                                 
49

 2 kap. 10 § PBL 
50

 11 kap. 10 och 11 §§ PBL 
51

 Prop. 2009/10:184 s. 43 
52

 Bestämmelsen för denna rimlighetsavvägning återfinns i 2 kap. 7 § MB. 
53

 Prop. 2009/10:184  s. 43 
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miljökvalitetsnorm inte följs, så får behörig myndighet ompröva tillstånd eller ändra 

villkor för verksamheten. Så långt verkar denna bestämmelse således ha förhållandevis 

stark rättsverkan. Men av sista stycket i samma paragraf framgår att villkor och 

bestämmelser som meddelas till verksamhetsutövaren inte får vara så ingripande att 

verksamheten inte kan drivas eller avsevärt försvåras. Värt att nämna i sammanhanget är 

att det även föreligger skyldighet för tillsynsmyndighet att agera om tillståndsvillkoren 

bedöms otillräckliga.
54

 Exempel på när sådan skyldighet uppstår är när 

miljökvalitetsnormer inte följs. 

 

Det verkar således som att regeringen anser att den rättsverkan miljökvalitetsnormer får i 

samband med befintliga nationella regler är tillräckliga för att syftena med EU-direktiven 

ska anses uppfyllda. Det är en åsikt jag inte delar; om miljökvalitetsnormer ska kunna 

användas som effektivt styrmedel kan de inte uteslutande göras beroende av 

rimlighetsavvägningar eller bara inflikas i befintliga författningar. Detta inte minst för att 

sådana avvägningar i Sverige traditionellt sett prioriterar ekonomiska, sociala och 

politiska aspekter av både kommuner och andra prövningsmyndigheter. Om så är fallet 

förblir miljökvalitetsnormer i svensk lagstiftning ett styrmedel utan tillräcklig 

genomslagskraft, en ”papperstiger”.  

 

 

2.4 Miljökvalitetsnormer och dess terminologi 
   

Eftersom det huvudsakligen var Miljöbalkskommitténs slutbetänkande som låg till grund 

för prop. 2009/10184 och därmed lagändringarna i 5 kap. MB som trädde i kraft 1 

september 2010 blir detta betänkande och denna proposition huvudkällorna när denna 

rapport börjar behandla mitt specifika vattenområde. Jag vill dock poängtera att 

Gipperths betänkande som presenterades samma år i princip har negligerats när ovan 

nämnda proposition skrevs och lagändringen skedde. Detta finner jag både 

anmärkningsvärt och förvånande då Gipperths kompetens inom området knappast kan 

förringas. Detta inte minst på grund av knapphändig information om 

miljökvalitetsnormer i svenskförfattad doktrin; jag har i mitt sökande av material inför 

detta arbete egentligen endast stött på Lena Gipperths doktorsavhandling från 1999, 

Miljökvalitetsnormer – En rättsvetenskaplig studie i regelteknik för operationalisering av 

miljömål, som relativt uttömmande redogör för miljökvalitetsnormers innebörd och 

genomförande. Gabriel Michanek och Charlotta Zetterberg redogör även kortfattat och 

generellt för miljökvalitetsnormer i sin bok Den svenska miljörätten och jag får intrycket 

av att de tolkat både terminologin och innebörden av miljökvalitetsnormer på ungefär 

samma sätt som Gipperth. Då tänker jag främst på vikten av att hålla isär regler som 

egentligen endast utgör målsättningar som ska eftersträvas och regler som utgör rättsligt 

bindande normer. 

   

Av propositionen inför lagändringen som trädde i kraft 2010 framgår att 

miljökvalitetsnormer i svensk rätt innebär inte endast ett värde eller en nivåhalt av ett 

                                                 
54

 26 kap. 2 § 2 st MB. 
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visst ämne; normerna anses utgöra ett regelkomplex vilket myndigheter och kommuner 

har att förhålla sig till när de ska bryta ner normerna till faktiska handlingskrav riktade till 

aktörer.
55

 Utgångspunkten för regeringens bedömning i propositionen var att systemet 

med miljökvalitetsnormer och tillhörande åtgärdsprogram var i behov av förtydliganden 

för att normerna skulle kunna fylla sin funktion, nämligen att reglera tillståndet i miljön 

och inte enskilda verksamheter.
56

 En viktig fråga i propositionen var, precis som det 

oftast är i juridiska sammanhang, terminologin och hur denna skall utläsas och tolkas. 

