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Introduktion
Individuella tillstånd till industriella anläggningar utgör en central del av 
miljöpolitiken, och detta har varit fallet under i princip hela efterkrigstiden. 
Den nya lagstiftningen om vattenförorening som trädde i kraft i Sverige 
1942 innebar i detta avseende en viktig förändring vad gällde klargörandet 
av industrins skyldigheter och rättigheter. Innan dess hade industrin levt 
med en betydande osäkerhet. Enligt den ursprungliga vattenlagen (från 
1918) var förorening i vatten som förorsakade skada för annan otillåten, 
men industrin visste samtidigt inte under vilka förutsättningar som myndig-
heterna skulle välja att ingripa (till exempel i form av krav på skadestånd). 
Det fanns med andra ord inga tillstånd att erhålla, men i och med den nya 
lagstiftningen kunde nu industriella anläggningar erhålla tillstånd av myn-

* Färdigställandet av denna studie har möjliggjorts tack vare finansiellt stöd från Energimyn-
digheten och Naturvårdsverket. De åsikter som framförs, samt eventuella felaktigheter, ska 
dock endast tillskrivas författarna.
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dighet för utsläpp i vatten. I en artikel från 1942 beskriver juristen Jan Otto 
Alrutz innebörden i den nya lagen:

Beträffande industriellt avloppsvatten äro bestämmelserna något strängare. 
Dylikt vatten må icke avledas, så att genom föroreningen uppkommer olägen-
het av någon betydelse ”med mindre föroreningens förebyggande prövas kräva 
åtgärder, som ej skäligen kunna fordras.” Grundsatsen är sålunda, att förore-
ning, som medför olägenhet av någon betydelse, är otillåten, men undantag 
kunna medgivas, om föroreningens förebyggande kräver åtgärder, som ej skä-
ligen kunna fordras.1

Beviljandet av tillstånd måste med andra ord ta hänsyn till såväl kostnader-
na för åtgärder samt de skador som eventuella utsläpp åsamkar motstående 
intressen. Liknande bestämmelser fanns i landets första moderna miljölag-
stiftning, miljöskyddslagen (1969). Idag är miljöbalken Sveriges centrala 
miljölag. Den skall främja en hållbar utveckling såväl som vissa delmål 
som preciseras i lagtexten, såsom att bevara den biologiska mångfalden. 
Målregeln tillämpas i avvägningar i enskilda fall i samband med tillstånds-
prövningar. I grunden är dock principerna för prövningen av miljöfarlig 
verksamhet snarlika de som infördes för snart 80 år sedan.

Miljöprövning av industriell verksamhet utgör en viktig grund för sam-
hällets möjligheter att mer effektivt driva frågorna kring industrins negativa 
miljöpåverkan, men också en ökad rättssäkerhet för ägarna av industri-
ella anläggningar. Samtidigt är den politiska debatten om miljöprövningens 
ändamålsenlighet kanske mer intensiv idag än någonsin. Vissa menar att till-
ståndsprocesserna är för tidskrävande och oförutsägbara,2 och att för tuffa 
miljökrav på ett väsentligt sätt bidrar till att undergräva svensk industris 
konkurrenskraft. Andra aktörer argumenterar i stället för att miljö balkens 
roll bör stärkas ytterligare, till exempel genom att komplettera balkens mål-
regler med tydligare klimatfokus.3 2018 tillsatte regeringskansliet en utred-
ning vars uppgift är att granska nuvarande miljöprövning av bland annat 
stålindustri, livsmedelsindustri, vindkrafts- och gruvverksamhet. Syftet är 
att undersöka om den svenska miljöprövningen fungerar på ett sätt som 
främjar investeringar som driver teknikutvecklingen mot minskad miljö-

1 Citatet återges i Jerkeman, P., och Norrström, H. (2017). Vägen mot hållbarhet. Historien 
om skogsindustrins miljöarbete. Skogsindustrierna, Stockholm, s. 83.
2 Se exempelvis Ramböll (2011). Undersökning av genomförandetider och framtida resursbe-
hov för projekt med miljöpåverkan. Rapport på uppdrag av Svenskt Näringsliv, Stockholm.
3 Detta föreslår Gabriel Michanek och åtta andra forskare i en DN debatt-artikel i juli 2018. 
Se Danielsson, U., Friman, E., Forsberg, M., Gustafsson, B., Liljenström, H., Michanek, G., 
Rydén, L., Sörlin, S., och Zetterberg, C. (2018). DN Debatt: Starkare miljölagstiftning krävs 
för en hållbarare framtid. Dagens Nyheter, 13 juli.
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påverkan.4 Detta visar att frågan om hur miljöprövningen av industrin skall 
utformas för att balansera flera olika mål, inte minst konkurrenskraft kon-
tra miljöpåverkan, i allra högsta grad är aktuell.

Det bör samtidigt konstateras att vår kunskap om miljöprövningens verk-
ningsfullhet samt förmåga att driva på industrins miljöarbete utan att sam-
tidigt äventyra dess konkurrenskraft är begränsad. Det finns en omfattande 
samhällsvetenskaplig forskning om styrmedelsval, till exempel om valet 
mellan ekonomiska och administrativa styrmedel,5 men relativt lite om den 
individuella prövningen per se. Inte minst saknas studier som ex post ana-
lyserar utfallet av tidigare tillståndsprövningar. Detta motiverar fördjupade 
undersökningar av om, och på vilket sätt, den individuella prövningen har 
påverkat miljöanpassningen i svensk industri, samt vilka lärdomar som kan 
dras för utformningen av framtida tillståndsprocesser.

Syftet med denna studie är att: (a) analysera hur den individuella pröv-
ningen kan utformas för att över tid ge incitament till betydande reduktio-
ner i industrins miljöpåverkan på ett sätt som inte fundamentalt äventyrar 
dess långsiktiga konkurrenskraft; samt (b) undersöka vilken roll prövningen 
spelat för att åstadkomma betydande reduktioner av vattenutsläpp i den 
svenska pappers- och massaindustrin under de senaste fyra decennierna.

Resterande delar av uppsatsen disponeras på följande sätt. I nästa avsnitt 
diskuteras relationen mellan miljöregleringar och konkurrenskraft; denna 
handlar i mycket liten utsträckning om de rättsliga principerna för miljö-
prövningen, utan snarare på hur prövningen implementeras i praktiken. Vi 
identifierar tre förutsättningar för att en miljöprövning av industriell verk-
samhet skall kunna kombinera ambitiösa miljövillkor med konkurrenskraft:

•  Flexibilitet rörande handlingsutrymmet för företagen att välja vilka 
konkreta åtgärder som måste vidtas för att reducera de negativa miljö-
effekterna, samt rörande hur snabbt företagen måste uppfylla de vill-
kor som fastställts (till exempel via prövoperioder).

