
2009:031 

D - U P P S A T S

Den praktiska hanteringen av dagvatten
En studie av tre viktiga aktörer i förvaltningen
av vattnet inom Lule älvs avrinningsområde

 Johanna Söderberg
 Lina Westholm

Luleå tekniska universitet

D-uppsats
 Rättsvetenskap 

Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Avdelningen för Samhällsvetenskap

2009:031  - ISSN: 1402-1552 - ISRN: LTU-DUPP--09/031--SE



 
 

 
Den praktiska hanteringen av dagvatten 

 
– en studie av tre viktiga aktörer i förvaltningen av vattnet inom Lule älvs 

avrinningsområde 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Johanna Söderberg (Kapitel 3 & 5) 
Lina Westholm (Kapitel 2 & 4) 

 
 
  
 

 

 

 

I 
 



Sammanfattning 
 
Uppsatsen har syftat till att undersöka den praktiska hanteringen av dagvattenfrågor i för-
hållande till den rättsliga regleringen av dessa frågor, med utgångspunkt från tre viktiga aktö-
rer inom Lule älvs vattenområde; Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt, Luleå 
kommun och SSAB Tunnplåt AB. Undersökningen har genomförts genom att vi har intervjuat 
representanter för respektive aktör och sedan bearbetat materialet för vårt syfte. Utöver inter-
vjuerna har vi använt oss av lagtext, förarbeten, doktrin, rapporter och utredningar från myn-
digheter samt universitetspublikationer. Resultatet har visat att kunskapen om och medveten-
heten kring dagvattenfrågor är skiftande hos de olika aktörerna, men gemensamt för samtliga 
aktörer är dock dels att de inte ser dagvattenfrågorna som något trängande problem att komma 
till rätta med i nuläget och dels att dagvattenfrågorna generellt har låg prioritet i de olika verk-
samheterna. Brister i lagstiftningen tillsammans med en svag nationell styrning samt osäker-
het kring ansvarsfördelning och befogenheter i vattenförvaltningen, innebär att det praktiska 
genomförandet av ramvattendirektivet försvåras, samtidigt som hänsynen till dagvatten-
problematiken och dess inverkan på möjligheterna att nå kvalitetskraven för Bottenvikens 
vattendistrikt är praktiskt taget obefintlig idag. 
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Förkortningar och förklaringar 
Ackumulation Anhopning 

Avrinningsområde Ett landområde från vilket all ytvattenavrinning strömmar genom 
en sekvens av åar, floder och möjligen sjöar till havet vid ett enda 
flodutlopp eller vid en enda flodmynning eller ett enda delta 

Bioackumulation Koncentrationen av ett ämne i en organism ökar genom att det tas 
upp fortare än det bryts ner eller utsöndras.  

Bräddning Avloppsvatten som vid enstaka tillfällen (t.ex. vid överbelastning) 
avleds (bräddas) för att avlasta magasin, bassäng eller ledning  

Biodiversitet   Biologisk mångfald 

Biologisk rening  Med hjälp av mikroorganismer avlägsnas organisk substans  

Hydrologisk cykel Vattnets kretslopp, vattnets ständiga cirkulation mellan hav, 
atmosfär och land   

MVF  Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

MB  Miljöbalken (1998:809) 

PBL  Plan- och bygglagen (1987:10) 

PPP  Polluter Pays Principle – principen om att förorenaren betalar 

Recipient  Mottagare (av miljöpåverkan) 

Redoxpotential Den elektrodpotential som kan uppmätas i en cell där den ena 
halvcellen består av en inert elektrod (vanligen av platina) i kon-
takt med något redoxpar och där den andra halvcellen är en nor-
malvätgaselektrod. 

 

SNFS  Naturvårdsverkets föreskrifter 

SOU  Statens Offentliga Utredningar 

Surstöt Vid snösmältningen på våren frigörs mycket försurande ämnen 
som lagrats i snön. Denna kraftiga sänkning av pH i mark och 
vatten kallas surstöt 

VA  Vatten och avlopp 

VA-anläggning Vatten- och avloppsanläggning 

Vattendelegation Ansvarar för att fatta beslut inom vattenmyndighetens 
  ansvarsområde   

Vattenråd  Organ för samverkan inom vattenförvaltningen 

VFF förordning (2004:660) om förvaltningen av kvaliteten på vatten-
miljön 

 

1 
 



1. Inledning 
År 2000 antog Europaparlamentet och Rådet direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram 
för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område - EU:s ramvattendirektiv. Ramvatten-
direktivets implementering och praktiska genomförande har inneburit att en ny förvaltnings-
nivå för vattenfrågor har införts i Sverige, vilket i sin tur har inneburit ett nytt arbetssätt med 
samverkan och samarbete över administrativa och geografiska gränser. Det nya arbetssättet är 
svårt att sammanfoga med den traditionella hanteringen av vattenfrågor i svensk rätt, där frå-
gorna har avgjorts på olika nivåer och varje aktör i princip har haft ett självständigt ansvar att 
fatta beslut inom sina respektive ansvarsområden.1 Det övergripande syftet i den nya vatten-
förvaltningen är att nå målet ”god status” för hela Sveriges vatten.2  
 
Dagvatten är en del av begreppet avloppsvatten och utgörs av nederbördsvatten, i form av 
regn och avsmält snö, som inte tränger ned i marken utan avrinner på markytan.3 Samhällets 
hantering av dagvatten kan påverka Sveriges möjligheter att nå ramvattendirektivets mål. 
Detta genom att dagvatten ofta innehåller en mängd föroreningar, som till exempel tung-
metaller och dioxiner, vilka tillförs recipienter och där orsakar miljöproblem såsom övergöd-
ning, försurning och grundvattenförorening.4 Den praktiska hanteringen av dagvatten hos 
aktörer inom Lule älvs avrinningsområde kan således utgöra en faktor av betydelse för att 
kvalitetsmålen för Bottenvikens vattendistrikt ska kunna nås.  

1.1 Syfte 

Uppsatsen syftar till att undersöka den praktiska hanteringen av dagvattenfrågor i förhållande 
till den rättsliga regleringen av dessa frågor, med utgångspunkt från tre viktiga aktörer inom 
Lule älvs vattenområde; Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt, Luleå kommun och 
SSAB Tunnplåt AB. Undersökningen är en fortsättning på vår tidigare uppsats på C-nivå Den 
rättsliga hanteringen av dagvattenfrågor – en studie av svensk och EG-rättslig lagstiftning 
rörande dagvattenproblematiken. I syftet ingår att undersöka hur de enskilda aktörerna ser på 
dagvattenproblematiken, hur de ser på sin egen roll inom vattenförvaltningen generellt och 
inom dagvattenfrågan specifikt, samt deras syn på samverkan mellan de olika aktörerna inom 
vattenförvaltningen och hur denna samverkan fungerar i praktiken.  
  
Uppsatserna ska utgöra bakgrundmaterial inom projektet Policyskapande för adaptiv förvalt-
ning av naturresurser (AMORE). AMORE- projektet är tvärvetenskapligt och inkluderar ut-
över rättsvetenskap även ämnena statsvetenskap, historia, nationalekonomi, tillämpad geologi 
och avfallsteknik. Projektets studieobjekt är tillförseln av dagvatten till Lule älv.  

1.2 Metod 

För att uppnå syftet med uppsatsen har vi granskat hur den praktiska hanteringen av dagvatten 
ser ut med utgångspunkt från de rättsliga krav vi identifierade i vår tidigare uppsats på C-nivå. 
Studien som vi har genomfört kan närmast sägas ha en rättssociologisk prägel, genom att vi 

                                                 
1 Vattenmyndigheten Bottenviken, Samarbete för bättre vatten, 2008, s.X 
2 Direktiv 2000/60/EG artikel 4 
3 SNFS 1994:7 2§ 
4 Viklander, Bäckström, Rapport Nr 2008-15, s. 19 
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har undersökt hur den praktiska verkligheten ser ut i förhållande till lagstiftningens krav.5 
Med den rättsliga utredningen i Den rättsliga hanteringen av dagvattenfrågor som grund 
kunde vi identifiera tre viktiga aktörer i vattenförvaltningen i Lule älvs avrinningsområde. 
Vattenmyndigheten valdes på grundval av att de har en nyckelroll i genomförandet av 
ramvattendirektivet i Sverige, Luleå kommun främst eftersom de har huvudansvaret över 
avloppsanläggningarna och reningen av avloppsvatten inom Luleå kommun och SSAB 
Tunnplåt AB på grund av att företaget utgör en miljöfarlig verksamhet belägen intill flera 
vattenområden och som av den anledningen kan komma att påverka möjligheterna att nå 
ramvattendirektivets krav.  
 
Vi har sedermera framarbetat dels generella frågeställningar för samtliga aktörer och dels spe-
cifika frågeställningar anpassade till de olika aktörernas roller i vattenförvaltningen. Vi har 
därefter genomfört låggradigt standardiserade6 intervjuer med utvalda representanter för 
respektive aktör, genom att den intervjuade har fått berätta i sin egen takt. Intervjuerna har 
varit relativt väl strukturerade7, då frågorna har rört ett enhetligt frågeområde och intervju-
personerna på ett öppet sätt har fått besvara frågorna. Delar av undersökningen har baserats på 
det intervjumaterial som vi fått ut, där vi till viss del har använt oss av citat och till viss del 
istället har bearbetat och sammanfattat intervjupersonernas uttalanden till en löpande text. 
Anledningen till att vi har valt att inte uteslutande använda oss av citat är framförallt på grund 
av att intervjupersonernas uttalanden ofta varit alltför omfattande och komplexa för att kunna 
illustreras med citat på ett tydligt sätt i förhållande till uppsatsens syfte. Utöver intervjuerna 
har vi använt oss av lagtext, förarbeten, doktrin, rapporter och utredningar från myndigheter 
samt universitetspublikationer.  

1.3 Avgränsning 

Avgränsningen av undersökningen har gjorts främst genom att vi har valt ut aktörer i vatten-
förvaltningen som vi har bedömt spelar stora roller kring dagvattenproblematiken. Fokus har 
legat på att utröna den praktiska hanteringen av dagvatten, medan den rättsliga bakgrunden 
har redogjorts för mer kortfattat och då främst i syfte att illustrera de rättsliga krav som blir 
aktuella för varje aktör. Istället för att ingående beskriva den rättsliga problematiken har vi för 
vissa avsnitt valt att hänvisa till den rättsliga utredning som vi genomförde i Den rättsliga 
hanteringen av dagvattenfrågor.  
 

                                                 
5 Nationalencyklopedin, Uppslagsord: rättssociologi, Håkan Hydén, 2009-01-08 
6 Ibid. Uppslagsord: intervjuundersökning, Jan Trost, 2009-01-11 
7 Ibid. 2009-01-11 
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2. Bakgrund – Dagvatten, problematik och miljöeffekter 

2.1 Definition av begreppet dagvatten 

Avloppsvatten är ett vitt begrepp som i regel innefattar förorenat vatten, såsom spillvatten, 
kylvatten, dagvatten, dräneringsvatten och lakvatten som kommer från deponier. Detta vatten 
leds sedermera bort genom rörledningar, diken och dylika system.8 Dagvatten, som alltså är 
en del av begreppet avloppsvatten, definieras som ”nederbördsvatten, det vill säga regn- eller 
smältvatten, som inte tränger ned i marken, utan avrinner på markytan.”9. När dagvatten, i 
form av regn eller avsmält snö, tillfälligt rinner av från hårda ytor såsom tak, byggnader, gator 
och bilar, drar det med sig olika föroreningar som till exempel tungmetaller, olja och andra 
petroleumprodukter från bilavgaser, som har deponerats i torr eller våt form på de hårda 
ytorna.10

Vatten renas naturligt i marker och ängar genom att passera ned igenom jordlagren för att till 
sist nå grundvattnet.11 Denna naturliga process, kallad perkolation, har dock minskat på grund 
av exploateringen av marken, då den inneburit att de gröna ytorna har minskat medan de 
hårda ytorna har ökat. Exploateringen av mark gör även att vattnets naturliga vägar skärs av, 
avrinningen från de hårdgjorda ytorna ökar och därmed ökar även belastningen på lednings-
nätet.12  
 
Hanteringen av dagvatten har varierat under de senaste 50 åren.13 Utvecklingen har gått från 
ett användande av kombinerade ledningssystem, vilket innebär att dag- och avloppsvatten leds 
i samma ledning, till att dagvatten och avloppsvatten leds i separata ledningar i ett så kallat 
duplikat system och således aldrig sammanblandas. Om det leds i ett kombinerat lednings-
system hamnar det tillsammans med avloppsvattnet i ett reningsverk.14 Leds det däremot i ett 
duplikat system kommer dagvattnet direkt ut i sjöar och vattendrag helt orenat och ger därmed 
en spridning av föroreningar till recipienterna.15 En av anledningarna till att dagvattenhanter-
ingen har utvecklats beror på insikten om att dagvatten innehåller en stor mängd föroreningar. 
Hur dagvattnet sedan påverkar recipienterna beror bland annat på vilken mängd föroreningar 
det innehåller samt dess pH, redoxpotential16, flöde, volym och temperatur, men även också 
på vilka egenskaper recipienten besitter.17  
 

                                                 
8 Hemsida 1 
9 SNFS 1994:7 2§ 
10 Bergström, 2005, s.9 
11 Ibid. s.9 
12 Ibid. s.9  
13 Viklander, Bäckström, Rapport Nr 2008-15, s.9 
14 Dagvattenstrategi för Stockholms stad, 2005, s.3 
15 Bergström, 2005, s.3 
16 Redoxpotential, den elektrodpotential som kan uppmätas i en cell där den ena halvcellen består av en inert 
elektrod (vanligen av platina) i kontakt med något redoxpar och där den andra halvcellen är en 
normalvätgaselektrod. 
17 Viklander, Bäckström, Rapport Nr 2008-15, s.9 
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2.2 Dagvattenproblematiken i kallt klimat 

Sverige och andra länder som har ett kallt klimat påverkas av snö och kyla.18 I urbana om-
råden med kallt klimat är den hydrologiska cykeln19 mer komplicerad för både avrinningen 
och föroreningstransporterna beroende på om nederbörden kommer i form av regn eller i form 
av snö. När det regnar avrinner vattnet direkt medan det vid snöfall sker en ackumulation, 
vilken kan bestå i en längre eller kortare tidsperiod och sedan rinner av vid ett senare tillfälle. 
En annan skillnad mellan regn och snö är att snön inte enbart transporteras hydrauliskt utan 
även tas om hand genom snöhanteringen i form av transporter och deponi. Detta ger resultatet 
att vattenbalansen förändras under vinterperioden. Under perioden vintern/våren sker den 
största avrinningen av dagvatten och främst då vid regntillfällen under snösmältningen. 
Anledningen till detta är att under vinterperioden är den area som bidrar till avrinningen större 
än under sommarperioden genom att den frusna marken har sämre infiltrationskapacitet. 
Transporten av föroreningar bestäms i sin tur av vilka föroreningar det handlar om samt av 
vilken hydraulisk kapacitet som finns i marken. Beroende på den ökade uppvärmningen, 
kallstarter av bilmotorer och slitaget av vägbanor som sker under vinterperioden förekommer 
även ett flertal förorenande ämnen i högre grad under vintern.20  
 
Vid mätningar av dagvattnets kvalitet har studier funnit att halter av klorid (vägsalter), or-
ganiskt material (vilket är biologiskt nedbrytbart), E- kolibakterier, tungmetaller och poly-
aromatiska kolväten är vanligt förekommande.21 För dagvatten som avrinner från vägarna är 
de vanligaste metallerna bly, zink, järn, koppar, kadmium, krom och nickel. Vid tidigare stu-
dier av dagvatten har fokus legat på de bioackumulativa ämnena då de ansamlas högst upp i 
näringspyramiderna, vilket gör att människan därmed i hög grad exponeras för dessa ämnen. 
Vad som dock nyligen har kommit i fokus för dagvattenmätningar är pesticider och andra 
organiska kemikalier, vilka används i den urbana miljön och även kommer från frigjorda äm-
nen genom korrosion och slitage av hårdgjorda ytor. Det faktum att samhället i hög takt stän-
digt framställer nya kemikalier och att många av dessa sedermera hittar sin väg till dagvattnet, 
gör att det ständigt kommer att tillkomma nya föroreningar i dagvattnet.22  
 
Snö, som är fruset dagvatten, är en viktig del av dagvattenhantering i kallt klimat.23 En snö-
flinga faller både långsammare och har en större yta än en regndroppe, vilket gör att den 
samlar på sig en större mängd föroreningar under sin färd. Vilken kvalitet snön har beror på 
två olika faktorer, nämligen trafikintensiteten i det granskade området och hur länge snön får 
ligga på underlaget. Snön kan deponeras antingen på land eller i vatten. När sjötippning sker 
ansamlas de partikelbundna ämnena på botten medan de lösa beståndsdelarna går in i det bio-
logiska systemet. Vid landdeponering stannar cirka 90- 99 % av de partikelbundna föro-
reningarna kvar på marken efter att snön har smält. Resultatet av det granskade kvarliggande 
sedimentet har visat sig vara mycket förorenat. Den snö som ligger på landdeponi kommer 
sedermera smälta och rinna av till dagvatten som sedan når en lokal recipient eller infiltreras i 
marken.  
 