Terminologin är viktig för de myndigheter som har att rätta sig efter lagtext när konkreta 

åtgärder ska tas och åtgärdsprogram upprättas. Innan lagändringen var terminologin för 

miljökvalitetsnormers efterlevnad att skulle ”säkerställas”. Regeringen använde sig alltså 

av Miljöbalkskommitténs betänkande, och instämde med dem om att denna term var 

svårtolkad och medförde problem för tillämpade myndigheter och verksamhetsutövare. 

Vidare ansåg regeringen att en enda verksamhet kan bli belastad av en orimlig börda på 

grund av ovan nämnda formulering, samt att samhällsplanering och näringsverksamhet 

försvåras, liksom fördelningen av krav på åtgärder för att normen följs.
57

 Följden av detta 

blev således att terminologin som valts, och är i dags dato gällande, att 

miljökvalitetsnormer följs. Regeringen ansåg att termen uppfylla i samband med 

miljökvalitetsnormer är missvisande eftersom det ger intryck av att en föreskriven nivå 

alltid ska uppnås, med hänvisning till att miljökvalitetsnormer även kan medföra att en 

lägsta nivå ska nås.
58

 Detta resonemang finner jag dock besynnerligt då syftet med 

miljökvalitetsnormer ofta innebär just detta; en viss nivå ska uppnås oavsett om denna 

nivå utgör ett ”tak” eller ”botten”. Miljöbalkskommittén ville använda begreppet klara. 

Regeringen motsatte sig även denna formulering, med hänvisning till att denna term 

innebär en fixering vid nivåer samt att detta inte skulle vara eftersträvansvärt på grund av 

att miljökvalitetsnormer kan vara komplexa. Detta finner jag än mer besynnerligt, med 

tanke på att miljökvalitetsnormer är av sådan regelkaraktär att de faktiskt utgör 

gränsvärden och specifika nivåer, jag hänvisar till citatet från det ursprungliga 

miljöhandlingsprogrammet i avsnitt 2.1. Slutligen motiverade regeringen i propositionen 

sitt förslag av terminologi på följande sätt: ”för att täcka in miljökvalitetsnormer av olika 

karaktär och för att använda ett modernare språkbruk bör i stället för ”uppfylla”, uttrycket 

”följa” en miljökvalitetsnorm användas konsekvent.
59

 Vad regeringen menar med 

”modernare språkbruk” framgår inte, eller varför ett modernare språkbruk skulle vara 

eftersträvansvärt. Inte heller finns någon motivering till varför ”uppfylla” eller ”klara” 

skulle anses vara omodernt eller på annat sätt olämpligt eller förlegat. Regeringens 

resonemang angående terminologin har i sin tur stött på kritik från bland annat 

Naturvårdsverket, Uppsala Universitet, Sveriges advokatsamfund samt Länsstyrelsen i 

Dalarna, Norrbotten, Jämtland och Södermanland med hänvisning till att formuleringen 

är för vag.
60

 Naturvårdsverket ansåg mer specifikt att termen inte skulle införas då den 

kan skapa onödig begreppsförvirring. Miljöbalkskommittén ville som sagt använda 

begreppet klara. Gipperth verkar ha talat för att använda begreppet uppfylla.
61

  

                                                 
55

 Prop. 2009/10:184 s. 37 
56

 Prop. 2009/10:184 s. 35 
57

 Prop. 2009/10:184 s. 38 
58

 Prop. 2009/10:184 s. 37 
59

 Prop. 2009/10:184 s. 37 
60

 Prop. 2009/10:184 s. 37f. 
61

 SOU 2005:113 s. 73 
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En följd av att använda otvetydiga och precisa termer är att det utöver ökad rättssäkerhet 

får direkt inverkan för terminologin som används när ytterligare föreskrifter tas fram och 

myndigheter ställer upp åtgärdsprogram; om man använder termen följa verkar det inte 

orimligt att komma undan med att formulera åtgärder i samband med bör, medan om 

termen uppnå eller uppfylla eller klara används förefaller termen ska ligga närmare till 

hands vid åtgärdsplanering. Detta får stora konsekvenser vid både utformningen av 