•  Förutsägbarhet och transparens kring miljöprövningens tidsåtgång, 
genomförande och de slutgiltiga villkorens innehåll, till exempel 
genom korta handläggningstider och tydliga instruktioner och rikt-
linjer för hur olika rättsregler skall tolkas, ansökningar utformas, etc.

4 Miljö- och energidepartementet (2018). Anpassad miljöprövning för en grön omställning. 
Ds 2018:38, Regeringskansliet, Stockholm.
5 För en utmärkt översikt av denna forskning, se exempelvis Sterner, T., och Coria, J. (2011). 
Policy Instruments for Environmental and Natural Resource Management. Resources for the 
Future Press, Washington, DC.
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•  Kunskap hos myndigheter om tekniska åtgärder och dessas ekono-
miska konsekvenser för att överbrygga kunskapsglapp samt för att 
kunna följa med i den teknologiska utvecklingen. Sådan kunskap 
möjliggör jämbördiga, konsensusinriktade men samtidigt tuffa för-
handlingar mellan industrin och de miljöprövande myndigheterna.

Avsnitt 3 beskriver de metoder som använts i de empiriska undersökningar-
na. Fokus ligger på att förstå vilken roll som miljöprövningen spelat för att 
åstadkomma reduktioner i industrins utsläpp av syreförbrukande ämnen, 
mer specifikt så kallad kemisk syreförbrukning COD (Chemical Oxygen 
Demand). En hög belastning av COD i vatten kan innebära syrebrist, och då 
stöts fisk och andra vattenlevande arter bort. Den empiriska undersökning-
en av dessa utsläpp består dels av en statistisk analys av utvecklingen för 21 
pappers- och massabruk över tidsperioden 1981–2013, dels av en fördjupad 
analys av hur prövningen drivit fram olika typer av tekniska åtgärder vid 
två bruk. Eftersom den studerade perioden täcker in såväl tiden för pröv-
ning enligt miljöskyddslagen av den tidigare Koncessionsnämnden för mil-
jöskydd (1981–1998) samt enligt miljöbalken av de nuvarande mark- och 
miljödomstolarna (sedan 1999), uppmärksammar vi även viktiga skillnader 
mellan dessa prövningar. Inte minst tas betydelsen av längre prövoperioder 
upp, som gör det möjligt för företagen att testa och även utveckla nya tek-
niska lösningar samt koordinera olika investeringar. I ett avslutande avsnitt 
sammanfattas de viktigaste resultaten från studien, och vi lyfter även fram 
några lärdomar för utformningen av framtidens miljöbalksprövning.

2. Förutsättningar för en effektiv miljöprövning
I detta avsnitt diskuteras kort hur lagstiftningens utformning, organisering 
samt genomförande kan påverka förutsättningarna för en effektiv miljö-
prövning, här definierat som en prövning som kontinuerligt driver på miljö-
arbetet och åstadkommer betydande utsläppsreduktioner utan att samtidigt 
äventyra industrins långsiktiga konkurrenskraft. En viktig utgångspunkt för 
analysen är således att myndigheterna inte tummar på ambitionen att nå 
uppsatta miljömål; utmaningen handlar i stället om hur övergången mot 
lägre utsläppsnivåer skall åstadkommas över tid. Konkurrenskraft definie-
ras här som ett företags långsiktiga förmåga att vara lönsamt, och behålla 
marknadsandelar på den globala marknaden. Skärpta miljövillkor kan 
påverka konkurrenskraften genom dess effekter på företagens direkta och 



Miljöprövningens roll för industrins utsläppsreduktion: erfarenheter från … 

359

indirekta kostnader samt produktivitet, dvs. genom att dessa villkor tränger 
undan produktiva investeringar.6

Det bör noteras att den definition av konkurrenskraft som tillämpas i 
detta kapitel endast delvis är relaterad till frågan om de miljökrav som ställs 
på en verksamhet är ”rimliga” eller inte enligt miljöbalken (2 kap. 7 §). 
Bästa möjliga teknik är alltid utgångspunkten, men kraven skall i enskilda 
fall sättas lägre om de bedöms vara ”orimliga”. I denna avvägning skall sär-
skild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått 
jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. De villkor som ställs kan 
därför i princip bedömas vara ”rimliga” även om de samtidigt innebär att en 
viss anläggning helt måste upphöra med sin produktion, dvs. där effekterna 
på den långsiktiga konkurrenskraften är tydligt negativa.7

Utgångspunkten för vår diskussion om förutsättningarna för en effektiv 
miljöprövning handlar med andra ord inte om vilka mål, till exempel vilken 
total nivå på utsläppsreduktionen, som skall nås. Frågan rör i stället hur 
givna krav kan utformas och implementeras på ett effektivt sätt, inte minst 
i en situation där för ändamålet central utsläppsreducerande teknologi inte 
finns praktiskt och/eller ekonomiskt tillgänglig på marknaden utan behöver 
utvecklas och testas. Vi hävdar heller inte att det alltid går att implemen-
tera tuffa miljövillkor utan att dessa står i konflikt med industrins konkur-
renskraft. Den mer modesta utgångspunkten är snarare att om prövningen 
utformas utifrån de förutsättningar som presenteras nedan minskar riskerna 
för att miljöanpassning och konkurrenskraft måste stå i ett motsatsförhål-
lande.

Investeringar i utsläppsreducerande åtgärder innebär merkostnader för 
industrin, och dessa ökar i regel på marginalen i takt med tuffare miljö-
krav. För radikala utsläppsreduktioner finns en betydande osäkerhet om 
kostnaderna, bland annat som en konsekvens av att ny teknologi inte har 
testats eller utvecklats i tillräcklig mån. Vissa enkla åtgärder som kan bidra 
med modesta utsläppsreduktioner finns ofta tillgängliga, men för att kunna 
åstadkomma en mer långtgående reduktion krävs att ny teknologi utveck-
las. Utmaningen för de reglerande myndigheterna, till exempel de svenska 
mark- och miljödomstolarna, är hur övergången mot radikalt lägre utsläpps-
nivåer skall kunna åstadkommas på ett effektivt sätt givet denna osäkerhet. 

6 Se till exempel Brännlund, R. (2007). Miljöpolitik utan kostnader? En kritisk granskning av 
Porterhypotesen. Rapport till Expertgruppen för miljöstudier 2007:2, Finansdepartementet, 
Stockholm.
7 En särskild situation uppstår när det finns risk för att en miljökvalitetsnorm med gränsvärden 
kan överträdas; då får som huvudregel inte tillstånd meddelas ifall miljöbelastningen i området 
som omfattas av normen ökar.
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Detta är i hög grad ett dynamiskt problem där såväl kort- som långsiktig 
hänsyn måste tas. Beslut måste fattas inte bara om vilka regleringar som 
skall implementeras på kort sikt för att de första stegen skall kunna tas, 
utan även om hur regleringarna skall åstadkomma kontinuerliga incitament 
för företagen att (bland annat tillsammans med andra aktörer) utveckla och 
testa ny teknik som kan bidra till att nå det långsiktiga utsläppsreduktions-
målet till rimliga kostnader.