Den halkbekämpning som våra vägar i Sverige utsätts för under vinterhalvåret innebär årligen 
tusentals ton av salt och sand. Det sediment som bildas av denna halkbekämpning följer an-

                                                 
18 Ibid. s.11 
19 Hydrologisk cykel, vattnets kretslopp, vattnets ständiga cirkulation mellan hav, atmosfär och land 
20 Viklander, Bäckström, Rapport Nr 2008-15, s.11 
21 Ibid. s.9 
22 Ibid. s.9 
23 Ibid. s.17 
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tingen med smältvattnet, stannar kvar på vägen eller hamnar på en snödeponi. Det kvar-
varande sedimentet på vägarna kommer antingen att sopas upp, virvla upp i luften eller sköl-
jas bort av regn. För att komma till rätta med den miljöbelastning som sker under vinterhalv-
året krävs en helhetssyn gällande snöröjning, transporter, snödeponering och även att ett 
omhändertagande av smältvatten och sediment sker. Snö, som innehåller mycket föroreningar, 
bör alltså omhändertas på ett så miljöriktigt sätt som möjligt.24  
 
För att närma sig problemet med föroreningar i dagvatten måste deras ursprung lokaliseras 
och kontrolleras.25 Genom att finna punktkällor kan en eliminering eller i vart fall en minsk-
ning av föroreningar ske. I många fall är det dock de diffusa utsläppskällorna som är grunden 
till de stora problemen. De diffusa utsläppen kommer från trafiken, luftföroreningar och 
byggnadsmaterial, vilka är källor som är svåra att få bukt med. Många luftburna metaller och 
svavel införs från utlandet, men våra egna lokala och regionala föroreningar har också stor 
påverkan. Detta påvisades bland annat när vi övergick till svavelfattig eldningsolja och där-
med kunde minska svavelhalten i Sverige. Ett resultat av minskningen kan ses på den avtag-
ande korrosionen av metaller som frigörs i dagvatten. Vidare har även en reducering av bly i 
luftnedfallet påvisats när vi övergick från bensin innehållande bly till blyfri bensin. Detta vi-
sar alltså vår egen påverkan på föroreningsmängden i dagvattnet.26  
 

2.3 Miljöeffekter och förhållandet till de nationella miljömålen 

Dagvattenplaneringen bör grundas på en ekologiskt hållbar samhällsutveckling med utgångs-
punkt i de nationella miljömålen.27 Miljömålen är en beskrivning av hur ett önskat natur-
tillstånd ska se ut och är 16 stycken till antalet. I Maria Viklanders och Magnus Bäckströms 
rapport28 från 2008 redogör de för att åtminstone sex miljömål blir av relevans för dagvatten. 
Nedan följer en redogörelse för hur dessa miljömål kan komma att fungera som ett verktyg 
inom dagvattenproblematiken specifikt: 
 

- Bara naturlig försurning. Studier har visat att dagvatten från vissa typer av områden 
har ett lågt eller ibland mycket lågt pH-värde. Detta har visat sig främst under våren då 
snösmältningen har resulterat i en så kallad surstöt.  

 
- Ingen övergödning. Dagvatten kan ibland föra med stora mängder fosfor och kväve 

till recipienterna, dock är det vanligtvis andra källor som bidrar till tillförseln av dessa 
ämnen.   

 
- Giftfri miljö. Dagvatten är ofta den dominerande källan för tillförseln av till exempel 

tungmetaller, PAH: er, pesticider, fenoler, ftalater, dioxiner och så vidare.  
 
- Grundvatten av god kvalitet. Dagvatten når grundvattnet naturligt eller genom infil-

tration och öppna diken etc. Att dagvatten innehåller lösa delar av tungmetaller gör att 
det finns risk för att dagvattnet förorenar grundvattnet, dock kan dagvatteninfil-
trationen hjälpa till att bevara den naturliga balansen i grundvattnet i urbana områden.  

 

                                                 
24 Ibid. s.17 
25 Bergström, 2005, s.8 
26 Ibid. s.8 
27 Viklander, Bäckström, Rapport Nr 2008-15, s.19 
28 Viklander, Bäckström, Rapport Nr 2008-15 
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- Myllrande våtmarker. Anläggningar av artificiella våtmarker har i Sverige ökat för 
att kunna behandla dagvattnet. Frågan är om dessa våtmarker kan klassas som natur-
liga eller som behandlingsanläggningar, erfarenheten har visat att de bidrar till god 
biodiversitet.  

 
- God bebyggd miljö. Inom detta miljömål ryms såväl estetiska som hygieniska aspek-

ter. Dagvattenanläggningar såsom dammar och våtmarker kan anses berika den estet-
iska utformningen i de svenska städerna, men å andra sidan kan de även medföra hy-
gieniska risker då spillning från fåglar och djur kan förorena dagvattnet.29   

 

                                                 
29 Ibid. s.19 
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3. Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt
 
År 2000 antog Europaparlamentet och Rådet direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram 
för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område - EU:s ramvattendirektiv. Ramvatten-
direktivets huvudsakliga syfte är att upprätta en ram för skyddet av samtliga vattenföre-
komster i Europa30 och det primära målet är att uppnå en ”god status” för allt vatten i Europa 
till senast år 2015.31 Ramvattendirektivet kräver att vattenförvaltningen baseras på vattnets 
naturliga avrinningsområden32 istället för att baseras på geografiska eller administrativa grän-
ser, av den enkla anledningen att vatten normalt är gränsöverskridande.33 Följaktligen har 
Sveriges landområden och kustvattenområden indelats i fem olika vattendistrikt; Botten-
vikens, Bottenhavets, Norra Östersjöns, Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt,34 en 
indelning som främst har baserats på avrinningsområdenas naturliga sammanlänkning med de 
stora havsbassängerna i Östersjön.35 Bottenvikens vattendistrikt omfattar i huvudsak Norr-
bottens och Västerbottens vatten, med huvudavrinningsområdena från och med Torneälven 
till och med Öreälven.36 Vattenmyndighet för Bottenvikens vattendistrikt är en särskilt in-
rättad enhet vid länsstyrelsen i Norrbottens län,37 men övriga länsstyrelser i distriktet har 
också en viktig roll i vattenförvaltningen och ska bland annat inrätta ett beredningssekretariat 
med uppgift att biträda vattenmyndigheten.38 För varje vattenmyndighet finns även en 
särskild vattendelegation, vars uppgift är att fatta beslut inom vattenmyndighetens 
ansvarsområde.39 Det är landshövdingen för Norrbottens län som är ordförande i 
vattendelegationen för Bottenvikens vattendistrikt.40  
 

3.1 Vattenmyndighetens roll i vattenförvaltningen och i dagvattenpro-
blematiken 

När det är frågan om planeringen av förvaltningen av vattnet i Bottenvikens vattendistrikt har 
vattenmyndigheten en nyckelroll, då det är vattenmyndigheterna som har huvudansvaret för 
förvaltningen av kvaliteten på vattnet i de olika distrikten41 och således även för att genom-
föra ramvattendirektivets krav. Vattenmyndigheternas arbete och ansvarsområden finns regle-
rat i förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (VFF). VFF bygger 
på ramvattendirektivets bestämmelser och hänvisar även direkt till direktivets artiklar och 
bilagor i flera fall.42 I stora drag sträcker sig vattenmyndigheternas ansvar från planering av 
arbetet på ett sätt som uppmuntrar och möjliggör samverkan av alla som berörs eller är in-
tresserade,43 till att arbeta fram den förvaltningsplan som är det samlade dokumentet om 
                                                 
30 Direktiv 2000/60/EG preambeln  p.40 
31 Ibid. artikel 4 
32 Ibid. artikel 3(1) 
33 Ramdirektiv för vatten, Slå upp det! s.4 
34 5 kapitlet 10§ 1st MB 
35 Prop. 2003/04:57 s.8 
36 2 kapitlet 1§ VFF 
37 Förordning (2007:825) 22§ 
38 Ibid. 27§ 
39 Ibid. 23§ 
40 Ibid. 24§ 3st 
41 5 kapitlet 11 § 1st MB  
42 Se bl.a. 1 kapitlet 4§ och 3 kapitlet 1§ VFF  
43 2 kapitlet 4§ VFF  
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distriktets vatten, vilken ska styra förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön under den 
kommande 6-åriga genomförandecykeln av ramvattendirektivet44 med början 2010. Förvalt-
ningsplanen är ett mycket omfattande dokument som baseras på arbetet under den första 6-
åriga genomförandecykeln av ramvattendirektivet. Den ska bland annat innehålla information 
om: 

- distriktets geografiska utformning, 
- distriktets vattenkvalitet, 
- vilka huvudsakliga källor till förorening och påverkan på vattnet som finns och som är 

orsakade av mänsklig verksamhet, både i form av punktkällor och av diffusa källor, 
- de miljökvalitetsnormer som är fastställda samt 
- de åtgärder som har vidtagits och de åtgärder som planeras för att målet god status ska 

kunna nås.45  
 
Tanken är att förvaltningsplanen ska tjäna som planeringsunderlag vid beslut hos samtliga 
berörda myndigheter och samtidigt utgöra ett kontinuerligt verktyg för kommunikation till 
allmänheten och andra intressenter.46 Den första förvaltningsplanen ska vara färdigställd och 
beslutad om senast till den 22 december 2009.47 Vattenförvaltningsarbetet bedrivs således 
cyklist på ett sätt som kan illustreras i följande figur: 
 

 
 
Figur 1. Vattenförvaltningscykeln. 
Källa: Naturvårdsverket, Rapport 5489, 2005, s.16 
 

                                                 
44 5 kapitlet 1§ VFF  
45 Bilaga 1 VFF  
46 Naturvårdsverket, Rapport 5489, 2005, s.62 
47 5 kapitlet 1§ 2st VFF 
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3.1.1 Rättslig bakgrund 

Både i EG-rätten och i svensk rätt återfinns krav som rör hanteringen av dagvatten och i detta 
avsnitt tänkte vi beskriva de huvudsakliga rättsliga kraven som blir aktuella för vatten-
myndighetens del.48  Som framgått ovan är det vattenmyndigheten som bär huvudansvaret för 
genomförandet av ramvattendirektivet i Sverige och det är i samband med det arbetet som de 
rättsliga kraven rörande dagvattenhanteringen aktualiseras på myndigheten. Åtminstone ett 
par artiklar i ramvattendirektivet får relevans för dagvattenhanteringen, även om dagvatten 
som begrepp överhuvudtaget inte nämns i direktivet. Med hänsyn till att dagvatten ofta inne-
håller en mängd olika föroreningar, kan nämligen medlemsstaternas hantering av dagvattnet 
komma att spela en direkt roll för att ramvattendirektivets mål ska kunna nås. Det är då främst 
genom den påverkan dagvattnet har på recipienterna om det leds ut till sjöar och vattendrag 
utan att renas innan som får betydelse. Av relevans är även principen om icke-försämring i 
ramvattendirektivet, vilken uppställer att kvaliteten på en vattenförekomst inte får försämras. 
För vattenmyndighetens del är det framförallt åtgärdsprogrammens utformning och innehåll 
med avseende på föroreningsproblematiken som blir av relevans, genom att det är vatten-
myndigheten som ansvarar för att ta fram åtgärdsprogrammen.49 Ett åtgärdsprogram är ett 
slags strategiskt planeringsdokument för det praktiska genomförandet av en beslutad miljö-
kvalitetsnorm.50

 
Artikel 11 i ramvattendirektivet reglerar vad åtgärdsprogrammen ska och/eller kan innehålla. 
Artikeln är omfattande och kompletteras även av bestämmelser i bilaga VI del A till direk-
tivet. Direktivet innehåller bland annat många åtgärder specifikt avsedda för att komma åt för-
oreningsproblematiken, för vilken dagvattenhanteringen alltså får betydelse. Bland annat 
ställs krav på åtgärder i form av: 

- förhandsreglering för utsläpp från punktkällor51, som till exempel miljöfarliga 
verksamheter som hanterar dagvatten,  

- inrättande av nödvändiga åtgärder och regleringar för att komma åt och minska den 
diffusa påverkan52, vilket är av vikt då diffus påverkan är en stor källa till förorening i 
dagvatten,  

- krav på åtgärder som förbjuder direkta utsläpp av förorenande ämnen med vissa 
undantagsmöjligheter53 samt  

- krav på åtgärder i syfte att minska spill av förorenande ämnen från tekniska 
installationer och för att minska oavsiktliga utsläpp genom olyckshändelser, till ex-
empel på grund av översvämningar.54  

 
Kravet på förhandsreglering för utsläpp från punktkällor kan innefatta till exempel förbud mot 
utsläpp till vatten av vissa ämnen från verksamheten eller att en tillståndsprövning eller re-
gistrering av verksamheten genomförs, där utsläppsgränser fastställs i enlighet med bindande 
krav i den nationella lagstiftningen.55 Vidare framgår att de åtgärder som är nödvändiga för 
att direktivets artikel 10 ska uppnås ska ingå i åtgärdsprogrammen.56 Artikel 10 innehåller 
bland annat krav på att åtgärder ska vidtas för att kontrollera och minska utsläppen av 

                                                 
48 En mer omfattande genomgång av de rättsliga kraven rörande dagvatten finns i Söderberg, Westholm, 2008 
49 6 kapitlet 1§ VFF  
50 Naturvårdsverket, Rapport 5489, 2005, s.47 
51 Direktiv 2000/60/EG artikel 11.3.g 
52 Ibid. artikel 11.3.h 
53 Ibid. artikel 11.3.j 
54 Ibid. artikel 11.3.l 
55 Ibid. artikel 11.3.g 
56 Ibid. artikel 11.3.a 
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förorenande och prioriterade ämnen - både från punktkällor och diffusa källor - och 
hänvisning görs även till andra relevanta EG-rättsakter på området.57 Här nämns exempelvis 
avloppsvattendirektivet58, vilket i korthet föreskriver att allt avloppsvatten - där även 
dagvatten ingår i definitionen av avloppsvatten från tätbebyggelse59 - ska samlas upp och 
genomgå någon form av kontroll och sekundär rening innan det släpps ut.60 En mer detaljerad 
beskrivning av avloppsvattendirektivets innehåll finns i avsnitt 4.2 nedan. 
 
I svensk rätt är det 6 kapitlet VFF som reglerar vattenmyndighetens ansvar vad gäller åtgärds-
programmens upprättande och innehåll och hänvisning görs bland annat direkt till artikel 11.3 
och 11.4 i ramvattendirektivet.61 Här finns även exempel på åtgärder som ska finnas med i 
åtgärdsprogrammen för vattendistriktet, med fokus på att komma åt och minska förorening av 
vatten.62 Som exempel kan nämnas att åtgärder för att i erforderlig mån åstadkomma om-
prövning av tillstånd till eller villkor för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet utpekas 
särskilt63, liksom åtgärder för att hindra eller reglera diffusa utsläpp av förorenande ämnen.64 
Dessa särskilt utpekade problemområden är, som vi snart ska se, inte några som tycks ha 
prioriterats av vattenmyndigheten för Bottenvikens vattendistrikt under den första genom-
förandecykeln av ramvattendirektivet. 
 

3.1.2 Brister i det rättsliga systemet 

De miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram som ska tas fram av vattenmyndigheten i syfte 
att genomföra ramvattendirektivet faller under och styrs av den generella rättsliga regleringen 
av miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram i Sverige, vilken återfinns i 5 kapitlet MB. Det 
finns således ingen särreglering av dessa instruments praktiska genomförande med avseende 
på just vattenförvaltningen, utan myndigheterna är bundna vid de förutsättningar som svensk 
rätt i övrigt stipulerar.  Detta kan komma att innebära svårigheter med att uppfylla ramvatten-
direktivets krav i Sverige, då det i den svenska rätten finns flera påtalade brister vad gäller just 
det praktiska genomförandet av miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram. Bristerna kring 
detta - tillsammans med en del andra svårigheter i genomförandet - har även uppmärksammats 
av vattenmyndigheten för Bottenvikens vattendistrikt, där man menar på att förtydliganden 
och preciseringar kring instrumenten är nödvändiga.65

 
En av de främsta bristerna när det gäller miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram handlar om 
den rättsverkan instrumenten har. I svensk rätt ligger ansvaret för uppfyllandet av miljö-
kvalitetsnormer och genomförandet av åtgärdsprogram på myndigheter – inklusive domstolar 
– och kommuner66 och det är endast för dessa som normerna och programmen är rättsligt bin-
dande, främst genom att de är skyldiga att vidta de åtgärder som enligt programmen ankom-
mer på dem.67 Myndigheterna ska säkerställa att en beslutad miljökvalitetsnorm uppfylls och 
detta ska ske genom beaktande av normen vid prövning om tillåtlighet, tillstånd, godkän-

                                                 
57 Ibid. artikel 10 
58 Direktiv 91/271/EEG om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse 
59 Ibid. artikel 2.1 
60 Ibid. artikel 1.A, artikel 4 samt artikel 15 
61 6 kapitlet 1§ 1st VFF  
62 6 kapitlet 5§ VFF  
63 6 kapitlet 5§ 1st 2p VFF  
64 6 kapitlet 5§ 1st 4p VFF  
65 Vattenmyndigheten Bottenviken, Samarbete för bättre vatten, 2008, s.XI 
66 5 kapitlet 3§ och 5 kapitlet 8§ MB  
67 5 kapitlet 8§ MB  
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nande, dispens och anmälningsärenden, vid tillsyner samt genom föreskrifter och vid plan-
läggning av mark och vatten.68 Enskilda aktörer binds således inte av normerna eller program-
men utan berörs endast indirekt genom myndigheternas beslut och styrning.69 Bristen på rätts-
verkan medför svårigheter att praktiskt genomdriva åtgärderna på grund av att myndigheterna 
är bundna vid de regler och rättsmedel som finns i MB, där de allmänna hänsynsreglerna i 2 
kapitlet utgör de huvudsakliga materiella miljökraven som kan ligga till grund för åtgärder 
riktade mot enskilda.70 Till exempel kan det vara svårt att stoppa eller komma åt och minska 
föroreningar från dels befintliga verksamheter och dels verksamheter som inte kräver till-
stånd, genom den begränsade räckvidden som 16 kapitlet 5§ MB har samt genom det väsent-
lighetsrekvisit som stoppreglerna i 2 kapitlet 9-10§§ MB innefattar.71  
 
En del av problematiken ligger i vad begreppet säkerställa i 3 kapitlet 5§ MB egentligen inne-
bär. Det råder nämligen osäkerhet kring tolkningen av denna skyldighet för myndigheterna72 
och det lämnas heller inte någon förklaring till begreppet i förarbetena till MB.73  
Miljöbalkskommittén diskuterar problematiken i en statlig utredning från 200574 och menar 
där på att lagtextens utformning ger utrymme för en väldigt långtgående tolkning av 
begreppet, innebärande att myndigheter och kommuner är skyldiga att se till att normerna 
klaras vid varje enskilt ärende och därmed att varje myndighet som utövar någon form av 
förprövning eller tillsyn vid varje sådan prövning skall föreskriva samtliga nödvändiga 
åtgärder som krävs för att klara normen.75 Kommittén bedömer dock ett sådant högt ställt 
krav som orimligt av flera skäl,76en bedömning som vi för övrigt delar. Dels anges praktiska 
skäl genom att det i stort sett är praktiskt omöjligt att uppfylla en miljökvalitetsnorm genom 
föreskrifter i ett enskilt ärende och dels anges rättviseskäl genom att funktionen att fördela 
krav mellan flera olika verksamheter och påverkare riskerar att sättas ur spel, bland annat 
genom att diffusa källors bidrag inte behöver tas i beaktande i lika stor utsträckning om 
mycket höga krav istället ställs på de identifierade punktkällorna.77 Kommittén - och vi likaså 
- förespråkar därför en mildare tolkning av begreppet och menar på att säkerställandet av en 
miljökvalitetsnorm istället måste ske på ett sätt som medger att samtliga bidragande orsaker 
till överskridandet kan beaktas, bördorna kan fördelas rättvist och kostnadseffektivt och olika 
åtgärder kan vägas mot varandra.78 Denna helhetsbild kan uppnås genom upprättande av ett 
åtgärdsprogram där de aktuella åtgärderna anges samt hur kraven skall fördelas mellan olika 
aktörer79 och en sådan helhetsbild är även en nödvändig förutsättning för att en 
miljökvalitetsnorm ska kunna nås.80 Som framgått ovan i avsnitt 3.1.1 stöds denna tolkning 
även av ramvattendirektivets artikel 11, genom att tanken bakom miljökvalitetsnormer och 
åtgärdsprogram är att uppnå en helhetsbild och komma åt och minska föroreningarna från 
samtliga bidragande föroreningskällor i syfte att uppnå god status. 
 

