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Abstract 

The EU Water framework directive1 aims to improve the aquatic environments of the European 

Union. To achieve this, the directive creates obligations encompassing protection, improve-

ment, analysis, classification and evaluation of the water status. Article 4.1.a.i-ii of the directive 

creates two main obligations regarding surface water; to reach good status and to prevent status 

deterioration. The directive does not state if the obligation to prevent status deteriorations only 

applies to the overarching status of a body of water or if it encompasses deterioration of indi-

vidual quality elements and environmental quality standards. In judgement C-461/13, the We-

ser-judgement, the European Court of Justice interpreted the obligation of non-deterioration in 

the latter sense, with the addition that if the quality element in question already is in the lowest 

possible class then every deterioration is to be viewed as a deterioration of status.2 The court 

stated that the member states are obligated to refuse authorization for projects that can lead to 

a status deterioration. Swedish law lacks provisions that creates an obligation of non-deteriora-

tion in the meaning of the Weser-judgement. The Weser-judgement has nonetheless already 

had an impact on Swedish processes regarding permits for environmentally hazardous activi-

ties. The court’s conclusion that the member states must refuse authorization for projects that 

can lead to a status deterioration should also be followed in other processes where the decision 

can lead to deteriorations, such as the planning of the physical environment done by the Swedish 

municipalities. If a plan is realized it can in some cases lead to a deterioration of the status of a 

body of surface water. Based on the conclusions of the Weser-judgement, such a plan should 

not be allowed to be realized. The municipalities therefore need to be able to plan and prescribe 

precautionary measures with the purpose of following the obligations set forth in the directive 

and the Weser-judgement. Measures with this explicit purpose are in most cases not possible 

according to the current legislation. There are tools in the current legislation that could be used, 

but this would go against the purpose prescribed by either the legislation or its preparatory 

works. If the municipalities are to follow the directive and the Weser-judgement in their phys-

ical planning, the legislation should provide more appropriate tools. 

                                                 

 

 
1 Directive 2000/60/EC of the European parliament and of the council of 23 October 2000 establishing a frame-

work for Community action in the field of water policy. 
2 Judgement of the court 1 July 2015, Weser, C-461/13, EU:C:2015:433. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

Miljörätt är ett ämne som präglas av motstående intressen. Inte sällan ställs ekonomisk tillväxt 

och utveckling mot miljö- och naturskydd, vilket leder till komplicerade avvägningar. Dessa 

gäller ofta vatten, då vatten är en livsnödvändig resurs som dessutom ofta är nödvändig för 

exempelvis industri och energiproduktion. Avvägningar mellan exploateringsintresset å ena si-

dan och miljö- och naturskydd å andra sidan hanteras bland annat i tillståndsprocesser gällande 

miljöfarlig verksamhet samt i kommunala planeringsprocesser, det vill säga kommunernas pla-

nering av den fysiska miljön. Det är nödvändigt att både tillstånds- och planeringsprocesserna 

ges tydliga ramar för hur intresseavvägningen ska göras. Sådana ramar kan bland annat skapas 

i form av särskilda gräns- eller riktvärden som inte får eller bör överskridas gällande exempelvis 

förekomsten av vissa ämnen eller nivåer för störningar. 

 

I syfte att skapa enhetlighet och möta såväl nationella som gränsöverskridande miljöutmaningar 

har EU antagit ett antal rättsakter med fokus på miljöskydd. En av dessa rättsakter är direktiv 

2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på 

vattenpolitikens område, härefter Ramvattendirektivet. Ramvattendirektivets grundläggande 

syfte är att bevara och förbättra vattenmiljön inom EU.3 För att uppnå detta upprättar direktivet 

en ram för skyddet av yt-, grund- och kustvatten. De grundläggande kraven för medlemsstaterna 

gällande ytvatten är att förebygga statusförsämringar, även kallat kravet på icke-försämring, 

samt att skydda, förbättra och återställa ytvattenförekomsters status. Sverige har genomfört di-

rektivet genom att bland annat föreskriva så kallade miljökvalitetsnormer för de aktuella vat-

tenförekomsterna. 

 

I det uppmärksammade förhandsavgörandet C-461/13, även kallat Weserdomen, tolkade EU-

domstolen bland annat direktivets krav gällande förebyggandet av statusförsämringar.4 I korthet 

                                                 

 

 
3 Se direktivets skäl 19. 
4 Domstolens dom den 1 juli 2015, Weser, C-461/13, EU:C:2015:433 
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kan sägas att domstolen uttalade att kravet måste få genomslag i bland annat medlemsstaternas 

tillståndsprocesser. Med stöd av Weserdomen kan kravet snarast beskrivas som ett krav på icke-

försämring. 

 

Tillståndsprocesser rör en viss verksamhets vara eller icke vara i ett enskilt fall. De kommunala 

planeringsprocesserna rör en mer långsiktig, principiell planering av samhällsutvecklingen och 

genomförs genom bland annat detaljplanering.5 Plan- och bygglagen (2010:900), härefter PBL, 

har som utgångspunkt att det allmänna ska decentralisera frågor om bland annat utformning av 

miljö, servicetillgång samt exploateringsgrad.6 Den kommunala planeringen kan spela en stor 

roll i genomförandet av miljölagstiftningen. Till skillnad från tillståndsprocessen hanterar pla-

neringsprocessen hela områden, vilket möjliggör en samlad strategi. Detaljplaneringen syftar 

till att reglera bebyggelse samt mark- och vattenområdens användning. Planen är visserligen 

inte bindande på så sätt att den faktiskt måste förverkligas, men den som vill bebygga marken 

och bedriva verksamheter måste i regel göra det i enlighet med planen. Detta innebär att plane-

ringen är ett försteg till tillståndsprövningen gällande miljöfarlig verksamhet och det enda ste-

get där lokalisering av icke tillståndspliktig verksamhet bedöms innan verksamheten påbörjas. 

Planeringen kan därmed fungera som vägledning för såväl myndigheter som enskilda.7 Det 

finns ett flertal kopplingar mellan Miljöbalken (1998:808), härefter MB, och PBL. Kommunen 

ska bland annat beakta de miljökvalitetsnormer som antagits med stöd av 5 kap. MB.8 Då Ram-

vattendirektivet genomförs genom miljökvalitetsnormer ska även dessa normer beaktas i pla-

neringsprocesserna. Därmed kan EU-domstolens tolkning av kravet på icke-försämring sanno-

likt inte begränsas till tillståndsprocesser. 

 

Det pågår för närvarande ett överträdelseärende mot Sverige gällande införandet av Ramvat-

tendirektivet. I en tredje formell underrättelse uttalar kommissionen att Sverige inte gett Ram-

                                                 

 

 
5 Bengtsson, Speciell fastighetsrätt, 10:e uppl., Uppsala, Iustus förlag, 2010, s. 42. 
6 Bengtsson, Speciell fastighetsrätt, 2010, s. 43. 
7 Bengtsson, Speciell fastighetsrätt, 2010, s. 42. 
8 Se 2 kap. 10 § PBL. 
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direktivets miljömål samt kravet på icke-försämring den bindande verkan som de enligt Wes-

erdomen ska ha.9 Sverige menar i sitt svar på kommissionens formella underrättelse att imple-

menteringen av direktivet genomförts på ett korrekt sätt men att eventuella förändringar kan 

komma att presenteras under våren 2017.10  

 

Sammantaget finns det behov av att ytterligare undersöka hur Weserdomens tolkning av Ram-

vattendirektivets krav hanteras och bör hanteras av svensk rätt, i synnerhet i förhållande till 

PBL.  

 

1.2 Syfte 

 

Uppsatsens syfte är att analysera rättsläget till följd av Weserdomen med hjälp av följande frå-

geställningar: 

- Vad innebär den tolkning av Ramvattendirektivets krav på icke-försämring som EU-

domstolen gör i Weserdomen? 

- Hur har Sverige implementerat Ramvattendirektivets krav på att uppnå god status samt 

kravet på icke-försämring? 

- Är Ramvattendirektivets krav på icke-försämring korrekt implementerat i svensk rätt? 

- Hur förhåller sig den kommunala detaljplaneringen till kravet på icke-försämring? 

- Finns det möjlighet att i detaljplan med stöd av PBL föreskriva försiktighets- och 

skyddsåtgärder för att följa miljökvalitetsnormerna för ytvatten? 

 

1.3 Metod och material 

 

Uppsatsens syfte innebär att både EU-rätt och nationell rätt behandlas. Även relationen dem 

emellan behandlas, då den nationella rätten bör förstås inom ramen för dess förhållande till 

medlemsstaternas skyldigheter till följd av unionsrätten. Därför används en EU-rättslig och en 

rättsdogmatisk metod.  

                                                 

 

 
9 Överträdelse 2007/2239, dokument C(2016)6208 final. 
10 Miljö- och Energidepartementets promemoria 2016-11-30 M2016/02347/R. Vid inlämningen av denna upp-

sats har inga förändringar föreslagits. 
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Den EU-rättsliga metoden utgår från EU-domstolens tolkningsmetod och lägger stor vikt vid 

systematisk och teleologisk tolkning.11 Vidare påverkar den EU-rättsliga metoden vilka rätts-

källor som används.12 Bland annat ges allmänna rättsprinciper och rättspraxis en starkare ställ-

ning än i svensk nationell rätt.13 Utöver Ramvattendirektivet i sig kommer fördraget om euro-

peiska unionen, FEU, och fördraget om europeiska unionens funktionssätt, FEUF, beaktas. För-

dragen ligger till grund för unionens kompetens och medlemsstaternas allmänna skyldigheter. 

De specifika skyldigheter som skapas av Ramvattendirektivet ska ses i ljuset av de allmänna 

skyldigheterna. Vidare beaktas EU-domstolens praxis, då domstolen tolkat medlemsstaternas 

skyldigheter till följd av fördragen och Ramvattendirektivet.  

 

Gällande den nationella rätten används en rättsdogmatisk metod. Den rättsdogmatiska metod 

som används innebär en sammanvägd analys av rättskällorna i syfte att fastställa gällande rätt. 

Konkret innebär detta att granska, analysera och applicera det som framkommer i rättskäl-

lorna.14 Metoden kan även innehålla analys av regelsystemet i syfte att identifiera motsätt-

ningar, luckor och överlappningar.15 Det finns i vissa fall även skäl att gå ett steg längre och ge 

förslag till hur rättsordningen bör hantera dessa motsättningar och luckor.16 Gällande material 

innebär metodvalet att relevant lagstiftning, förarbeten och rättspraxis används. Även utvald 

doktrin som behandlar de delar av den nationella rätten som beskrivs i uppsatsen används.  

 

De båda metoderna ska inte ses som separata. För att exempelvis analysera huruvida Ramvat-

tendirektivets krav på icke-försämring implementerats korrekt i svensk rätt måste metoderna 

samverka. Den EU-rättsliga metoden används då för att fastställa och analysera medlemsstater-

nas skyldigheter enligt direktivet och den rättsdogmatiska metoden används för att fastställa 

                                                 

 

 
11 Hettne & Otken Eriksson, EU-rättslig metod: Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 2:a uppl., Stock-

holm, Norstedts Juridik, 2011, s. 36, 159. 
12 Hettne & Otken Eriksson, EU-rättslig metod: Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, s. 36, 163. 
13 Hettne & Otken Eriksson, EU-rättslig metod: Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, s. 49, 62. 
14 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, Lund, Studentlitteratur, 2013, s. 21 ff. 
15 Michanek & Zetterberg, Den svenska miljörätten, 3:e uppl., Uppsala, Iustus förlag, 2012, s. 30. 
16 Michanek & Zetterberg, Den svenska miljörätten, 2012, s. 31. 
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den nationella rätten i syfte att analysera om den uppfyller de krav som ställs genom Ramvat-

tendirektivet. Här finns en skärningspunkt; de båda resultaten jämförs med varandra och ska 

analyseras inom ramen för forskningsfrågorna. Även det faktum att EU-rätten i vissa fall är 

direkt tillämplig i den nationella rättstillämpningen leder till att metoderna inte kan ses som helt 

separerade. 

  

1.4 Avgränsningar 

 

Uppsatsen begränsas till det Ramvattendirektivet benämner som ytvattenförekomster. Detta då 

Weserdomen är en av uppsatsens centrala utgångspunkter och domen behandlar just ytvatten-

förekomster. Grundvattenförekomster lämnas därmed utanför. Ramvattendirektivet innehåller 

vidare viss särreglering när det gäller ytvattenförekomster som ligger inom flera medlemsstaters 

territorium. Denna särreglering behandlas inte, då den reglerar hur medlemsstaterna ska sam-

arbeta kring de internationella ytvattenförekomsterna och därmed är den inte direkt relevant 

med hänsyn till uppsatsens syfte. Vidare lämnas ramvattendirektivets undantag i stort utanför 

uppsatsen, då syftet är att undersöka hur direktivets mål gällande ytvatten kan hanteras inom 

ramen för PBL. Fokus är således på direktivets krav och mål gällande ytvatten. Av denna an-

ledning lämnas även regleringen kring ersättning för vattentjänster utanför. 

 

Gällande PBL begränsas uppsatsen till detaljplaneregleringen, då denna planeringsform är bin-

dande. Uppsatsen fokuserar på frågan om kommunerna måste beakta Weserdomen inom ramen 

för planeringsprocessen samt i vilken mån dessa krav kan följas genom planeringen. Annan 

reglering av planeringsprocessen, exempelvis gällande deltagande och samråd, utställning av 

planer och liknande, lämnas utanför.  

 

1.5 Disposition 

 

Uppsatsen består av fem avsnitt inklusive det inledande avsnittet. Uppsatsens avsnitt 2.1 och 

2.2 behandlar Ramvattendirektivets bakgrund och syften samt dess mekanismer och krav gäl-

lande informationsgenerering, övervakning och åtgärdsprogram. Avsnitten ger en bakgrund till 

kravet på att nå god ytvattenstatus, vilket beskrivs i avsnitt 2.3. Avsnitt 2.4 behandlar kravet på 
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icke-försämring. Här redogörs för och analyseras det för uppsatsen centrala rättsfallet Weser-

domen. Avsnitt 2 syftar således till att beskriva Ramvattendirektivets centrala beståndsdelar 

och krav samt till att analysera kravet på icke-försämring. Avsnittet avslutas med en kortare 

sammanfattning. 

 

Avsnitt 3 behandlar Sveriges implementering av Ramvattendirektivet och inleds med underav-

snittet 3.1 som behandlar allmänna utgångspunkter vid implementering av EU-direktiv, då det 

är nödvändigt att beskriva detta för att fastställa Sveriges skyldigheter till följd av Ramvatten-

direktivet. Avsnitt 3.2 behandlar Sveriges implementering av direktivets krav på att nå god yt-

vattenstatus. Avsnittet fokuserar på förfarandet och utformningen av de klassificeringsförfaran-

den och kvalitetskrav som införts för att möta kravet på att nå god ytvattenstatus. I avsnitt 3.3 

beskrivs hur Sverige implementerat direktivets krav på att anta åtgärdsprogram och avsnittet 

ska därmed läsas mot bakgrund av avsnitt 2.2. Avsnitt 3.4 behandlar de ovan nämnda kvalitets-

kraven. I detta avsnitt beskrivs kvalitetskravens innebörd och karaktär som miljökvalitetsnor-

mer. I det efterföljande avsnitt 3.5 behandlas utformningen av kravet på icke-försämring i 

svensk rätt.  