Vi identifierar och diskuterar tre olika viktiga förutsättningar för en 
effektiv miljöprövning: flexibilitet, förutsägbarhet och kunskap.8 Dessa är 
generiska i meningen att de kan tillämpas på flera delar av tillståndspröv-
ningen, men här ligger fokus på hur dessa kan aktualiseras vid regleringen 
av utsläpp i luft och vatten från industriell verksamhet.

Förutsättningarna för att kombinera en långtgående miljöanpassning 
med konkurrenskraft påverkas av vilken grad av flexibilitet som tillstånds-
villkoren erbjuder. Flexibilitet handlar i detta sammanhang om villkorens 
utformning rörande: (a) det utrymme som de ger företagen att själva välja 
vilka konkreta åtgärder som skall vidtas för att reducera negativa miljö-
effekter (så kallad åtgärdsflexibilitet); samt (b) hur snabbt företagen måste 
uppfylla de villkor som myndigheterna fastställt (så kallad tidsflexibilitet). 
Graden av åtgärdsflexibilitet avgörs till stor del av om tillståndsvillkoren 
utformas som teknikkrav eller som gränsvärden för utsläpp. I det första 
fallet anger villkoren exakt vilken reningsteknologi som företagen måste 
investera i medan gränsvärden endast anger vilken maximal nivå på utsläp-
pen som är tillåten (ofta uttryckt i termer av maximalt antal ton eller kilo 
per producerad enhet). I det senare fallet har företagen full frihet att själva 
välja reningsteknologi så länge denna bidrar till att uppfylla gränsvärdet. 
Förutsättningarna, och därmed också kostnaderna, för att implementera 
utsläppsreducerande åtgärder i olika företags produktionsprocesser skiljer 
sig åt. Företagen har i normalfallet mer kunskap om dessa förutsättningar 
än de reglerande myndigheterna (så kallad asymmetrisk information), och 
i många fall har de förstnämnda inte några starka incitament att dela med 
sig av denna kunskap. I en sådan situation kommer gränsvärden för utsläpp 
att leda till en mer kostnadseffektiv miljöanpassning eftersom teknikkrav 
begränsar företagens valfrihet och riskerar att låsa fast industrin i lösningar 

8 Framställningen bygger på ett antal tidigare studier, se bland annat Bergquist, A-K., Söder-
holm, K., Kinneryd, H., Lindmark, M., och Söderholm, P. (2013). Command-and-control 
Revisited: Environmental Compliance and Technological Change in Swedish Industry, 1970–
1990. Ecological Economics 85, 6–19; samt Söderholm, P., Pettersson, M., och Söderholm, K. 
(2016). Miljöprövning och konkurrenskraft i gruvindustrin: Lärdomar från Sverige, Finland, 
Australien och Kanada, PM 2016:09, Tillväxtanalys, Östersund.
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som är ineffektivare och överlag dyrare. Teknikkrav kan även innebära en 
risk för att för mycket fokus läggs på externa (end-of-pipe) åtgärder snarare 
än på interna processlösningar. I enskilda fall är dock teknikkrav oundvik-
liga (t.ex. i samband med efterbehandling av avfall), och det är ofta mindre 
kostsamt att utöva tillsyn för teknikkrav.

Tidsflexibilitet handlar om att på sikt kan anpassningen mot allt tuffare 
miljökrav möjliggöras av att företag erbjuds förutsättningar att utveckla, 
och inte minst testa, ny miljöteknologi. Sådana utvecklingsprocesser tar tid, 
och utfallet av ett sådant utvecklingsarbete är av naturen osäkert. En viktig 
del av tillståndsprövningen är därför att – då det bedöms nödvändigt och 
viktigt med pilotprojekt, test etc. – ge företagen tid att anpassa sig till exem-
pelvis nya tuffare utsläppsvillkor. I princip kan myndigheterna besluta om 
gränsvärden som ur ett kortsiktigt perspektiv är ambitiösa, men samtidigt 
erbjuda företagen möjligheten att identifiera effektiva lösningar under en så 
kallad prövoperiod. I takt med att tekniken utvecklas kan sedan kraven för 
kommande perioder skärpas.9 Denna flexibilitet är speciellt viktig i process-
industrier; inom sådan industri är det både dyrt och tidskrävande att ersätta 
den existerande tekniken med ny teknik. Ett sätt att hantera denna utmaning 
inom ramen för miljöprövningen är att ställa krav på företagen att under en 
prövoperiod utvärdera och testa olika utsläppsreducerande åtgärder. Detta 
innebär att de tillståndspliktiga företagen kan reducera sina risker genom att 
undvika fullskaliga investeringar i ny teknologi som under en prövoperiod 
visat sig vara ineffektiv ur kostnads- såväl som miljösynpunkt.10 En annan 
fördel med användandet av prövoperioder är att det blir lättare för företa-
gen att kombinera produktiva investeringar med miljöinvesteringar.

En andra viktig förutsättning för en effektiv miljöprövning är förutsäg-
barhet om prövningens tidsåtgång samt innehåll. Investeringar i ny indu-
striell verksamhet och/eller ökningar av produktionen i existerande anlägg-
ningar är kapitalintensiva. Detta betyder att om osäkerhet råder om när 
prövningen avslutas samt om hur villkoren för verksamheten kommer att 
se ut, påverkas investeringarnas förväntade lönsamhet på ett negativt sätt, 
t.ex. genom att ett högre avkastningskrav bedöms nödvändigt. Detta kan 
föra med sig att vissa projekt inte blir av eller att livslängden på de projekt 
som faktiskt genomförs kan bli kortare. Mest centralt i detta sammanhang 
är vikten av att företagen inte upplever att det finns en risk att de rättsliga 

9 Nentjes, A., de Vries, F. P., och Wiersma, D. (2007). Technology-forcing through Environ-
mental Regulation. European Journal of Political Economy 23, 903–916.
10 Kamien, M. J., och Schwartz, N. L. (1982). Market Structure and Innovation. Cambridge 
University Press, New York.
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villkoren förändras på ett väsentligt sätt efter det att investeringen i en ny 
anläggning är gjord. Hur miljöprövningen påverkar förutsägbarheten hand-
lar också om hur tydlig och transparent lagstiftningen är, inte minst kopplat 
till hur olika rättsregler kommer att tolkas och omsättas i praktiken i det 
enskilda fallet. En viktig sak är bland annat att de bedömningar som görs 
av industrins miljöpåverkan bygger på etablerad vetenskaplig kunskap. Det 
är därutöver också viktigt med tydliga instruktioner och riktlinjer kring hur 
lagstiftningen skall tolkas i olika situationer, samt vilka krav som ställs på 
företagens miljökonsekvensbeskrivningar, etc.