                                                 
68 5 kapitlet 3§ MB  
69 Prop.1997/98:45, Del 1, s.250 
70 SOU 2002:107 s.168 
71 För en utförligare diskussion kring problematiken se Söderberg, Westholm, 2008, s.27ff 
72 SOU 2005:59 s.118 
73 Prop.1997/98:45 
74 SOU 2005:59 
75 Ibid. s.118 ff 
76 Ibid.s.119 
77 Ibid.s.119 
78 Ibid.s.119 ff 
79 Ibid.s.20 
80 Ibid. s.119 
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Mot bakgrund av det svenska rättsläget blir en viktig fråga huruvida svensk rätt uppfyller EG-
rätten i detta avseende, en fråga som fått ett negativt svar i två olika SOU-utredningar.81 EG-
domstolen har genom uttalanden i ett flertal rättsfall fastställt att medlemsstaternas nationella 
lagstiftningar måste garantera ett säkert genomförande av miljökvalitetsnormer, bland annat 
genom att de ska antas i bindande form och kunna grunda både rättigheter och skyldigheter 
för enskilda,82 vilket inte kan anses vara fallet i Sverige idag. Förslag till skärpningar av reg-
lerna är bland annat att 2 kapitlet MB förändras så att miljökvalitetsnormernas rättsverkan mot 
enskilda förtydligas och skärps samt att åtgärdsprogrammens verkan förändras på ett sätt som 
möjliggör åtgärder direkt mot enskilda påverkare.83 Exempel på sådana åtgärder är att införa 
liknande föreskrifter för åtgärdsprogram som idag finns för miljöskyddsområden.84 I sådana 
föreskrifter kan krav på skyddsåtgärder och försiktighetsmått riktas direkt mot enskilda verk-
samheter oavsett om de har tillstånd eller inte85 och föreskrifterna bryter även rättsverkan i 
tillstånd.86

 
En annan brist i det svenska systemet som kan inverka negativt på Sveriges möjligheter att 
uppfylla ramvattendirektivet är det faktum att de 16 nationella miljömålen inte är rättsligt 
bindande, vilket kan innebära praktiska svårigheter med att uppfylla dem.87 Som framgick i 
avsnitt 2.3 kan även dagvattenhanteringen påverka möjligheterna att uppfylla flera av miljö-
målen. Miljömålen måste ofta omsättas i förordningar, föreskrifter, regeringsuppdrag eller 
liknande för att kunna uppnås och riskerar därför att bli tandlösa på områden där sådana styr-
medel saknas.88 Även om de 16 antagna miljömålen utgör ytterligare preciseringar av inne-
hållet i begreppet hållbar utveckling i 1 kapitlet 1§ MB89 och således ska användas - och även 
i praktiken används av domstolarna - som vägledning vid tolkningen av hållbarhets-
begreppet90, så innebär avsaknaden av rättsligt bindande form att det praktiska hänsyns-
tagandet till miljömålen i princip omöjliggörs där sådant tolkningsutrymme saknas. Vidare 
har påpekats att 11 kapitlet MB, vilket reglerar vattenverksamhet, behöver moderniseras på ett 
sätt som överensstämmer med ramvattendirektivets krav och även med övriga delar av MB.91  
 

3.2 Praktiskt genomförande av ramvattendirektivet 

För att få reda på hur Bottenvikens vattendistrikt i praktiken ligger till när det gäller genom-
förandet av ramvattendirektivet samt för att klargöra deras syn på dagvattenfrågor, genom-
förde vi en intervju i november 2008 med två personer anställda vid Bottenvikens vatten-
myndighet; Maria Renberg (Miljöjurist) och Peter Wihlborg (Vattensamordnare). De förklarar 
att vattenmyndighetens roll främst är planerande och att den viktigaste funktionen är att för-
ankra deras arbete hos andra aktörer, såsom kommuner och tillsynsmyndigheter. Bedöm-
ningen de gör är att de ligger i fas med de tidsramar som ställts upp, åtminstone formellt, men 
att arbetet är komplext bland annat med anledning av att det är många delmoment som ska 

                                                 
81 SOU 2005:113 och SOU 2005:59 
82 SOU 2005:113 s.92 
83 Ibid. s.22 ff 
84 Ibid. s.86 
85 7 kapitlet 20§ 1st MB  
86 24 kapitlet 1§ 1st MB  
87 Vattenmyndigheten Bottenviken, Samarbete för bättre vatten, 2008, s.X 
88 Ibid. s.X 
89 Prop. 1997/98:45, del 2, s.8 
90 Michanek, Zetterberg, 2008, s.110 
91 Vattenmyndigheten Bottenviken, Samarbete för bättre vatten. s.XI 
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byggas upp från grunden.92 De anser att de nu börjar få den helhetssyn över distriktets vatten 
som är nödvändig, men att det finns en hel del brister och luckor i materialet samt att det är 
svårt att bedöma om varje moment uppfylls till fullo, eftersom det alltid är en fråga om re-
surser och avvägningar. När det gäller deras övergripande ansvar uttrycker Wihlborg bland 
annat följande: 

 
”Mycket av de riktlinjer som vi fått har även varit vaga och otydliga till sin struktur, och även 
när det gäller ansvarsfördelningen är det svårt. Bland annat när det handlar om ansvaret mellan 
vattenmyndigheterna eftersom vi är uppdelade och det inte finns någon ”chef” som har det 
övergripande samordningsarbetet vattenmyndigheterna emellan. Förutsättningarna mellan di-
strikten är ju även olika genom att miljöproblemen ser olika ut.”(Peter Wihlborg, 2008) 

 
Uppfattningen att samordningen är bristfällig är något som Bottenvikens vattenmyndighet 
även uttrycker i sin samrådshandling från 2008, där de efterfrågar tydligare ramar för de olika 
myndigheternas ansvar samt en stärkt nationell samordning av vattenfrågorna.93 Bakgrunden 
till uppfattningen om bristande samordning är i korthet att ramvattendirektivets implemente-
ring i svensk rätt har inneburit att en ny förvaltningsnivå har införts i samhället vad gäller 
vattenfrågor, och denna förvaltningsnivå är inte helt lätt att sammanfoga med den traditionella 
hanteringen av vattenfrågor, samtidigt som tydligheten saknas i hur målen ska uppnås eller 
hur målkonflikter mellan olika intressen ska lösas.94

 

3.2.1 Samverkan och samarbete inom Bottenvikens vattendistrikt  

En viktig grundtanke i ramvattendirektivet är att genomförandet ska bygga på samarbete och 
samverkan mellan alla som berörs eller har ett intresse i vattenförvaltningen.95 Samverkans-
tanken har även införlivats i den svenska rätten genom att vattenmyndigheten ska planera sitt 
arbete så att deltagande uppmuntras samt att de ska samråda med de myndigheter, kommuner, 
organisationer, verksamhetsutövare och enskilda som berörs innan beslut fattas i frågor av 
större betydelse.96 För detta syfte har 13 så kallade vattenråd inrättats för Bottenvikens 
vattendistrikt och tanken är att de från början ska vara med och utforma tankar och förslag 
kring olika vattenfrågor.97 Peter Wihlborg beskriver det arbetet på följande sätt: 
 

”Det har inrättats så kallade vattenråd för samverkan och alla de grupperna är igång och funge-
rar. Tanken bakom vattenråden är att få lokal anknytning och kunskap, så att vi kan bolla förslag 
till åtgärder mellan varandra. Åtgärder behöver inte vara absoluta - och kommer inte heller att 
vara det från vår sida - utan tanken är ju att man resonerar sig fram till vad som fungerar bäst för 
just det vattnet och till den åtgärd som är mest kostnadseffektiv i ett specifikt fall. Vattenråden 
sitter på lokalkunskap som är nödvändig för att veta vilka åtgärder som fungerar bäst just där. 
Det handlar alltså om en tvåvägskommunikation.”(Peter Wihlborg, 2008) 

 
Grundtanken bakom vattenråden kan således i första hand sägas vara att få lokal kunskap från 
dem som är insatta i frågor kring miljö och miljöpåverkan inom ett specifikt område och som 
kan bli berörda av åtgärderna. På frågan om det finns några negativa effekter med att arbeta 
på detta sätt uttrycker sig Peter såhär: 

                                                 
92 Peter Wihlborg, 2008 
93 Vattenmyndigheten Bottenviken, Samarbete för bättre vatten, 2008, s.X 
94 Ibid. s.X 
95 Direktiv 2000/60/EG preambeln p.14 
96 2 kapitlet 4§ VFF  
97 Hemsida 2 
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”Det negativa med samverkan i form av vattenråd är ju framförallt att det tar sådan tid. Pro-
blem uppstår även på grund av att all samverkan omfattar så stora områden samt att de stora 
aktörerna - såsom vattenkraftproducenter och skogsindustrin - är de som hörs mest, medan 
miljövårdsintressen såsom fiske och naturintressen hamnar i skymundan och inte alltid ens 
finns representerade. Det handlar ju framförallt om resurser hos den enskilde aktören. Stora 
aktörer kan jobba heltid med att få fram argument, medan små ideella organisationer inte har 
samma tid och pengar att lägga på dessa frågor. De stora organisationerna kan således vara 
svårare att få att backa, eftersom de har så mycket resurser att lägga på dessa frågor och jobbar 
heltid med det.”(Peter Wihlborg, 2008) 

 
Baksidan är alltså enligt vattenmyndigheten själv dels tidsaspekten och dels det faktum att 
miljövårdsintressen ofta hamnar i skymundan, eftersom de stora och ofta miljöstörande ak-
törerna har mer resurser i form av både pengar och tid att lägga på att bevaka sina intressen, 
en aspekt som kan innebära svårigheter med att uppnå ramvattendirektivets krav. Vi anser att 
de negativa sidorna är oroväckande framförallt med hänsyn till riskerna med att större hänsyn 
tas till typiskt sett stora miljöstörande verksamheter vid utformandet av åtgärdsprogrammen 
och förvaltningsplanen. Genom att stora aktörer har mer resurser och även mer att vinna på att 
bevaka sina intressen, föreligger även en inte obetydlig risk för att de i större utsträckning kan 
påverka vattenmyndighetens ställningstaganden till sin fördel, i värsta fall på bekostnad av 
vattenkvaliteten. De negativa effekterna av samverkan och samarbete med framförallt privata 
aktörer bör därmed enligt vår mening inte underskattas. Vidare påpekar intervjupersonerna 
även vikten av att få med kommunerna i arbetet, vilket inte verkar vara så lätt alla gånger:  
 

”Det är viktigt att få med kommunerna i arbetet, vilket kan vara svårt. Framförallt när det gäller 
samverkan över de geografiska gränserna, eftersom många är väldigt lokalpatriotiska och inte 
särskilt intresserade av vad som händer utanför den egna kommunens gränser” 
 
”Det händer även när vi riktar krav på åtgärder mot kommuner att de hävdar planmonopol, ef-
tersom de inte vill genomföra vissa åtgärder, men då får man snällt påpeka att denna nya lag-
stiftning faktiskt kör över det kommunala planmonopolet och att vi har rätt att bestämma i dessa 
frågor.”(Peter Wihlborg, 2008)  

 
Med uttalandet att vattenmyndigheten kan bryta igenom det kommunala planmonopolet har vi 
utgått ifrån att Peter Wihlborg syftar på att kommunerna måste iaktta fastställda miljö-
kvalitetsnormer i sin planläggning98 och att länsstyrelsen har möjlighet att överpröva en 
detaljplan eller områdesbestämmelser som inte tar hänsyn till en fastställd miljökvalitets-
norm.99 Denna möjlighet tillkommer dock alltså länsstyrelsen generellt och inte specifikt just 
vattenmyndigheten. Vattenmyndigheten som sådan har således inga särskilda befogenheter i 
lagstiftningen att köra över kommunerna när det gäller planfrågor, även om en sådan möjlig-
het har efterfrågats av bland annat miljöbalkskommittén.100 Vidare får skyldigheten för 
kommuner att genomföra de åtgärder som föreskrivs i åtgärdsprogram101 betydelse i samman-
hanget, genom att åtgärdsprogrammen är bindande för kommunerna och bundenheten även 
gäller vid planläggning av mark och vatten.102 Bestämmelsen i 5 kapitlet 8§ MB kan dock 
inte, enligt Miljöbalkskommittén, tolkas på så sätt att den kan användas för att tvinga 
kommuner att anta, ändra eller upphäva en detaljplan103, vilket innebär att varken läns-
                                                 
98 2 kapitlet 2§ 3st PBL  
99 12 kapitlet 1§ 1st 3p PBL  
100 SOU 2002:107 s.87 
101 5 kapitlet 8§ MB  
102 Se avsnitt 3.1.2 
103 SOU 2005:113 s.84 

15 
 



styrelsen eller vattenmyndigheten med rättsliga medel kan tvinga en kommun som förhåller 
sig passiv - och således inte planlägger mark och vatten - att planera i enlighet med ett åt-
gärdsprogram. Bestämmelsen i 12 kapitlet 6§ PBL, genom vilken regeringen kan rikta ett 
planföreläggande gentemot en passiv kommun, är heller ingen möjlighet i denna situation, 
eftersom varken miljökvalitetsnormers uppfyllande eller åtgärdsprogrammens genomförande 
utgör grund för ett sådant föreläggande.104 En annan begränsning ligger i att varken läns-
styrelsen eller vattenmyndigheten har möjlighet att överpröva en detaljplan eller områdes-
bestämmelser som inte tar hänsyn till ett åtgärdsprogram som sådant, utan endast i de fall där 
en miljökvalitetsnorm kränks av planen är en sådan prövning möjlig.105 Av denna anledning 
har bland annat Lena Gipperth i sin utredning kring miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram 
föreslagit att kopplingen mellan framförallt åtgärdsprogram och PBL måste stärkas, så att 
kommunerna i större utsträckning måste ta hänsyn även till åtgärdsprogrammen i sin 
planläggning.106 Vi kan således konstatera att Wihlborgs uttalande om att vattenmyndigheten 
anser sig kunna bryta igenom det kommunala planmonopolet inte överensstämmer med 
gällande rättsläge, eftersom det saknas en sådan koppling mellan PBL och åtgärdsprogram i 
lagstiftningen idag.  
 
Det kan så långt konstateras att det enligt intervjupersonerna finns både positiva och negativa 
sidor med att samarbeta med lokala aktörer i vattenförvaltningen. Vi bör dock ha i åtanke att 
detta arbetssätt - det vill säga att samverkan och samarbete ska ske över geografiska och ad-
ministrativa gränser - nyligen är infört i den svenska vattenförvaltningen, samtidigt som styr-
ningen måste bedömas som svag från nationellt håll, vilket innebär att vi nog får ha tålamod 
med att det kan ta lite tid innan samarbetet flyter på ett smidigt sätt.  
 

3.2.2 Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram 

Som tidigare framgått är det vattenmyndigheten som ansvarar för att ta fram förslag till miljö-
kvalitetsnormer samt de åtgärdsprogram som är nödvändiga för att uppnå dessa normer, och 
vattendelegationen som sedan fattar besluten om dessa. Det slutliga beslutet om åtgärds-
programmen ska vara fattat senast till den 22 december 2009.107 Vattenmyndigheten ansvarar 
således endast för att ta fram förslagen och inte för själva genomförandet av åtgärderna.108 
Tanken från vattenmyndighetens sida är dock att åtgärdsprogrammen för Bottenvikens 
vattendistrikt ska peka ut dels de myndigheter och kommuner som är ansvariga och dels 
specifikt vad de är skyldiga göra, samtidigt som de till stor del lämnar öppet hur problemen 
ska lösas.109 Intervjupersonerna menar på att vattenmyndigheten inte har någon 
kontrollfunktion efter att ansvaret för genomförandet har lämnats över till andra myndigheter 
och kommuner, utan det anses vara upp till de ansvariga myndigheterna att hitta den mest 
kostnadseffektiva lösningen bland de metoder och åtgärder som ges som förslag. Uppföljning 
och utvärdering av hur vattnet i distriktet mår sker istället när nästa statusklassificering 
påbörjas av vattenmyndigheten, vilken kan ge en indikation på hur andra myndigheter sköter 
sig samt om ytterligare åtgärder behöver vidtas för att kvalitetsmålen ska kunna nås.   
 