 

Uppsatsens avsnitt 4 behandlar den kommunala detaljplaneringen. Avsnitt 4.1 behandlar vissa 

allmänna utgångspunkter och intressen som ska beaktas vid detaljplaneringen. Särskilt vikt 

läggs vid miljöhänsyn. Avsnitt 4.2 beskriver detaljplanens rättsliga effekter. I avsnitt 4.3 ex-

emplifieras vilken miljöpåverkan som kan orsakas genom att en detaljplan realiseras. Detalj-

planeringens förhållande till kravet på icke-försämring analyseras i avsnitt 4.4. I avsnitt 4.5 

behandlas kommunens möjligheter att i detaljplan besluta om åtgärder för att följa miljökvali-

tetsnormerna för ytvatten. 

 

Uppsatsens avslutande avsnitt 5 presenterar och diskuterar de slutsatser som dragits. 
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2. Ramvattendirektivets syfte och krav 

 

2.1 Ramvattendirektivets bakgrund och syfte 

 

Tidigare EU-rättslig reglering till skydd för vatten har till stor del präglats av fragmentering. 

Olika typer av vattenanvändning, olika förorenande ämnen och olika förorenande källor regle-

rades var för sig.17 Fragmenteringen ledde till koherensproblem, överlappande reglering och 

luckor och tog inte heller hänsyn till att miljöproblem sällan kan ses och lösas isolerade från 

helheten.18 Direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemen-

skapens åtgärder på vattenpolitikens område, i uppsatsen kallat Ramvattendirektivet, har ett 

mer holistiskt tillvägagångssätt än tidigare rättsakter på området.19 Direktivet föreskriver ett 

gemensamt tillvägagångssätt för sammankopplade vattenförekomster.20 Direktivet undviker 

även den tidigare uppdelningen i olika typer av vattenanvändning och hanterar förorening från 

både punktkällor och diffusa källor. Dessutom åtgärdas en del av den tidigare fragmenteringen 

då Ramvattendirektivet ersätter ett flertal tidigare rättsakter.21  

  

Ramvattendirektivet syftar enligt art. 1.a till att förhindra ytterligare försämringar samt skydda 

och förbättra miljöstatusen hos akvatiska ekosystem. Direktivet ska dessutom främja en hållbar 

vattenanvändning samt eftersträva ökat skydd och förbättring av vattenmiljön.22 För att uppnå 

dessa syften upprättar direktivet en ram för skyddet av inlandsytvatten, vatten i övergångszon, 

kustvatten och grundvatten. Detta ramskydd består av en för medlemsstaterna gemensam hand-

lingsram och gemensamma principer för klassificering och övervakning av vattenförekomsters 

status samt samordning och integration av vattenskyddet. Avsikten är dock inte fullständig har-

monisering av medlemsstaternas vattenlagstiftning.23 Direktivets syfte att förbättra, skydda och 

                                                 

 

 
17 Lee, Law and Governance of Water Protection Policy, i Scott (red.), Environmental Protection: European Law 

and Governance, Oxford, Oxford University Press, 2009, s. 27-55, tillgänglig via Oxford Scholarship Online, s. 

29. 
18 Lee, Law and Governance of Water Protection Policy, s. 29. 
19 Jans & Vedder, European Environmental Law, 4:e uppl., Groningen, Europa Law Publishing, 2012, s. 392. 
20 Se avsnitt 2.2. 
21 Se art. 22. 
22 Se art. 1.b-c 
23 Domstolens dom den 30 november 2006, Kommissionen mot Luxemburg, C-32/05, EU:C:2006:749, p. 41. 
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återställa ytvattenförekomsters miljöstatus konkretiseras i direktivets art. 4.1.a.ii, vilken stadgar 

att medlemsstaternas ytvattenförekomster ska nå det direktivet benämner som god status.24 Di-

rektivets art. 4.1.a.i konkretiserar kravet på icke-försämring och stadgar att medlemsstaterna 

ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att förebygga försämring av vattenstatusen. 

  

I följande avsnitt beskrivs Ramvattendirektivet i tre huvuddelar: medlemsstaternas skyldigheter 

gällande administration och generering av information, målet att uppnå god status samt kravet 

på icke-försämring. 

 

2.2 Administration, övervakning och åtgärdsprogram 

 

Som konstaterats är Ramvattendirektivets mål gällande ytvatten dels att motverka försämring 

av ytvattenförekomster, dels att uppnå god ytvattenstatus. För att uppnå dessa mål föreskrivs 

omfattande mekanismer för indelning, övervakning, åtgärder och förvaltning av ytvattenföre-

komster. Detta avsnitt behandlar dessa mekanismer och ger en bakgrund till direktivets mål och 

krav gällande ytvatten, vilka beskrivs i avsnitt 2.3 och 2.4. 

 

Medlemsstaterna ska enligt art. 3.1-2 identifiera avrinningsområden, dela in dessa i avrinnings-

distrikt samt säkerställa att distrikten tilldelas en lämplig behörig myndighet. Avrinningsområ-

den definieras som ett ”landområde från vilket all ytvattenavrinning strömmar genom en se-

kvens av åar, floder och, möjligen, sjöar till havet vid ett enda flodutlopp, eller vid en enda 

flodmynning eller ett enda delta.”25 Avrinningsdistrikten ska utgöras av ett eller flera angrän-

sande avrinningsområden tillsammans med de grund- och kustvatten som är förbundna med 

avrinningsområdet eller avrinningsområdena ifråga.26 Avrinningsdistrikten är att se som både 

ekologiska och administrativa.27 Distriktsindelningen som administrativ enhet ligger till grund 

                                                 

 

 
24 Begreppet god status beskrivs nedan under 2.3. 
25 Se art. 2.13. 
26 Se art. 2.15. 
27 Lee, Law and Governance of Water Protection Policy, s. 29. 
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för de åtgärdsprogram och förvaltningsplaner som ska antas enligt art. 11 och 13. Distriktsin-

delningen i sig utgår dock från hydrologiska och ekologiska realiteter.28 

 

Enligt art. 2.10 är åar, floder, sjöar, kustvatten samt vatten i övergångszon29 inom avrinnings-

områdena att se som ytvattenförekomster. Begreppet ytvattenförekomst är centralt inom direk-

tivet då det är just ytvattenförekomsterna i sig som omfattas av kraven i direktivets art. 4.1.a.i-

ii, inte avrinningsområden eller distrikt. Ytvattenförekomster kan i vissa fall definieras som 

konstgjorda eller kraftigt modifierade. En konstgjord ytvattenförekomst är skapad genom 

mänsklig verksamhet.30 Kraftigt modifierade ytvattenförekomster är naturliga vattenförekoms-

ter som ändrat karaktär på ett väsentligt sätt på grund av fysiska förändringar till följd av mänsk-

lig verksamhet.31 Konstgjorda och kraftigt modifierade vattenförekomster ska uppnå god eko-

logisk potential och god kemisk ytvattenstatus istället för god ytvattenstatus.32 

 

En grundläggande utgångspunkt i Ramvattendirektivet är att medlemsstaterna ska generera, 

motta och agera i enlighet med ny information avseende ytvattenstatusen.33 För varje ytvatten-

förekomst ska medlemsstaterna enligt art. 5.1 genomföra en analys av dess karaktäristika. Med 

stöd av analysen ska medlemsstaterna kategorisera ytvattenförekomster som floder, sjöar, vat-

ten i övergångszon, kustvatten eller som konstgjord eller kraftigt modifierad.34 För varje före-

komst som kategoriserats ska medlemsstaterna ange typspecifika värden för de hydromorfolo-

giska, fysikalisk-kemiska och biologiska kvalitetsfaktorer som anges i direktivets bilaga V.35 

De typspecifika värdena ska ange nivåer för när den aktuella typen av ytvattenförekomst ska 

anses ha hög ekologisk status. Vidare ska medlemsstaterna utföra en översyn av konsekvenser 

av mänsklig verksamhet för ytvattnets status.36 Informationen som samlats in ska tillsammans 

                                                 

 

 
28 Se direktivets skäl 33-34 samt art. 2.13 och 2.15. 
29 Vatten i övergångszon innebär en vattenförekomst nära ett flodutlopp som till följd av närhet till kustvatten är 

av salthaltig karaktär men som väsentligt påverkas av sötvattensströmmar, se art. 2.6. 
30 Se art. 2.8. 
31 Se art 2.9. 
32 Se art. 4.1.a.iii. 
33 Lee, Law and Governance of Water Protection Policy, s. 36. 
34 Se art. 5.1 samt bilaga II 1.1. 
35 Se direktivets bilaga II 1.3.i.ii. 
36 Se art. 5.1 och bilaga II 1.4. 
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med all annan relevant information ligga till grund för en bedömning gällande risken att ytvat-

tenförekomster inom avrinningsdistriktet inte når de mål som föreskrivs i art. 4.37  

 

För att uppnå de mål som Ramvattendirektivets art. 4 stadgar ska medlemsstaterna enligt art. 

11.1 upprätta åtgärdsprogram för varje avrinningsdistrikt. Vid upprättandet ska den information 

som inhämtats samt de analyser som genomförts i enlighet med art. 5 beaktas. Åtgärdsprogram-

met ska innehålla det direktivet benämner som grundläggande åtgärder och, vid behov, det som 

benämns som kompletterande åtgärder.38 Grundläggande åtgärder kan delas in i två huvudka-

tegorier. Den första kategorin innebär åtgärder för att genomföra de direktiv som Ramvattendi-

rektivets art. 10 och bilaga VI del A pekar ut.39 Den andra kategorin är åtgärder som föreskrivs 

genom direktivets art. 11.3.b-l. Grundläggande åtgärder inom den andra kategorin kan bland 

annat avse tillstånds- och registreringskrav eller utsläppsbegränsningar för punktkällor och dif-

fusa källor.40 Exempel på kompletterande åtgärder återfinns enligt art. 11.4 i bilaga VI del B. 

Bilagan är en icke uttömmande uppräkning av möjliga åtgärder och föreslår bland annat lämplig 

lagstiftning, administrativa åtgärder, utsläppsreglering och byggnadsprojekt. Bilagans avslu-

tande stadgande anger att medlemsstaterna även kan anta ”andra relevanta åtgärder”.41 Med-

lemsstaterna har således en betydande frihet när det gäller vilka typer av kompletterande åtgär-

der man väljer att genomföra. Denna frihet leder dock även till vidare skyldigheter, då med-

lemsstaterna är skyldiga att gå utanför de exemplifierade åtgärderna om det behövs. Om över-

vakningsdata eller annan information tyder på att de mål som uppställs enligt direktivets art. 4 

inte kommer nås ska medlemsstaten undersöka orsakerna till detta, se över relevanta tillstånd 

och övervakningsprogram samt vidta andra nödvändiga åtgärder.42 Direktivet anger varken hur 

åtgärdsprogrammen ska antas eller vilken rättslig funktion de ska fylla. Därmed torde det vara 

upp till medlemsstaterna att skapa administrativa arrangemang för att säkerställa att åtgärdspro-

grammen leder till att direktivets mål nås.43 

                                                 

 

 
37 Dessa analyser och översyner ska enligt art. 5.2 genomföras vart sjätte år. 
38 Se art. 11.2. 
39 Se art. 11.3.a. 
40 Se art. 11.3.g-h. 
41 Se direktivets bilaga VI del B punkt XVII. 
42 Se art. 11.5. 
43 Ekelund-Entson & Gipperth, Mot samma mål? – Implementeringen av EU:s ramdirektiv för vatten i Skandi-

navien, 2 u., Juridiska institutionen i Göteborgs skriftserie, Göteborg, 2010, s. 113.  
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Slutligen ska medlemsstaterna utarbeta en förvaltningsplan för varje avrinningsdistrikt.44 För-

valtningsplanerna ska bland annat innehålla en förteckning över fastställda miljömål och en 

sammanfattning av de åtgärdsprogram som fastställts samt hur dessa leder till uppfyllelse av 

målen som framkommer i direktivets art. 4.45  

 

2.3 Målet att uppnå god ytvattenstatus 

 

De för uppsatsen två centrala kraven i Ramvattendirektivet är målet att uppnå god status samt 

kravet på icke-försämring. Kravet på icke-försämring är av naturliga skäl nära knutet till be-

greppet ytvattenstatus samt medlemsstaternas klassificering av denna. Detta avsnitt behandlar 

målet att nå god status samt begreppet ytvattenstatus och faktorerna för statusklassificering.  

 

Enligt Ramvattendirektivets art. 4.1 och 4.1.a.ii ska medlemsstaterna vid genomförande av de 

åtgärdsprogram som antagits för avrinningsdistrikten skydda, förbättra och återställa alla ytvat-

tenförekomster i syfte att uppnå en god ytvattenstatus i enlighet med bestämmelserna i direkti-

vets bilaga V. Målet är tillämpligt om ytvattenförekomsten inte är klassificerad som konstgjord 

eller kraftigt modifierad och så länge något av direktivets undantag inte är tillämpliga. Begrep-

pet ytvattenstatus definieras som statusen hos en ytvattenförekomst som bestäms av dess eko-

logiska status eller dess kemiska status, beroende på vilken som är sämst.46 God ytvattenstatus 

uppnås därmed när både den ekologiska och den kemiska statusen är att anse som åtminstone 

god.47 Avsnittet behandlar först ekologisk och därefter kemisk status. 

 

2.3.1 Ekologisk status 

 

Enligt Ramvattendirektivets art. 2.21 är ekologisk status ett uttryck för kvaliteten på strukturen 

och funktionen hos akvatiska ekosystem som är förbundna med ytvatten, klassificerad i enlighet 

                                                 

 

 
44 Se art. 13.1. 
45 Se art. 13.4 och direktivets bilaga VII A.5 och A.7. 
46 Se art 2.17. 
47 Se art. 2.18. 
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med bilaga V. Direktivets bilaga V tabell 1.2 ger en allmän definition av hög, god och måttlig 

status. Vattenförekomster som inte når upp till måttlig status ska klassificeras som otillfreds-

ställande eller dåliga. God status uppnås när ”värdena för ytvattenförekomstens biologiska kva-

litetsfaktorer uppvisar små av mänsklig verksamhet framkallade störningar, men avviker endast 

i liten omfattning från de värden som normalt gäller för ytvattenförekomsten vid opåverkade 

förhållanden.” Hög status uppnås när inga eller endast mycket små av människor framkallade 

förändringar eller störningar föreligger. Utgångspunkten för målsättningen när det gäller den 

ekologiska statusen är således graden av mänsklig påverkan och målet är att närma sig opåver-

kade förhållanden.  

 

Målet att nå opåverkade förhållanden kan kritiseras, då det i många fall kan vara svårt att iden-

tifiera vad detta innebär. Förekomsten av artificiella kemiska substanser kan visserligen identi-

fieras och jämföras mot en naturlig nivå, men när det kommer till kvalitetsfaktorer som rör 

exempelvis flora eller fauna är det svårare att identifiera målet.48 Idén om det ursprungliga, 

oförändrade och oföränderliga tillståndet tar inte hänsyn till naturliga förändringar, därmed kan 

det finnas svårigheter att faktiskt definiera målet.49 Ekosystems naturliga föränderlighet kan 

dessutom leda till att målen inte nås och att skälen till detta inte står klara.50 Det behöver därmed 

inte alltid vara mänsklig verksamhet som leder till att målen inte nås.51 Denna problematik bör 

dock inte överdrivas då målet är att nå god status, vilket inte innebär fullständigt naturliga för-

hållanden. 