Denna problematik bör också förstås i kombination med långa handlägg-
ningstider. Om de relevanta rättsreglerna endast ger vaga riktlinjer för hur 
bedömningarna av verksamheten skall göras, till exempel gällande rättsreg-
ler om vad som utgör ”oskäliga kostnader” eller en ”integrerad prövning”, 
ökar risken för utdragna processer och sena överklaganden. Detta blir av 
naturliga skäl speciellt relevant vid den individuella prövningen eftersom 
den övergripande lagstiftningen inte kan utformas med hänsyn tagen till 
specifika företag och anläggningar. Även här existerar således också en svår 
avvägning. Medan lagstiftningen å ena sidan skall kunna klargöra ”vad som 
gäller” i en given situation måste den å andra sidan också bygga på generella 
principer för att inte bli för stelbent när den skall tillämpas i ett enskilt fall. 
En fördel med en individuell miljöprövning är ju att de villkor som fastställs 
skall kunna ta hänsyn till de specifika egenskaperna för den aktuella verk-
samheten, till exempel gällande miljöpåverkan, åtgärdskostnader, etc.

Den tredje och sista förutsättningen för en effektiv miljöprövning är en 
hög kunskapsnivå hos reglerande myndigheter kring åtgärder och kost-
nader. På grund av det kunskapsglapp som normalt sett existerar mellan 
företag och reglerande myndighet kan det vara svårt att utforma villkor 
som ger kontinuerliga incitament till utsläppsreduktioner. Så fort utsläp-
pen från en anläggning har nått under det gränsvärde som gäller finns nor-
malt inga tydliga ekonomiska incitament att investera i ytterligare åtgärder. 
Detta gör det nödvändigt att sänka gränsvärdena i takt med att utsläppen 
har reducerats. Men att åstadkomma detta på ett effektivt och ändamåls-
enligt sätt är inte lätt. För att erhålla en välavvägd balans mellan målet om 
att å ena sidan driva på miljöanpassningen och att å andra sidan undvika 
höga åtgärdskostnader på kort sikt, krävs mycket god kunskap om nuva-
rande och framtida kostnader för utsläppsreduktion. Om myndigheterna 
underskattar marginalkostnaderna för utsläppsreduktion kan det resultera 
i mycket långtgående gränsvärden som företagen har svårt att nå till en 
rimlig kostnad, i varje fall på kort sikt och med rådande kunskap om exis-
terande teknologier. På motsvarande sätt kommer gränsvärdena att bli för 
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slappa om myndigheterna överskattar framtida kostnader; vi riskerar då en 
situation där gränsvärdena inte alls blir bindande för verksamheten.

Tillämpandet av prövoperioder kan delvis bidra till att hantera även 
denna problematik; dessa innebär att miljöanpassningen inte är lika ambi-
tiös på kort sikt men de ger företagen andrum att reducera ekonomiska 
risker och sänka kostnaderna för att reducera utsläppen på längre sikt (bl.a. 
genom tester, pilotprojekt, FoU etc.). Om regleringen bygger på individu-
ell prövning är det samtidigt minst lika viktigt att reglerande myndigheter 
och viktiga remissinstanser (t.ex. Naturvårdsverket) investerar i egen kun-
skapsuppbyggnad för att överbrygga kunskapsglappet gentemot företagen. 
Med hög ingenjörskompetens rörande industrins produktionsprocesser, 
samt rörande de åtgärder och teknologier som kan bidra till att reducera 
utsläppen ytterligare, förbättras förutsättningarna för att gradvis implemen-
tera tuffare miljökrav utan att samtidigt äventyra konkurrenskraften. De 
förhandlingar som handlar om utsläppsvillkorens utformning samt ambi-
tionsnivå kommer att kunna genomföras mellan mer jämbördiga parter, och 
detta skapar utrymme för en konsensusbaserad miljöreglering. Betydelsen 
av en hög gemensam kunskapsnivå samt konstruktiva dialoger mellan olika 
industriella anläggningar såväl mellan industri och miljöprövande myndig-
heter, framhölls redan under 1940-talet efter att den nya lagstiftningen om 
vattenförorening trätt i kraft 1942. Detta belyses bland annat i ett anfö-
rande av överingenjören Ingemar Eidem vid Svenska Pappers- och Cellulosa-
ingenjörsföreningens höstmöte 1949:

Tillsynsmyndigheten, som i sin nuvarande ledning förfogar över en impone-
rande sakkunskap inom vår bransch, har just på grund härav en utpräglat sam-
arbetsvänlig inställning och anser att den blott kan lösa sin viktiga uppgift på 
bästa sätt genom samarbete med representanter för industrien, vilka med förstå-
else för frågans betydelse ställer sina erfarenheter och undersökningsmöjligheter 
till förfogande.11

I den empiriska undersökningen nedan illustreras hur prövningen av den 
svenska pappers- och massaindustrin spelat en viktig roll för reduktionen 
av syreförbrukande utsläpp till vatten. I analysen ägnar vi speciell uppmärk-
samhet åt den viktiga roll som tidsflexibilitet, via utdragna prövoperioder, 
har spelat för att kunna testa och sedan implementera olika miljöåtgärder.

11 Citatet återges i Jerkeman, P., och Norrström, H. (2017). Vägen mot hållbarhet. Historien 
om skogsindustrins miljöarbete. Skogsindustrierna, Stockholm, s. 84.
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3. Metod och data
I denna studie används såväl kvantitativa som kvalitativa undersöknings-
metoder för att ex post utvärdera effekterna av den svenska miljöprövningen 
över tid. Analysen fokuserar på utsläppen av syreförbrukande ämnen från 
pappers- och massaindustrin över perioden 1981–2013. En viktig fördel med 
att utnyttja data över faktiska utsläpp och utsläppsvillkor för hela denna tids-
period är att det ger oss möjlighet att undersöka skillnader mellan miljöpröv-
ningen under den tidigare miljöskyddslagen och dagens miljö balksprövning. 
Tidigare forskning har visat att Koncessionsnämndens tillämpning av den 
tidigare miljöskyddslagen ofta var effektiv ur ett konkurrenskraft-miljö-
perspektiv. Denna byggde i regel på förhållandevis jämbördiga, tillitsbaserade 
och frekvent återkommande dialoger mellan bolag och myndighet, som därför 
kunde bidra till att överbrygga förekommande kunskapsglapp.12 Den tidigare 
miljöprövningen visar också den viktiga roll som åtgärds- och inte minst tids-
flexibilitet kan spela för att möjliggöra långtgående utsläppsreduktioner samt 
för att till och med skapa drivkrafter för ytterligare teknologisk utveckling. 
Den viktigaste skillnaden mellan dagens prövning enligt miljöbalken och 
den som genomfördes enligt miljöskydds lagen handlar inte, såsom påpekats 
ovan, främst om skillnader i rättsliga principer (bästa möjliga teknik, rimliga 
kostnader, etc.), utan snarare om hur de olika rättsreglerna implementerades 
i praktiken. I den empiriska analysen ägnar vi speciell uppmärksamhet åt 
betydelsen av tidsflexibilitet.