åtgärdsprogram och åtgärdskrav riktade till enskilda då bör traditionellt sett har en helt 

annan rättskraft än ska.  
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Fallstudie 
 

3. Beskrivning av vattenförekomsten Leipojoki, relaterade 
miljöproblem och den angränsande gruvverksamheten  
 

Det finns ett antal svenska vattenförekomster som i betydande omfattning påverkas av 

gruvverksamhet. Leipojoki nedströms är en vattenförekomst som ligger i anslutning till 

sådan verksamhet. Jag valde Leipojoki som föremål för denna studie då det är en av de 

vattenförekomster som på grund av gruvverksamhet är kraftigt förorenad och riskerar att 

ej nå upp till kvalifikation god status till slutet av vattenmyndighetens andra arbetscykel 

år 2015. Denna vattenförekomst föreslogs av länsstyrelsen bör således vara lämplig för 

rättsliga studier om miljökvalitetsnormer och dess genomförande i praktiken.  

 

Dagbrottet i Aitik, som ägs av företaget Boliden AB, står för betydlig påverkan av 

vattenkvaliteten i Leipojoki. I dagbrottet bryts årligen ca 36 miljoner ton malm och ur 

detta utvinns främst koppar, men även guld och silver. Mot bakgrund av 

prospekteringsresultat förväntas gruvan kunna drivas fram till år 2030.
62

 

 

 

 
Fig. 1. Vy över dagbrottet Aitik. 

 

 

                                                 
62

 Denna information är hämtad från Boliden ABs hemsida, för webbadress se elektronisk källa nr. 3. 
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Gruvverksamhet innebär typiskt sett utsläpp till vatten, så är även fallet med dagbrottet 

Aitik. Verksamheten kräver stora mängder vatten för att fungera, år 2010 omsattes 339 

miljoner kubikmeter processvatten. Av detta vatten recirkulerades 60 %, en form av 

återanvändande av processvattnet. Övriga 40 % släpps ut till anslutande 

vattenförekomster, däribland Leipojoki.
63

 Dessa utsläpp kommer främst från gruvans 

reningsverk och från sandmagasin vid gruvans anrikningsverk.
64

 För att få förståelse om 

vad utsläppen innebär för miljön och miljökvalitetsnormer avser jag göra en kortfattad 

redogörelse av miljötillståndet i Leipojoki samt de miljöproblem som är mest relevanta 

för detta område.  

 

Fysiska förändringar i vattenförekomster är det äldsta miljöproblemet i landet.
65

 Detta har 

traditionellt inneburit dikning, sänkning av sjöar för att tillgodogöra sig nya odlingsytor, 

dammbyggen för kraftutvinning, rensning och rätning av vattendrag för timmerflottning. 

Sådana fysiska förändringar ställer till problem för många fiskarter att nå sina naturliga 

lekområden, och är således ett problem för dess reproduktion. Skogsindustrin med sin 

strandnära avverkning innebär även det fysiska förändringar för vattenförekomster. 

Kontinuitetsförändringar innebär att vägnät med tillhörande vägtrummor fragmentiserar 

naturligt sammanhållna vattendrag, vilket är fallet i Leipojoki. Värt att nämna är att inte 

bara ytvatten kan utsättas för fysiska förändringar; även grundvatten kan genom 

grusutvinning och anläggande av infrastruktur påverkas både kvalitativt och 

kvantitativt.
66

  

 

De senaste 40 åren har Sverige genom miljöskyddslagen och på senare tid genom 

miljöbalken haft möjlighet att ställa krav på sådana verksamheter som står för utsläpp av 

miljögifter och andra ämnen som är skadliga för människors hälsa och miljön. Däremot 

kvarstår stora problem med avfall och miljögifter från tiden innan dessa lagstiftningar 

tillkom. Många mark- och vattenområden lider av förorening och enorma statliga 

ekonomiska medel tillsätts årligen för att komma tillrätta med problemet genom sanering. 