 

Graden av mänsklig påverkan ska enligt bilaga V tabell 1.2 bedömas med hjälp av ett antal 

kvalitetsfaktorer, vilka framkommer i bilaga V avsnitt 1.1. För floder, sjöar, kustvatten, vatten 

i övergångszon samt konstgjorda eller kraftigt modifierade ytvattenförekomster specificeras bi-

ologiska,52 hydromorfologiska53 samt fysikalisk-kemiska faktorer54. I bilaga V tabell 1.2.1 – 

                                                 

 

 
48 Lee, Law and Governance of Water Protection Policy, s. 31. 
49 Howarth, The Progression towards ecological quality standards, Journal of Environmental Law, s. 3-35, vol. 

18, no. 1, 2006, s. 25. 
50 Lee, Law and Governance of Water Protection Policy, s. 31-32. 
51 Lee, Law and Governance of Water Protection Policy, s. 32. 
52 Exempelvis sammansättning och förekomst av vattenväxter och fiskfauna. 
53 Exempelvis vattenflödesvolym, vattenflödesdynamik eller variation i floddjup och flodbredd. 
54 Exempelvis vattentemperatur, syreförhållanden och försurningsstatus. 
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1.2.4 ges en allmän definition av hög, god och måttlig status för varje kvalitetsfaktor och dess 

underfaktorer liknande den övergripande definition som ges i bilaga V tabell 1.2. Gällande eko-

logisk status används den så kallade ”one out all out”-principen.55 Principen innebär att den 

ekologiska statusen bestäms av den kvalitetsfaktor där ytvattenförekomsten klassificerats som 

sämst.56 En ytvattenförekomst som uppnår hög status enligt samtliga hydromorfologiska, bio-

logiska och fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer utom en kommer därmed att klassificeras i den 

lägre klass gällande ekologisk status som den enda, lägre kvalitetsfaktorn anger.  

 

Direktivet anger inte numeriska värden för när en ytvattenförekomst ska anses ha hög, god, 

måttlig, otillfredsställande eller dålig status enligt någon kvalitetsfaktor. Detta i kombination 

med att statusnivåernas definitioner är öppna och allmänna skapar en risk för olika klassifice-

ringsbedömningar i olika avrinningsdistrikt samt skillnader mellan medlemsstaternas bedöm-

ningar. För att möta detta problem föreskrivs i direktivets bilaga V 1.4 att medlemsstaterna dels 

ska upprätta ett övervakningssystem, dels att detta övervakningssystem ska användas som stöd 

för interkalibrering gällande medlemsstaternas gränsvärden mellan statusklasser. Övervak-

ningssystemet ska syfta till att beräkna värdena för de biologiska kvalitetsfaktorerna och ska 

redovisas i form av ekologiska kvalitetskvoter.57 Varje medlemsstat ska dela in kvoterna i de 

fem olika statusklasserna och ge varje klassgräns ett numeriskt värde.58 Gränsvärdet mellan 

hög, god och måttlig status ska dock bestämmas med hjälp av ett interkalibreringsförfarande.59 

Övriga gränsvärden kan således fritt fastställas av medlemsstaterna. Interkalibreringen kan ses 

som en harmoniseringsåtgärd och genomförs med hjälp av särskilt utvalda övervakningsstat-

ioner.60 Övervakningsstationerna skapar normerande gränsvärden för den aktuella typen av yt-

vattenförekomst. Gränsvärdena fastställs därefter genom beslut av kommissionen.61 Det är 

                                                 

 

 
55 Michanek, Tillstånd får inte ges om ytvattenstatusen försämras, JP Miljönet, 2015-12-03, s. 4. 
56 Se direktivets bilaga V 1.4.2. 
57 Se direktivets bilaga V 1.4.1.i-ii. 
58 Se direktivets bilaga V 1.4.1.iii. 
59 Se direktivets bilaga V 1.4.1.iii. 
60 Se direktivets bilaga V 1.4.1.iii-v. 
61 Se kommissionens beslut 2013/480/EU av den 20 september 2013 om upprättande av de värden som fastställts 

för klassificeringarna i medlemsstaternas övervakningssystem som ett resultat av interkalibreringsförfarandet, i 

enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG och om upphävande av beslut 2008/915/EG. 
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dessa gränsvärden som medlemsstaterna har att förhålla sig till när de definierar gränsvärden 

samt planerar och vidtar åtgärder för att nå god status.  

 

2.3.2 Kemisk status 

 

Den kemiska ytvattenstatusen har enligt Ramvattendirektivets bilaga V 1.4.3 bara två möjliga 

nivåer: god status och uppnår ej god status. God kemisk status definieras som ”den kemiska 

status som uppnås hos en ytvattenförekomst i vilken koncentrationerna av förorenande ämnen 

inte överskrider de miljökvalitetsnormer som fastställs i bilaga IX och enligt artikel 16.7 och 

enligt annan relevant gemenskapslagstiftning, där miljökvalitetsnormer på gemenskapsnivå 

fastställs.”62  

 

I direktivets bilaga IX listas fem upphävda direktiv. Direktiven föreskrev gränsvärden och kva-

litetsmål för vatten som enligt bilagan nu ska betraktas som miljökvalitetsnormer enligt Ram-

vattendirektivet. Miljökvalitetsnormer som unionsrättsligt begrepp har ingen enhetlig definit-

ion. Miljökvalitetsnormer definieras i Ramvattendirektivet som ”koncentrationen av ett visst 

förorenande ämne eller en viss grupp av förorenande ämnen i vatten, sediment eller biota, som, 

för att skydda människors hälsa och miljön, inte bör överskridas”.63 Miljökvalitetsnormernas 

grundläggande funktion är därmed att ange tak för viss påverkan.64 Ramvattendirektivets defi-

nition av miljökvalitetsnormer talar om koncentrationer som inte bör överskridas, vilket antyder 

att de gränsvärden som anges av miljökvalitetsnormerna i vissa fall får överskridas. Direktivets 

art. 10, vilken behandlar utsläpp från punktkällor och diffusa källor, ålägger dock medlemssta-

terna att anta utsläppsregleringar och relevanta gränsvärden enligt bland annat bilaga IX och de 

                                                 

 

 
62 Se art. 2.24. 
63 Se art. 2.35. För exempel på annan definition se art. 3.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU 

av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar). 
64 Michanek & Zetterberg, Den svenska miljörätten, 2012, s. 156. 
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dotterdirektiv som antagits med stöd av direktivets art. 16.65 Därigenom skapas bindande gräns-

värden för medlemsstaterna, gränsvärden som måste respekteras för att ramvattendirektivets 

statusmål ska kunna nås. 

 

Utöver Ramvattendirektivets bilaga IX och art. 16 ska även annan relevant gemenskapslagstift-

ning där miljökvalitetsnormer fastställs följas för att en ytvattenförekomsts kemiska status ska 

anses som god. Det rör sig således om unionslagstiftning som fastställer relevanta koncentrat-

ionsnivåer. Sådan reglering fanns tidigare bland annat gällande utsläpp av farliga ämnen66 samt 

till skydd för fisk- och skaldjursbestånd i sötvatten67 men har senare upphävts genom och ersatts 

av Ramvattendirektivet.68 Genom ramvattendirektivet ska miljökraven som ställdes i de upp-

hävda direktiven ligga till grund för bedömningen av den kemiska statusen. I dagsläget ska 

bland annat gällande unionslagstiftning till skydd för dricksvatten beaktas inom ramen för be-

dömningen av ytvattenförekomsternas kemiska status.69  

 

2.4 Kravet på icke-försämring och Weserdomen 

 

2.4.1 Inledning 

 

Som konstaterats i avsnitt 2.1 är ett av Ramvattendirektivets centrala krav att medlemsstaterna 

enligt art. 4.1.a.i vid genomförandet av åtgärdsprogram ska genomföra alla åtgärder som är 

nödvändiga för att förebygga en försämring av statusen i alla ytvattenförekomster, i uppsatsen 

                                                 

 

 
65 Art. 16 behandlar strategier mot vattenförorening till följd av utsläpp av vissa prioriterade ämnen. Kommiss-

ionen ska enligt art. 16 lägga fram förslag till kvalitetsnormer för koncentrationen av prioriterade ämnen i ytvat-

ten, sediment eller biota. Genom sådana förslag har dotterdirektiv med miljökvalitetsnormer för prioriterade äm-

nen antagits. Se Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/105/EG av den 16 december 2008 om miljökvali-

tetsnormer inom vattenpolitikens område och ändring och senare upphävande av rådets direktiv 82/176/EEG, 

83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG och 86/280/EEG, samt om ändring av Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2000/60/EG. 
66 Rådets direktiv 76/464/EEG av den 4 maj 1976 om förorening genom utsläpp av vissa farliga ämnen i gemen-

skapens vattenmiljö samt europaparlamentets och rådets direktiv 2006/11/EG av den 15 februari 2006 om för-

orening genom utsläpp av vissa farliga ämnen i gemenskapens vattenmiljö. 
67 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/113/EG av den 12 december 2006 om kvalitetskrav för skal-

djursvatten och Rådets direktiv 79/923/EEG av den 30 oktober 1979 om kvalitetskrav för skaldjursvatten. 
68 Se art. 22. 
69 Se Rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten och Olsen Lundh, Panta 

rei – om miljökvalitetskrav och miljökvalitetsnormer, s. 210–213. 
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benämnt som kravet på icke-försämring. Direktivet definierar vare sig vad begreppet försäm-

ring av statusen innebär eller vilka skyldigheter detta innebär för medlemsstaterna. 

 

Begreppet försämring av statusen har dock varit föremål för tolkning av EU-domstolen i det för 

uppsatsen centrala förhandsavgörandet C-461/13, Weserdomen.70 Målet gällde tre projekt som 

godkänts av vatten- och sjöfartsförvaltningen för nordvästra Tyskland. Projekten avsåg fördjup-

ning och muddring av floden Weser. Den tyska myndigheten prövade huruvida projekten skulle 

leda till statusförsämring men kom fram till att Wesers övergripande status inte skulle försämras 

i den mening som direktivets bilaga V föreskriver. Myndigheten ansåg att vissa kvalitetsfak-

torer skulle försämras men att detta inte skulle leda till att flodens statusklassificering skulle 

förändras. Samtliga förändringar skulle endast ske inom en och samma statusklass, då de lägst 

klassade kvalitetsfaktorerna inte skulle försämras och ingen kvalitetsfaktor skulle understiga 

dessa på grund av projekten. Beslutet att godkänna projekten överklagades och nådde Tysk-

lands högsta federala förvaltningsdomstol. Den nationella domstolen menade att projekten 

skulle medföra hydrologiska och morfologiska följder i form av ökad strömningshastighet, 

högre tidvattennivåer vid högvatten och lägre vid lågvatten, ökad salthalt i vissa delar av floden, 

uppströmsförskjutning av gränsen för bräckt vatten och igenslamning av delar av flodbädden. 

Domstolen ansåg att det nationella målet var beroende av hur Ramvattendirektivet skulle tolkas 

och begärde därför förhandsavgörande från EU-domstolen.71  

 

Den nationella domstolen ställde följande frågor:72 

 

1. Ska artikel 4.1.a.i i direktiv 2000/60 tolkas så, att medlemsstaterna - med förbehåll för 

att undantag kan beviljas - är skyldiga att avslå ansökan om tillstånd till ett projekt, om 

projektet kan orsaka en försämring av statusen hos en ytvattenförekomst, eller utgör 

denna bestämmelse enbart ett mål för förvaltningsplaneringen? 

 

                                                 

 

 
70 Domstolens dom den 1 juli 2015, Weser, C-461/13, EU:C:2015:433. 
71 Angående detta stycke, se Weserdomen p. 16–27. 
72 Weserdomen p. 28. 
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2. Ska begreppet ’försämring av statusen’ i artikel 4.1.a.i i direktiv 2000/60 tolkas så, att 

det bara omfattar sådana negativa förändringar som leder till klassificering i en lägre 

klass enligt bilaga V i direktivet? 

 

3. För det fall fråga 2 besvaras nekande: Under vilka förutsättningar föreligger en ’försäm-

ring av statusen’ i den mening som avses i artikel 4.1.a.i i direktiv 2000/60? 

 

4. Ska artikel 4.1.a.ii och iii i direktiv 2000/60 tolkas så, att medlemsstaterna - med förbe-

håll för att undantag kan beviljas - är skyldiga att avslå en ansökan om tillstånd till ett 

projekt, om projektet äventyrar uppnåendet av en god status hos en ytvattenförekomst 

eller en god ekologisk potential och en god kemisk ytvattenstatus vid den tidpunkt som 

anges i direktivet, eller utgör bestämmelsen enbart ett mål för förvaltningsplaneringen? 

 

EU-domstolen prövade den första och fjärde frågan tillsammans och den andra och tredje frågan 

tillsammans. Denna uppdelning leder till att två huvudfrågor kan urskönjas. Den första huvud-

frågan är när medlemsstaterna ska beakta kravet på icke-försämring. Den andra huvudfrågan är 

huruvida begreppet försämring av statusen endast avser försämring som leder till en lägre klas-

sificering av vattenförekomstens status eller om även försämringar inom en och samma status-

klass omfattas av begreppet. Domstolens svar på de två huvudfrågorna kommer att nedan att 

behandlas var för sig. 

 

2.4.2 Skyldigheten att förebygga en statusförsämring 

 

Domstolen inledde med att konstatera att formuleringen ”ska genomföra” i Ramvattendirekti-

vets art. 4.1.a.i innebär att medlemsstaterna åläggs en skyldighet att agera i enlighet med be-

stämmelsen. Domstolen konstaterade även att formuleringen ”ska genomföra” innebär att till-

stånd till ett enskilt projekt ska anses vara ett sådant genomförande som bestämmelsen avser 

när godkännandet sker inom ramen för lagstiftningen om vattenskydd.73 Denna slutsats stöds 

även av en tolkning mot bakgrund av direktivets syfte att hindra ytterligare försämringar samt 

                                                 

 

 
73 Weserdomen p. 32–33. 
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skydda och förbättra vattenförekomsters status, samt direktivets slutliga mål att genom ett sam-

ordnat agerande uppnå god status för samtliga ytvattenförekomster inom unionen.74  

 

Ett flertal av direktivets bestämmelser talade enligt domstolen för att kravet på icke-försämring 

ska gälla vid prövning av enskilda projekt. Skäl 25 i direktivet uttalar att miljömål bör ställas 

upp för att säkerställa att god status uppnås och försämring förhindras. Direktivets art. 1.a fö-

reskriver att direktivets syfte är att hindra ytterligare försämring av samt skydda och förbättra 

statusen i unionens vattenförekomster. Miljömålen återfinns i direktivets art. 4.75 Domstolen 

skiljde mellan skyldigheten att uppnå god status och skyldigheten att förebygga en försämring. 