I en första kvantitativ del används paneldata för 21 svenska pappers- och 
massabruk över tidsperioden 1981–2013 för att undersöka i vilken mån 
anläggningsspecifika gränsvärden har bidragit till att reducera utsläppen av 
syreförbrukande ämnen. I den empiriska specifikationen utgörs den bero-
ende variabeln av anläggningarnas totala utsläpp (ton) medan de beslutade 
gränsvärdena (ton) samt anläggningarnas totala produktionsnivåer (ton) 
utgör två oberoende variabler. Vi kontrollerar dessutom för förekomsten 
av anläggnings- samt tidsspecifika effekter (så kallade ’fixed-effects’); detta 
innebär att analysen exempelvis kontrollerar för att pappers- och massa-
bruk är olika (produktmix, produktionsprocess, etc.), samt att alla pappers- 
och massabruk vid en given tidpunkt kan påverkas av samma yttre faktorer 
(skattehöjningar, konjunktursvängningar, växelkursförändringar, etc.).

12 Se exempelvis Lundqvist, L. J. (1980). The Hare and the Tortoise: Clean Air Policies in 
the United States and Sweden. University of Michigan Press, Ann Arbor; och Bergquist, A.K., 
och K. Söderholm (2015). Transition to Greener Pulp: Environmental Regulation, Industry 
Responses and Path Dependency in the Swedish and the US Pulp and Paper Industry, Business 
History, Vol. 57, No. 6, s. 862–884.
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Den kvantitativa analysen indikerar i vilken mån gränsvärden för utsläpp 
av syreförbrukande ämnen haft en statistiskt signifikant samvariation med 
faktiska utsläpp. Vi utvecklar dessutom denna analys på två sätt; i alterna-
tiva specifikationer analyseras om en given reduktion i gränsvärdena har 
haft en mer omfattande effekt på faktiska utsläpp: (a) under perioden för 
miljöskyddslagen (fram till och med 1998) jämfört med motsvarande period 
för miljöbalken (1999–2013); samt (b) i de fall där massabruken getts möj-
lighet att testa ny teknologi under en prövoperiod om minst tre år. För att 
testa dessa två hypoteser används interaktionsvariabler, dvs. gränsvärdes-
variabeln multipliceras med en dummyvariabel som i det första fallet är ett 
(1) för perioden 1981–1998 och noll (0) för resterande period, samt i det 
andra fallet är ett (1) om det aktuella bruket fått en utdragen prövoperiod 
och noll (0) om ingen sådan prövoperiod ingått i (de ofta provisoriska) 
tillståndsvillkoren.

I en andra kvalitativ del fördjupas förståelsen av miljöprövningens roll 
rörande reduktionen av syreförbrukande ämnen i svensk pappers- och 
massa industri, och med speciellt fokus på betydelsen av prövoperioder. I 
denna del undersöker vi i mer detalj två enskilda anläggningar vilka båda 
haft möjlighet att utnyttja längre prövoperioder under delar av den under-
sökta tidsperioden. Dessa är Gruvöns och Mörrums bruk. Analysen foku-
serar på hur anläggningarna arbetade för att reducera sina utsläpp som ett 
resultat av de villkor som miljömyndigheterna fastställde, dvs. vilka över-
väganden som gjorts och vilka tekniska åtgärder som vidtagits. Den kvali-
tativa analysen bidrar med en ökad förståelse för hur interaktionen mellan 
industrin och de reglerande myndigheterna sett ut och förändrats över tid.

Det material och de data som ligger till grund för de empiriska analy-
serna kommer från flera källor. Information om faktiska utsläpp, gränsvär-
den och produktionsnivåer kommer i första hand från Naturvårdsverket 
samt från företagens egna miljörapporter.13 En speciellt rik källa har varit 
de handlingar som finns bevarade rörande de enskilda prövningarna vid 
Riksarkivet i Arninge. Detta material innehåller bland annat: (a) företagens 
ansökningar om tillstånd, inklusive olika tekniska beskrivningar; (b) beslut 
från den reglerande myndigheten samt remissinstansers yttranden; (c) infor-
mation om parternas förhandlingar under processens gång; samt (d) rap-
porter om eventuella test av de utsläppsreducerande åtgärder som företagen 
genomfört. En speciellt viktig fördel med denna källa är att den inte endast 

13 Se bland annat Naturvårdsverket (2002). Tillståndsprövning och teknisk utveckling. Utvär-
dering med exempel från sulfatmassaindustrin i Sverige. Rapport 5197, Stockholm; samt Natur-
vårdsverket (1983). Skogsindustrins emissioner till vatten och luft. Rapport 3013, Stockholm.
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återger information om de slutliga tillståndsvillkoren utan även om alla de 
delbeslut som till exempel Koncessionsnämnden tagit rörande provisoriska 
gränsvärden, etc. Denna information är nödvändig för att kunna analysera 
betydelsen av prövoperioder i miljöprövningen.

4. Empiriska resultat
4.1 Kvantitativ analys av relationen mellan utsläpp och gränsvärden

Tabell 1 innehåller resultaten från den statistiska analysen av utvecklingen 
av syreförbrukande utsläpp i 21 pappers- och massabruk över tidsperioden 
1981–2013. I tabellens andra kolumn visas resultaten från den empiriska 
specifikation där ingen interaktionsvariabel ingår. Dessa resultat bekräftar 
att det finns en statistiskt signifikant samt positiv samvariation mellan de 
faktiska utsläppen och motsvarande gränsvärden; detta är således konsis-
tent med slutsatsen att lägre gränsvärden också lett till lägre utsläpp av 
syreförbrukande ämnen (COD).14 De miljöprövande myndigheternas gräns-
värden har således varit fundamentala för att, steg för steg, bidra till en 
reduktion av dessa utsläpp i den svenska pappers- och massaindustrin.