                                                 
104 12 kapitlet 6§ och 12 kapitlet 1§ PBL  
105 12 kapitlet 1§ PBL  
106 SOU 2005:113 s.25 
107 6 kapitlet 2§ VFF  
108 Peter Wihlborg, 2008 
109 Ibid. 
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Enligt Maria Renberg ska de miljökvalitetsnormer som antas vara i form av rättsligt bindande 
gränsvärden, det vill säga skall-värden som inte får över- eller underskridas efter den 22 de-
cember 2015 i enlighet med VFF och det är även utgångspunkten för vattenmyndigheten.110 
Vi delar inte denna tolkning av lagstiftningen utan anser att rättsläget är oklart på denna 
punkt, dels eftersom ramvattendirektivet definierar miljökvalitetsnormer i form av riktvärden 
som inte bör över- eller underskridas efter en viss tidpunkt111 och dels eftersom VFF inte ut-
tryckligen stadgar något om bindande gränsvärden, utan istället talar om att kvalitetsmål ska 
fastställas så att statusen inte försämras och så att en god status uppnås.112 Vidare hänvisar 
VFF till 5 kapitlet MB vad gäller definitionen av miljökvalitetsnormer113 och där definieras 
miljökvalitetsnormer både i form av gränsvärden och i form av riktvärden.114 Vad som gäller 
angående detta måste alltså enligt oss bedömas som oklart, en problematik som vi även dis-
kuterar i Den rättsliga hanteringen av dagvattenfrågor115, medan vattenmyndigheten tycks ha 
gjort en mer långtgående tolkning av rättsläget. Möjligtvis är det kravet på icke-försämring 
tillsammans med kvalitetskravet god status som har föranlett att vattenmyndigheten anser att 
miljökvalitetsnormerna ska skrivas i form av gränsvärden istället för i form av riktvärden. En 
sådan tolkning av rättsläget är även en fördel för att principen om icke-försämring ska kunna 
tillgodoses.116

  
Att miljökvalitetsnormerna ska anges som gränsvärden innebär dock inte, enligt Renberg, att 
vattenmyndigheten kan rikta några skall-värden direkt mot kommunerna, eftersom de saknar 
kompetens för det i den lagstiftning som finns idag.117 Miljökvalitetsnormerna som antas 
kommer således att vara i form av rättsligt bindande gränsvärden, men det är upp till myndig-
heter och kommuner att i praktiken uppnå dem inom utsatt tid genom de rättsliga medel som 
finns i lagstiftningen.118 Uttalandet att vattenmyndigheten inte kan rikta några skall-värden 
direkt mot kommunerna, har vi tolkat så att Renberg syftar på att de som vattenmyndighet inte 
har befogenhet att rikta några bindande krav på åtgärder direkt gentemot en kommun, utan att 
kommunen själv får lösa hur de ska nå upp till de i och för sig bindande miljökvalitets-
normerna. Den tolkningen bör även ses i förhållande till det tidigare uttalandet att tanken från 
vattenmyndighetens sida är att åtgärdsprogrammen ska peka ut dels de myndigheter och 
kommuner som är ansvariga och dels specifikt vad de är skyldiga göra. Vi kan således kon-
statera att de oklarheter och den tandlöshet som finns kring det praktiska genomförande av 
miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram framträder tydligt även här, genom att lag-
stiftningen stipulerar att vattenmyndigheten kan föreslå och vattendelegationen kan besluta 
om miljökvalitetsnormer i form av bindande gränsvärden, men samtidigt har dessa instanser 
inte några som helst befogenheter att rikta några sanktioner mot till exempel en kommun som 
inte beaktar en miljökvalitetsnorm i sina prövningar. Vattenmyndigheten kan i princip endast 
peka ut vad som behöver göras, men har ingen laglig möjlighet att utkräva att de som utpekas 
som ansvariga faktiskt tar sitt ansvar.  
 
När det gäller Bottenvikens vattendistrikt har fem problem identifierats som primärt viktiga 
att komma till rätta med för att uppnå målet god vattenstatus, även om bedömningen är att 

                                                 
110 Maria Renberg, 2008 
111 Direktiv 2000/60/EG artikel 2.35 
112 Se t.ex. 4 kapitlet 2§ VFF  
113 1 kapitlet 2§ 1st VFF 
114 5 kapitlet 2§ 1st 1-2 pp MB  
115 Söderberg, Westholm, 2008, s.41 
116 Ibid. s.41 
117 Maria Renberg, 2008 
118 5 kapitlet 3§  
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vattenkvaliteten överlag är god i distriktet internationellt sett.119 De identifierade problem-
områdena är; fysiska skador, miljögifter, diffus belastning, försurning och bristande skydd för 
dricksvattentäkter.120 Frågan är dock på vilket sätt dessa områden faktiskt har prioriterats i 
vattenmyndighetens arbete under den första genomförandecykeln och om de kommer att fin-
nas med i åtgärdsprogrammen för distriktet. När det gäller kravet på skydd för dricksvatten-
täkter uttrycker sig Wihlborg såhär: 

 
”Det är ett absolut krav att vattenskyddsområden ska finnas för vattentäkter, och det är ett krav 
som inte alla kommuner uppfyller idag, så det kommer vi rikta krav på i åtgärdsprogram-
men.”(Peter Wihlborg, 2008) 

Det bör här uppmärksammas att för åtminstone fyra av de fem specifika problemområdena får 
dagvattenhanteringen betydelse. Kopplingen mellan miljögifter och dagvatten ligger i att dag-
vatten ofta är en dominerande källa för tillförsel av miljögifter - i form av till exempel tung-
metaller, PAH:er, pesticider, fenoler och dioxiner - till våra vattenmiljöer.121 När det gäller 
den diffusa belastningen finns kopplingen till dagvatten genom att den diffusa belastningen är 
en stor källa till föroreningar i dagvatten, vilket i sin tur kan resultera i en ökad spridning av 
föroreningar till våra vattenmiljöer beroende på hur dagvattnet tas om hand. Försurnings-
problematiken är ytterligare en problempunkt med koppling till dagvatten i form av att dag-
vatten i kalla områden – som till exempel Luleå kommun - kan ha ett lågt eller mycket lågt 
pH-värde, vilket framförallt gäller under snösmältningsperioder då dagvatten i form av smält-
vatten kan chocka recipienter genom en så kallad surstöt.122 Slutligen när det gäller problem-
punkten bristande skydd för dricksvattentäkter finns kopplingen till dagvatten genom att för-
orenat dagvatten kan orsaka att grundvatten förorenas.123 Slutsatsen blir därmed att hur 
dagvattnet hanteras i Bottenvikens vattendistrikt direkt kan påverka möjligheterna att komma 
till rätta med de utpekade problemområdena och således även möjligheterna att uppnå kvali-
tetsmålen för distriktet.  
 
Andra exempel på åtgärder som kan bli aktuella i åtgärdsprogrammen för Bottenvikens 
vattendistrikt är återställande av flottleder, byggande av fisktrappor, omlöp vid dammar, ut-
rivning av mindre dammar (ej kraftproducerande), diverse åtgärder för att minska närings-
läckage i jordbruksmark och åtgärder för enskilda avlopp som behöver bättre rening.124 Dessa 
åtgärder syftar bland annat till att komma till rätta med problemen med fysiska skador, vissa 
typer av diffus belastning och till viss del även miljögifter. När det gäller miljöfarliga verk-
samheter är dock inga åtgärder i form av omprövningar av tillstånd eller villkor aktuella under 
den första genomförandecykeln, trots att denna typ av åtgärd uttryckligen ska prioriteras i 
åtgärdsprogrammen enligt lagstiftningen.125 Wihlborg uttrycker sig på följande vis: 
 

”Nu gällande tillstånd kommer alltid att gälla. Än så länge är det oklart hur och om enskilda 
miljöfarliga verksamheter kommer att påverkas, men i dagsläget är det inte frågan om att om-
pröva tillstånd, utan det blir i så fall snarare frågan om att föreskriva undantag för sådana vatten-
förekomster som är påverkade av t.ex. markanvändningen eller miljöfarliga verksamheter i när-
området. Till nästa cykel måste det dock till en struktur som gör det möjligt att komma åt dessa 
verksamheter, men idag finns det ingen möjlighet att göra det, då de juridiska medlen saknas 

                                                 
119 Vattenmyndigheten Bottenviken, Samarbete för bättre vatten, 2008, s.1  
120 Ibid. s.1 
121 Se avsnitt 2.3 
122 Ibid. 
123 Ibid.  
124 Peter Wihlborg, 2008 
125 6 kapitlet 5§ 1st 2p VFF 
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och det skulle ta alldeles för lång tid att ompröva alla tillstånd. Det vore orealistiskt. Vi har 
heller ingen möjlighet att rikta åtgärder direkt mot privata aktörer.”(Peter Wihlborg, 2008)  

 
Som framgår av uttalandet upplever vattenmyndigheten det som svårt eller rent av omöjligt att 
komma åt miljöfarliga verksamheter med de juridiska medel som finns idag, vilket de sanno-
likt grundar på den starka rättskraft som meddelade tillstånd innehar enligt svensk rätt.126 Ty-
värr tyder uttalandet på att vattenmyndigheten verkar se hinder istället för möjligheter när det 
handlar om att komma åt och minska belastningen från de stora miljöpåverkande verksam-
heterna. Det är därför värt att notera i sammanhanget att tillsynsmyndigheter är skyldiga att 
initiera en omprövning av villkor för miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter om 
dessa bedöms vara otillräckliga,127 till exempel på grund av att verksamheten i inte obetydlig 
mån bidrar till att en miljökvalitetsnorm överträds.128 Det skulle kunna bli fallet när det gäller 
kvalitetskraven för Bottenvikens vattendistrikt, till exempel om en miljöfarlig verksamhet 
eller vattenverksamhet påverkar vattenmiljön i närområdet så att målet god status riskerar att 
inte nås. Ytterligare en aspekt av betydelse är att det är verksamhetsutövaren som har bevis-
bördan för att visa att verksamheten bedrivs i enlighet med MB:s regler och krav, även vid en 
omprövning initierad av tillsynsmyndigheten.129 Av dessa anledningar förefaller Wihlborgs 
uttalande om att de juridiska medlen saknas både underligt och olyckligt, med hänsyn till att 
tillsynsmyndigheter inte endast har möjligheten utan till och med skyldigheten att initiera en 
omprövning av villkor i de fall en verksamhet medverkar till att en miljökvalitetsnorm över-
träds, samtidigt som bevisbördan för att verksamheten bedrivs i enlighet med MB:s krav vilar 
på verksamhetsutövaren i dessa situationer. Möjligtvis, men mycket tvivelaktigt, syftar 
Wihlborg med sitt uttalande på att de som vattenmyndighet inte har några befogenheter att 
initiera omprövningar direkt mot enskilda verksamheter och att det är denna struktur som 
måste tillkomma till nästa cykel, men det förminskar ju ändå inte de juridiska möjligheter och 
skyldigheter som de myndigheter och kommuner som utövar tillsyn har i dag och inte heller 
vattenmyndighetens möjlighet att föreskriva åtgärder i form av omprövning i åtgärds-
programmen, i de fall där det bedöms som nödvändigt för att kvalitetsmålen ska kunna nås.  
 
Vattenmyndigheten har däremot som framgått inga befogenheter att rikta krav direkt mot en-
skilda påverkare, utan kan som nämnts endast via åtgärdsprogrammen tala om för andra myn-
digheter och kommuner vad som behöver göras för att kvalitetskraven ska kunna nås.  Enligt 
Wihlborg kommer det i första hand att bli frågan om att utnyttja möjligheten att föreskriva 
undantag i form av lägre kvalitetskrav för vatten påverkade av mänsklig verksamhet - vilket 
är en möjlighet som finns både i ramvattendirektivet och i den svenska rätten130- istället för 
att föreskriva åtgärder i form av omprövning av tillstånd eller villkor. Vissa förutsättningar 
måste dock vara uppfyllda för att möjligheten att föreskriva undantag ska få utnyttjas, bland 
annat får inte vattnet status riskera att försämras ytterligare131, med andra ord gäller principen 
om icke-försämring även för dessa vattenförekomster. Frågan blir om det faktum att principen 
om icke-försämring gäller även för dessa påverkade vattenförekomster, inte i sig skulle kunna 
föreleda att vissa villkor måste omprövas i enlighet med 26 kapitlet 2§ MB för att inte sta-
tusen ska försämras ytterligare, men detta tycks alltså inte vara aktuellt i nuläget enligt 
Wihlborg. Det finns även andra möjligheter i lagstiftningen att föreskriva undantag eller avvi-
kelser, till exempel vad gäller konstgjorda eller kraftigt modifierade vattenförekomster,132 
                                                 
126 Se 24 kapitlet 1§ MB  
127 26 kapitlet 2§ 2st MB  
128 24 kapitlet 5§ 1st 2p MB 
129 2 kapitlet 1§ 1st MB  
130 4 kapitlet 10§ VFF  
131 4 kapitlet 10§ 2st VFF  
132 4 kapitlet 3§ VFF  
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eller i fall där det bedöms som tekniskt omöjligt eller ekonomiskt orimligt att nå målet god 
status.133  

3.2.3 Förvaltningsplanen och dagvattenfrågan 

Som beskrivits under rubrik 3.1 är förvaltningsplanen det samlade dokument som ska utgöra 
planeringsunderlag för vattenförvaltningen i distriktet och den antas till att börja med för sex 
år. Genomförandet av ramvattendirektivet bedrivs i tidscykler - med sex år som utgångspunkt 
- och av den anledningen ska planen följas upp och omarbetas minst vart sjätte år.134 Nästa 
cykel är planerad att börja 2010, då en ny statusklassificering av distriktets vatten ska genom-
föras och sedan fortsätter arbetet för vattenmyndigheten med de olika delmomenten som illu-
strerades i figur 1 ovan. Förvaltningsplanens fastställande är det sista steget i varje genom-
förandecykel och den kommer således att gälla fram till dess att en ny förvaltningsplan antas i 
slutet av nästa genomförandecykel. Det är via förvaltningsplanen som vattenmyndigheten 
föreslår miljökvalitetsnormer och åtgärder i form av åtgärdsprogram för vattenförekomsterna i 
hela distriktet och som nämnts är det framförallt genom åtgärdsprogrammens utformning som 
vattenmyndigheten har möjlighet att komma åt dagvattenproblematiken. Dagvattenfrågan har 
dock inte uppmärksammats särskilt av Bottenvikens vattenmyndighet under den första ge-
nomförandecykeln: 
 

”Dagvattenfrågorna är ju olika i olika distrikt och generellt kan man säga att problematiken är 
större i storstadsregionerna än här. Vi har inte tagit upp det som någon direkt problempunkt 
och det kommer således inte att behandlas specifikt i förvaltningsplanen. Om det däremot 
skulle medföra någon försämring av statusen så måste det ju göras något åt det. Vi ser det 
dock inte som något problem i dagsläget.”(Peter Wihlborg, 2008)  

I dagsläget ses alltså inte dagvattenfrågan som någon särskild problempunkt som behöver tas 
hänsyn till för att ramvattendirektivets mål ska kunna nås, vilket troligtvis hänger samman 
med att frågan överhuvudtaget har uppmärksammats i liten grad av samtliga aktörer inom 
vattenförvaltningen samt att data för föroreningsnivåer och liknande till stor del saknas 
idag.135 Likaså när det gäller den diffusa belastningen från till exempel biltrafiken - vilken är 
en stor källa till förorening i dagvatten - verkar vattenmyndigheten inte ha någon klar strategi 
för hur de ska kunna komma åt och minska den: 

 
”Det är svårt att komma åt miljöproblem som t.ex. diffus belastning, biologisk mångfald och 
klimatpåverkan o.s.v. Många gånger är de tekniskt omöjliga att komma åt, vi kan ju t.ex. inte 
kräva av Kina eller Ryssland att minska sina kvicksilverutsläpp.”(Peter Wihlborg, 2008) 

Som vi ska se i avsnitt 4 har Luleå kommun ett avloppssystem som innebär att förorenat dag-
vatten samlas upp och leds i separata system direkt till recipienterna utan att renas innan, vil-
ket kan medföra svårigheter att uppnå kvalitetskraven för de sjöar och vattendrag som är 
drabbade. När det gäller VA-sidan på kommunerna är dock inte heller några åtgärder aktuella 
i den första förvaltningsplanen, även om en viss problematik har uppmärksammats av vatten-
myndigheten: 
  

”När det gäller VA så saknar många kommuner VA-planer idag, trots att de är skyldiga att ha 
sådana och den bristen kan medföra svårigheter att uppnå ramdirektivets krav. Nya krav kom-

                                                 
133 4kapitlet 9§ VFF  
134 5 kapitlet 1§ 2st VFF  
135 Se vidare avsnitt 4 
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mer troligen att ställas, men det är svårt att säga när. Inga sådana åtgärder är aktuella i dags-
läget.”(Peter Wihlborg, 2008) 

 
Sammanfattningsvis kan således konstateras att dagvattenfrågan inte har ägnats någon sär-
skild uppmärksamhet av vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt under den första 6-
åriga cykeln av ramvattendirektivets genomförande. Frågan kommer inte att tas upp som nå-
gon specifik problempunkt i förvaltningsplanen och inte heller i de kommande åtgärds-
programmens innehåll kan några direkta krav som rör dagvattenhanteringen hittas, enligt vad 
intervjupersonerna har uppgett. Inga omprövningar av tillstånd eller villkor för miljöfarliga 
verksamheter är aktuella, vilket kan få viss betydelse för dagvattenproblematiken genom att 
samtliga verksamheter som ger upphov till förorenat dagvatten räknas som miljöfarliga.136 
Inte heller är några åtgärder gentemot kommunala avloppsreningsanläggningar aktuella i 
dagsläget, vilket i sin tur hänger samman med dagvattenproblematiken genom att dagvatten i 
Luleå kommun släpps ut direkt i sjöar och vattendrag utan att dessförinnan genomgå rening. 
Tillsammans kan dessa brister gällande framförallt medvetenheten kring dagvattenproblema-
tiken enligt vår mening innebära svårigheter med att uppnå ramvattendirektivets krav. 