Utan en skyldighet att förebygga försämring hade medlemsstaterna kunnat tillåta åtgärder som 

skulle försämra en vattenförekomsts status från hög till god, då direktivets mål endast är god 

status. Kravet på icke-försämring gavs därför en självständig ställning vid utarbetandet av di-

rektivet.76 Även regleringen kring åtgärdsprogram, förvaltningsplaner samt klassificering och 

interkalibrering i art. 11, 13 samt bilaga V talade enligt domstolen för att kravet på icke-för-

sämring ska ges en självständig ställning och beaktas av nationella myndigheter vid prövning 

av enskilda projekt. Regleringen skapar möjlighet för medlemsstaterna att genomföra nödvän-

diga åtgärder på grundval av vattenförekomsternas särdrag och kännetecken.77 Även systemet 

med undantag i art. 4.7 talade enligt domstolen för att miljömålen i art. 4 medför skyldigheter 

som även avser enskilda projekt. Undantagen är bland annat tillämpliga när målen inte nås på 

grund av nya modifieringar i en ytvattenförekomsts fysiska karakteristika och detta leder till en 

negativ påverkan. Nya projekt kan vara orsaken till att så sker.78 

 

Varje försämring som inte omfattas av något av direktivets undantag måste således förhindras, 

oberoende av den långsiktiga planering som framkommer i förvaltningsplaner och åtgärdspro-

gram. Kravet på att förebygga försämring är bindande i varje skede av genomförandet av Ram-

vattendirektivet och är tillämpligt på varje status hos alla typer av ytvattenförekomster för vilka 

                                                 

 

 
74 Weserdomen p. 36–37. 
75 Weserdomen p. 35–38. 
76 Weserdomen p. 39–40. 
77 Weserdomen p. 42–43. 
78 Weserdomen p. 47. 
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en förvaltningsplan har eller borde ha antagits. Medlemsstaterna är således skyldiga att inte 

lämna tillstånd till ett projekt när projektet kan försämra ytvattenförekomstens status eller även-

tyra uppnåendet av god status.79 Domstolen markerade därmed att art. 4.1.a.i är mer än ett för-

bud mot försämring, det är ett krav på aktivitet. Förebyggande av försämring innebär därmed 

bland annat att aktivt beakta kravet inom ramen för tillståndsprocesser. Detta synsätt stämmer 

även överens med mål C-32/05, kommissionen mot Luxemburg, där domstolen uttalade att 

medlemsstaterna åläggs ”detaljerade skyldigheter som skall genomföras inom de frister som 

angetts för att förebygga en försämring av statusen hos alla yt- och grundvattenförekomster.”80  

 

Varken direktivet eller Weserdomen ger en klart avgränsad definition av begreppet nödvändiga 

åtgärder. Att kravet på icke-försämring ska beaktas inom tillståndsprocesser står klart genom 

Weserdomen. Ordet ”nödvändiga” tyder på att medlemsstaten ifråga har visst skön när det gäl-

ler att bedöma vilka åtgärder som ska vidtas.81 De grundläggande och kompletterande åtgärder 

som föreskrivs gällande åtgärdsprogram torde dock kunna ge viss ledning.82 En sådan tolkning 

skulle innebära att begreppet ”nödvändiga åtgärder” har en bred innebörd, vilket även ordaly-

delsen i sig tyder på. Huruvida detta innebär att kommuner måste beakta kravet på icke-försäm-

ring såsom det uttolkats i Weserdomen i sin detaljplanering diskuteras i avsnitt 4.4.  

 

Sammanfattningsvis kan skyldigheten att aktivt vidta nödvändiga åtgärder därmed antas inne-

bära stora krav på medlemsstaternas informationstillgång gällande ytvattenförekomsterna. In-

formationen måste kunna ligga till grund för både bestämmande av en ytvattenförekomsts nu-

varande status och prognos för hur projekt och verksamheter kan påverka statusen.83 Vid osä-

kerhet på grund av bristande information gällande huruvida en försämring kommer ske eller 

inte torde medlemsstaten vara skyldig att inte lämna tillstånd eller i vart fall föreskriva stränga 

                                                 

 

 
79 Weserdomen p. 49–51. 
80 Domstolens dom den 30 november 2006, Kommissionen mot Luxemburg, C-32/05, EU:C:2006:749, p. 63. 
81 Olsen Lundh, Panta rei – om miljökvalitetskrav och miljökvalitetsnormer, s. 237–238. 
82 Se ovan under 2.2 samt direktivets art. 11 och bilaga VI och Olsen Lundh, Panta rei – om miljökvalitetskrav 

och miljökvalitetsnormer, s. 237–238. 
83 Bjällås & Fröberg, Är målen i EU-direktiven som rör vatten genomförda på ett juridiskt korrekt sätt i svensk 

rätt och kan genomförandet anses funktionellt?, rapport 29 mars 2013, s. 27–28. 
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villkor. Detta då domstolen uttalat att medlemsstaterna är skyldiga att inte lämna tillstånd till 

ett projekt redan när projektet kan orsaka en försämring.84 

 

2.4.3 Innebörden av begreppet försämring av statusen 

 

En ytvattenförekomsts status bestäms av dess ekologiska och kemiska status, se avsnitt 2.3. När 

det gäller den ekologiska statusen bestämts statusklassningen av den kvalitetsfaktor som klas-

sificerats lägst, i enlighet med one out all out-principen. Förändringar gällande andra kvalitets-

faktorer än den eller de som klassats lägst påverkar därmed inte den övergripande statusklassi-

ficeringen, så länge de kvalitetsfaktorer som förändras inte sänks till en lägre nivå än de tidigare 

lägst klassade kvalitetsfaktorerna. Den nationella domstolen ställde sin andra och tredje fråga 

för att klargöra huruvida begreppet försämring av statusen är knutet till den övergripande sta-

tusklassificeringen av ytvattenförekomsterna, benämnt som statusklassteorin, eller om försäm-

ring av statusen ska tolkas på annat sätt.85 

 

Då Ramvattendirektivet inte definierar begreppet tog EU-domstolen bestämmelsens ordaly-

delse och sammanhang som utgångspunkt. Domstolen uttalade att ordalydelsen i art. 4.1.a.i 

stöder tolkningen att även förändringar inom en statusklass ska omfattas av begreppet försäm-

ring av statusen, då bestämmelsen endast hänvisar till försämring av status och inte statusklass. 

Ytvattenstatus ges en allmän definition i art. 2.17. Där föreskrivs att ytvattenstatus bestäms av 

ekologisk status eller kemisk status, beroende på vilken som är sämst. Definitionen av status 

hänvisar därmed inte heller till statusklasser, bara till begreppets beståndsdelar.86  

 

Domstolen analyserade därefter det klassificeringsförfarande och de kvalitetsfaktorer som be-

skrivs i avsnitt 2.3. Domstolen konstaterade att fastställandet av gränsvärden mellan kvalitets-

faktorernas klasser sker genom antagandet av breda intervaller.87 Därmed är klasserna ”verktyg 

som begränsar medlemsstaternas bedömningsutrymme vid fastställandet av de kvalitetsfaktorer 

                                                 

 

 
84 Weserdomen p. 51. 
85 Weserdomen p. 52. 
86 Weserdomen p. 54–55. 
87 Weserdomen p. 61. 
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som återspeglar en viss vattenförekomsts reella status”.88 Med hänvisning till generaladvoka-

tens förslag till avgörande uttalade domstolen att det bland annat är därför Ramvattendirektivets 

art. 4.1.a.i inte hänvisar till bilaga V, då begreppet försämring av statusen är ett begrepp med 

vidare räckvidd än Ramvattendirektivets tekniska karaktär.89  

 

Enligt domstolen skulle en definition av begreppet försämring av statusen som tillåter försäm-

ring inom den övergripande statusklassen göra medlemsstaterna mindre benägna att förebygga 

sådana försämringar. En tillämpning av statusklassteorin skulle innebära att ytvattenförekoms-

ter som redan klassificerats i den lägsta klassen inte omfattas av skyldigheten att förebygga 

försämringar av statusen, då någon ytterligare försämring per definition inte skulle vara möjlig. 

Detta skulle strida mot Ramvattendirektivets syfte, då just sådana vattenförekomster behöver 

särskild uppmärksamhet i förvaltningen.90 Skyddet för högre klassade ytvattenförekomster 

skulle dessutom försvagas markant.91 För att kravet på icke-försämring ska ha ändamålsenlig 

verkan bör det därmed tolkas i förhållande till enskilda kvalitetsfaktorer eller ämnen.92 

 

När det gäller bestämmelsens sammanhang uttalade domstolen att systematiken i art. 4 talar för 

att begreppet försämring av statusen ska omfatta försämringar på kvalitetsfaktornivå. Direkti-

vets art. 4.6 föreskriver att en tillfällig försämring inte innebär överträdelse av direktivet om 

försämringen sker på grund av naturliga händelser eller händelser med karaktär av force ma-

jeure. Art. 4.7 föreskriver att försämring inte innebär överträdelse om det sker till följd av nya 

modifieringar eller nya hållbara mänskliga utvecklingsverksamheter. Båda bestämmelserna 

omgärdas dock av stränga villkor som medlemsstaterna måste uppfylla för att försämringen inte 

ska innebära en överträdelse av direktivet. Direktivets art. 4.1.a.i föreskriver inte att en intres-

seavvägning ska göras mellan projektets negativa inverkan och ekonomiska intressen. För att 

                                                 

 

 
88 Weserdomen p. 61. 
89 Weserdomen p. 56–61 och generaladvokatens förslag till avgörande i mål C-461/13, Bund für Umwelt und 

Naturschutz Deutschland, EU:C:2014:2324, p. 99. 
90 Weserdomen p. 62–63. 
91 Weserdomen p. 65. 
92 Weserdomen p. 66. 
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göra avsteg från skyldigheten att förebygga en försämring måste ett undantag vara tillämpligt. 

Därmed borde tröskeln för vad som ska anses vara en försämring placeras lågt.93  

 

Mot bakgrund av den systematiska och teleologiska tolkningen uttalade domstolen att en för-

sämring av statusen ska anses föreligga enligt art. 4.1.a.i så snart ”statusen hos minst en av 

kvalitetsfaktorerna enligt bilaga V i direktivet försämras med en klass, även om denna försäm-

ring inte leder till en försämring av klassificeringen av ytvattenförekomsten som helhet.”94 Om 

kvalitetsfaktorn ifråga redan befinner sig i den lägsta klassen ska varje försämring av denna 

kvalitetsfaktor anses innebära en försämring av statusen.95 

 

Domstolen berör inte hur långvarig en försämring måste vara för att falla in under begreppet 

försämring av statusen. Direktivets art. 4.6 föreskriver att tillfälliga försämringar inte ska anses 

utgöra en överträdelse i vissa fall. Bestämmelsen avser dock tillfälliga försämringar till följd av 

naturliga skäl eller händelser av force majeure-karaktär. Händelserna ska vara exceptionella 

eller inte kunnat förutses och bestämmelsen ger extrem översvämning och utdragen torka som 

exempel. Medlemsstaterna måste dock uppfylla villkoren i 4.6.a-e, vilket bland annat innebär 

en skyldighet att löpande se över effekterna av sådana händelser samt återställa ytvattenföre-

komstens status så snart det rimligen kan ske.96 Exemplen tyder på att det är händelser av all-

varlig karaktär vilka medför relativt långvariga effekter som avses. Om försämringen skulle bli 

oproportionerligt långvarig eller lång tid passerar utan att behöriga myndigheter agerar för att 

återställa statusen torde detta innebära att försämringen ses som en överträdelse. Tillfälliga för-

sämringar som i vart fall är tillräckligt långvariga för att uppmätas på ett tillförlitligt sätt och 

som inte faller under något undantag kan därför antas falla under begreppet försämring av sta-

tusen. Dessa skulle då vara att se som överträdelser av art. 4.1.a.i om medlemsstaten inte vid-

tagit alla nödvändiga åtgärder för att förebygga dem. 

 

                                                 

 

 
93 Weserdomen p. 67–68. 
94 Weserdomen p. 69. 
95 Weserdomen p. 69–70. 
96 Se art. 4.6.d. 
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2.5 Sammanfattning 

 

Genom Ramvattendirektivet åläggs medlemsstaterna långtgående skyldigheter gällande in-

formationsinhämtning, klassificering, övervakning och utvärdering. Direktivets mål gällande 

ytvattenförekomster är att uppnå god status samt motverka försämring av ytvattenförekomsters 

status. Dessa mål kan sägas vara direktivets nav när det gäller ytvattenförekomster; kraven på 

klassificering, utvärdering och dylikt är att se som redskap för att uppfylla målen.  

 

En ytvattenförekomsts status bestäms av dess ekologiska och kemiska status. Kemisk status 

bestäms av miljökvalitetsnormer, vilket innebär föreskrifter gällande koncentrationen av föro-

renande ämnen som inte bör överskridas. Ekologisk status bestäms av kvalitetsfaktorer och 

klassificeras enligt den kvalitetsfaktor där ytvattenförekomsten når sämst resultat. För att nå 

direktivets mål ska medlemsstaterna anta förvaltningsplaner och åtgärdsprogram. Åtgärdspro-

grammen ska bland annat innehålla de grundläggande och kompletterande åtgärder som med-

lemsstaten vidtar för att uppfylla sina förpliktelser enligt direktivet. 

 

Medlemsstaterna är skyldiga att vidta alla nödvändiga åtgärder för att förebygga försämring av 

ytvattenförekomsters status. Detta innebär att aktivt verka för att försämring inte sker. Att inte 

lämna tillstånd till projekt eller verksamheter som riskerar att försämra statusen är en sådan 

nödvändig åtgärd enligt EU-domstolens avgörande i Weserdomen. En försämring av statusen 

sker när en enskild kvalitetsfaktor försämras. Detta innebär stora krav på medlemsstaternas in-

formationsunderlag. Bristande underlag bör innebära att medlemsstaten inte får lämna tillstånd 

till projektet, om inte något av direktivets undantag är tillämpliga. 

 

3. Sveriges implementering av Ramvattendirektivets krav 

  

3.1 Allmänna utgångspunkter vid implementering av EU-direktiv. 

 

När unionen utövar sin kompetens genom att anta direktiv överlåts i princip till medlemssta-

terna att avgöra hur direktivet ska implementeras i den nationella rätten, se art. 288 3 st. FEUF. 

Direktiv är enligt samma bestämmelse bindande med avseende på det resultat som rättsakten 
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ska uppnås. Direktivets bestämmelser behöver inte återges ordagrant i den nationella rätten. Det 

kan vara tillräckligt att medlemsstaten ifråga skapar en allmän rättslig ram, om denna innebär 

att direktivet tillämpas fullt ut på ett tillräckligt precist och klart sätt.97 Därmed har medlems-

staterna relativt stor frihet gällande implementering av direktiv. Medlemsstaterna har dock en-

ligt art. 4.3 FEU en skyldighet att lojalt samarbeta med såväl unionen som varandra och imple-

menteringen av direktiv ska ske i enlighet med denna lojalitetsplikt. 98 Lojalitetsplikten innebär 

att medlemsstaterna dels ska fullgöra sina unionsrättsliga skyldigheter, dels avstå från åtgärder 

som kan äventyra uppnåendet av unionens mål.99 För att fullgöra skyldigheterna ska medlems-

staterna anpassa nationell rätt samt myndigheters och institutioners handlingssätt så de över-

ensstämmer med unionsrätten.100 Unionsrätten har företräde framför den nationella rätten och 

medlemsstaterna kan inte frångå unionsrätten genom ensidiga nationella åtgärder.101  

 

Även appliceringen av nationella regler som påverkar genomförandet av direktivets mål ska 

ske i enlighet med lojalitetsprincipen.102 Nationella domstolar och myndigheter ska därför tolka 

hela den nationella rätten direktivkonformt, inte bara de regler som antagits med anledning av 

direktivet.103 Dock finns ingen skyldighet att tolka den nationella rätten på ett sätt som klart 

strider mot dess lydelse.104 

 

I vissa fall kan en direktivbestämmelse i sig vara direkt tillämpbar trots att art. 288 3 st. FEUF 

endast talar om bindande effekt gällande direktivets avsedda resultat. Om tidsfristen för direk-

tivbestämmelsens implementering löpt ut och bestämmelsen är ovillkorlig samt tillräckligt klar 

                                                 

 

 
97 Se exempelvis domstolens dom den 20 oktober 2005, Kommissionen mot Luxemburg, C-6/04, EU:C:2005:626, 

punkt 21. 
98 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, 4:e uppl., Stockholm, Norstedts Juridik, 2010, s. 32. 
99 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 110. 
100 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 110. 
101 Domstolens dom den 15 juli 1964, Costa mot ENEL, mål 6-64, ECLI:EU:C:1964:66 och domstolens dom 

den 17 december 1970, Internationale Handelsgesellschaft, mål 11/70, ECLI:EU:C:1970:114. 
102 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 94, 110. 
103 Domstolens dom den 5 oktober 2004, Pfeiffer, förenade målen C-397/01-C-403/01, ECLI:EU:C:2004:584 

punkt 115 och Hettne & Otken Eriksson, EU-rättslig metod: Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, s. 