Den tredje kolumnen i Tabell 1 visar motsvarande empiriska resultat då vi 
också adderat en interaktionsvariabel med vars hjälp vi kan testa hypotesen 
att gränsvärdena för COD hade en större effekt på utsläppsreduktionen 
under perioden för miljöprövningen enligt den tidigare miljöskyddslagen 
jämfört med miljöbalksprövningen. Resultaten bekräftar denna hypotes; det 
finns fortfarande en generell, positiv och statistiskt signifikant samvariation 
mellan faktiska utsläpp och gränsvärden, men storleken på koefficienten för 
interaktionsvariabeln visar också att effekterna av gränsvärden på utsläpps-
reduktionen var betydligt mer omfattande under tiden för Koncessions-
nämnden jämfört med motsvarande effekter sedan miljöbalkens införande. 
Läsaren bör dock vara försiktig med att dra för långtgående slutsatser av 
detta specifika resultat. Vi har ovan påpekat att det tidigare miljöprövnings-
systemet hade många egenskaper som kan ha gjort det effektivare än det 
rådande systemet. Dessa egenskaper kan bidra till att förklara denna effekt, 

14 Det kan noteras att enligt resultaten i Tabell 1 verkar inte brukens produktionsnivåer ha 
påverkat storleken på de faktiska utsläppen av COD. Vid en första anblick är detta förvånande 
eftersom en anläggning med höga produktionsnivåer (allt annat lika) också borde ha höga 
utsläpp jämfört med mindre anläggningar. Anledningen till detta resultat är dock att produk-
tionsnivåerna varierar lite över tid för en och samma anläggning; i tillstånden ingår dessutom 
även villkor för maximal produktion. Variationen är betydligt större mellan olika anläggningar 
men denna variation fångas upp av de anläggningsspecifika effekterna i den empiriska speci-
fikationen.
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men det finns sannolikt andra minst lika viktiga förklaringar. En sådan är 
att under 1980- och 1990-talen var utsläppen av COD överlag signifikant 
högre än under senare perioder, och detta gjorde det sannolikt lättare att 
identifiera kostnadseffektiva åtgärder för att minska utsläppen jämfört med 
vad det är idag. Det fanns helt enkelt fler ”lågt hängande frukter” under 
den tidiga perioden jämfört med den senare. Därför är det meningsfullt 
att också titta närmare på olika specifika egenskaper i miljöprövningen, 
såsom förekomsten av prövoperioder som erbjuder företagen tidsflexibilitet 
i anpassningen mot lägre utsläpp.

Tabell 1: Resultat från statistiska analyser av faktiska utsläpp (COD)

Specifikation utan 
någon interaktions-

effekt

Specifikation med 
interaktionseffekt 

för tidsperiod

Specifikation med 
interaktionseffekt 
för prövoperioder

Konstant ***12020,500 **3368,381 ***12974,403

Nivå på gränsvärde ***0,472 ***0,075 ***0,427

Produktionsnivå −0,001 *0,003 −0,001

Interaktionsvariabel: 
gränsvärde*tidsperiod

– – – ***0,654 – – –

Interaktionsvariabel: 
gränsvärde*prövoperiod

– – – – – – ***0,078

R2 0,839 0,931 0,842

F-värde 49,461 126,052 49,548

Antal observationer 566 566 566

*,**, och *** indikerar att de skattade koefficienterna är statistiskt signifikanta på tio-, fem- 
respektive enprocentsnivån. Alla modellspecifikationer inbegriper s.k. fixed effects.

Den fjärde kolumnen i Tabell 1 visar resultaten då vi adderat en interak-
tionsvariabel med vars hjälp vi kan testa hypotesen att en given skärpning 
(reduktion) i gränsvärdena haft en större utsläppsreducerande effekt på de 
pappers- och massabruk som haft möjlighet att utnyttja längre prövope-
rioder (tre år eller mer) innan de slutliga villkoren för verksamheten fast-
ställts. De empiriska resultaten ger stöd även åt denna hypotes, effekten på 
utsläppsreduktionen är mer omfattande i de fall där implementeringen av 
tuffare gränsvärden kombinerats med utdragna prövoperioder. Som antytts 
ovan är detta resultat konsistent med slutsatsen att dessa perioder hjälper 
företagen att reducera risker genom att möjliggöra för dem att testa och 
utveckla olika tekniker och lösningar, och på så sätt undvika investeringar i 
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sådana tekniker som senare visar sig vara ineffektiva. Vårt empiriska mate-
rial stödjer dessutom slutsatsen att i fallet med utsläpp av syreförbrukande 
ämnen var användandet av längre prövoperioder mer frekvent förekom-
mande under miljöskyddslagens tid än under den senare perioden. Specifikt 
har vi identifierat totalt 16 sådana prövoperioder för de 21 bruken, och en 
klar majoritet av dessa (totalt 11) initierades redan innan miljöbalkens infö-
rande.15 Detta bidrar därför med en delförklaring till varför de gränsvärden 
för COD som infördes under miljöskyddslagen verkar ha haft en mer omfat-
tande effekt på utsläppsreduktionen.

4.2  Kvalitativ analys av teknikval och miljöanpassning  
i två pappers- och massabruk

Figur 1 visar utsläpp av – samt gränsvärden för – syreförbrukande ämnen 
(COD) vid Gruvöns pappers- och massabruk. Under den studerade perio-
den ökade produktionen vid bruket men de totala utsläppen minskade med 
närmare 80 procent. De vertikala linjerna i figuren visar tidpunkterna för de 
miljöprövande myndigheternas beslut. Av dessa framgår dessutom att före-
taget vid två olika tillfällen gavs möjlighet att utnyttja längre prövoperioder, 
och där de miljöprövande myndigheterna därför tog beslut om provisoriska 
gränsvärden. Under våren 1982 beslutade Koncessionsnämnden om nya 
gränsvärden men där villkoren i det slutgiltiga tillståndet beslutades först 
i december 1986. Gruvöns bruk arbetade för att använda så kallad aerob 
biologisk rening av avloppen, och kunde redan under år 1985 komma väl 
under det gränsvärde som skulle nås 1986.16 Bland annat togs en luftad 
dam i bruk 1985, och från den avleddes det biologiskt behandlade vattnet 
till en sedimenteringsbassäng för avskiljning av det suspenderade materialet 
till recipienten.

I slutet av 1990-talet planerade Gruvöns bruk för en produktionsökning, 
och behövde därför ett nytt miljötillstånd. Enligt ett Koncessionsnämnds-
beslut från 1998 ålades bruket att utreda de tekniska och ekonomiska möj-
ligheterna att vidta ytterligare processinterna och externa reningsåtgärder 

15 I de fall där tiderna förlängts som ett resultat av myndigheternas beslut räknas detta som 
endast en (1) (fast nu längre) prövoperiod. Även sådana förlängningar var i regel vanligare 
under miljöskyddslagen.
16 Biologisk rening innebär rening av avlopp med mikroorganismer, antingen med tillgång till 
syre (aerob rening) eller utan tillgång till syre (anaerob rening). Idag (2018) har alla svenska 
pappers- och massabruk någon form av biologisk rening, ofta kompletterad med ytterligare 
reningssteg i form av till exempel kemisk fällning. Se exempelvis Jerkeman, P., och Norrström, 
H. (2017). Vägen mot hållbarhet. Historien om skogsindustrins miljöarbete. Skogsindustri-
erna, Stockholm.
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för att nå större reduktioner i utsläppen av COD. Nämnden sköt dock 
upp avgörandet om slutliga villkor till år 2002, och detta beslut gav därför 
bruket tid att testa olika lösningar. Exempelvis testade Gruvöns bruk, och 
implementerade också i ett senare skede, en ny kokmetod som tillsammans 
med tvåstegs syrgasblekning förväntades reducera utsläppen av COD från 
blekeriet. I 2002 års beslut gav mark- och miljödomstolen bruket en tidsfrist 
på ytterligare tre år för att investera i en ny biologisk reningsanläggning, en 
investering som också föregicks av test av olika förbehandlingar av avlopps-
vattnet (till exempel en så kallad aktivslamprocess).