                                                 
136 Se vidare avsnitt 5  
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4. Luleå kommun 

4.1 Luleå kommuns roll i dagvattenproblematiken 

Som tidigare framgått har de fem vattenmyndigheternas roll i den svenska vattenförvaltningen 
fastställts dels genom förordning om länsstyrelseinstruktion137 och dels genom VFF138. Fast-
ställt är även att landets 21 länsstyrelser behåller huvudansvaret för vattenförvaltningen, an-
tingen som en vattenmyndighet eller att de tar en aktiv roll i arbetet inom distriktet.139 Sveri-
ges 290 kommuner har även de en aktiv roll inom vattenförvaltningen, och därmed dagvatten-
frågan, då de ansvarar för den fysiska planeringen enligt plan och bygglagen140 (PBL) och är 
ansvariga för mark- och vattenanvändningen.141 Tillsynen över det lokala miljöarbetet samt 
dricksvattenproduktion och avloppsrening är andra delar som Luleå kommun är ansvarig 
för.142 Luleå kommun har behållit ansvaret för den fysiska planeringen samt möjligheten att 
ge tillstånd till vissa verksamheter och även ansvaret för tillsynen och kontrollen över verk-
samheter som kan komma att påverka människors hälsa och miljö.143 Kommunens obliga-
toriska tillsynsansvar framgår av 26 kapitlet 3 § 3st MB och omfattar miljöfarlig verksamhet 
som inte är tillståndspliktig, hanteringen av kemiska produkter och avfall samt även natur-
skydd för kommunalt beslutade områden. Den kommunala tillsynen kan dock även utökas till 
att omfatta även tillståndspliktig verksamhet genom att länsstyrelsen och även andra statliga 
myndigheter delegerar ansvaret till en kommunal nämnd.144

 
Frågorna gällande vattenmiljöerna hanteras både genom Luleås kommunala översiktsplan och 
av Bottenvikens Vattenmyndighets arbete. När en prövning av en vattenmiljöfråga sker kan 
de båda intressena från kommunen och vattenmyndigheten stå i strid med varandra. Dock är 
syftet vid en planläggning att främja en god och långsiktigt hållbar livsmiljö145, vilket gör att 
kommunen har nytta av vattenmyndigheternas uppställda åtgärdsprogram och förvaltnings-
planer, som en del av det beslutsunderlag som sedermera grundar planeringen. Miljöbalks-
kommittén146 har granskat konflikten som kan uppkomma när kommunens planering 
resulterar i att ett miljömål för vatten inte klaras. Kommitténs ställningstagande gällande en 
sådan situation är att lagstiftningen bör ändras så att vattenplaneringen står över den 
kommunala planeringen - på detaljplanenivå - i en sådan situation, eftersom vattenplaneringen 
tar sikte på hela vattenområdets ekologiska status.147 Som tidigare konstaterats i avsnitt 3.2.1 
finns idag ingen koppling mellan åtgärdsprogram och PBL innebärande att 
vattenmyndigheten kan tvinga en kommun att planera i enlighet med ett åtgärdsprogram.  
 
Av 5 kapitlet 3§ MB framgår det att myndigheter och kommuner ska säkerställa att miljö-
kvalitetsnormer och framtagna åtgärdsprogram uppfylls. Kommunen ska säkerställa detta 
genom att beakta miljökvalitetsnormen vid sin prövning av frågor om tillåtlighet, tillstånd, 

                                                 
137 Förordning 2007:825   
138 Förordning 2004:660, 2 kapitlet 2§ 
139 Naturvårdsverket, Rapport 5489, 2005, s.14 
140 SFS 1987:10 
141 Ibid. 1 kapitlet 2§ 
142 Naturvårdsverket, Rapport 5489, 2005, s.14 
143 Ibid. 
144 26 kapitlet 3§ 4st MB  
145 1 kapitlet 1§ PBL  
146 SOU 2002:107 
147 Ibid. s.87 
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godkännande, dispenser och anmälningsärenden, vid utövande av tillsyn och meddelande av 
föreskrifter samt vid planering och planläggning enligt PBL.148 Mer ingående om 
miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram har beskrivits i avsnitt 3.2.2. Kommunens självstyre 
i planeringen av mark och vatten har kommit att inskränkas i viss mån då de i sina prövningar 
har fler bestämmelser om miljökvalitet att ta hänsyn till utifrån den EG-lagstiftning som har 
implementerats i svensk rätt, där ramvattendirektivet är en del.149  
 
Vid genomförandet av åtgärdsprogram spelar kommunen även en aktiv roll. Åtgärds-
programmen fungerar som ett slags strategiskt planeringsdokument för genomförandet av 
miljökvalitetsnormerna och dess upprättande finns upptaget i 5 kapitlet 4 § MB. Inom myn-
digheter och kommunens ansvarsområde ligger att vidta de åtgärder som föreskrivs i ett 
åtgärdsprogram som är fastställt enligt 5 kapitlet 5 § MB.150 Det är endast för kommun och 
myndighet som åtgärdsprogrammen är rättsligt bindande och de är därmed skyldiga att vidta 
de åtgärder som ryms inom programmen.151 Programmen och normerna blir i första hand 
styrande för myndigheternas verksamhet, men påverkar även den enskilda miljöpåverkaren 
indirekt genom styrningen från de beslutande myndigheterna.152 En mer detaljerad 
beskrivning av åtgärdsprogrammen finns i avsnitt 3.2.2. 
 

4.1.1 Samverkan och samarbete i vattenförvaltningen 

Enligt VFF 2 kapitlet 4§ skall det vid planeringen av förvaltningsplanen och åtgärds-
programmen ske samråd mellan vattenmyndigheten och de myndigheter, kommuner, organi-
sationer, verksamhetsutövare och enskilda vilka anses berörda. Vem som kan anses vara be-
rörd bestäms från fall till fall, men det kan till exempel handla om markägare, verksamhets-
utövare och boende i avrinningsområdet. Förarbetena till VFF anger, med utgångspunkt i för-
ordningen, att syftet med bestämmelsen är att få till stånd ett brett samarbete i förvaltningen, 
där lokala och regionala intressenter får en chans att påverka processen.153 Allmänhetens 
deltagande i denna process är enligt VFF en stor och viktig del, både vad gäller åtgärds-
programmen och förvaltningsplanen.154 Den öppna dialogen med berörd allmänhet om vatten-
frågorna och förvaltningsplanen ger ett forum för kommunikation, samråd och ett aktivt med-
verkande, vilket även är en del av Sveriges åtagande enligt Århuskonventionen.155 VFF anger 
alltså att samverkan ska ske men inte hur. Detta har lämnats öppet då tanken är att vattenmyn-
digheterna ska ha en stor frihet att anpassa formerna för hur samverkan ska se ut efter de om-
ständigheter som råder i vattendistriktet.156  
 
Kompetensen som de olika intressenterna har anses inom vattenförvaltningen viktiga att fånga 
upp, inte minst den kompetens som kommunerna besitter. Kommunerna i Sverige besitter en 
god lokalkännedom och hos dess tjänstemän och politiker finns ofta en mångårig erfarenhet 
av arbete med miljöfrågor. Dock är det i många kommuner ekonomiskt ansträngt vilket gör att 
medborgarnas dagsaktuella problem löses i första hand och därmed får de långsiktiga miljö-

                                                 
148 5 kapitlet 3§ MB  
149 SOU 2002:107, s. 221 
150 5 kapitlet 8§ MB  
151 Prop. 2003/04:2 s.24 
152 Prop. 1997/98:45, Del 1, s. 250  
153 SOU 2002:17, s.233 
154 Naturvårdsverket, Rapport 5489, 2005, s.62 
1551998 års konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till 
rättslig prövning i frågor avseende miljön  
156 Naturvårdsverket, Rapport 2006:1, 2006, s.8 
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frågorna stryka på foten många gånger. Regional samverkan mellan kommunerna är därmed 
viktig, främst för de små kommunerna.157  
 

4.2 Tekniska förvaltningen – Vatten och avlopp 

4.2.1 Rättslig reglering för vatten och avlopp 

 Dagvatten är, som beskrivits under kapitel 2.1, en del av begreppet avloppsvatten. I 9 kapitlet 
2 § MB definieras avloppsvatten, vilket även framgår i lag om allmänna vattentjänster158 2 §, 
som lyder: ”avlopp: bortledande av dagvatten och dränvatten från ett område med samlad be-
byggelse eller från en begravningsplats, bortledande av spillvatten eller bortledande av vatten 
som har använts för kylning.” Denna definition var ny vid tiden för lagens tillkomst och 
innebär att skyldigheten att avleda dag- och dränvatten från allmänna platser och fastigheter 
inte längre är beroende av detaljplan, utan gäller för samtliga områden med samlad be-
byggelse.159 Lagens syfte är att ta den form som de allmänna vattentjänsterna syftar till - näm-
ligen att vara en samhällsservice - och av den anledningen skall lagen alltid tillämpas på det 
sätt som bäst tjänar detta mål.160  
 
Kommunerna har den rättsliga bestämmanderätten över vatten- och avloppsanläggningarna 
(VA-anläggningarna) och tillsammans kan en eller flera kommuner äga eller ha det bestäm-
mande inflytandet över dessa, antingen direkt eller indirekt genom en juridisk person.161 Med 
bestämmanderätten följer ett utbyggnadsansvar av VA-anläggningar för kommunerna, när det 
behövs utifrån hälsoskyddsskäl eller för skyddet av miljön.162  Länsstyrelsen är 
tillsynsmyndighet över kommunerna och ska verka för att kommuner vidmakthåller och ord-
nar en allmän VA-anläggning när så är nödvändigt.163 Länsstyrelsen ska även se till att 
kommuner fullgör sin utbyggnadsskyldighet.164 Ett föreläggande från länsstyrelsen gentemot 
en kommun kan överklagas hos statens va-nämnd.165  
 
Direktiv 91/271/EEG om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (avloppsvattendirekti-
vet) är ett direktiv som direkt berör dagvattenhanteringen inom gemenskapen, då dagvatten 
ingår i definitionen av avloppsvatten i direktivet. Avloppsvattendirektivet behandlar hopsam-
ling, rening och utsläpp av avloppsvatten - inklusive dagvatten - både från tätbebyggelse och 
från vissa industrisektorer.166 I direktivet uppställs krav på tillräckliga ledningsnät för tät-
orter167, där särskilt förorening av recipienter till följd av dagvattenutsläpp ska beaktas och 
begränsas.168 Specifikt anges att medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att begränsa förore-
ning till följd av dagvattenbräddning på grund av till exempel ovanligt kraftig nederbörd.169 
Vidare uppställs krav på sekundär rening av avloppsvattnet i ledningsnätet innan det släpps 

                                                 
157 Naturvårdsverket, Rapport 5489, 2005, s.14 
158 SFS 2006:412 
159 Prop.2005/06:78 s.133 
160 Ibid. s.132 
161 Lag om allmänna vattentjänster (2006:412) 3§  
162 Ibid. 6§  
163 Ibid. 51§ 
164 Ibid. 51§ 
165 Ibid. 52§  
166 Direktiv 91/271/EEG artikel 1 
167 Ibid. artikel 3 
168 Ibid. bilaga 1.A 
169 Ibid. bilaga 1.A not (1) 
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ut170, samt krav på att avloppsvatten i ledningsnätet härstammande från industrier omfattas av 
förhandsprövning och tillståndregleringar.171 Direktivet ställer även upp krav på att medlems-
staterna ska övervaka utsläppen från reningsverken för att säkerställa att de uppfyller kraven i 
bilaga 1 till direktivet.172 Bilaga 1 till direktivet uppdaterades 1998 genom direktiv 
98/15/EG.173 Av avloppsvattendirektivet följer således att dagvatten ska samlas upp och ge-
nomgå någon form av kontroll och - om det är förorenat - sekundär rening innan det släpps ut. 
 
I förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd174 stadgas i 47 § att Naturvårdsver-
ket kan meddela generella föreskrifter för ett flertal olika områden. Med stöd av bestämmel-
sen och avloppsvattendirektivet har Naturvårdsverket meddelat föreskrifter om rening av av-
loppsvatten från tätbebyggelse175 samt föreskrifter om kontroll av utsläpp till vatten- och 
markrecipient från anläggningar för behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse.176 De 
nämnda föreskrifterna omfattar rening, utsläpp och kontroll av avloppsvatten från tätbebyg-
gelse177 och ställer bland annat upp krav på att allt avloppsvatten, inklusive dagvatten, som 
uppsamlas i ledningsnäten ska undergå en sekundär rening i reningsverken före utsläpp, se-
nast år 2005.178 I föreskrifterna kan man vidare se att det finns specifika gränsvärden för ex-
empelvis halten av organiskt material i det vatten som släpps ut till det mottagande vatten-
draget.179 Av 5-7§§ framgår att det ställs extra hårda krav på reningsverken, främst gällande 
kväveutsläpp, för kustbandet från norska gränsen till Norrtälje kommun. 8§ kräver vidare att 
de avloppsreningsverk som omfattas av föreskrifterna ska utformas eller ändras så att repre-
sentativa prover kan tas, både på det inkommande vattnet och på det vatten som ska släppas ut 
till recipienter. Kravet innebär således att befintliga reningsverk kan behöva ändras.  
 
Föreskrifterna om kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipienter från anläggningar för 
behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse omfattar kontroll, provtagning och analys av 
avloppsvatten från anläggningar som behandlar avloppsvatten från tätbebyggelse med fler än 
200 invånare, men gäller även för mindre antal invånare om föroreningsnivån i avloppsvattnet 
motsvarar 200 personekvivalenter.180 Kontrollparametrar som avloppsvattnet ska analyseras 
utifrån är bland annat kemisk oxygenförbrukning, totalfosfor, totalkväve samt - för stora an-
läggningar - dessutom kvicksilver, kadmium, bly, koppar, zink, krom och nickel181, vilka är 
ämnen som är vanligt förekommande i dagvatten. Kontrollresultaten ska kontinuerligt rap-
porteras till ansvarig tillsynsmyndighet.182

 

4.2.2 Praktisk hantering av avloppsvatten generellt och dagvatten specifikt 

Byggandet av Luleå kommuns vattenverk påbörjades runt 1900-talets början.183 Mellan åren 
1906-1960 skedde byggnationen av avloppsnätet och under dessa år ”självrenades” vattnet i 
                                                 
170 Ibid. artikel 4  
171 Ibid. artikel 11 
172 Ibid. artikel 15 
173 Direktiv 98/15/EG artikel 1 
174 SFS 1998:899 
175 SNFS 1994:7 
176 SNFS 1990:14 
177 SNFS 1994:7 1§ 
178 Ibid. 3§  
179 Ibid. 4§ 
180 SNFS 1990:14 1§  
181 Ibid. 3§ 
182 Ibid. 20§ 
183 Stefan Marklund, 2008 
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Luleå älv, vilket resulterade i att bland annat Södra Hamn blev förorenat. Under året 1969, när 
Naturvårdsverket bildades, kom avloppsbyggandet sedan igång på allvar i Sverige. Detta 
kunde ske med hjälp av de kraftiga subventioner som gavs av staten och mellan 1967-1977 
byggdes över 2000 reningsverk i Sverige. Utbyggnaden av reningsverket i Luleå har pågått 
från 1968 och idag går utvecklingen mot ett nytt reningssteg i form av ”pluttar” vilka används 
vid avloppsreningen för att avlägsna organiskt material. Det förbereds vidare inför framtiden, 
där tekniska förvaltningen är inblandad, ett nytt sätt att hantera slammet som uppstår vid 
avloppsreningen. Slammet upphettas vid denna process i en speciell kammare och omvandlas 
därmed till biogas. I nuläget finns det även planering på en byggnation av en anläggning som 
omvandlar metangas till fordonsgas. Vatten- och avloppsverket är uppdelat i tre lednings-
nät/ledningssystem, nämligen dricksvatten, spillvatten och dagvatten. I Luleå används ett 
duplikatsystem, eller separat system som det också kallas, till 95-98 %. Det kombinerade 
systemet är därmed inte vanligt förekommande inom kommunen, vilket innebär att dagvattnet 
inom kommunen inte renas alls. Detta bekräftar Stefan Marklund, avdelningschef för vatten- 
och avlopp (VA) vid Luleå Kommuns Tekniska Förvaltning, när han säger ”Dagvatten renas 
normalt inte i Sverige utan vi anser att vi kan släppa ut det direkt till våra recipienter”. Dock 
uttalar Marklund att vattenmyndigheten har efterfrågat information om var dagvatten före-
kommer, vad det innehåller, var det kommer ifrån samt vilka recipienter det når. Han menar 
även på att dagvattenfrågan anses generellt vara tiofalt besvärligare än avloppsvattenfrågan, 
men trots detta sker ingen rening av dagvattnet, även om vattnet många gånger innehåller 
metaller.184  
 
Som tidigare nämnts i avsnitt 4.2.1 gällande den rättsliga regleringen för vatten och avlopp, 
uppställer avloppsvattendirektivet krav på att tillräckliga ledningsnät för tätorter ska finnas185, 
där särskilt förorening av recipienter till följd av dagvattenutsläpp ska beaktas och begrän-
sas.186 Detta krav är något som Luleå kommuns VA-sida inte lyckas att uppfylla då Marklund 
redovisar att det befintliga avloppsledningssystemet är undermåligt, bland annat eftersom 
ledningarna inte håller tätt, vilket beror på den varierande användningen av material såsom 
exempelvis järn-, betong - och eternitledningar.187 Det faktum att kravet på tillräckliga 
ledningsnät inom Luleå kommun inte uppfylls är inte något som får en direkt påverkan för 
dagvattnet ur en miljösynpunkt av den anledningen att någon rening av dagvattnet inom 
kommunen ej sker innan det släpps ut till recipienterna.  Av det vatten som kommer fram till 
reningsverket är 40 % av det använda vattnet inte dricksvatten utan består av vatten som an-
tingen kommer uppifrån, där dagvatten är en komponent, eller från grundvatten som rinner in. 
Stefan Marklund menar att detta inrinnande vatten aldrig kan sluta på en nolltillrinning då 
grundvatten alltid rinner till, dock är det en siffra som mer noggrant måste granskas. Detta 
inrinnande vatten ger VA-sidan problem vid extrema väder, vilket de försöker åtgärda genom 
bräddning.188