Även kommuner och enskilda verksamhetsutövare står för omfattande saneringsarbete.
67

 

Ett i Sverige välkänt miljöproblem, och av relevans för miljökvalitetsnormer generellt i 

landet, är de halter av kvicksilver som, trots omfattande åtgärder, fortfarande uppmäts i 

svenska vatten och i fisk. Detta problem har uppstått på grund av luftburet nedfall av 

kvicksilver under ett långt tidsspann, i kombination med att svensk skog har sådan 

sammansättning att den underlättar avrinning till vattendrag. Det finns numer ett generellt 

förbud mot kvicksilver och sådana varor som innehåller kvicksilver.
68

 Detta förbud 

trädde i kraft 1 juni 2009. 

 

                                                 
63

 Denna information är hämtad från Boliden ABs hemsida, för webbadress se elektronisk källa nr. 4.  
64

 Anrikning innebär separering av oönskade ämnen från det eller de ämnen man vill åt. 
65

 Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för bottenvikens vattendistrikt 2009-2015 s. 38 
66

 Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för bottenvikens vattendistrikt 2009-2015 s. 39 
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 Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för bottenvikens vattendistrikt 2009-2015 s. 30 
68

 Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för bottenvikens vattendistrikt 2009-2015 s. 28 
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När en miljökvalitetsnorm uppställs sker detta genom, som framgår av avsnitt 2.3.1, en 

klassifikation angående kvalitetsstatus. Denna kvalifikation baseras som tidigare nämnt 

på olika parametrar, bland annat kemisk status och ekologisk status. För kemisk status 

finns det på förhand givna nivåer av ämnen som motsvarar de olika klassifikationerna 

vattenförekomsten kan ha. Dessa ämnen är av EU prioriterade ämnen.
69

 För ekologisk 

status är läget dock annorlunda; här finns inte på samma sätt givna nivåer eller någon 

konkret metodik för att enhetligt klassificera en vattenförekomst. Ekologisk status 

handhar bland annat de ämnen som inte finns med på listan för av EU prioriterade ämnen. 

Exempel på sådana ämnen som är relevant för fastställande av ekologisk status är 

kvicksilver, koppar och zink. Leiopojoki är för tillfället klassificerad som 

vattenförekomst med måttlig ekologisk status. Det är alltså sådana ämnen som inte är 

prioriterade av EU som bidrar till att vattnet inte når upp till önskad kvalitet. Vad gäller 

de prioriterade ämnena så uppnår vattnet i Leipojoki klassifikationen god kemisk status. 

Leipojoki är dessutom utpekat som riskområde; området bedöms riskera ej uppnå önskad 

ekologisk status till vattenmyndighetens andra arbetscykels slut år 2015. Leipojoki lider 

även av förorening av miljögifter; tungmetaller, industriella föroreningar, pesticider, 

andra föroreningar samt särskilt förorenande ämnen.
70

 Det finns endast ett punktutsläpp 

som utsläppen kan härledas till: Aitik. 

 

3.1 Uppställd miljökvalitetsnorm 
 

Det framgår i avsnitt 2.1 att mätmetod och mätfrekvens är en del av själva 

miljökvalitetsnormen. På grund av avsaknad av data gällande sådana provtagningar är 

dock merparten av miljökvalitetsnormerna i Bottenvikens vattendistrikt baserade på 

indikativ modellering. Detta innebär att inga faktiska provtagningar har gjorts i 

vattenförekomsten utan är resultatet av expertutlåtanden och uppskattningar av 

sakkunniga. Miljökvalitetsnormen som är uppställd för Leipojoki är baserad på sådan 

indikativ modellering.
71

 

 

Miljökvalitetsnormen som är uppställd för Leipojoki ser i dagsläget ut som följer: 

Status 2009: Måttlig ekologisk status.  

Kvalitetskrav: God ekologisk status senast år 2021.  