Figur 1: Utsläpp och gränsvärden för COD vid Gruvöns pappers- och massa-
bruk, 1981–2013.

Figur 2 illustrerar motsvarande miljöanpassningsprocess i fallet Mörrums 
bruk. Även i detta fall kan vi notera en betydande utsläppsreduktion av 
COD, framförallt under 1980- och 1990-talen, och under motsvarande 
period ökade dessutom brukets produktionsnivå. Utsläppen från brukets 
avfallsvatten reglerades här kontinuerligt under hela perioden som ett resul-
tat av flera delbeslut från Koncessionsnämnden, till exempel 1984, 1986, 
1988 och 1992, om gradvis mer strikta provisoriska gränsvärden men sam-
tidigt ett uppskjutande av de slutliga villkoren. Tillståndsprocessen pågick 
med varierad intensitet från början av 1980-talet till år 2000. I ett tidigt 
skede uppgraderade Mörrums bruk kondensathanteringssystemet med en 
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reningskolonn dit de mest förorenade kondensaten kunde föras för att redu-
cera COD-utsläppen. För att klara de tuffare gränsvärdena kring decennie-
skiftet 1990 krävdes dock ytterligare åtgärder, och bruket planerade bland 
annat att bygga en ny sedimenteringsbassäng. Naturvårdsverket drev på i 
förhandlingarna och argumenterade för att ytterligare reduktioner borde 
kunna nås också genom interna åtgärder.

I början av 1990-talet testade bruket olika interna och externa åtgärder 
för att reducera utsläpp av inte minst COD, och valde också att avvakta 
erfarenheterna från bolagets (Södra cells) övriga pappers- och massabruk 
(Mönsterås och Värö). Bruket valde bland annat att investera i ett nytt 
kokeri med förlängd kokning (vilket även bidrog till att reducera utsläppen 
av klorerande ämnen). Under 1990-talet ökade den totala produktionen 
vid bruket samtidigt som reduktionen i utsläpp av COD dock avstannade. 
Figur 2 visar till och med hur brukets utsläpp faktiskt översteg de provi-
soriska gränsvärdena, men Koncessionsnämnden var tålmodig, och bevil-
jade bruket ytterligare prövotid. Under prövotiden ålades bruket (enligt ett 
beslut från 1995) att i samråd med bland annat Naturvårdsverket under-
söka förutsättningarna för en biologisk reningsanläggning. En sådan upp-
fördes senare.

Figur 2: Utsläpp och gränsvärden för COD vid Mörrums pappers- och 
massa bruk, 1981–2013.
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Dessa erfarenheter från miljöprövningsprocesser utgör en bra illustration 
över hur ett företag ges tid att anpassa sig till nya villkor och testa olika 
reningsåtgärder, och hur detta förbättrar förutsättningarna för att åstad-
komma mer långtgående utsläppsreduktioner över tid. En viktig förutsätt-
ning för industriell konkurrenskraft är att produktionsprocesserna fungerar 
effektivt utan störningar, och det är därför viktigt att kunna utvärdera och 
testa olika miljölösningar innan dessa kan implementeras i produktionen. 
Det kan givetvis finnas nackdelar med att skjuta på beslut om slutliga villkor 
för tillstånd eftersom sådana fördröjningar kan bidra med en negativ miljö-
påverkan på kort sikt. Å andra sidan har de miljöprövande myndigheterna 
använt sig av provisoriska villkor för att driva företagen till en kontinuerlig 
anpassning mot lägre utsläpp. Analysen visar också på vikten av att förstå 
och analysera den individuella miljöprövningen som en process med stän-
digt pågående dialoger mellan central aktörer, och inte som ett ’one-shot 
game’. Denna process kännetecknas dessutom av betydande osäkerhet om 
framtida tekniska möjligheter och dess kostnader.

5. Slutsatser och lärdomar
En viktig slutsats är att den svenska miljöprövningen av industriell verk-
samhet har haft betydande effekter på utsläppsreduktionen i industrin från 
1970-talet och framåt. Även om våra empiriska resultat endast berör en 
industrisektor (om dock den största i landet) och en typ av miljöpåverkan, 
är resultaten väl i linje med resultaten från andra empiriska (ofta kvalitativt 
inriktade) studier. Dessa studier visar även att den svenska regleringsmo-
dellen ofta varit mer framgångsrik i termer av teknisk utveckling, process-
interna lösningar, etc., än motsvarande miljöprövningar av pappers- och 
massaindustrin i till exempel USA, Finland, etc.17 Denna typ av styrmedel 

17 Se exempelvis Lindmark, M., och Bergquist, A. K. (2008). Expansion for Pollution Reduc-
tion? Environmental Adaptation of a Swedish and a Canadian Metal Smelter 1960–2005. 
Business History 50, 530–546; Söderholm, K., Söderholm, P., Helenius, H., Pettersson, M., 
Viklund, R., Masloboev, V., Mingaleva, T., och Petrov, V. (2014). Environmental Regulation 
and Competitiveness in the Mining Industry: Permitting Processes in Finland, Sweden and 
Russia. Resources Policy 43, 130–142; och Söderholm, K., Söderholm, P., och Bergquist, A-K. 
(2017). The Transition to Chlorine Free Pulp Revisited: Nordic Heterogeneity in Environmen-
tal Regulation and R&D Collaboration Nordic Heterogeneity. Journal of Cleaner Production 
165, 1328–1339. I den sistnämnda artikeln analyseras övergången till klorfri pappersmassa i 
Sverige och Finland. Tidigare studier har framhållit att konsumentefterfrågan utgjorde den dri-
vande kraften bakom denna övergång, men resultaten i artikeln visar att den tidigare svenska 
miljöprövningen spelade en helt central roll i möjliggörandet av denna utveckling. Det var 
dessutom svenska företag som bidrog till att utveckla flera av de mest centrala teknikstegen, 
såsom bland annat syrgasblekning, avancerad batch-kokning och ozonblekning.
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har med andra ord varit verkningsfulla och effektiva, och förtjänar en cen-
tral roll i miljöpolitiken.