188-189. 
104 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 96. 
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och precis kan direktivbestämmelsen ha direkt effekt.105 Klarheten och precisionen kan bedö-

mas med hänsyn till om bestämmelsen exempelvis kräver ytterligare rättsakter från unionens 

institutioner eller om bestämmelsen ger utrymme för skönsmässig bedömning.106 Bestämmel-

sen ska då tillämpas direkt av nationella myndigheter och domstolar.107 En direktivbestämmelse 

kan dock bara ha så kallad vertikal direkt effekt.108 Direktivbestämmelsen som sådan kan där-

med endast skapa rättigheter som enskilda kan göra gällande mot staten och skyldigheter för 

staten.109 I detta sammanhang innebär rättigheter både substantiella och processuella rättig-

heter.110 Den processuella sidan av rättighetsbegreppet är särskilt viktig när det gäller miljö-

rättsliga frågor, då dessa oftast inte är utformade som individuella, substantiella rättigheter.111 

 

Sammantaget kan det sägas att Sverige har en betydande frihet gällande hur Ramvattendirekti-

vet implementeras, särskilt som direktivets syfte inte är fullständig harmonisering.112 Direktivet 

måste dock ges syftesenligt genomslag i den nationella rätten och i detta ingår att ge EU-dom-

stolens tolkning av kravet på icke-försämring genomslag. Om kravet på icke-försämring inte 

implementerats på ett korrekt sätt i svensk rätt kan kravet eventuellt anses ha direkt effekt och 

därmed i sig skapa skyldigheter för staten. 

 

3.2 Indelning, klassificering och kvalitetskrav 

 

För att genomföra Ramvattendirektivets krav på indelning och administration har Sverige delats 

in i fem vattendistrikt.113 En länsstyrelse i varje vattendistrikt är vattenmyndighet för distriktet 

                                                 

 

 
105 Domstolens dom den 4 december 1974, Van Duyn, C-41/74, ECLI:EU:C:1974:133. 
106 Domstolens dom den 4 december 1974, Van Duyn, C-41/74, ECLI:EU:C:1974:133, p. 6 och domstolens dom 

den 5 februari 1963, Van Gend en Loos, ECLI:EU:C:1963:1. 
107 Hettne & Otken Eriksson, EU-rättslig metod: Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, s. 184-185. 
108 Hettne & Otken Eriksson, EU-rättslig metod: Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, s. 184-185. 
109 Domstolens dom den 14 juli 1994, Faccini Dori, C-91/92, ECLI:EU:C:1994:292 och domstolens dom den 5 

april 1979, Ratti, C-148/78, ECLI:EU:C:1979:110. 
110 Jans & Vedder, European Environmental Law, s. 186. 
111 Jans & Vedder, European Environmental Law, s. 186-187. 
112 Se avsnitt 2.1. 
113 Vattendistrikt är den svenska benämningen för det direktivet kallar för avrinningsdistrikt, se prop. 2003/04:2, 

Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, s. 25. Vattendistrikten utgörs av Bottenviken, Bottenhavet, Norra Ös-

tersjön, Södra Östersjön och Västerhavets distrikt, se 5 kap. 10 § MB. Se även Vattenmyndigheterna, De fem 

vattendistrikten, http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/vattendistrikt-sverige/Pages/default.aspx [Inhämtad 

2017-03-09]. Distriktens närmare utformning beskrivs i 2 kap. 1 § VFF. 
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ifråga och ansvarar för förvaltningen av kvaliteten på distriktets vattenmiljö.114 Enligt 3 kap. 1 

§ förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (VFF) är det vattenmyn-

digheterna som ansvarar för den kartläggning och analys som ska göras enligt direktivets art. 

5. Vattenmyndigheterna ansvarar även för att upprätta och anta förvaltningsplaner och åtgärds-

program.115 Av 4 kap. 9-12 §§ VFF framgår att vattenmyndigheterna beslutar om undantag från 

ramvattendirektivets kvalitetskrav och kravet på icke-försämring. 

 

För att möta Ramvattendirektivets krav på att nå god status och kravet på icke-försämring har 

vattenmyndigheterna fått i uppdrag att fastställa kvalitetskrav för bland annat ytvattenföre-

komster, se 4 kap. 1 § VFF. Havs- och vattenmyndigheten har genom 4 kap. 8 § VFF bemyn-

digats att meddela föreskrifter gällande hur kvalitetskraven för ytvatten ska bestämmas, vilket 

gjorts i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer 

avseende ytvatten, HVMFS 2013:19. Vattenmyndigheterna ska beakta föreskrifterna när de 

klassificerar ytvattenförekomsternas ekologiska och kemiska status samt när de fastställer kva-

litetskraven.116  

 

Enligt 2 kap. 1 § HVMFS 2013:19 ska vattenmyndigheterna klassificera ytvattenförekomsters 

ekologiska och kemiska status. Syftet med klassificeringen är att avgöra vilka kvalitetskrav som 

ska fastställas.117 Klassificeringen gällande ekologisk status ska göras i tre steg.118 Först ska de 

biologiska kvalitetsfaktorerna vägas samman. Om dessa uppnår god eller hög status ska de fy-

sikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna vägas samman. Först om dessa kvalitetsfaktorer når hög 

status ska de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna vägas samman. Resultatet av varje sam-

manvägning bestäms enligt one out all out-principen.119 Enligt 2 kap. 3 § HVMFS 2013:19 ska 

                                                 

 

 
114 5 kap. 11 MB. Vilka dessa länsstyrelser är föreskrivs i 22 § förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstrukt-

ion. Se även Vattenmyndigheterna, De fem vattendistrikten, http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/vatten-

distrikt-sverige/Pages/default.aspx [Inhämtad 2017-03-09]. 
115 Se 5 och 6 kap. VFF. 
116 Se 1 kap. 1 § HVMFS 2013:19. 
117 Se 2 kap. 1 § HVMFS 2013:19. 
118 Se 2 kap. 2 § HVMFS 2013:19 
119 Sammanvägningen begränsas av att de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorernas endast kan försämra statusen 

från hög till god eller från god till måttlig och de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna endast från hög till god. 

Anledningen till att denna konstruktion valts är att man ser biologins välmående som vattenförvaltningens hu-

vudsyfte. Det skulle inte spela någon roll vad de hydromorfologiska eller fysikaliskkemiska kvalitetsfaktorerna 
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föreskrifternas bilaga 1-5 tillämpas vid klassificering av ekologisk status. Bilagorna anger olika 

bedömningsgrunder som beskriver vad som ska anses vara god status. Varje bilaga anger även 

kvalitetsfaktorer som i sin tur innehåller parametrar som ska bedömas. För parametrarna anges 

ett referensvärde som ska motsvara i princip opåverkade förhållanden. Det är därmed mot dessa 

bedömningsgrunder, parametrar och referensvärden som vattenmyndigheterna har att jämföra 

de observerade värdena mot vid klassificeringen av ekologisk status.120 

 

När det gäller klassificering av den kemiska statusen ska vattenmyndigheterna beakta de ämnen 

och ämnesgrupper som tas upp i föreskrifternas bilaga 6.121 Bilagan innehåller tabeller med 

gränsvärden, uttryckta som totala koncentrationer i hela vattenprovet.  

 

3.3 Åtgärdsprogram 

 

Kvalitetskraven och de faktiska förhållandena ska ligga till grund för de åtgärdsprogram som 

vattenmyndigheterna ska anta.122 I 5 kap. MB finns grundläggande bestämmelser om åtgärds-

program och dessa kompletteras av 6 kap. VFF. Åtgärdsprogrammen är enligt förarbetena att 

se som övergripande planeringsinstrument, vilka ska ligga till grund för myndigheters och kom-

muners överväganden och handlande.123 Åtgärdsprogram får omfatta all verksamhet och alla 

åtgärder som kan påverka möjligheten att följa miljökvalitetsnormer. Åtgärdsprogrammens 

möjliga innehåll är således kopplat till den norm som ska följas och programmens omfattning 

är relativt obegränsad, då det endast krävs att verksamheten eller åtgärden kan påverka möjlig-

heten att följa normen.124 Detta gör det möjligt att ta ett helhetsgrepp kring de olika källor som 

                                                 

 

 
visar eftersom man ändå måste upprätta ett åtgärdsprogram för att uppnå god status om biologin är måttlig eller 

sämre. För att nå hög eller god ekologisk status måste dock de hydromorfologiska och fysikalisk-kemiska kvali-

tetsfaktorerna nå samma status. Se 2 kap. 2 § HVMFS 2013:19 och Naturvårdsverkets handbok NV 2007:4 Om 

bestämning av kvalitetskrav i ytvattenförekomster s. 7-8 och 22. 
120 Bjällås & Fröberg, Är målen i EU-direktiven som rör vatten genomförda på ett juridiskt korrekt sätt i svensk 

rätt och kan genomförandet anses funktionellt?, rapport 29 mars 2013, s. 32-33. 
121 Se 2 kap. 7-8a §§ HVMFS 2013:19. 
122 Enligt Ramvattendirektivets art. 11 och 6 kap. 1 § VFF är upprättande av åtgärdsprogram för varje avrin-

ningsdistrikt obligatoriskt. 
123 Prop. 2009/10:184, Åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitetsnormer, s. 52. 
124 Se 5 kap. 6 § 1 st. MB. 
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påverkar möjligheten att följa den aktuella normen.125 Åtgärdsprogrammen fastslår åtgärder 

som ska vidtas av myndigheter och kommuner inom deras respektive ansvarsområden.126 

 

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för vattendistrikten föreskriver ett antal åtgärder som 

kommunerna ska vidta. Av särskild relevans för uppsatsen är att det i samtliga program före-

skrivs att kommunerna ska genomföra sin detaljplanering så att den bidrar till att miljökvali-

tetsnormerna för vatten ska kunna följas och att detta ska genomföras i samverkan med läns-

styrelserna.127 Detta får sägas utgöra en sådan kompletterande åtgärd som beskrivs i avsnitt 

2.2.128 

 

3.4 Kvalitetskravens karaktär och verkan 

 

Som konstaterats i avsnitt 3.2 ska vattenmyndigheterna enligt 4 kap. 1 §§ VFF anta kvalitets-

krav för de ytvattenförekomster som finns inom deras ansvarsområde. Kraven ska fastställas så 

att god status nås i enlighet med Ramvattendirektivets bilaga V.129 Den i avsnitt 3.2 beskrivna 

klassificeringen får enligt 3 kap. HVMFS 2013:19 betydelse när kvalitetskraven ska fastställas. 

Kvalitetskravet gällande ekologisk status ska bestämmas till hög status om ytvattenförekoms-

tens ekologiska status klassificerats som hög.130 Enligt bestämmelsens andra stycke ska kvali-

tetskraven bestämmas till god status om den ekologiska statusen klassificerats som god eller 

sämre. Kvalitetskraven för kemisk ytvattenstatus ska fastställas till god kemisk ytvattenstatus, 

vilket är naturligt då den kemiska statusen enligt Ramvattendirektivet endast har två nivåer.131 

Kvalitetskraven ska dessutom enligt 4 kap. 2 § VFF fastställas så att tillståndet i vattenföre-

komsterna inte försämras. 

                                                 

 

 
125 Olsen Lundh, Panta rei – om miljökvalitetskrav och miljökvalitetsnormer, s. 95. 
126 Se 5 kap. 8 § MB. 
127 Se Vattenmyndigheterna, Åtgärder för bättre vatten, Åtgärder för kommuner, åtgärd 6, http://www.vatten-

myndigheterna.se/Sv/atgarder-for-battre-vatten/atgarder-for-kommuner/Sidor/default.aspx [Inhämtad 2017-03-

25]. Se även de individuella åtgärdsprogrammen, exempelvis åtgärdsprogrammet för södra östersjöns vatten-

distrikt 2016-2021, s. 93 och åtgärdsprogrammet för västerhavets vattendistrikt 2016-2021, s. 82. Likalydande 

stadganden återfinns i resterande åtgärdsprogram. 
128 Se även art. 11.4 i bilaga VI del B. 
129 Se 4 kap. 4 § VFF. 
130 Se 3 kap. 2 § 1 st. HVMFS 2013:19. 
131 Se 3 kap. 4 § HVMFS 2013:19 och avsnitt 2.3.2 ovan. 
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Kvalitetskraven är att se som miljökvalitetsnormer i svensk rätt.132 Miljökvalitetsnormer regle-

ras i 5 kap. MB och definieras som föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön 

i övrigt.133 Miljökvalitetsnormer tar således sikte på miljöns tillstånd, inte på utformningen av 

eventuell mänsklig verksamhet. I grunden är en miljökvalitetsnorm en föreskrift om ett önskvärt 

tillstånd i miljön, uttryckt i mätbar form.134 De är således inte i sig handlingsregler för enskilda, 

utan måste få genomslag i kommuners, myndigheters och domstolars prövningar och besluts-

fattande. 

 

I svensk rätt finns det fyra olika typer av miljökvalitetsnormer och dessa återfinns i 5 kap. 2 § 

MB. Nuvarande typindelning av miljökvalitetsnormer infördes vid implementeringen av Ram-

vattendirektivet. Syftet var att skapa en svensk definition av begreppet miljökvalitetsnorm som 

bättre kunde möta upp unionsrättens olika miljökvalitetskrav. Begreppet behövde därför om-

fatta bestämmelser med olika rättsverkan.135 Av de fyra typer av miljökvalitetsnormer som be-

skrivs i 5 kap. 2 § 1-4 p. MB är p. 1 och 4 relevanta för uppsatsen. Bestämmelsens första punkt 

beskriver så kallade gränsvärdesnormer, vilka innebär föroreningsnivåer eller störningsnivåer 

som människor kan utsättas för eller som miljön eller naturen kan belastas med och som inte 

får över- eller underskridas. Gränsvärdesnormer kan således ange en absolut gräns gällande 

exempelvis förekomst och koncentration av ämnen, då normen inte får över- eller underskridas. 

Detta innebär dock inte att föroreningar eller störningar som inte innebär att normen överskrids 

är att se som generellt godtagbara. Exempelvis kan de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. MB 

ligga till grund för mer långgående krav än vad som krävs för att följa gränsvärdesnormen 

ifråga.136 Bestämmelsens fjärde punkt anger att miljökvalitetsnormer kan ställa de krav i övrigt 

på kvaliteten på miljön som följer av Sveriges medlemskap i EU. Denna typ av norm benämns 

som övrig norm. Övriga normer kan ses som en uppsamlingskategori; om ett miljökvalitetskrav 

                                                 

 

 
132 Prop. 2009/10:184, Åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitetsnormer, s. 42. Gällande miljökvali-

tetsnormer finns på Vatteninformationssystem Sveriges hemsida, www.viss.lansstyrelsen.se/. 
133 Se 5 kap. 1 § MB. 
134 Se Bengtsson, Bjällås, Rubenson och Strömberg, Miljöbalken, Zeteo (Version den 1 januari 2016), kommen-

taren till 5 kap. 1 §. 
135 Prop. 2003/04:2, Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, s. 22.  
136 Se Bengtsson, Bjällås, Rubenson och Strömberg, Miljöbalken, Zeteo (Version den 1 januari 2016), kommen-

taren till 5 kap. 2 §. 
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som följer av unionsrätten inte kan anses falla in under någon annan normkategori i 5 kap. 2 § 

MB är det en övrig norm.137 Övriga normer skapar därmed en möjlighet att som svenska miljö-

kvalitetsnormer genomföra EU-rättsliga miljökrav som inte är att se som EU-rättsliga miljö-

kvalitetsnormer.138 I 4 kap. 8 b § VFF föreskrivs att kvalitetskrav som avser kemisk ytvatten-

status ska anses vara gränsvärdesnormer. Detta är naturligt då Ramvattendirektivet indirekt fö-

reskriver faktiska gränsvärden när det gäller kemisk status.139 Resterande miljökvalitetsnormer 

till följd av Ramvattendirektivet är att se som övriga normer.140 

  

Enligt 5 kap. 3 § MB ska myndigheter och kommuner ansvara för att miljökvalitetsnormer följs. 