 

                                                 
69

 Direktiv 2008/105/EG om miljökvalitetsnormer för prioriterade ämnen samt Sara Elfvendahl, biolog 

Länsstyrelsen Norrbotten, maj 2011 
70

 Denna information är hämtad från den uppställda miljökvalitetsnormen för Leipjoki ur länsstyrelsens 

offentliga databas, för webbadress se elektronisk källa nr 5. 
71

 Sara Elfvendahl, biolog Länsstyrelsen Norrbotten, maj 2011. 
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Fig. 2. Vattenförekomsten Leipojoki. 

 

Kvalitetskravet för kemisk ytvattenstatus avseende kvicksilver och kvicksilverföreningar 

uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. Halterna av kvicksilver och kvicksilverföreningar i 

vattenförekomsten bör inte öka till den 22 december 2015, i förhållande till de halter som 

har legat till grund för vattenmyndighetens statusklassificering av kemisk ytvattenstatus 

inklusive kvicksilver och kvicksilverföreningar 2009. Det finns i den uppställda 

miljökvalitetsnormen ett undantag. Detta undantag gäller morfologiska förändringar, 

vilket innebär förändrade fysikaliska förutsättningar. Undantaget innebär en tidsfrist till 

år 2021 att uppnå god ekologisk status. Undantaget motiveras med att det är tekniskt 

omöjligt att uppnå önskad ekologisk status till år 2015. De morfologiska förändringarna 

delas ytterligare upp och klassificeras med hjälp av följande terminologi: förekomst av 

artificiella vandringshinder, fragmenteringsgrad samt barriäreffekt. I Leipojoki är 

förekomsten av samtliga dessa morfologiska faktorer hög.
72

  

 

I Leipojokis fall beror de morfologiska förändringarna på att vattendraget har rensats och 

utsatts för andra ingrepp och åtgärder som syftat till att möjliggöra timmerflottning. 

Andra exempel på morfologiska förändringar kan vara vägtrummor och reglering av 

vattendrag. Ett vanligt problem detta medför är vandringshinder för fisk. 

 

                                                 
72

 Denna information är hämtad från den uppställda miljökvalitetsnormen för Leipjoki ur länsstyrelsens 

offentliga databas, för webbadress se elektronisk källa nr 5. 
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4. Diskussion och slutsatser 
 

Inledningsvis vill jag i denna diskussion återigen påpeka hur viktigt det är med en 

terminologi som reflekterar syftet med den avsedda bestämmelsen samt att denna 

tillämpas enhetligt; det är en förutsättning för att uppställda regler överhuvudtaget ska 

kunna tillämpas av både individer med juridisk utbildning och myndighetsutövare utan 

juridisk utbildning. Efter att ha spenderat ett antal veckor med att sätta mig in i vad 

miljökvalitetsnormer är och innebär kan jag helt enkelt inte finna någon rationell eller 

försvarbar anledning till varför miljökvalitetsnormer ska följas istället för att uppfyllas 

eller klaras. Det är trots allt frågan om en regelteknik som fokuserar på gränsvärden; 

gränsvärden utgör nivåer, ett tak eller botten, högsta eller lägsta nivå. Sådana nivåer följs 

inte, de uppnås, klaras eller uppfylls. Denna vaga formulering regeringen eftersträvar 

bidrar ofrånkomligen till förvirring för den som har att tillämpa bestämmelserna om 

miljökvalitetsnormer. Miljöbalkkommitténs och Gipperths slutbetänkande må vara 

väldigt olika, både i innehåll och avsedda lagändringar, men ingen av dem förespråkar en 

terminologi som skapar förvirring och osäkerhet. Dessutom redogör de båda 

betänkandena uttömmande för varför en viss terminologi bör användas. Regeringens 

förslag fortsätter därför att konfundera mig med sitt snabba avfärdande av synpunkterna 

ovan nämnda anfört. Värt att nämna här anser jag även vara att under intervju med Maria 

Renberg, hos vattenmyndigheten för bottenviken, framgick det att för mycket fokus på 

terminologi och rent rättsliga aspekter inte är eftersträvansvärt, åtminstone inte i 

dagsläget, då man behöver fokusera på samordning, frammana politisk vilja, kartläggning 

och att få med övriga intressenter som är relevanta för förvaltningsarbetet.  