 
VA arbetar utifrån normen att av allt vatten som tar sig fram varje år skall max 1 % bräddas 
och Luleå kommun brukar enligt Marklund ligga på en 0,2 % bräddning varje år, vilket 
innebär att de klarar den uppställda normen. 0,1 % av dessa 0,2 % består av bräddning och 
den andra procentenheten är nödavlopp. Nödavlopp sker vid tekniska haverier, till exempel 
när en pumpstation stannar eller då vattnet bräddas vid en reparation. Dock finns det en 
osäkerhet kring dessa bräddningssiffror då Marklund uttalar att ju fler granskningar som görs 
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på ledningsnätet desto mer framgår det att bräddning är mer vanligt förekommande än vad 
som tidigare rapporterats. Bland annat finns det ledningar som VA misstänker bräddar vatten 
mitt ute i skogen. Problematiken kring bräddningen enligt Marklund är ”att vi tär på kapitalet 
och inte håller efter det vi byggt” och därmed inte har kontroll på vart och i vilken 
utsträckning vattnet bräddas. Normalt anser Marklund inte att bräddning är vanligt 
förekommande men vid väderomväxlingar som generar höga flöden kan bräddning ske i 
högre grad.189  
 
Av avloppsvattendirektivet följer att dagvatten ska samlas upp och genomgå någon form av 
kontroll och sekundär rening innan det släpps ut. Vid förfrågan till Stefan Marklund kan vi 
dra slutsatsen att denna föreskrift inte följs och inte heller verkar ha uppmärksammats av VA-
sidan. Marklund yttrar däremot att VA-sidan istället följer 1992 års konvention om skydd av 
Östersjöområdets marina miljö (Helsingforskonventionen)190, vilken bland annat uppställer 
krav på biologisk rening. Att VA-sidan anger att de istället för avloppsvattendirektivet följer 
Helsingforskonventionen är enligt oss märkligt, men anledningen kan tänkas bero på att 
kraven i avloppsvattendirektivet är mer långtgående än i Helsingforskonventionen och där-
med besvärligare att följa. Utifrån kravet i Helsingforskonventionen byggdes år 1999 Luleås 
avloppsreningsverk ut för att klara en biologisk rening.191 I dagsläget når VA dock inte heller 
upp till detta krav, eftersom det biologiska reningssystemet gick sönder under år 2007. 
Kommunen sökte efter detta ett tillfälligt tillstånd, alltså ett undantag till bestämmelsen för 
den biologiska rening, vilket godkändes. Att VA inte blev åtalsprövade för miljöbrott av 
miljökontoret - som är tillsynsmyndighet för VA-sidan - finner Stefan Marklund lite märkligt, 
men som han uttrycker ”... miljö tyckte det var synd om oss så de anmälde oss inte för 
åtalsprövning”.192 I dagsläget finns det alltså ingen kontroll eller rening av dagvattnet, vilket 
gör att VA varken följer avloppsvattendirektivets krav eller den egna nämnda Helsing-
forskonventionens krav. Inte heller har detta resulterat i några konsekvenser från Luleå Kom-
muns miljökontors håll, då de intressant nog har valt att godkänna nuvarande läge. En instans 
som däremot har uppmärksammat kravet utifrån avloppsvattendirektivet, på en biologisk 
kväverening är EG-domstolen. Luleå kommun, tillsammans med alla andra större kommuner i 
Norrland, uppfyller inte kravet i avloppsvattendirektivet och är vid denna tidpunkt (november 
2008) stämda inför EG-domstolen. I nuläget väntar Sverige och de norrländska kommunerna 
på yttrande från domstolen. Vid förfrågan till Marklund om regleringen för dagvatten-
hanteringen svarar han ”… vad jag anser finns det ingen reglering för hur dagvatten ska han-
teras, ingen alls”.193

 

4.2.3 VA-sidans roll i vattenförvaltningen 

Implementeringen av ramvattendirektivet i svensk lagstiftning har resulterat att VA-sidan fått 
förslag till förvaltningsplan.194 Stefan Marklund anser att denna förvaltningsplan är ”… väl-
digt dålig i sådan mått att den är svår att förstå”. I den första förvaltningsplanen är kommunen 
enligt Marklund i liten grad berörd. Dock är det värre för de kommuner som har kända miljö-
störande verksamheter där det kan behövas åtgärder. Luleå kommuns VA-sida koncentrerar 
sig och förbereder sig i högre grad för den andra cykeln som ska påbörjas 2010. Inför 2015, 

                                                 
189 Ibid. bilaga 1.A 
190 SÖ 1996:22 
191 Biologisk rening, med hjälp av mikroorganismer avlägsnas organisk substans 
192 Stefan Marklund, 2008 
193 Ibid. 
194 Ibid. 
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då den andra förvaltningsplanen ska vara fastställd, ämnar VA att ha ett granskningsunderlag 
för dagvattenhanteringen, då det är först nu (i slutet av 2008) dessa frågor har kommit upp till 
ytan. Hur detta ska komma att hanteras beror mycket enligt VA-chefen på hur samarbetet med 
miljökontoret och miljönämnden kommer att fungera för VA-sidan. Relationen mellan dessa 
aktörer är idag väldigt god, medan det med vattenmyndigheten finns ett samarbete som än så 
länge är i startfasen. Stefan Marklund har deltagit i en referensgrupp som enligt honom har 
varit trögstartad, vilket han anser beror på att vattenmyndighetens roll de senaste två åren varit 
”… delvis oklar”. Dock ser Marklund inte att det skulle finnas några problem när vattenmyn-
digheterna kommer igång utan att vad som nu behövs är ökade insatser för mätningar och 
uppföljningar på framförallt dagvattensidan. Samarbetet mellan de norrländska kommunerna 
ter sig nästintill obefintligt för VA-sidan då ”… var man är sin egen ö” enligt Marklund. An-
ledningen till detta beror enligt Marklund på den tidsbrist som är ett faktum på de olika kom-
munenheterna inom samtliga kommuner. Lösningen på detta problem skulle enligt Marklund 
kunna vara att bilda ett kommunalt bolag som handhar en kvarts miljon kunder över hela 
länet.195  
 

4.3 Tekniska förvaltningen – Gator och trafik 

4.3.1 Rättslig reglering av snö – fruset dagvatten 

Snöhanteringen är något som upptar en stor del av dagvattenhanteringen. Volymen snö som 
behöver tas om hand varierar från år till år beroende på bland annat temperaturförhållanden, 
intensiteten i snöfallen och avsmältningsperioder.196 Snöhanteringen sker av kommunen 
enligt de grundläggande bestämmelserna om gaturenhållning av allmänna platser. I 2 § lagen 
med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning197 kan läsas att det är 
kommunen som är ansvarig för snöröjningen för sådana områden som är detaljplanelagda 
enligt PBL198. I propositionen till lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning199 hänvisas till 3§ i den dåvarande allmänna ordningsstadgan (AOst), vilken anger 
vad renhållningsbegreppet innefattar. Där framgår att vinterrenhållning inkluderas i begreppet 
renhållning och omfattar bland annat snöröjning och undanskaffande av snö och is.200

 
För att utröna om hanteringen av snö kan räknas som en hantering med avfall enligt svensk 
rätt är utgångspunkten 15 kapitlet 1§ MB, vilken definierar begreppet avfall.  I paragrafen kan 
läsas att ”med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori 
och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.” 
Paragrafens definition överensstämmer med det avfallsbegrepp som det EG-rättsliga av-
fallsdirektivet201 ställer upp. För att veta om snöhanteringen kan gå in under någon av 
avfallskategorierna som avses i ovan nämnda lagrum, måste avfallsförordningen202 och dess 
bilagor undersökas. Bilaga 1 till avfallsförordningen räknar upp 16 olika avfallskategorier, där 
de 15 första anger specifika typer av avfall, medan kategori 16 fångar upp allt slags avfall 
som inte ingår i någon av de andra 15 kategorierna. Det avgörande för om en substans, ett 

                                                 
195 Stefan Marklund, 2008 
196 Trafikkontoret i Stockholm, Snöhantering och snöbortforsling i Stockholm, 2006-10-25, s.4 
197 SFS 1998:814 
198 SFS 1987:10 
199 Prop.1992/93:210  
200 Ibid. s.218 
201 Direktiv75/442/EEG 
202 SFS 2001:1063 
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ämne eller ett föremål ska räknas som avfall enligt kategori 16, är då om innehavaren ”gör sig 
av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med” ämnet, föremålet eller substansen. 
Således kan snö, som kommunen är skyldig att på något sätt ta hand om, klassificeras som 
avfall åtminstone enligt kategori 16 i bilaga 1. I bilaga 2 till avfallsförordningen räknas sedan 
upp de olika typer av avfall som hör till avfallskategorierna i bilaga 1. Snöhanteringen står, 
som nämnts, under kommunalt ansvar och kan därmed identifieras som kommunalt avfall 
enligt bilaga 2 kapitel 20 som lyder ”kommunalt avfall (hushållsavfall och liknande handels-, 
industri- och institutionsavfall), även separat insamlade fraktioner.” Utifrån avfallsregleringen 
räknas alltså snö från vinterväghållning som kommunalt avfall och identifieras antingen som 
avfall från gaturenhållning203 eller som annat kommunalt avfall.204  
 
Snö som bortforslas kan deponeras på markanläggningar och med hänsyn till 9 kapitlet 1§ p1 
MB, vilken upptar utsläpp av avloppsvatten i mark som miljöfarlig verksamhet, så bör därmed 
bedömningen bli att även tippning av snö på mark skall räknas som miljöfarlig verksamhet. 
Huruvida det krävs tillstånd eller anmälningsplikt för den miljöfarliga verksamheten återfinns 
i bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd205. De verksamheter 
vilka är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 5§ eller 21§ i samma förordning uppräknas i 
bilagan. Tillstånd krävs antingen från miljödomstol eller från länsstyrelse. Om verksamheten 
omfattas av tillståndsplikt eller inte beror dock bland annat på hur stor mängd avfall, i detta 
fall i form av snö, som årligen tillförs en deponi. För att verksamheten ska klassas som en 
tillståndspliktig A-verksamhet ska det deponeras mer än 100 000 ton snö per kalenderår och 
om mängden uppgår till mer än 2 500 ton snö per år räknas det istället som en B-
verksamhet.206 Om mängden snö som tillförs en deponi inte uppkommer till den volym som 
krävs för att verksamheten skall bli tillståndspliktig, kan verksamhetsutövaren ändå söka till-
stånd enligt 9 kapitlet 6 § 3st MB.  Genom att ansöka om tillstånd, trots att detta inte är en 
plikt, utnyttjar sökanden rätten till förprövning och erhåller ett rättskraftigt tillstånd, vilket ger 
verksamhetsutövaren en större säkerhet.207 Ett rättskraftigt tillstånd ger nämligen 
verksamhetsutövaren en grundläggande trygghet mot senare krav på förbud och försiktig-
hetsmått, som till exempel förändrade gränsvärden för utsläpp.208  
 
För miljöfarliga verksamheter som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt MB 
finns en skyldighet att genomföra samråd enligt 12 kapitlet 6§ MB, om förutsättningarna i 
lagrummet är uppfyllda. Samrådsreglerna syftar till att komplettera reglerna om tillstånds-
plikt.209 Av lagrummet följer att om verksamheten kan komma att väsentligt ändra natur-
miljön ska tillsynsmyndigheten ställa krav på att verksamhetsutövaren vidtar nödvändiga 
skyddsåtgärder och i sista hand kan tillsynsmyndigheten helt förbjuda verksamheten.   
 

4.3.2 Praktisk hantering av snö inom Luleå kommun 

Luleå kommuns snöhantering utförs av Gata- och Trafikavdelningen där ansvarig chef är 
Göran Gabrielsson. Inom kommunen handhas och transporteras normalt sett snö av en volym 
om 200 000 m3 per år.210 Snön förs normalt sett till Storporsöns snötipp efter det att den upp-
                                                 
203 SNI kod 20 03 03 
204 SNI kod 20 03 99 
205 SFS 1998:899 
206 Förordning (1998:899), Tabell till Bilaga, Sifferkod 90.290- 90.300 
207 Karnov lagkommentarer, Gabriel Michanek, 2009-01-11 
208 24 kapitlet 1§ MB  
209 Bengtsson, 2004, s.12:14 
210 Göran Gabrielsson, 2008 
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samlats från Luleå centrum, där hälften kommer från kommunens gator och den andra hälften 
från privata fastighetsägare. Det finns även ett femtiotal lokala snötippar ute i bostads-
områdena. Gabrielsson anger att resterande snö, som inte kommer till Storporsöns snötipp, 
transporteras aldrig ut från stadsdelen där den samlats upp utan lämnas antingen i plog-
karmarna eller bärs till en lokal snöuppläggningsplats. Inom kommunen förekommer det de-
ponering av snö på markanläggningar, men däremot sker ingen sjötippning av snön. Anled-
ningen till att endast snöupplag på mark sker inom kommunen är enligt VA-chefen Stefan 
Marklund beroende på de klagomål som under 1980-talet uppstod gällande det skräp som blev 
flytande på vattenspegeln då sjötippning utfördes.  
 
När en ny snödeponi ska anläggas i Luleå kommun utgår man från följande punkter för valet 
av plats:211

- Transportavståndet 
- Trafikintensiteten 
- Markförhållanden  
- Geologin  
- Recipienten 

 
Gata- och Trafikavdelningen har frivilligt ansökt om tillstånd för kommunens snöhantering 
och därmed erhållit ett rättskraftigt tillstånd. Se den rättsliga regleringen och tillhörande 
tillstånd gällande snö i kapitel 4.3.1. Med denna frivilliga ansökan följer även 
kontrollprogram. Dagvattenfrågan och dess ökande problem med översvämningarna har gjort 
att många kommuner i nuläget har påbörjat strategier för hanteringen av dagvatten. Dock 
menar Göran Gabrielson att dagvattenfrågan ligger på kommunens VA-verk och inte på 
gatuavdelningen.212

 

4.4 Luleå kommuns miljökontor och tillsynsarbetet 

Kommunen har ett obligatoriskt tillsynsansvar över icke tillståndspliktiga miljöfarliga verk-
samheter, hanteringen av kemiska produkter och avfallshanteringen.213  Utöver detta tillsyns-
ansvar kan länsstyrelsen och andra statliga myndigheter delegera över tillsynsuppgifter till en 
kommunal nämnd, vilket har gjort att många kommuner därmed fått ett tillsynsansvar även 
över viss tillståndspliktig verksamhet.214 Miljökontoret i Luleå har på detta sätt erhållit 
tillsynsansvar över miljöfarlig B-verksamhet, medan länsstyrelsen har behållit tillsynen över 
ett fåtal så kallade A-verksamheter. Verksamheter som kommunens miljökontor har tillsyns-
ansvar över och som är kopplade till dagvatten kategoriseras som miljöfarlig verksamhet. 
Beroende på hur det ser ut på dessa tomter och verksamhetens beskaffenhet varierar även på-
verkan på dagvattnet. Luleå kommuns miljökontor är tillsynsmyndighet över kommunens 
VA-anläggning och skall verka för att VA-sidan upprätthåller och ordnar allmänna VA-
anläggningar.215 Enligt miljökontoret har länsstyrelsen ett tillsynsansvar i sin tur mot 
kommunens miljökontor då de granskar huruvida kommunen sköter den tillsyn som de har 
delegerat. Denna tillsyn sker vartannat år och utövas på så sätt att länsstyrelsen åker ut i 
kommunen och granskar utifrån vissa specifikt uppsatta frågor såsom avloppsärenden, an-
läggningar och så vidare. Enkvist och Andersson på miljökontoret yttrar att länsstyrelsen har 
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möjlighet att återta den tillsyn som delegerats till kommunen om länsstyrelsen anser att den 
inte sköts på ett riktigt sätt. Dock anger de att sådana tillsynsåtertaganden inte är vanligt före-
kommande.216  Vad som ter sig intressant gällande detta är att länsstyrelsen inte verkar dela 
uppfattningen om att de har en kontrollerande funktion angående den delegerade tillsynen 
gentemot kommunen. När det gäller denna tillsyn yttrar sig Magdalena Hannu, ansvarig för 
VA-frågorna i länet vid länsstyrelsens miljöskyddsenhet, på följande sätt:   
 

”Länsstyrelsen har ingen direkt kontrollerande funktion. Dock sker en generell kontroll, detta 
indirekt via tillsynsvägledning samt via uppföljning och utvärdering av tillsynen”(Magdalena 
Hannu, 2008)  

 
Miljökontoret kan sägas sitta på dubbla stolar då de både är kontrollmyndighet och som enhet 
även har en samverkansroll. Deras tillsynsansvar över det kommunala avloppet gör att rela-
tionen som de säger ”… blir lite speciell…”217, men att det viktiga mellan enheterna är att ett 
utbyte av information sker och därmed att samverkan fungerar. Relationen mellan miljö-
kontoret och vattenmyndigheten anser de även den fungerar bra trots den tidsbrist som de 
upplever att vattenmyndigheten har. Samma problematik med tidsbristen upplever de sätter 
käppar i hjulet för ett samarbete med andra omkringliggande kommuner, men att det ändå 
finns en relation där kontakt genom telefon och remisser sker. När det däremot gäller sam-
arbete mellan kommunerna för gränsöverskridande miljöfarliga verksamheter finns en sam-
verkan i fyrkanten, alltså kommunerna Piteå, Luleå, Älvsbyn och Boden, där miljöcheferna 
träffas regelbundet. Beroende på vad den upptagna frågan gäller, det kan exempelvis handla 
om avloppsinventering, livsmedel och kemikalietillsyn, så finns olika miljöinspektörer när-
varande. Fyrkantens samarbete omfattar alla de delar som miljökontoren arbetar med, såsom 
tillsyn och information men även utvärderingar över kommunens egna verksamheter.218  
 