Det kan samtidigt noteras att i delar av den samhällsvetenskapliga miljö-
litteraturen uttrycks ibland en skarp kritik mot den individuella miljöpröv-
ningens ändamålsenlighet; den anses vara kostnadsineffektiv samt generera 
för svaga incitament till att investera i miljöåtgärder (bortom gränsvärdet).18 
Ofta framhålls i stället att ekonomiska styrmedel, till exempel skatter på 
utsläpp, är mer kostnadseffektiva samt verkningsfulla. I praktiken är det 
dock svårt att dra sådana generella slutsatser. Det beror bland annat på 
att de ekonomiska styrmedlen långt ifrån alltid är utformade på det träff-
säkra sätt som ofta förutsätts i läroböckerna; exempelvis ger den svenska 
klimatskatten på flygresor i princip inga incitament för operatörerna att 
investera i koldioxidfria flygbränslen. Dessutom kan den individuella miljö-
prövningen – som vi påpekat ovan – implementeras på ett mer eller mindre 
effektivt sätt, och beskrivningarna av sådan prövning är ofta grovt förenk-
lad. Överlag har den svenska prövningen, inte minst under perioden för 
Koncessionsnämndens implementering av den tidigare miljöskyddslagen, 
varit förhållandevis effektiv.

Förutsättningarna för en effektiv prövning är bland annat flexibilitet, inte 
minst i meningen att individuella gränsvärden för utsläpp gradvis skärps 
över tid samtidigt som företagen ges full diskretion samt tid att själva söka 
efter samt utveckla och testa olika effektiva åtgärder. Detta kan åstadkom-
mas med hjälp av gränsvärden för utsläpp (snarare än teknikkrav) samt 
genom tillämpandet av utdragna prövoperioder. Att åstadkomma detta i 
praktiken förutsätter dock att myndigheterna investerar i relevant ingen-
jörskompetens och följer med i teknikutvecklingen för att möjliggöra jäm-
bördiga förhandlingar mellan parterna. Den rådande lagstiftningen bör 
dessutom genomdrivas på ett transparent och förutsägbart sätt för att före-
tagen skall våga investera långsiktigt (även i olika hållbarhetsprojekt). Detta 
kan i sin tur åstadkommas genom tydliga instruktioner och riktlinjer för hur 
lagstiftningen skall tolkas i de enskilda fallen, ansökningar utformas etc., 
samt genom kortare handläggningstider.

Även dagens svenska miljöprövning uppfyller i hög grad många av 
dessa kriterier, men på var och en av dessa punkter kan det finnas ett visst 
utrymme för förbättringar. I Sverige finns också idag ett starkt fokus på 
gränsvärden snarare än teknikkrav, och prövoperioder används fortfarande. 
Dagens prövoperioder är dock ofta kortare, och implementeras inte på ett 

18 Se bland annat Copper, M. L., och Oates, W. E. (1992). Environmental Economics: A Sur-
vey. Journal of Economic Literature 30, 675–740.
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lika tålmodigt sätt som under 1970- och 1980-talen. Detta kan ha gjort 
det svårare för mark- och miljödomstolarna att driva fram mer radikala 
utsläppsreduktioner, speciellt med tanke på det lägre antalet ”lågt hängande 
frukter” under den senare perioden. De empiriska resultat som redovisas i 
detta kapitel stödjer slutsatsen att längre prövoperioder var viktiga pussel-
bitar för möjliggörandet av de betydande reduktioner i utsläppen av COD 
som skedde under framförallt 1980-talet. Det bör också noteras att denna 
period även präglades av ett intensivt stat-industri finansierat FoU-samarbe-
te kring miljöfrågor, och detta var väsentligt för att driva på framtagandet 
av nya miljölösningar.19 Att åstadkomma en effektiv koordinering mellan 
sådana FoU-satsningar och traditionell miljöprövning är viktigt även för 
dagens miljöarbete, till exempel för de klimatutmaningar som svensk järn- 
och stålindustri står inför.

När det gäller förutsägbarhet och transparens rörande prövningens tids-
åtgång, genomförande och de slutgiltiga tillståndsvillkorens innehåll, finns 
en kritik mot dagens svenska prövning (till exempel kopplat till prövning 
av gruvverksamhet). I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att per-
fekt förutsägbarhet, till exempel i form av generella (föreskrifter) snarare än 
anläggningsspecifika gränsvärden, knappast är önskvärt. Det är viktigt att 
kunna anpassa villkoren efter specifika förhållanden, dvs. miljöpåverkan, 
åtgärdskostnader etc. På så sätt går det också att skapa ett högt omställ-
ningstryck samtidigt som oskäligt höga åtgärdskostnader kan undvikas. En 
mer ändamålsenlig regleringsansats är i stället att utforma tydligare och (så 
långt det går) mer situationsanpassade riktlinjer för hur olika rättsregler, 
t.ex. kring integrerad prövning, miljökvalitetsnormer etc., skall förstås och 
tillämpas i enskilda fall.

Såsom påpekats ovan är den viktigaste skillnaden mellan dagens miljö-
prövning i Sverige och den som genomfördes enligt miljöskyddslagen inte 
så mycket kopplad till rättsliga principer och rättsregler. Tillämpningen av 
miljöskyddslagen byggde på en regleringsfilosofi som i hög grad var baserad 
på samarbete och samförstånd mellan myndigheter och industri, samt ett 
systematiskt delande av information mellan olika aktörer. Det är svårt och 
kanske inte heller önskvärt att återskapa den tidigare miljöstyrningsmodel-
len i alla dess delar; en anledning till detta är att den tidigare prövningspro-
cessen var mer sluten och bestod i första hand av förhandlingar mellan olika 
experter. Dagens lagstiftning ställer högre krav på allmänhetens deltagande 
i processerna. En viktig lärdom är dock att miljöprövningen bör bygga på 

19 Bergquist, A-K., och Söderholm, K. (2011). Green Innovation Systems in Swedish Industry, 
1960–1989. Business History Review 85(4), 677–698.
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att de reglerande myndigheterna – inklusive centrala remissinstanser såsom 
Naturvårdsverket – bör tilldelas tillräckligt med resurser och kompetens 
för att överbrygga kunskapsglappet mellan industriföretagen och myndig-
heterna. Sedan 1980-talet har dock dessa resurser minskat,20 och detta gör 
det överlag svårare att driva på miljöanpassningen. Praxisen kring ompröv-
ningar av verksamhet behöver också ses över; idag sker väldigt få ompröv-
ningar på initiativ av myndigheter (vilket också är kopplat till resursbrist).

20 Under 1970- och 1980-talen fanns exempelvis en forskningsavdelning på Naturvårdsverket 
med starkt fokus på att öka kunskapen om utsläppen från den svenska pappers- och massa-
industrin, samt hur dessa kunde reduceras. Denna verksamhet bidrog på ett väsentligt sätt 
till att minska kunskapsglappet mellan industri och myndigheter. Se inte minst Bergquist, 
A-K., Söderholm, K., Kinneryd, H., Lindmark, M., och Söderholm, P. (2013). Command-and-
control Revisited: Environmental Compliance and Technological Change in Swedish Industry 
1970–1990. Ecological Economics 85, 6–19.