 

Införlivandet av miljökvalitetsnormer i svensk rätt verkar, som i många andra stater, ha 

orsakat och tydliggjort konflikter mellan olika intressen. Vårt medlemskap i EU och det 

faktum att vi nu är skyldiga att införa rättsligt bindande regler om miljökvalitetsnormer 

gör att staten ska kunna garantera en viss kvalitet hos våra vattenförekomster. Däremot 

har vi som framgår av detta arbete en lång tradition av helt andra regeltekniker för att 

minska miljöpåverkan. Dessutom kvarstår behovet av att kunna delegera ner ansvar för 

att normerna kan genomföras till myndigheter och kommuner, och att kunna lita på att 

förväntat resultat uppnås. Denna ansvarsfördelning kan dock, på grund av 

åtgärdsprogrammets generella utformning, medföra intressekonflikter mellan aktörer som 

berörs av detta program, inte minst kommuner sinsemellan. 

 

Den miljökvalitetsnorm som vattenmyndigheten uppställt för Leipojoki är ofullständig av 

följande anledningar: en vattenförekomst ska inventeras och klassas i fält, genom faktiska 

studier och provtagningar. Den uppställda miljökvalitetsnormen bygger i detta fall dock 

helt på indikativ modellering. Det betyder således att inga faktiska provtagningar har 

utförts och därför är inte vattenkvaliteten verifierad. Att vattenförekomstens kvalitet ej är 

verifierad medför självfallet problem för uppställande av miljökvalitetsnormer; om 

kunskap angående området inte är uttömmande och tillförlitlig saknas även trovärdighet 

för den uppställda miljökvalitetsnormen, och detta bör i sig i negativ bemärkelse påverka 

initiativtagande till faktiska åtgärder för att säkerställa en god vattenkvalitet. Denna 

problematik beror enligt vattenmyndigheten bland annat på att verksamheten är relativt 

nystartad och att den första arbetscykeln innebar omfattande arbete med fokus på 
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övergripande kartläggning av vattenkvalitet. Under den andra arbetscykeln var 

vattenmyndighetens plan att utföra faktiska provtagningar för att verifiera den i dagsläget 

uppskattade vattenkvaliteten för att sedan mer konkret kunna fastställa hur 

vattenkvaliteten faktiskt ser ut. Eftersom den uppställda miljökvalitetsnormen endast 

bygger på indikativ modellering finns inga möjligheter att ställa krav på faktiska åtgärder 

för att uppnå önskad vattenkvalitet i Leipojoki. Utöver de olika klassifikationerna som 

varit föremål för vattenmyndighetens arbete under den första förvaltningscykeln ska även 

biologiska kvalitetsfaktorer utredas i samtliga vattenförekomster. Detta har varken testats 

eller infört i förvaltningen. Arbetet med dessa faktorer väntas att påbörjas under andra 

förvaltningscykeln. Värt att nämna är även att dessa biologiska kvalitetsfaktorer ska väga 

tungt enligt direktiven. 

 

Det som nämns i stycket ovan medförde även stora svårigheter med att utföra min 

fallstudie om Leipojoki och dess uppställda miljökvalitetsnorm. Det faktum att 

statusklassificeringen var helt och hållet modellbaserad gjorde att det inte fanns något 

tillförlitligt eller detaljerat material om varken vattenförekomstens biologiska och 

fysikaliska förutsättningar eller den uppställda miljökvalitetsnormen.  