Vattenmyndighetens pågående arbete med klassificering och kartläggning av Bottenvikens 
vattendistrikt påverkar kommunens miljökontor på så sätt att de blivit en samrådspart i ett av 
de bildade vattenråden.219 I vattenrådet sitter även representanter från andra kommunala en-
heter såsom tekniska förvaltningen, fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen och så vidare. 
Det finns även andra vattenråd för de olika älvarna Luleå älv, Råneå älv, Alter älv och Ale ån 
där representanter från kommunen är delaktiga. Gällande förvaltningsplanen och dess genom-
förande av miljökvalitetsnormer och tillhörande åtgärdsprogram är miljökontoret än så länge 
osäkra på vilken roll de kommer att spela i vattenförvaltningen. Dock kan de tänka sig att 
miljökontoret kommer att få ett kontroll- och tillsynsansvar för vissa frågor och att detta kan 
komma att bli en parameter i samband med deras granskning av samhällsplaneringen.220  
 
Dagvattenfrågan är något som miljökontoret inte anser sig ha så stor kunskap om och inte 
heller dess problematik.221 Dock har det planerats in till nästa år (2009) att undersöka frågan 
mer och därmed få mer exakta parametrar för hur det ser ut i Luleå gällande föroreningsnivåer 
i dagvatten. Dagvattenvillkoren granskas i samband med de inkomna miljörapporterna och 
när miljökontoret är ute och bedriver tillsyn på en verksamhet ser man exempelvis till om det 
finns dagvattenbrunnar, risk för en spridning av föroreningar eller om det finns system som 
kan täcka detta i form av exempelvis oljeavskiljare. Villkoren för dagvatten är dock oftast 
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kopplade till förvaringen av kemikalier och genom detta villkor vill man skydda dagvattnet 
från förorening. Miljökontoret påpekar även att specifika villkor för dagvatten inte är vanligt 
förekommande.222  
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5. Miljöfarlig verksamhet – exemplet SSAB Tunnplåt AB 

5.1 Miljöfarliga verksamheters roll i dagvattenproblematiken 

Anledningen till att vi har valt att titta närmare på en miljöfarlig verksamhet som aktör vad 
gäller dagvattenproblematiken är att miljöfarliga verksamheters hantering av dagvatten kan få 
betydelse för hur mycket föroreningar som tillförs recipienter i verksamhetens närområde. I 
till exempel stora industrier uppkommer dagvatten genom att nederbörd drar med sig förore-
ningar från fasta ytor såsom tak på byggnader eller asfalterade markytor. Hur och om dag-
vatten tas om hand av den enskilde verksamhetsutövaren får således betydelse för hur mycket 
föroreningar som tillförs närliggande vattenförekomster och därigenom kan även möjlig-
heterna att nå kvalitetskraven för dessa vatten påverkas. SSAB Tunnplåt AB är en stålindustri 
och en av Europas främsta tunnplåtstillverkare, med bland annat verksamheter som koksverk, 
masugnar och stålverk placerade i Luleå.223 Verksamheten i Luleå bedrivs på ett stort område 
i bostadsområdet Svartöstaden och verksamhetsområdet är även till stor del omgivet av vatt-
en. I syfte att ta reda på hur SSAB i Luleå ser på ramvattendirektivets genomförande i Sverige 
samt hur deras dagvattenhantering ser ut och regleras, genomförde vi en intervju med miljö-
chefen för verksamheten i Luleå, Hans Olsson i november 2008.  
 

5.1.1 Rättslig bakgrund 

9 kapitlet MB reglerar miljöfarliga verksamheter. Samtliga verksamheter som faller in under 
någon av de tre definitionspunkterna i 1 § räknas som miljöfarliga, där punkt 1 och 2 omfattar 
förorening av ytvatten, grundvatten och mark – främst i form av utsläpp och markanvändning 
– medan punkt 3 omfattar andra typer av immissioner, till exempel i form av strålning eller 
buller.224 Definitionen av vad som utgör miljöfarlig verksamhet är vid och som exempel kan 
nämnas att samtliga verksamheter som genererar någon form av avloppsvatten, till exempel i 
form av dagvatten, faller under definitionen av miljöfarlig verksamhet.225  
 
Att en verksamhet faller under definitionen i 1§ innebär dock inte per automatik att verksam-
heten även kräver tillstånd eller anmälan för att få startas eller bedrivas. Den skyldigheten 
regleras istället genom 6§ av vilken framgår att regeringen får föreskriva tillstånds- eller an-
mälningsplikt för miljöfarliga verksamheter, vilket har skett i form av förordning (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (MVF). Enligt MVF krävs tillstånd för miljöfar-
liga verksamheter som har betecknats med A eller B i bilagan till förordningen,226 medan 
anmälan räcker för de verksamheter som har beteckningen C i bilagan.227 Frågor om tillstånd 
till A-verksamhet prövas av miljödomstolen, frågor om tillstånd till B-verksamhet prövas av 
länsstyrelsen,228 medan anmälan om C-verksamhet som huvudregel ska göras till den 
kommunala nämnden och i undantagsfall till länsstyrelsen.229
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För flertalet miljöfarliga verksamheter som genererar avloppsvatten - bland annat i form av 
dagvatten - kan tillstånds- eller anmälningsplikt bli aktuellt enligt MVF och det är även rela-
tivt vanligt förekommande att dagvattenfrågor på något sätt regleras genom villkor vid till-
ståndsprövningar till miljöfarlig verksamhet.230 Däremot återfinns inga prejudikat i svensk 
praxis vad gäller just villkor för dagvatten, vilket troligtvis har sin förklaring i att de inte ses 
som kontroversiella till sin karaktär.231  
 
Vad gäller industriers hantering av avloppsvatten blir även Naturvårdsverkets föreskrifter 
(SNFS 1995:7) om utsläpp av industriellt avloppsvatten som innehåller vissa ämnen rele-
vanta. Föreskrifterna omfattar samtliga utsläpp som sker direkt ut i vattendrag, sjöar eller ann-
at vattenområde och som innehåller något eller några av de i föreskrifterna uppräknade äm-
nena.232 I föreskrifterna uppställs specifika gränsvärden för en mängd olika ämnen som det 
industriella avloppsvattnet får innehålla och krav på kontroll av avloppsvattnet innan utsläpp 
sker. Exempel på ämnen som finns upptagna är kadmium, kvicksilver, DDT och trikloretylen. 
 

5.1.2 Samarbete och samverkan i vattenförvaltningen  

Som framgick i avsnitt 3 uppgav vattenmyndigheten att inga omprövningar av tillstånd eller 
villkor för miljöfarliga verksamheter är aktuella i den första förvaltningsplanen för genomför-
ande av ramvattendirektivet, men vår uppfattning är att stora industrier som till exempel 
SSAB trots det med stor sannolikhet kommer att beröras på något sätt av ramvattendirektivets 
genomförande i Sverige. Myndigheter och kommuner kommer som nämnts att vara bundna av 
de miljökvalitetsnormer som fastställs och har även en laglig skyldighet att iaktta normerna 
vid till exempel tillsynen av miljöfarliga verksamheter, vilket i sin tur leder till att industrier 
kan komma att beröras genom myndigheternas efterkommande beslut och styrning. Det bör 
dock påpekas att miljöfarliga verksamheter har stor anledning att även frivilligt engagera sig i 
vattenförvaltningen, genom de möjligheter som där ges att påverka hur till exempel vatten-
förekomster i deras närområde bör klassificeras, vad åtgärdsprogram för området ska inne-
hålla samt hur kostnader för åtgärderna ska fördelas mellan de olika aktörerna inom vatten-
förvaltningen. 
 
SSAB har som företag valt att engagera sig i genomförandet av ramvattendirektivet på flera 
olika sätt, sannolikt av de skäl angavs ovan. Miljöchefen för SSAB i Luleå, Hans Olsson, sitt-
er bland annat med i den referensgrupp för Bottenvikens vattendistrikt, vilken har utsetts av 
landshövding Per-Ola Eriksson och är sammansatt av 25 företrädare för olika myndigheter, 
kommuner, ideella organisationer och industrier inom Bottenvikens vattendistrikt.233 Tanken 
bakom referensgruppen är att få en bred samverkan mellan aktörerna inom distriktet samt att 
skapa en bra dialog mellan myndigheter, organisationer och verksamhetsutövare.234 Vidare är 
en person vid SSAB:s miljöenhet ordförande i ett av de 13 vattenråd som har bildats nyligen 
och ansvarar för att anordna möten och sammankomster för den gruppen.235

 
SSAB har även deltagit i samordnandet och genomförandet av en del gemensamma under-
sökningar av bland annat bottenfaunan i kustvattenområdet och fler undersökningar av vatten-

                                                 
230 Liselott Rågmark, 2008 
231 Söderberg, Westholm, 2008, s.36 
232 SNFS 1995:7 1§ 
233 Hemsida 4 
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förhållandena är på gång enligt Olsson, till exempel planeras fiskeundersökningar under 
2009.236 Dessa undersökningar samordnas mellan olika orter i Lule älvs kustvattenområde, 
där främst industrier men även kommuner deltar och syftet är att få en vattenkontroll som ser 
likadan ut över hela området. 237  Enligt Olsson är det viktigt att kontrollen av vattnet sker på 
liknande sätt så långt det är möjligt, i syfte att få ett så kvalitetssäkert resultat som möjligt, till 
exempel genom att vattnet analyseras utifrån samma parametrar oavsett var proverna tas, så 
att årstidsvariationer och andra naturliga variationer som inte är utsläppsberoende kan fast-
ställas. 
 
I övrigt har inte SSAB i nuläget berörts av ramvattendirektivets genomförande genom några 
specifika krav eller åtgärder riktade mot deras verksamhet, men de känner ändå att de som 
företag har en bra överblick över hur den nya vattenförvaltningen fungerar.238 Det som inte 
ännu är klarlagt – och som Olsson till viss del är orolig över – är kostnadsfrågan, det vill säga 
vem som ska betala för åtgärderna och hur avgifterna ska fördelas för att det ska bli så rättvist 
som möjligt. Utgångspunkten i ramvattendirektivet och i den svenska rätten är principen om 
att förorenaren betalar, eller med internationell benämning; Polluter Pays Principle (PPP).239 
PPP har länge använts i internationella miljökonventioner och bygger på tanken att den som 
väljer att bedriva miljöfarlig verksamhet även skall betala för de åtgärder som krävs för att 
skydda miljön.240 Betalningsansvaret är en del som skall ingå i åtgärdsprogrammen, men det 
är alltså enligt Olsson ännu inte klarlagt exakt hur kostnaderna ska fördelas mellan de olika 
aktörerna som berörs.  
 

5.2 SSAB: s tillstånd och specifika villkor gällande dagvatten 

Det huvudsakliga tillstånd som reglerar SSAB:s verksamhet i Luleå idag är inte meddelat 
enligt MB utan meddelades enligt miljöskyddslagen241 1998242, det vill året innan MB trädde 
i kraft. Företaget har dock den 31 oktober 2008 lämnat in en tillståndsansökan inklusive 
miljökonsekvensbeskrivning till Miljödomstolen för att få utöka produktionen vid 
anläggningen i Luleå243 och enligt Olsson är det en heltäckande miljöbalksprövning av 
verksamheten som ska göras nu.  
 
I det nu gällande tillståndet för SSAB:s verksamhet i Luleå regleras dagvattenhanteringen dels 
av det allmänna villkoret och dels av specifika dagvattenvillkor för vissa delar av verksam-
heten. Det allmänna villkoret är generellt utformat och lyder som följer:  
 
 ”Allmänna villkor 

1. Om inte annat följer av villkoren nedan skall verksamheten – inbegripet åtgärder för att 
minska utsläppen till luft och vatten och andra störningar för miljön – bedrivas i 
huvudsaklig överensstämmelse med vad bolaget i ärendet angett eller åtagit sig.”244 

 

                                                 
236 Ibid. 
237 Ibid. 
238 Ibid.  
239 Michanek, Zetterberg, 2008, s.43 
240 Olofsson, 2004:2, s.20 
241 SFS (1969:387) 
242 Koncessionsnämndens beslut, KN T 211/98
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Skrivelsens generella utformning inbegriper såldes även vad företaget i sin ansökan har angett 
kring sin dagvattenhantering, men i SSAB:s fall har prövningsmyndigheten245 även velat 
specificera vad som ska gälla för dagvatten i tillståndet: 
 

”7. Dagvatten från de delar av järn- och stålverkets industriområde som ligger norr om masug-
narna skall avledas i separat ledning till Svartöviken. Dagvatten från området som ligger norr 
om f.d. sinterverksbyggnaden och fram till och med Plannjas industrilokaler samt överskott av 
kylvatten från masugnsslaggtippen skall avledas separat till den i Laxvikensystemet närmast 
Hertsöfjärden belägna sedimenteringsbassängen. Dagvatten från området söder om masugnarna, 
syrgasverket, valsverket och vägområdet öster om valsverket skall avledas mot Luleälven. Dag-
vatten från masugns-, stålverks-, valsverks-, verkstads- och manufakturområdet (Plannja) skall 
avledas via Laxvikens oljeavskiljare och efterföljande sedimenteringsbassänger till Hertsöfjär-
den.”246

 
Villkoret ovan anger i huvudsak till vilka utsläppspunkter dagvatten från olika delar av 
SSAB:s verksamhetsområde ska ledas och anger även de fall när dagvattnet måste genomgå 
någon form av rening innan utsläpp sker. För det dagvatten som uppkommer i koksverket och 
i närområdet kring den så kallade gasbehandlingsanläggningen finns något hårdare villkor 
stadgade: 
 

”17. Kylvatten och dagvatten från koksverket och fabriksområdet runt detta skall släppas ut dels 
i Hertsöfjärden, dels i Svartösundet i enlighet med vad som framgår av ansökan. I dagvattenled-
ningarna från koksverket skall finnas rens- och avsättningsbrunnar. Ledningen från koksupp-
läggningsplatsen skall avledas till en avskiljningsbassäng. 
 
Dagvatten från området norr om gasbehandlingen samt under gasbehandlingen skall fr o m år 
2000 ledas till den biologiska vattenreningsanläggningen.”247  

 
Det finns således villkor i SSAB:s tillstånd som reglerar dels hur dagvattnet från olika verk-
samhetsområden ska hanteras och dels till vilka recipienter det ska släppas ut. 
 

5.3 SSAB:s praktiska hantering av dagvatten 

I SSAB:s verksamhet hanteras flera olika typer av vatten. I stora drag handlar det om industri-
vatten/processvatten, kylvatten, spillvatten samt dagvatten och de olika vattentyperna hanteras 
på olika sätt.248 När det gäller industrivattnet har företaget egen rening i form av olika anlägg-
ningar och bassänger, medan spillvattnet enligt ett villkor i tillståndet måste ledas till det 
kommunala avloppsnätet. Med spillvatten i SSAB:s verksamhet avses sanitärt avloppsvatten 
från till exempel köks- dusch- och toalettanläggningar.249 Sådant vatten får alltså inte tillföras 
de egna reningsanläggningarna, då kapacitet i dessa saknas för att rena det på ett tillfredsställ-
ande sätt. Det är endast det sanitära avloppsvattnet som tillförs de kommunala reningsanlägg-
ningarna och inget industrivatten, kylvatten eller dagvatten belastar således kommunens av-
loppsnät.250

 

                                                 
245 Prövningsmyndighet var koncessionsnämnden 
246 Bilaga C i tillståndsansökan – gällande villkor 
247 Ibid.  
248 Hans Olsson, 2008 
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Olsson gör uppskattningen att dagvattnet som uppsamlas i verksamheten utgör cirka en pro-
mille av verksamhetens totala avloppsvatten. För dagvattnet finns totalt sex olika utsläpps-
punkter till recipienter dit det leds och släpps ut, i huvudsak tillsammans med det värmeför-
orenade kylvatten som används i processerna.251 Fyra av utsläppspunkterna är anknutna till 
verksamhetens metallurgidel252, varifrån även en liten del av dagvattnet samlas upp i industri-
vattensystemet och genomgår biologisk rening tillsammans med det. Dock uppskattar Olsson 
att en stor del av dagvattnet inom verksamhetsområdet överhuvudtaget inte samlas upp i dag-
vattenbrunnarna utan istället infiltreras i marken. Detta beror på att många områden inte har så 
stora hårdgjorda ytor. Vad gäller reningen av dagvattnet får vi bland annat följande svar: 

 
”Vi har egentligen ingen rening av dagvatten från något annat område än från koksverket. I öv-
rigt så går det bara genom våra sedimentationsdammar, så eventuell oljeförorening och partik-
lar, de avsätts ju i bassängerna. Det är egentligen den rening som finns.”(Hans Olsson, 2008) 

 
Allt dagvatten leds dock inte till sedimentationsbassängerna först, utan en del av dagvattnet 
går direkt ut i recipienterna utan föregående rening. I huvudsak är det dagvattnet från de om-
råden där verksamhet väsentligen bedrivs som leds via bassängerna, medan dagvatten från 
övriga områden leds direkt ut till recipienterna. Sammanfattningsvis kan tre huvudtyper av 
hantering av avloppsvatten urskiljas i verksamheten; 1) det typiskt sett mest förorenade vatt-
net, från så kallade riskzoner, går till djuptanken och genomgår biologisk rening, 2) mindre 
förorenat vatten samlas upp och leds via sedimentationsbassängerna, där olja och partiklar 
avsätts, och sedan ut till recipienterna, 3) det vatten, inklusive dagvatten, som härstammar 
från delar av verksamheten där minst risk för föroreningar bedömts föreligga, leds direkt ut 
till närliggande recipienter utan att dessförinnan genomgå rening.253

 
Riskzonerna utgörs av de delar av verksamheten som hanterar stora mängder kemikalier och 
även dagvatten från dessa områden ska egentligen renas biologiskt i enlighet med gällande 
tillstånd. Det villkoret i tillståndet har dock senare kompletterats med ett beslut av länsstyrel-
sens miljöskyddsdelegation, med innebörden att endast dagvatten som faktiskt har konstate-
rats vara förorenat ska genomgå biologisk rening. Anledningen är enligt Olsson följande: 
 

