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INTRODUKTION
• Prop. 2017/18:243, Vattenmiljö och vattenkraft
• Förändrad lagtext om miljökvalitetsnormer – gäller alla verksamheter som berör
vatten såsom gruvor, infrastruktur, energiprojekt och VA-verksamhet
• Lagändringarna trädde i kraft den 1 januari 2019
• Äldre bestämmelser gäller fortfarande för handläggning och prövningen av mål och
ärenden som har inletts före ikraftträdandet

MILJÖKVALITETSNORMER

• 5 kap miljöbalken
• Styrinstrument

• Uttrycker den kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt
• Men finns även miljökvalitetsnormer för luftkvalitet och buller

FÖRSÄMRINGSFÖRBUDET
• Ny 5 kap. 4 § MB – hittillsvarande 5 kap. 4 § byter beteckning till 5 kap. 7 §

• Det s.k. försämringsförbudet;
• En myndighet eller kommun får inte tillåta:
• att en verksamhet eller åtgärd påbörjas eller ändras på ett sätt som äventyrar möjligheterna
att följa en miljökvalitetsnorm som avser vattenmiljö, eller
• försämrar vattenmiljön i strid med en sådan norm

• Vid prövning av ett nytt tillstånd och vid omprövning av ett befintlig tillstånd ska de
bestämmelser och villkor beslutats som säkerställer att verksamheten bedrivs så att ett
sådant äventyr eller sådan försämring inte uppkommer

FÖRSÄMRINGSFÖRBUDET FORTS.
• Med ”äventyra” avses att det ska vara fråga om ett risktagande av en sådan dignitet att
Sveriges möjlighet att uppfylla ramdirektivets krav hotas så allvarligt att risken
betraktas som oacceptabel
• Dvs. att man medvetet tar en så stor risk att den inte kan betraktas som acceptabel när
det gäller möjligheten att uppnå rätt vattenkvalitet

• Hanterliga risker accepteras och ska inte betraktas som ett äventyrande
• Att tillåta en verksamhet eller åtgärd som medför ”en risk i strid med EU-rätten” bör
dock betraktas som oacceptabelt

UNDANTAG TILL FÖRSÄMRINGSFÖRBUDET FORTS.
• Undantagsregel till försämringsförbudet – 4 kap. 11 § Vattenförvaltningsförordning
(2004:660)
• Myndigheter och kommuner får tillåta verksamheter och åtgärder som

• medför en risk att en yttvattenförekomsts kvalitet försämras från hög till god, om
• verksamheten eller åtgärden är en hållbar mänsklig utvecklingsverksamhet
• Däremot är försämringsförbudet totalt om yttvattenförekomsts kvalitet från god till
måttlig eller måttlig till dålig

UNDANTAG TILL FÖRSÄMRINGSFÖRBUDET FORTS.
• Enligt 4 kap. 12 § Vattenförvaltningsförordningen får verksamheter enbart tillåtas
enligt 11 § om verksamheten;
•

är av ett allmänintresse av större vikt, eller

•

innebär att dess fördelar för människors hälsa och säkerhet eller för hållbar utveckling
uppväger nackdelarna med en sådan ändring eller försämring som avses i 11 §

•

det av tekniska skäl eller på grund av orimliga kostnader inte är möjligt att uppfylla syftet med
verksamheten eller åtgärden på något annat sätt som är väsentligt bättre för miljön, och

•

alla genomförbara åtgärder vidtas för att mildra de negativa konsekvenserna för vattenförekomstens
status

ÄNDRINGAR I 2 KAP. 7 § MILJÖBALKEN; RIMLIGHETSAVVÄGNINGEN
GÄLLER INTE LÄNGRE
• Bestämmelsen angående rimlighetsavvägningen i 2 kap. 7 § miljöbalken får ett nytt
stycke → trots de allmänna hänsynsreglerna i 2 kapitlet ska krav ställas för att följa de
nya bestämmelserna i 5 kap. 4 och 5 §§
• En rimlighetsavvägning får inte leda till att kommuner och myndigheter tillåter en
verksamhet eller åtgärd om verksamheten försämrar kvaliteten på vattenmiljön
alternativt om verksamheten eller åtgärden äventyrar uppnåendet av ett utsatt
miljökvalitetsmål

• Rimlighetsavvägningen får inte leda till att gränsvärdesnormer som satts upp avseende
förorenings- och störningsnivåer överskrids
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