Detta stadgande har lett till följdlagstiftning i bland annat 2 kap. 10 § PBL. Bestämmelsen anger 

att kommunerna i sin planering ska följa miljökvalitetsnormerna i 5 kap. MB eller i föreskrifter 

som meddelats med stöd av 5 kap. MB. Ordalydelsen i 5 kap. 2 § MB tyder på att de olika 

typerna av miljökvalitetsnormer ska ges olika rättsverkan. Lagtexten anger inte uttryckligen 

vilken rättsverkan de övriga normerna ska ges. Gränsvärdesnormerna är dock bindande och de 

föreskrivna nivåerna ska klaras.141 I vissa fall har gränsvärdesnormer givits särskild rättsverkan. 

Exempel på detta återfinns i 2 kap. 7 MB. Bestämmelsen ger gränsvärdesnormer en särställning 

i tillståndsprocesser. Enligt bestämmelsens andra stycke kan en gränsvärdesnorm medföra att 

hårdare krav ställs på en verksamhet än vad som i annat fall hade tillåtits enligt den rimlighets-

bedömning som föreskrivs enligt bestämmelsens första stycke. Bestämmelsens tredje stycke 

anger dessutom att en verksamhet endast får tillåtas i vissa särskilt angivna fall om den kan 

antas på ett inte obetydligt sätt bidra till att en gränsvärdesnorm inte följs. Sådana krav ställs 

inte gällande övriga normer. Några sådana krav eller distinktioner föreskrivs inte heller för nå-

gon normtyp enligt 2 kap. 10 § PBL. Det får dock antas att ordalydelsen i 5 kap. 2 p. 1 och 4 

MB innebär att gränsvärdesnormer och övriga normer ska ges olika tyngd i planeringsproces-

sen. Därmed innebär Sveriges implementering av Ramvattendirektivet att ytvattenförekomster-

nas ekologiska status givits ett svagare skydd än den kemiska statusen. 

                                                 

 

 
137 Prop. 2009/10:184, Åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitetsnormer, s. 40. 
138 Michanek & Zetterberg, Den svenska miljörätten, 2012, s. 160. 
139 Se avsnitt 2.3.2 ovan. 
140 Prop. 2003/04:2, Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, s. 32 och prop. 2009/10:184, Åtgärdsprogram och 

tillämpningen av miljökvalitetsnormer, s. 42. 
141 Michanek & Zetterberg, Den svenska miljörätten, 4:e uppl., Uppsala, Iustus förlag, 2017, s. 166-167. 
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3.5 Kravet på icke-försämring 

 

Ramvattendirektivets krav på icke-försämring har enligt 4 kap. 2 § VFF inte givits en självstän-

dig ställning i svensk rätt. Bestämmelsen anger bara att miljökvalitetsnormerna ska utformas så 

att vattenförekomsternas tillstånd inte försämras. Kravet på icke-försämring är således inte att 

se som ett självständigt miljökvalitetskrav i VFF. Kravet genomförs istället genom att miljö-

kvalitetsnormerna för ekologisk och kemisk status ges en framåtsyftande utformning samt att 

målen bestäms så att vattenkvaliteten bibehålls eller förbättras.142 Förarbetena synes dock se 

kravet på icke-försämring som ett självständigt krav. Där uttalas att Ramvattendirektivets krav 

på att nå god status samt kravet på icke-försämring är ett bindande miljömål enligt direktivet.143 

I samband med att möjligheten för medlemsstaterna att förlänga tidsfristen för uppfyllande av 

direktivets statuskrav diskuteras i förarbetena uttalas att denna möjlighet inte gäller kravet på 

icke-försämring och att kravet på icke-försämring alltid ska gälla.144 Förarbetena uttalar dock 

även att det bara är vattenmyndigheternas kvalitetskrav som faktiskt är att se som miljökvali-

tetsnormer, vilket talar för att man inte avsåg att kravet på icke-försämring skulle ha ställning 

som sådana.145 Även miljöbalkskommittén har uttalat att kravet är bindande och att utrymmet 

för att tolerera försämringar är klart begränsat.146 Kravet synes därmed inte ha fått den bindande 

karaktär som det faktiskt ansågs ha i förarbetena. 

 

Det kan därför starkt ifrågasättas om Sverige implementerat kravet på icke-försämring korrekt. 

Som konstaterats i avsnitt 3.1 är direktiv bindande gällande det avsedda resultatet. Efter Wes-

erdomen står det klart att icke-försämringskravets avsedda resultat är att försämringar på kva-

litetsfaktornivå ska förhindras och att kravet ska beaktas i bland annat tillståndsprocesser. I 

svensk rätt genomförs kravet genom 4 kap. 2 § VFF. Enligt dess ordalydelse riktar sig 4 kap. 2 

§ VFF till vattenmyndigheterna när dessa utformar och meddelar miljökvalitetsnormer. Be-

stämmelsen är således inte direkt tillämplig i processer där miljöpåverkande verksamheter och 

                                                 

 

 
142 Olsen Lundh, Panta rei – om miljökvalitetskrav och miljökvalitetsnormer, s. 323. 
143 Prop. 2009/10:184, Åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitetsnormer, s. 41-42. 
144 Prop. 2009/10:184, Åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitetsnormer, s. 42. 
145 Prop. 2009/10:184, Åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitetsnormer, s. 42. 
146 SOU 2005:59, Miljöbalken; miljökvalitetsnormer, miljöorganisationerna i miljöprocessen och avgifter, s. 71-

72. 
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projekt prövas. Någon bestämmelse som ger kravet den innebörd och verkan som krävs till följd 

av Weserdomen finns därmed inte i svensk rätt och svensk rätt behöver således förändras. Sve-

rige har meddelat att regleringen ska ses över.147 Något förslag har dock vid färdigställandet av 

denna uppsats ännu inte presenterats. Huruvida kravet på icke-försämring ska tillämpas trots att 

klart lagstöd saknas behandlas i avsnitt 4.4. 

 

4. Den kommunala detaljplaneringen och Ramvattendirektivet 

  

4.1 Detaljplaneringens utgångspunkter 

 

Plan- och bygglagstiftningens grundläggande syften kan sägas vara kontroll över mark, vatten 

och byggande samt decentralisering.148 Mark ska i princip inte få bebyggas utan myndighets-

prövning avseende bebyggelsens lämplighet ur allmän synpunkt.149 Genom detaljplanering en-

ligt 4 kap. PBL har kommunen möjlighet att bland annat bindande reglera mark- och vattenom-

rådens användning och utveckling, lokalisering och användning av bebyggelse och byggnads-

verk samt frågor om vegetation och utformning av markytan.150 Ett område ska regleras med 

detaljplan när mark- och vattenanvändning, anläggningar och annan bebyggelse behöver regle-

ras närmare i ett sammanhang.151  

 

Planen ska utgöra ett i princip uttömmande ställningstagande i den intresseavvägning som ska 

genomföras enligt 2 kap. PBL.152 Kapitlet anger ett stort antal och i många fall motstående 

                                                 

 

 
147 Miljö- och Energidepartementets promemoria 2016-11-30 M2016/02347/R, s. 13. 
148 Didón, Magnusson, Molander, Adolfsson och Hjalmarsson, Plan- och bygglagen – En kommentar, Zeteo 

(Version den 1 juli 2016), inledande kommentar till 4 kap. PBL. 
149 Bengtsson, Speciell fastighetsrätt, 11:e uppl., Uppsala, Iustus förlag, 2015, s. 61. 
150 Se 4 kap. 1, 5 och 10 §§ PBL. 
151 Bengtsson, Speciell fastighetsrätt, 2015, s. 43, 4 kap. 2 § PBL.  
152 Didón, Magnusson, Molander, Adolfsson och Hjalmarsson, Plan- och bygglagen – En kommentar, Zeteo 

(Version den 1 juli 2016), inledande kommentar till 4 kap. PBL samt prop. 2009/10:170, En enklare plan- och 

bygglag, s. 191. 



 

 

 

 

37 

 

 

 

intressen som kommunen har att väga mot varandra.153 Genom en sådan samlad bedömning kan 

allmänheten, myndigheter och staten ges inflytande över processen på ett ändamålsenligt sätt, 

då konsekvenserna av den planerade utvecklingen lättare kan bedömas i ett sammanhang.154 Ett 

genomgående tema i 2 kap. PBL är ändamålsenlighet. Mark- och vattenområdens beskaffenhet, 

läge och behov ska bedömas och företräde ska ges åt användning som ur allmän synpunkt in-

nebär god hushållning.155 Miljöskyddsintresset har givits visst utrymme i bedömningen av 

ändamålsenligheten. Här bör särskilt 2 kap. 2, 4 och 5 §§ PBL uppmärksammas. Enligt 2 kap. 

4 § PBL får mark endast tas i anspråk för att bebyggas om den ur allmän synpunkt är lämplig 

för ändamålet. Lämplighetsprövningen omfattar både platsen för enskilda byggnader och hela 

områden som tas i anspråk genom bebyggelsen.156 Övriga bestämmelser i 2 kap. PBL ska ligga 

till grund för lämplighetsprövningen.157  

 

Planläggningen ska enligt 2 kap. 2 § PBL syfta till att mark- och vattenområden används för 

det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och 

behov. Enligt samma bestämmelse ska även 3 kap. och 4 kap. 1–8 §§ MB tillämpas. Enligt 

förarbetena till motsvarande bestämmelse i ÄPBL innefattar begreppet beskaffenhet bland an-

nat områdets känslighet för påverkan.158 Enligt 3 kap. 3 § MB ska mark- och vattenområden 

som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan 

skada naturmiljön. Ett område är särskilt känsligt ur ekologisk synpunkt om det föreligger ex-

empelvis ogynnsamma återväxtförutsättningar och instabila produktionsförhållanden eller om 

området inrymmer växt- och djurarter som är utrotningshotade eller om det i övrigt är särskilt 

                                                 

 

 
153 Enligt 2 kap. 1-9 §§ ska bland annat enskilda intressen, klimat- och miljöaspekter, behov av bostäder, estetik, 

människors hälsa och säkerhet, möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar, risk för olyckor, över-

svämningar och erosion, behovet av tillgång till samhällsservice samt vägar, torg och dylikt vägas in i bedöm-

ningen.   
154 Prop. 2009/10:170, En enklare plan- och bygglag, s. 193-194. 
155 2 kap. 2 § PBL. 
156 Didón, Magnusson, Molander, Adolfsson och Hjalmarsson, Plan- och bygglagen – En kommentar, Zeteo 

(Version den 1 juli 2016), kommentaren till 2 kap. 4 § PBL. 
157 Se prop. 1985/86:1, Förslag till ny plan- och bygglag, s. 465 angående motsvarande bestämmelse i ÄPBL. 

Ingen ändring i sak var avsedd vid införandet av nya PBL, se prop. 2009/10:170, En enklare plan- och bygglag, 

s. 414-415. 
158 Prop. 1985/86:1, Förslag till ny plan- och bygglag, s. 470.  
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ömtåligt och samtidigt inrymmer särskilda ekologiska värden.159 Denna definition synes till viss 

del beröra vissa av de kvalitetsfaktorer som räknas upp i Ramvattendirektivets bilaga V avsnitt 

1.1.160  

 

Vid planläggningen ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämplig med 

hänsyn till de faktorer som uppräknas i 2 kap. 5 § PBL. Marken ska ha naturliga förutsättningar 

för den planerade bebyggelsen och det ska inte krävas extraordinära åtgärder för att lämpliggöra 

den.161 Enligt bestämmelsens punkt 2 och 4 ska bland annat grund- och ytvattenförhållandena 

samt vattenföroreningar och möjligheterna att förebygga dessa ges utrymme i avvägningen. 

  

I vissa fall har statliga intressen givits inflytande över planeringen, bland annat genom att mil-

jökvalitetsnormer ska ges genomslag i den fysiska planeringen enligt den tidigare nämnda be-

stämmelsen 2 kap. 10 § PBL. Miljökvalitetsnormerna är därmed ett av de allmänna intressen 

som kommunen ska beakta inom ramen för den fysiska planeringen och enligt förarbetena får 

en detaljplan inte antas om genomförandet skulle medverka till att en miljökvalitetsnorm inte 

följs.162 Detta innebär att de kvalitetskrav som vattenmyndigheterna fastställt med stöd av 4 

kap. 1 §§ VFF ska beaktas inom ramen för detaljplaneringen. Huruvida 2 kap. 10 § PBL även 

bör omfatta kravet på icke-försämring diskuteras i avsnitt 4.4. 

 

4.2 Detaljplaneringens rättsliga effekter 

 

Genom detaljplanen ges fastighetsägarna byggrätt i enlighet med planen. 9 kap. 2 § PBL stadgar 

att det som huvudregel krävs bygglov för att få utföra ny- och tillbyggnader samt vissa änd-

ringar av byggnader. Enligt 9 kap. 30 § 1-2 p. PBL ska bygglov i regel meddelas för en åtgärd 

                                                 

 

 
159 Se förarbetena till motsvarande bestämmelse i den numera upphävda naturresurslagen (1987:12), prop. 

1985/86:3. med förslag till lag om hushållning med naturresurser m.m., s. 157-158, samt prop. 1997/98:45, Mil-

jöbalk, del II, s. 30. 
160 Se exempelvis biologiska faktorer i direktivets bilaga V avsnitt 1.1.1-1.1.4 samt definitionerna av dessa i av-

snitt 1.2.  
161 Med extraordinära åtgärder torde bland annat investerings- och driftskostnader avses. Blomberg och Rosén, 

Plan- och bygglag (2010:900) 2 kap. 5 §, Lexino 2016-08-01. 
162 Prop. 1997/98:90, Följdlagstiftning till miljöbalken m.m., s. 162-163 och Didón, Magnusson, Molander, 

Adolfsson och Hjalmarsson, Plan- och bygglagen – En kommentar, Zeteo (Version den 1 juli 2016), kommenta-

ren till 2 kap. 10 §. 
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inom detaljplanerat område om åtgärden överensstämmer med och inte strider mot detaljplanen 

samt om åtgärden uppfyller de övriga krav som ställs i 9 kap. 2 § 3-4 p. PBL. Kommunen ska 

bestämma en genomförandetid för planen, lägst fem och högst femton år.163 Under genomfö-

randetiden garanteras fastighetsägarna denna byggrätt, då detaljplanen enligt 4 kap. 39 § 1 st. 

PBL i regel inte får upphävas eller ändras av kommunen om någon berörd fastighetsägare mot-

sätter sig detta. De rättigheter som skapas genom planen upphör inte vid genomförandetidens 

utgång men kan därefter ändras av kommunen även om fastighetsägarna skulle motsätta sig.164 

 

Fastighetsägarna har dock ingen skyldighet att genomföra de åtgärder de får rätt att genomföra. 