”Allt dagvatten från det området (riskzonerna, förf. anm.) går alltså till kontrollpunkten och är 
det så att de parametrar som vi analyserar skulle avvika så ska det gå till den biologiska re-
ningen. Varför vi har gjort så att det inte alltid renas är för att då skulle vi göra en dålig lösning, 
eftersom biologin då skulle belastas med rent vatten. Då skulle det förorenade vattnet istället 
spädas ut med det rena vattnet och då blir den biologiska reningen sämre. Problemet är att det 
här vattnet påverkar biologin negativt, alltså även små mängder av det vattnet påverkar biologin 
negativt, genom att man får en sämre nedbrytning.”(Hans Olsson, 2008) 

  
Således är det endast i de fall då analysen konstaterar att dagvattnet från riskzonerna är för-
orenat som det renas biologiskt och anledningen är att den biologiska reningen inte i onödan 
ska belastas med vatten som inte är förorenat. Dock utförs mätningar av vattnet även vid ut-
släppspunkterna kontinuerligt av SSAB enligt Olsson: 
 

”För vissa områden har vi kontinuerlig analys av vissa parametrar och ett dygn per vecka tar 
vi stickprov eller dygnsprov då, så söndag till måndag dygn har vi alltid provtagning. På andra 
områden har vi provtagning hela tiden och ett av proverna analyseras, så skulle det hända nå-
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gonting så kan vi alltid backa bandet och se hur vattnet såg ut, plus att vi har kontinuerliga 
mätare där också av de viktigare parametrarna.” (Hans Olsson, 2008) 

 
Olsson menar på att det är viktigt för en stor industri att ha kontroll på vilka föroreningar som 
förekommer i avloppsvattnet, för att i möjligaste mån undvika olyckor i form av förorening. 
Bland annat ligger bostadsområdet Hertsön i anslutning till en av recipienterna dit dagvatten 
och övrigt avloppsvatten leds, vilket har inneburit problem med förorening av grundvattnet på 
Hertsön, dels på grund av att recipienten Hertsöfjärden är uppdämd så att föroreningar an-
samlas och dels på grund av att bostadsområdet ligger lågt placerat.254 Liknande grundvatten-
problem har upptäckts för andra låga områden i närheten.255

 
Som beskrivits ovan i avsnitt 2 kan snö sägas utgöra fruset dagvatten och därmed kan även 
snöhanteringen inom ett så stort verksamhetsområde som SSAB bedrivs inom få betydelse för 
vilka föroreningar som tillförs recipienter. Hans Olsson beskriver snöhanteringen på följande 
vis: 

”Vi har en snötipp, vid gamla NJA-hamnen, där vi samlar upp snö. Vi får alltid rensa snön 
från skräp, t.ex. plankor och dylikt. Sen blir det givetvis små högar lite här och där, vart man 
knuffar undan snön så all snö körs ju givetvis inte till snötippen. Bl.a. kör vi inte snön från 
koksverket dit utan den hamnar vid sidan av vägar och annat. Från snötippen finns det liksom 
inget avlopp utan snön infiltreras i backen.” (Hans Olsson, 2008) 

 
Delar av snön inom verksamhetsområdet förs således på deponi och infiltreras i marken vid 
avsmältningen. Den naturliga reningsprocess som sker genom infiltration kallas perkolation 
och har beskrivits i avsnitt 2.1. Den snö som inte körs på deponin samlas upp som dagvatten i 
övrigt, det vill säga i dagvattenbrunnar eller genom att infiltreras i marken.256
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6. Slutsatser och diskussion 
 
I vår tidigare uppsats Den rättsliga hanteringen av dagvattenfrågor drog vi slutsatsen att det 
finns ett rättsligt system för att hantera dagvattenfrågor i svensk rätt, men att det befintliga 
systemet däremot inte kan anses garantera en effektiv hantering av dagvattenfrågor. Denna 
uppfattning har inte förändrats utan snarare stärkts i och med arbetet med denna uppsats. Av-
saknaden av en effektiv hantering av dagvattenfrågor beror enligt vår uppfattning främst på en 
svag juridisk styrning i de rättsliga instrumenten samt otydliga direktiv vad gäller ansvars-
fördelning och befogenheter i vattenförvaltningen, vilket försvårar och i en del fall i princip 
till och med omöjliggör det praktiska genomförandet av till exempel regler, miljökvalitets-
normer, åtgärdsprogram och miljömål. Det intryck som vi fått under arbetet med denna upp-
sats är att vattenmyndigheten själv till viss del är osäker på sin roll i vattenförvaltningen och 
framförallt på vilka befogenheter de som myndighet besitter. Detta har tydliggjorts genom en 
del sämre underbyggda uttalanden av våra intervjupersoner, vilka i en del fall inte ens 
överensstämmer med gällande rättsläge. Främst har detta visat sig vad gäller den mycket 
svaga kopplingen mellan PBL och miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram, där vattenmyn-
digheten anser sig ha befogenheter som inte finns i lagstiftningen idag.  
 
När det gäller det praktiska genomförandet av miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram ut-
görs den främsta bristen av att de inte binder enskilda miljöpåverkare utan endast myndigheter 
och kommuner, vilket vattenmyndigheten själva upplever begränsar deras möjligheter att 
föreskriva åtgärder i syfte att uppfylla miljökvalitetsnormerna.  Bland annat uppger vatten-
myndigheten att det är svårt - eller till och med orealistiskt - att i praktiken komma åt miljö-
farliga verksamheter med de juridiska medel som finns idag, en uppfattning som vi har dragit 
slutsatsen om grundas på den starka rättskraften i tillstånd och avsaknaden av befogenhet för 
vattenmyndigheten att rikta åtgärder direkt mot enskilda verksamhetsutövare i åtgärdsprog-
rammen. Uttalandet ter sig dock både underligt och olyckligt, med hänsyn till att tillsyns-
myndigheter inte endast har möjligheten utan till och med skyldigheten att initiera en om-
prövning av villkor i de fall en verksamhet medverkar till att en miljökvalitetsnorm överträds, 
samtidigt som bevisbördan för att verksamheten bedrivs i enlighet med MB vilar på verksam-
hetsutövaren i dessa situationer. En annan brist i den svenska rätten av betydelse för 
dagvattenproblematiken är det faktum att de 16 nationella miljömålen inte är rättsligt bind-
ande, vilket innebär att de riskerar att bli tandlösa i de fall där tolkningsutrymme i förhållande 
till hållbarhetsbegreppet saknas eller när målen inte har omsatts till rättsligt bindande styrme-
del, såsom lagar, förordningar eller föreskrifter.  
 
Ramvattendirektivets implementering och praktiska genomförande har inneburit att en ny 
förvaltningsnivå vad gäller vattenfrågor har införts i Sverige, vilket i sin tur har inneburit ett 
nytt arbetssätt med samverkan och samarbete över administrativa och geografiska gränser. 
Det nya arbetssättet är svårt att sammanfoga med den traditionella hanteringen av vattenfrågor 
i Sverige, där frågorna har avgjorts på olika nivåer och där varje aktör i princip har haft ett 
självständigt ansvar att fatta beslut inom sina respektive ansvarsområden. Både Bottenvikens 
Vattenmyndighet och VA-sidan i Luleå Kommun har uppmärksammat och framfört aspekter 
kring dessa svårigheter inom vattenförvaltningen.  Vattenmyndigheten efterfrågar bland annat 
en stärkt nationell samordning av vattenförvaltningen, där det tydligare framgår hur målen ska 
uppnås och hur målkonflikter mellan olika intressen ska lösas, samtidigt som ansvarsfördel-
ningen mellan aktörerna i vattenförvaltningen förtydligas. VA-chefen Stefan Marklund å sin 
sida ser ett gränsöverskridande samarbete med till exempel andra kommuner i princip som en 
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utopi om inte tydliga direktiv om detta kommer från statligt håll. Vi kan således konstatera att 
den nya ordningen i vattenförvaltningen inte ännu är helt förankrad hos de olika aktörerna och 
att det råder stor osäkerhet om vem som har rätt att kräva och av vem det i så fall kan krävas. 
Det kommer med stor sannolikhet att ta tid innan samtliga aktörer lyckas släppa på sina lokal-
patriotiska tankegångar och egenintressen så att samverkan fungerar som det formellt är tänkt.  
 
En viktig del av det praktiska genomförandet av ramvattendirektivet är just samrådsaspekt-
erna, vilka syftar till att möjliggöra för samtliga berörda eller intresserade att ta del av och 
påverka vattenförvaltningen. De positiva aspekterna i detta är vinsten av lokal kunskap och 
förankring, samt att privata verksamhetsutövare, ideella organisationer och allmänheten får 
möjlighet att göra sina röster hörda. Det kan förhoppningsvis leda till ett ökat intresse för 
vattenfrågor i samhället i stort och till att vattenarbetet blir mer förankrat, samtidigt som fler 
intressen kan lyftas in i diskussionerna så att de beslut som fattas baseras på ett så mångsidigt 
beslutsunderlag som möjligt. Det finns dock även negativa sidor med samverkan, vilka i sin 
tur kan motverka de positiva. Framförallt tidsaspekten är här av relevans, men en omfattande 
samrådprocess leder även ofta till konflikter mellan olika intressen och därmed till svåra av-
vägningar för vattendelegationen som ska fatta besluten. Vidare finns en inte obetydlig risk att 
miljövårdsintressen hamnar i skymundan, när de stora miljöpåverkande aktörerna med ansen-
liga resurser intensivt bevakar sina intressen. Riskerna med att dessa stora aktörer även påver-
kar vattenmyndighetens ställningstaganden till sin fördel, på bekostnad av vattenkvaliteten, 
bör heller inte underskattas. 
 
Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt har inte uppmärksammat dagvattenfrågorna 
som något problem som skulle kunna påverka möjligheterna att nå ramvattendirektivets mål 
god status.  Av den anledningen kommer ingen hänsyn att tas till dagvattenproblematiken 
specifikt under den första genomförandeperioden av ramvattendirektivet, varken i 
åtgärdsprogrammen eller i den under 2009 kommande förvaltningsplanen för distriktet.  Vad 
som är intressant i sammanhanget är att vi har kunnat konstatera att dagvattenhanteringen får 
betydelse för åtminstone fyra av de fem specifika problemområden som har pekats ut som 
viktiga att komma till rätta med, för att kvalitetsmålen för Bottenvikens vattendistrikt ska 
kunna nås. Ett av problemområdena är miljögifter och kopplingen till dagvatten finns i detta 
fall i att dagvatten ofta är en dominerande källa för tillförsel av miljögifter till våra vatten-
miljöer. Ett annat problemområde är den diffusa belastningen, vilken är en betydelsefull källa 
till föroreningar i dagvatten, där dagvattenhanteringen kan påverka spridningen av diffusa 
föroreningar till våra vattenmiljöer. Försurningsproblematiken är ytterligare ett utpekat 
problemområde vars koppling till dagvatten ligger i att dagvatten i kalla områden - som till 
exempel Luleå kommun - kan ha ett lågt eller mycket lågt pH-värde, framförallt under snö-
smältningsperioder då dagvatten i form av smältvatten kan chocka recipienter genom en så 
kallad surstöt. Slutligen när det gäller problempunkten bristande skydd för dricksvattentäkter 
finns en koppling till dagvatten genom att förorenat dagvatten kan orsaka att grundvatten för-
orenas. Sådana effekter har bland annat upptäckts för grundvattnet på Hertsön, ett bostads-
område som ligger i nära anslutning till en av SSAB:s recipienter; Hertsöfjärden.  
 
Inom Luleå kommuns undersökta enheter finns det en genomgående låg prioritet för 
dagvattenfrågorna inom deras specifika ansvarsområden. Den enhet som till största delen di-
rekt handhar dagvatten inom kommunen, nämligen VA-sidan, är positivt nog också de som 
mest har uppmärksammat den problematik som finns för dagvatten. Deras medvetenhet om 
dagvatten är trots det förhållandevis låg och vad gäller den praktiska hanteringen av dagvatten 
finns mycket mer att önska, med tanke på att dagvattnet i kommunen inte renas överhuvud-
taget utan orenat leds direkt ut till recipienterna. Att VA-sidan inte har kommit längre än till 
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att planera en granskning av dagvattnet ter sig något underligt, men vi har fått känslan att de 
har börjat inse att problematiken möjligen är större än vad de innan har velat tro och att det 
kommer att behövas mer resurser till åtgärder än vad som i nuläget kan tillhandahållas. Kvali-
teten på VA-anläggningarna inom kommunen är i mångt och mycket undermålig och når inte 
upp till de uppställda krav som finns på ledningsnät enligt avloppsvattendirektivet. Detta gör 
att den högsta prioriteten ligger i att se över det befintliga systemet istället för att ta sig an 
dagvattenfrågorna, trots den vetskap om problematiken som likväl verkar finnas. Det ter sig 
tråkigt nog som att det ekonomiskt ansträngda läge som kommunen - och främst då VA-sidan 
- befinner sig i gör att den långsiktiga dagvattenfrågan får stryka på foten för de dagsaktuella 
problemen för VA. Att kommunens ekonomi spelar en viktig roll kring hur mycket resurser 
som läggs på vattenförvaltningen - och därmed påverkar dels Sveriges möjligheter att uppnå 
ramvattendirektivets krav och dels kontrollen över dagvattenproblematiken - är en slutsats vi 
drog redan efter arbetet med Den rättsliga hanteringen av dagvattenfrågor och även denna 
slutsats har stärkts i och med arbetet med denna uppsats.  
 
VA-chefen Stefan Marklund uttalar att det enligt honom inte finns någon specifik reglering 
för hur dagvatten ska hanteras. Detta är intressant att ha i åtanke då han nämner att kravet på 
biologisk rening av avloppsvattnet som Helsingforsdeklarationen uppställer, vilket är en reg-
lering som Marklund själv lyfter fram, inte följs i Luleå kommun. Inte heller avloppsvatten-
direktivets krav på att dagvatten ska samlas upp, kontrolleras och - om det är förorenat - 
genomgå någon form av sekundär rening innan det släpps ut, följs av kommunen. Kommun-
ens miljökontor har ett tillsynsansvar gentemot VA och även en anmälningsplikt när enheten 
inte följer den reglering som finns. Det har i uppsatsen framkommit en brist angående detta, 
då VA-enhetens underlåtenhet att följa den på området gällande regleringen inte har resulterat 
i några konsekvenser, eftersom miljökontoret har valt att inte anmäla detta vidare. Även om vi 
inser vikten av att upprätthålla goda relationer inom kommunen och även med utomstående 
aktörer, anser vi samtidigt att detta inte ska ske på bekostnad av att den reglering som finns på 
vattenområdet, och även specifikt för dagvatten, inte följs. Vår bedömning är att Luleå kom-
mun i nuläget inte har någon direkt stor kunskap om dagvattenproblematiken, men positivt är 
att det inom en snar framtid, enligt vad miljökontoret uppgett redan under 2009, ska påbörjas 
undersökningar för att få exakta parametrar på åtminstone föroreningsnivåerna i dagvatten.  
 
När det gäller SSAB:s hantering av dagvatten står klart att det inte är någon hantering som 
direkt prioriteras i verksamheten, vilket sannolikt har att göra med de enorma mängder av-
loppsvatten - i form av framförallt industrivatten - som uppkommer och hanteras i verksam-
heten totalt sett. Dagvattenproblematiken är inte ett problem som har uppmärksammats sär-
skilt i miljöarbetet hos SSAB, utan dagvattnet hanteras praktiskt i enlighet med de villkor som 
gällande tillstånd stipulerar. Vår uppfattning är att anledningen till att dagvattenproblematiken 
inte har uppmärksammats särskilt av SSAB beror på att verksamheten anser sig ha betydligt 
större och mer aktuella miljöfrågor att arbeta med, där den miljöpåverkan som dagvatten-
utsläppen kan leda till ses som förhållandevis obetydlig i sammanhanget. SSAB uppger sig 
dock åtminstone ha en kontroll över vad deras dagvatten innehåller genom kontinuerliga mät-
ningar och i en del fall sker även en viss rening av dagvattnet innan utsläpp sker. Från vissa 
delar av verksamheten sker dock ingen rening av det uppsamlade dagvattnet, vilket betyder att 
även SSAB släpper ut helt orenat dagvatten till flera olika recipienter i sitt närområde. 
 
Sammanfattningsvis kan således konstateras att kunskapen om och medvetenheten kring dag-
vattenfrågor är väldigt skiftande hos de olika aktörerna inom Lule älvs avrinningsområde. 
Gemensamt för samtliga aktörer är dock dels att de inte ser dagvattenfrågan som något träng-
ande problem att komma till rätta med i nuläget och dels att dagvattenfrågan generellt har låg 
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prioritet i de olika verksamheterna. Brister i lagstiftningen tillsammans med en svag nationell 
styrning i vattenförvaltningen innebär att det praktiska genomförandet av ramvattendirektivet 
försvåras, samtidigt som hänsynen till dagvattenproblematiken och dess inverkan på möjlig-
heterna att nå kvalitetskraven för Bottenvikens vattendistrikt är praktiskt taget obefintlig idag. 
Att kopplingen mellan dagvattenhanteringen och Bottenvikens särskilt utpekade problem-
områden inte har gjorts av vattenmyndigheten är för oss inte särskilt förvånande, då 
omedvetenheten kring dagvattenproblematiken generellt är så pass stor. Positivt är dock att ett 
litet frö av intresse för dagvattenfrågorna tycks vara sått inför uppföljningen av förvaltnings-
planen till nästa genomförandecykel, genom att vattenmyndigheten åtminstone har begärt in 
mätningar av föroreningsnivåer i dagvatten av Luleå Kommun år 2008.  Om detta kommer att 
innebära att dagvattenproblematiken uppmärksammas i större grad till nästa cykel i ram-
vattendirektivets genomförande eller om omedvetenheten om detta miljöproblem kommer att 
fortgå är omöjligt för oss att säga, men vår förhoppning är naturligtvis att så ska ske.  
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