 

Skälet som anges för tidsfrist för att uppnå avsedd vattenkvalitet är som sagt att det skulle 

vara tekniskt omöjligt att genomföra till år 2015. Detta ifrågasätter jag med följande 

motivering; tekniskt omöjligt åsyftar i detta fall inte användandet av någon faktisk teknik, 

utan till att de morfologiska förändringarna, de fysiska förutsättningarna, är så pass 

omfattande att vattenmyndigheten inte anser sig ha tillräckligt med tid och medel att 

återställa Leipojoki inom den uppsatta tiden. När frågan uppstår om vad som är tekniskt 

möjligt brukar det vanligtvis handla om ekonomiska rimlighetsavvägningar enligt de 

allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. MB. I Leipojoki handlar det dock inte om några 

tekniska svårigheter eller övervägningar om BMT, utan om att det helt enkelt behövs tid 

och mankraft för att utföra de omfattande restaureringsåtgärder som krävs för att uppnå 

önskad status. Därför är användandet av termen tekniskt omöjligt i detta sammanhang 

missvisande och bidrar förmodligen till att skapa förvirring hos den som har med 

miljökvalitetsnormen att göra. Förslagsvis skulle termen tidsmässigt orimligt eller 

ekonomiskt orimligt kunna vara mer sannings- och ändamålsenlig. Möjlighet att meddela 

undantag i form av tidsfrist är, som framgår i avsnitt 2.3.1, möjligt enligt svensk lag. 

 

Frågan är om miljökvalitetsnormer för vatten i dagsläget överhuvudtaget kan anses 

utgöra gränsvärdesnormer; att de ska följas står bortom allt tvivel, men vad detta faktiskt 

innebär är oklart. Möjligheten att genomdriva normerna med mer ingående krav i 

enskilda fall finns genom 2 kap 7 § MB, men jag är osäker på om myndigheterna som har 

att tillämpa miljökvalitetsnormer överhuvudtaget vill använda den. De krav som ställs är i 

regel sådana krav som redan kan anses vara rimliga i normala fall enligt 2 kap. MB. 

 

Avslutningsvis kan konstateras att vattenmyndighetens första förvaltningscykel 

fokuserade på kunskapsbyggande och kartläggning och att ett viktigt arbete har startats. 

Riktlinjer för hur arbetet skulle gå till med tillhörande åtgärdsprogram saknades när 

myndigheten startades. Trots detta skulle åtgärdsprogram tas fram, baserat på 

modellbaserad vattenstatus som inte verifierats. En viktig fråga för vattenmyndigheten 
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under andra förvaltningscykeln torde således vara hur denna informationsbrist och osäkra 

data ska hanteras. Den andra förvaltningscykeln kommer förmodligen att innebära 

fortsatt kartläggning, förhoppningsvis mer ingående sådan. Att på allvar komma igång 

med åtgärdsarbetet och faktiska åtgärder bör prioriteras högt; åtgärdsprogrammen är just 

nu väldigt generellt utformade och åtgärderna utgörs egentligen huvudsakligen av samråd 

med relevanta myndigheter. Dock verkar vattenmyndigheten inte se det faktum att 

åtgärdsprogram är indirekta som något problem. Vidare bidrar åtgärdsprogrammens 

utformning till att ytterligare belasta kommuner med omfattande och kostsamt arbete; 

även om arbetet med att förbättra vattenkvalitet överlag mottagits positivt hos de 240 

kommuner som samverkar och gett respons till vattenmyndigheten är resurser i form av 

både tid och pengar, som vanligt, ett hinder för att uppnå önskade resultat. Det 

huvudsakliga problemet kvarstår dock med den svaga rättsverkan miljökvalitetsnormer 

fortfarande har i svensk rätt; åtgärdsprogrammen innehåller inte faktiska åtgärder utan får 

endast riktas till myndigheter och kommuner, och dessa får själva avgöra vilka åtgärder 

som ska tas och hur de ska genomföras. Möjligheterna att åberopa miljökvalitetsnormer 

som grund för återkallelse eller omprövning av tillstånd är mycket begränsade och 

förmodligen otillräckliga för att de relevanta EU-rättsliga direktiven ska anses ha full 

genomslagskraft i nationell rätt. 

 

Resultatet av vattenmyndighetens första arbetscykel har nyligen rapporterats in till EU-

kommissionen. Jag ser med förväntan fram emot att få läsa deras utlåtande om hur 

Sverige klarat av att införliva miljökvalitetsnormer i vårt rättsliga system och dess 

tillhörande förvaltningsapparat.  
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