Med andra ord är detaljplanen inte bindande på så sätt att den måste realiseras av de enskilda 

markägarna. I vissa fall kan kommunen tvinga fram ett genomförande av planen genom att lösa 

in marken och själv svara för genomförandet. Detaljplanen ger enligt 6 kap. 13-15 §§ PBL 

kommunen rätt att lösa mark och andra utrymmen i vissa fall. Enligt 6 kap. 13 § 1 p. PBL kan 

mark lösas om detaljplanen anger att marken ska vara en allmän plats som kommunen ska vara 

huvudman för. En allmän plats definieras som en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat 

område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov.165 Kommunen ska som 

huvudregel vara huvudman för allmänna platser.166 Bestämmelsens andra punkt anger att mark 

som ska användas för annat än enskilt bebyggande får lösas om det avsedda ändamålet inte kan 

anses säkerställt med enskilt ägande. För att lösningsrätten ska inträda ska det vara tal om all-

männa ändamål såsom skydds- och säkerhetsområden, idrottsplatser, skoltomter m.m.167 Enligt 

6 kap. 15 § PBL kan kommunen även ha rätt att lösa marken om den genomförandetidens ut-

gång inte har bebyggts på ett sätt som i huvudsak följer detaljplanen. 

 

                                                 

 

 
163 Se 4 kap. 21 § PBL. 
164 Se 4 kap. 38 och 40 §§ PBL. 
165 Se 1 kap. 4 § PBL. 
166 Se 4 kap. 7 PBL. 
167 Didón, Magnusson, Molander, Adolfsson och Hjalmarsson, Plan- och bygglagen – En kommentar, Zeteo 

(Version den 1 juli 2016), kommentaren till 6 kap. 13 §. 
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Genom detaljplanen begränsas även utrymmet för att lämna tillstånd till miljöfarlig verksamhet 

med hänsyn till verksamhetens lokalisering. Enligt 2 kap. 6 § 3 st. MB tillåts endast små avvi-

kelser från detaljplanen och då endast om planens syfte inte motverkas. Därmed kan kommunen 

i viss mån styra över lokaliseringen av miljöfarliga verksamheter.  

 

4.3 Miljöpåverkan till följd av detaljplan 

 

Detta avsnitt ger en översiktlig bild av vilken typ av miljöpåverkan som kan uppkomma till 

följd av att en detaljplan realiseras. Uppräkningen är inte uttömmande utan en exemplifiering i 

syfte att ge en bakgrund till efterföljande avsnitt. Den miljöpåverkan som beskrivs kan påverka 

miljökvalitetsnormer både inom och utom planområdet. Denna geografiska problematik be-

handlas i avsnitt 4.5. 

 

Kommunen kan i detaljplanen ange områden för verksamheter eller bebyggelse där utsläpp till 

vatten kan förväntas ske som ett led i verksamheten. Det kan exempelvis gälla industriverksam-

heter eller bebyggelse med enskilda avloppslösningar. Om verksamheten ifråga är tillstånds-

pliktig kommer även tillståndsmyndigheten att ta ställning till om verksamheten påverkar en 

miljökvalitetsnorm negativt och därför inte kan tillåtas, men den grundläggande lokaliserings-

frågan avgörs i ett första steg genom kommunens fysiska planering. Marken i sig kan även vara 

av sådan beskaffenhet att exploateringen kan leda till förorening av vattenförekomster, exem-

pelvis när planområden omfattar ett förorenat markområde.  

 

Detaljplanens realisering kan även orsaka ett ökat tillflöde av dagvatten till ytvattenförekoms-

ter. Dagvatten är nederbördsvatten, det vill säga regn- eller smältvatten, som avrinner på mark-

ytan eller andra hårdgjorda ytor såsom tak, vägar eller parkeringsplatser.168 När ett markområde 

exploateras kan utökningen av hårdgjorda ytor, minskningen av grönytor, förändringar av 

markhöjd och andra åtgärder leda till att dagvattentillflödets omfattning och påverkan utökas.169 

                                                 

 

 
168 Se 2 § SNFS 1994:7 Statens naturvårdsverks författningssamling, Kungörelse med föreskrifter om rening av 

avloppsvatten från tätbebyggelse och mark- och miljööverdomstolens dom 2014-01-10 i mål nr M 2257-13. 
169 Se exempelvis förvaltningsplanen för norra östersjöns vattendistrikt del 4, åtgärdsprogram för södra öster-

sjöns vattendistrikt 2016-2021, s. 89. 
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Tillflödet av dagvatten kan leda till negativ påverkan av vattenförekomster genom översväm-

ning. Dagvattnet kan även sprida föroreningar till den mottagande vattenförekomsten. Exem-

pelvis kan föroreningar från vägbanor, däck, bromsbelägg, smörjoljor, katalysatorer, avgaser 

samt koppar från koppartak upptas av dagvattnet och därigenom förflyttas till recipienten.170 

Dagvattenhantering har därför angetts som en särskild åtgärd för kommunerna i åtgärdspro-

grammen.171 Enligt programmen ska kommunerna utveckla planer för hur dagvatten ska han-

teras inom kommunen med avseende på kvantitet och kvalitet. Dagvattenproblematiken bör 

därför hanteras inom ramen för eller i samband med kommunens fysiska planering. Det kan 

finnas behov av icke hårdgjord mark, grönområden, fördröjningsmagasin och andra fördröjande 

åtgärder, reningsanläggningar och liknande åtgärder för att hantera dagvattnet. 

 

Planen kan även innebära att vattenförekomsten modifieras, exempelvis för att bereda ytterli-

gare utrymme för bebyggelse eller för att vägar eller broar ska kunna anläggas. Detta kan bland 

annat leda till försämring av de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna. 

 

Genom detaljplanen kan även vattenområden planeras som platser för vattenverksamheter. Det 

kan röra sig om anläggningar eller verksamheter som tar delar av en vattenförekomst i anspråk. 

Därigenom kan både hydromorfologisk och annan påverkan uppkomma. 

 

4.4 Detaljplanering och kravet på icke-försämring 

 

Enligt den tidigare nämnda bestämmelsen 2 kap. 10 § PBL ska kommunerna följa miljökvali-

tetsnormer i sin planering.172 Som konstaterats i avsnitt 3.5 är dock kravet på icke-försämring 

inte ett självständigt kvalitetskrav i svensk rätt.173 Därmed kan det ifrågasättas om 2 kap. 10 § 

                                                 

 

 
170 Trafikverket (2017-04-19), Dagvatten – det smutsiga vattnet från våra vägar, http://www.trafikver-

ket.se/nara-dig/Stockholm/Dagvatten--det-smutsiga-vattnet-fran-vara-vagar-/ [Inhämtad 2017-04-21] och Stock-

holms stad, Slutrapport för projekt inom miljömiljarden, projektnummer B 136, 2009-09-09, s. 3.  
171 Vattenmyndigheterna, Åtgärder för bättre vatten, Åtgärder för kommuner, åtgärd 8, http://www.vattenmyn-

digheterna.se/Sv/atgarder-for-battre-vatten/atgarder-for-kommuner/Sidor/default.aspx [Inhämtad 2017-03-25]. 
172 Se avsnitt 3.4. 
173 Se även 4 kap. 2 § VFF. 



 

 

 

 

42 

 

 

 

PBL omfattar kravet på icke-försämring, då kravet i sig inte givits ställning som miljökvali-

tetsnormer i svensk rätt.174 Trots att svensk rätt saknar en uttrycklig regel som ger kravet på 

icke-försämring den innebörd som EU-domstolen menar att det ska ha kan det anses att kravet 

bör tillämpas, då unionsrätten har företräde framför den nationella rätten och medlemsstaterna 

är skyldiga att lojalt tillämpa denna.175 

 

En möjlighet att tillämpa kravet på icke-försämring trots brist på klart lagstöd är att Ramvat-

tendirektivets art. 4.1.a.i anses ha direkt effekt, se avsnitt 3.1. Genom Weserdomen har direkti-

vets art. 4.1.a.i förtydligats i sådan mån att den bör anses vara tillräckligt klar och precis. Kravet 

kräver inte ytterligare rättsakter från unionens institutioner och ger efter Weserdomen inte ut-

rymme för skönsmässig bedömning. Vidare bör bestämmelsen numera ses som ovillkorlig, i 

vart fall i tillståndsprövningar i enskilda fall.176 Gällande tillståndsprocesser har Mark- och mil-

jööverdomstolen i fyra tillståndsmål uttalat att det ”av EU-domstolens dom i mål C-461/13 

(Weserdomen) följer att medlemsstaterna är skyldiga att inte ge tillstånd till verksamheter som 

riskerar att orsaka en försämring”.177 Domstolen bedömde de sökta verksamheterna utifrån 

Weserdomen och de svenska miljökvalitetsnormerna men nämnde i övrigt inga bestämmelser i 

svensk rätt i de relevanta delarna av domarna. Detta tyder på att domstolen givit kravet på icke-

försämring en självständig ställning i den svenska tillståndsprocessen genom att ge art. 4.1.a.i 

direkt effekt snarare än genom direktivkonform tolkning av den nationella rätten.  

  

I Weserdomen uttalade sig inte EU-domstolen om andra processer där domstolar eller myndig-

heter har att bedöma miljöpåverkan för ytvattenförekomster, exempelvis planeringsprocesser. 

Domstolen uttalade att medlemsstaterna är skyldiga att vid prövningar inom ramen för lagstift-

ningen om vattenskydd inte lämna tillstånd till ett projekt när detta kan orsaka en försämring.178 

Därmed kan det invändas att bestämmelsen inte klar- och tydliggjorts i tillräcklig utsträckning 

                                                 

 

 
174 Se avsnitt 3.5. 
175 Se avsnitt 3.1. 
176 Se Michanek, Tillstånd får inte ges om ytvattenstatusen försämras, JP Miljönet, 2015-12-03, s. 5-6. 
177 Mark- och miljööverdomstolens domar 2017-03-13 i mål nr M 8673-15, M 8882-15, M 2620-16 och M 8374-

15.  
178 Weserdomen p. 51. 
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gällande andra processer än tillståndsprocesser. Mot samma bakgrund kan det invändas att be-

stämmelsen inte ännu kan ses som ovillkorlig i förhållande till annat än tillståndsprocesser. 

Domstolen hade dock inte skäl att beröra andra typer av processer då målet gällde en tillstånds-

process. EU-domstolens tolkning av icke-försämringskravet utgick från dess syfte och roll i 

Ramvattendirektivets systematik. Kravets syfte och roll i direktivet förändras inte beroende på 

vilken typ av process som är aktuell. Direktivbestämmelsen i sig hänvisar inte till någon viss 

typ av prövning, den anger snarare en generell skyldighet för medlemsstaterna att ge kravet det 

genomslag som krävs för att målet ska uppnås. Dessutom skapar art. 4.1.a.i genom sin ordaly-

delse en generell och genom Weserdomen tydliggjord förpliktelse som är tillämplig när med-

lemsstaterna genomför de åtgärdsprogram som de är skyldiga att anta enligt direktivet. Då kom-

munerna i åtgärdsprogrammen har givits i uppdrag att genomföra detaljplaneringen så att den 

bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas har de en skyldighet att genom-

föra denna generella förpliktelse samt beakta det förtydligande av förpliktelsen som Weserdo-

men innebär.179 Det torde därför vara korrekt att se till prövningens effekt och roll i den nation-

ella rätten istället för dess kategorisering. I den inledande intresseavvägning som beskrivs i 

avsnitt 4.1 ska bland annat ytvattenförhållanden, ekologisk känslighet och möjligheten att fö-

rebygga vattenföroreningar beaktas utöver miljökvalitetsnormerna för ytvatten.180 Därmed bör 

detaljplaneprocessen anses ske inom ramen för lagstiftningen om vattenskydd på det sätt som 

Weserdomen anger. Den byggrätt som detaljplanen ger fastighetsägarna innebär att detaljpla-

neprocessen är det enda steget där icke tillståndspliktig verksamhet prövas. Planens utformning 

av den fysiska miljön kan medföra effekter som kan leda till en statusförsämring. Byggrätten, 

detaljplanens roll inom ramen för lagstiftningen om vattenskydd, detaljplanens möjliga miljö-

påverkan och dess bindande verkan bör därför innebära att den jämställs med tillståndsproces-

ser i förhållande till kravet på icke-försämring. Således bör art. 4.1.a.i kunna anses ha direkt 

effekt även i planärenden. 

 

Oavsett om direktivets art. 4.1.a.i anses ha direkt effekt eller inte bör svensk rätt kunna tolkas 

direktivkonformt. Som beskrivits i avsnitt 3.1 ska nationella organ tolka den nationella rätten i 

                                                 

 

 
179 Weserdomen p. 32-33 samt avsnitt 2.2 och 3.3 ovan. 
180 Se 2 kap. 2 § PBL, 2 kap. 5 § 2 p. PBL och 3 kap. 3 § MB. 
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enlighet med lojalitetsprincipen. Gällande tillståndsprocesser har det argumenterats för att mil-

jökvalitetsnormerna gällande ekologisk status därför skulle kunna ges ställning som gränsvär-

desnormer.181 Genom en sådan tolkning kan 4 kap. 1-2 §§ VFF, kvalitetsfaktorerna i HVMFS 

2013:19 samt 2 kap. 7 MB tolkas direktivkonformt.182 En sådan tolkning leder till att en poten-

tiell försämring på kvalitetsfaktornivå i regel förhindrar att tillstånd meddelas eller i vart fall att 

tillståndet förenas med stränga villkor. Mark- och miljööverdomstolen gjorde en sådan direk-

tivkonform tolkning i tillståndsmålet M 6574-15.183 Målet gällde tillstånd för vattenkraftverk i 

Näckån. Domstolen uttalade att det vid en tillståndsprövning finns en skyldighet att så långt 

möjligt tolka den nationella rätten i enlighet med EU-rätten. Prövningen i målet gjordes på 

kvalitetsfaktornivå utifrån gällande miljökvalitetsnormer, Weserdomen, VFF samt kvalitetsfak-

torerna i HVMFS 2013:19. I M 8984-15 uttalade mark- och miljööverdomstolen att 2 kap. MB 

gav tillräckligt utrymme för tolkningar som är förenliga med kraven i Ramvattendirektivet och 

dess förtydligande genom Weserdomen. Domstolen uttalade bland annat att 2 kap. 7 § MB kan 

leda till mer långtgående utsläppsbegränsningar, vilket tyder på att domstolen såg samtliga mil-

jökvalitetsnormer som antagits för att genomföra Ramvattendirektivet som gränsvärdesnor-

mer.184  

 

Som konstaterats görs dock inte någon åtskillnad mellan typerna av miljökvalitetsnormer i 2 

kap. 10 § PBL.185 Det finns ingen bestämmelse i PBL som motsvarar 2 kap. 7 § MB och 2 kap. 

10 § PBL anger endast att miljökvalitetsnormerna ska följas. Begreppet följas innebär enligt 

förarbetena att en detaljplan inte får antas om dess genomförande skulle medverka till att en 

miljökvalitetsnorm överträds.186 Kan miljökvalitetsnormerna i sig anses innehålla ett krav på 

icke-försämring på kvalitetsfaktornivå kan en direktivkonform tolkning där samtliga miljökva-

litetsnormer för ytvatten till följd av Ramvattendirektivet anses vara gränsvärdesnormer ge kra-

vet på icke-försämring genomslag inom ramen för PBL. Gränsvärdesnormernas utformning 

                                                 

 

 
181 Se exempelvis Michanek, Tillstånd får inte ges om ytvattenstatusen försämras, s. 6-7. Michanek menar dock 

att direktivbestämmelsen i första hand bör anses ha direkt effekt.  
182 Se avsnitt 3.4. 
183 Mark- och miljööverdomstolens dom 2016-09-15, mål nr M 6574-15. 
184 Mark- och miljööverdomstolens dom 2016-08-30, mål nr M 8984-15. 
185 Se avsnitt 3.4. 
186 Prop. 1997/98:90, Följdlagstiftning till miljöbalken m.m., s. 162-163.  
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som nivåer som inte får över- eller underskridas skulle då även kunna omfatta varje enskild 

kvalitetsfaktor. Kommunerna bör därför i sin planering kunna tolka miljökvalitetsnormerna för 

ytvatten som antagits med stöd av VFF i ljuset av 4 kap. 2 § VFF. Bestämmelsen hänför sig till 

kravet på icke-försämring i direktivets art. 4.1.a.i och förtydligas genom Weserdomen. Med 

denna tolkningsbakgrund bör miljökvalitetsnormer som följer av 4 kap. 1-2 §§ VFF ges särskild 

verkan även inom ramen för PBL. Med andra ord skulle miljökvalitetsnormerna tolkas i ljuset 

av 4 kap. 2 § VFF och kvalitetsfaktorerna som anges i HVMFS 2013:19, vilka i sin tur tolkas i 

ljuset av Ramvattendirektivets art. 4.1.a.i. Genom en sådan direktivkonform tolkning torde det 

kunna anses att miljökvalitetsnormerna, nu i form av gränsvärdesnormer, i sig innebär ett krav 

på icke-försämring på kvalitetsfaktornivå som kommunerna måste följa i planeringsprocessen, 

trots att 4 kap. 2 § VFF riktar sig till vattenmyndigheterna. 

 

Kravet på icke-försämring bör således tillämpas inom ramen för kommunernas planeringspro-

cesser, antingen genom att kravet anses ha direkt effekt eller genom direktivkonform tolkning 

av den nationella rätten. Detta synsätt delas av bland annat länsstyrelsen i Stockholm, som i ett 

granskningsyttrande ansåg att detaljplanen för Barkarbystaden behövde justeras och komplett-

eras för att visa hur kravet på icke-försämring följdes på kvalitetsfaktornivå.187 Mark- och mil-

jödomstolen har även avgjort ett mål gällande en överklagad detaljplan där kravet på icke-för-

sämring behandlades.188 Domstolen gjorde en bedömning på kvalitetsfaktornivå gällande 

huruvida dagvattentillskottet från planområdet skulle orsaka en försämring av statusen i Wes-

erdomens mening.189   

 

Som konstaterats i avsnitt 4.1 uttalar förarbetena till 2 kap. 10 § PBL att en detaljplan inte får 

antas om genomförandet skulle medverka till att en miljökvalitetsnorm inte följs.190 Det kan 

                                                 

 

 
187 Länsstyrelsen i Stockholm, granskningsyttrande gällande detaljplan för Barkarbystaden ll, del av fastigheten 

Barkarby 2:2 m fl, i Järfälla kommun, 2016-10-12, beteckning 4022-26439-2016, s. 7. 
188 Mark- och miljödomstolens dom 2017-02-01, mål nr P 4218-15. 
189 Vare sig länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen uttalade huruvida det gjordes en direktivkonform tolk-

ning eller om art. 4.1.a.i ansågs ha direkt effekt. 
190 Prop. 1997/98:90, Följdlagstiftning till miljöbalken m.m., s. 162-163 och Didón, Magnusson, Molander, 

Adolfsson och Hjalmarsson, Plan- och bygglagen – En kommentar, Zeteo (Version den 1 juli 2016), kommenta-

ren till 2 kap. 10 §. 
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dock ifrågasättas om 2 kap. 10 § PBL innebär ett faktiskt hinder för att själva antagandet. Be-

stämmelsen har inte givits en sådan utformning och det finns inga andra bestämmelser som ger 

den en sådan innebörd. Inte heller finns det någon bestämmelse som anger att planen automa-

tiskt är ogiltig om dess genomförande innebär att en miljökvalitetsnorm överträds. Miljökvali-

tetsnormer kan dock ligga till grund för ingripande från länsstyrelsen, som givits en särskild 

roll i planeringsprocessen. Kommunen ska samråda med länsstyrelsen och länsstyrelsen ska i 

processen verka för att miljökvalitetsnormerna följs.191 Länsstyrelsen ska avge ett gransknings-

yttrande över planförslaget om förslaget kan anses leda till att en miljökvalitetsnorm inte 

följs.192 Länsstyrelsen utövar även tillsyn över kommunens detaljplanebeslut och ska överpröva 

planen bland annat om den kan antas innebära att en miljökvalitetsnorm inte följs.193 Om planen 

anses ha sådan verkan ska den enligt 11 kap. 11 § PBL upphävas helt eller till viss del. Då 

miljökvalitetsnormerna för ytvatten enligt ovan bör anses innehålla ett krav på icke-försämring 

på kvalitetsfaktornivå kan länsstyrelsen inleda gransknings- och överprövningsärenden om ge-

nomförandet av planen riskerar att orsaka en statusförsämring i Weserdomens mening. Om 

kravet på icke-försämring tillämpas på kvalitetsfaktornivå inom ramen för 2 kap. 10 § PBL och 

en risk för statusförsämring innebär att detaljplanen granskas, överprövas och upphävs ges kra-

vet den omfattning och bindande effekt som det enligt Weserdomen och Ramvattendirektivet 

ska ha.194 

 

4.5 Detaljplaneåtgärder för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten 

 

Som beskrivits i avsnitt 4.4 bör EU-domstolens slutsatser i Weserdomen tillämpas även inom 

ramen för den kommunala planeringsprocessen. Därmed får de miljökvalitetsnormer som ge-

nomför Ramvattendirektivets och Weserdomens krav stor påverkan på planprocessen, då varje 

enskild kvalitetsfaktor ska beaktas inom ramen för kravet på icke-försämring. Det kan därför 

finnas behov av att genomföra försiktighets- och skyddsåtgärder för att förhindra en försämring 

                                                 

 

 
191 Se 5 kap 11 § 1 p. och 5 kap. 14 § 2 p. PBL. 
192 Se 5 kap. 22 § 2 p. PBL. 
193 Se 11 kap. 10 § 2 st. 3 p. PBL. 
194 Detta kräver dock att länsstyrelserna intar en mycket aktiv roll. Det är en skyldighet för länsstyrelsen att in-

gripa, men få planer har hindrats av tidigare miljökvalitetsnormer. Se Ekelund-Entson & Gipperth, Mot samma 

mål? – Implementeringen av EU:s ramdirektiv för vatten i Skandinavien, s. 38 med där hänvisade källor. 
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som annars skulle leda till överprövning och upphävande av detaljplanen. Detta avsnitt behand-

lar möjligheten att i planen föreskriva sådana åtgärder. Framställningen fokuserar på bestäm-

melser som eventuellt skulle kunna medge skydds- och försiktighetsåtgärder i syfte att följa 

miljökvalitetsnormerna för ytvatten inklusive kravet på icke-försämring, bland annat genom att 

hantera den möjliga påverkan som beskrivs i avsnitt 4.3.  

 

Detaljplaneringens syfte är att reglera utvecklingen av mark- och vattenområden samt möjlig-

göra en samlad intresseavvägning mellan allmänna och enskilda intressen. Detaljplanens bin-

dande verkan innebär att markägarna i princip ges rätt att bebygga och använda marken på visst 

sätt. Denna rätt innebär även en inskränkning i markägarnas rätt, då annan bebyggelse och an-

vändning i regel inte tillåts. Mot bakgrund av detta är det av vikt att planbestämmelserna är 

korrekta ur legalitetssynpunkt. I 1 kap. 1 § 3 st. Regeringsformen (1974:152) stadgas att den 

offentliga makten ska utövas under lagarna. Myndighetsutövningen ska med andra ord ske i 

enlighet med gällande lagreglering. Detta är relevant för den kommunala planeringen, då denna 

legalitetsprincip innebär att planbestämmelser måsta ha stöd i lag. Vad som kan föreskrivas 

genom detaljplan är därmed begränsat till det som anges i 4 kap. PBL.195 I förekommande fall 

bör bestämmelsernas syfte beaktas. Om kommunen ges möjlighet att i detaljplanen föreskriva 

viss åtgärd i visst syfte bör en sådan åtgärd inte kunna föreskrivas i annat syfte än det angivna. 

Det finns ingen bestämmelse i 4 kap. PBL som explicit anger att en åtgärd får vidtas i syfte att 

följa en miljökvalitetsnorm eller motverka en statusförsämring. Förarbetena till viss följdlag-

stiftning till miljöbalken anger att denna möjlighet valdes bort, då man ansåg att tillräckliga 

verktyg redan fanns tillgängliga genom ÄPBL.196 Det är mot bakgrund av denna legalitetshän-

syn som avsnittet behandlar relevanta bestämmelser i 4 kap. PBL.  

 

En särskild fråga är planens geografiska fokus. 2 kap 10 § PBL anger inte någon geografisk 

begränsning och frågan har inte berörts särskilt i förarbetena. Språkligt sett anger bestämmelsen 

                                                 

 

 
195 Se exempelvis Mark- och miljööverdomstolens domar 2014-04-25 i mål nr P 10833–13 och 2014-03-14 i mål 

nr P 7238-13. 
196 Prop. 1997/98:90, Följdlagstiftning till miljöbalken m.m. s. 163.  
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att alla gällande miljökvalitetsnormer ska följas. Därmed torde det inte föreligga någon geogra-

fisk begränsning och detaljplanen får således inte innebära att miljökvalitetsnormer inom eller 

utom planområdet inte följs. Detta synsätt stöds av länsstyrelsen i Stockholm i det tidigare 

nämnda granskningsyttrandet.197 Detaljplanens fokus är dock miljön inom själva planområ-

det.198 Det geografiska tillämpningsområdet kan därmed skapa viss problematik ur legalitets-

synpunkt, då huvudregeln är att åtgärder som kan föreskrivas i detaljplan ska avse förhållanden 

inom själva planområdet. Ur legalitetshänsyn bör inte 2 kap. 10 § PBL kunna utvidga det geo-

grafiska tillämpningsområdet. En lösning skulle kunna vara att utvidga planområdet för att där-

med kunna genomföra nödvändiga åtgärder med stöd av PBL. Denna möjlighet begränsas dock 

av 4 kap. 32 § PBL som anger att en detaljplan inte får omfatta ett större område än vad som 

behövs med hänsyn till planens syfte och genomförandetid. Denna geografiska problematik 

diskuteras i anslutning till nedan beskrivna bestämmelser.  

 

Enligt 4 kap. 5 § 1-3 p. PBL är det obligatoriskt för kommunen att i detaljplanen bestämma och 

ange gränserna för allmänna platser, kvartersmark och vattenområden, bestämma användningen 

och utformningen av allmänna platser som kommunen är huvudman för samt bestämma an-

vändningen av kvartersmark och vattenområden.  

 

Allmänna platser innebär exempelvis gator, torg, parker eller andra områden som enligt en de-

taljplan är avsett för ett gemensamt behov.199 Med gemensamt behov avses att området inrym-

mer allmänna nyttigheter, ska användas för gemensamma ändamål eller att området är menat 

att nyttjas av allmänheten.200 Kommunen får därmed enligt 4 kap 5 § PBL ange vilka markom-

råden som ska nyttjas i dessa syften samt hur dessa ska användas och utformas. Begreppet ut-

formas definieras inte i vare sig lagstiftning eller förarbeten. Begreppet används inte när det 

gäller kvartersmark eller vattenområden. En möjlig tolkning är att den allmänna platsen ska 

                                                 

 

 
197 Länsstyrelsen i Stockholm, bilaga till granskningsyttrande över Barkarbystaden II, Länsstyrelsens bedömning 

angående miljökvalitetsnormer för vatten, 2016-10-12, beteckning 4022-26439-2016, s. 3. 
198 Se 4 kap. 1 § PBL som indirekt anger att det är mark- och vattenområdena inom planområdet i sig som ska 

regleras. Se även Didón, Magnusson, Molander, Adolfsson och Hjalmarsson, Plan- och bygglagen – En kom-

mentar, Zeteo (Version den 1 juli 2016), inledande kommentar till 4 kap. PBL, s. 2. 
199 1 kap. 4 § PBL. 
200 Prop. 2009/10:170, En enklare plan- och bygglag, s. 142. 
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utformas i enlighet med den allmänna platsens syfte. Begreppet skulle då ge kommunen rätt att 

vidta åtgärder i enlighet med syftet, det vill säga det gemensamma behovet, utan att det behövs 

annat lagstöd än 4 kap 5 § PBL. I kontrast till detta krävs det lagstöd för utformningen av kvar-

tersmark, exempelvis för reglering av vegetation och utformning av markytan enligt 4 kap. 10 

§ PBL. Boverket synes tolka 4 kap. 5 § PBL på detta sätt. Det skulle då föreligga en möjlighet 

att exempelvis detaljplanera parker och grönområden som kan medverka till att minska dagvat-

tentillflödet till ytvattenförekomster.201 Enligt Boverket är det även möjligt att anlägga dammar, 

utjämningsmagasin, våtmarker och liknande på allmänna platser i syfte att hantera dagvatten-

problematiken.202 Även rena skyddsområden mot effekter som kan orsaka en statusförsämring 

är enligt Boverket möjligt att anlägga, exempelvis anläggningar för att motverka översvämning 

eller markföroreningar, i vart fall om den allmänna platsen kan anses uppfylla ett gemensamt 

behov.203 Vare sig förarbeten eller litteratur ger direkt stöd för Boverkets tolkning. Begreppen 

gemensamt behov och utforma är dock relativt vida. Boverkets tolkning kan därmed mycket 

väl omfattas av dessa. Genom allmänna platser synes kommunen därmed ha en relativt bred 

möjlighet att föreskriva skydds- och försiktighetsåtgärder genom utformning och anläggningar, 

så länge dessa kan anses vara ett led i att möta det gemensamma behov som den allmänna 

platsen syftar till att fylla. Bestämmelsen anger inte någon geografisk begränsning. Begreppet 

gemensamma behov syftar dock tydligt på de gemensamma behoven inom planområdet. Ett 

torg eller en väg anläggs inte för att enbart tillgodose behov utanför planområdet. Därmed upp-

står en ordning där de allmänna platserna kan nyttjas för att exempelvis hantera dagvatten inom 

planområdet i syfte att skydda ytvattenförekomster inom planområdet men inte för att skydda 

                                                 

 

 
201 Boverket (senast uppdaterad 2016-07-05), Detaljplan, Planbestämmelser, Användning av allmän plats, Natur, 

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/detaljplan/planbestammelser/anvandning-av-allman-plats/Na-

tur/ [Inhämtad 2017-04-09]. 
202 Boverket (senast uppdaterad 2016-07-05), Detaljplan, Planbestämmelser, Användning av allmän plats, Natur, 

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/detaljplan/planbestammelser/anvandning-av-allman-plats/Na-

tur/ [Inhämtad 2017-04-09]. 
203 Se Boverket (senast uppdaterad 2016-07-05), Detaljplan, Planbestämmelser, Användning av allmän plats, 

Skydd, http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/detaljplan/planbestammelser/anvandning-av-allman-

plats/Skydd/ [Inhämtad 2017-04-09].  

Se även Boverket, Planbestämmelser om dagvatten, Krav på reglering i detaljplan, allmänna platser och kvar-

tersmark för annat än enskilt bebyggande, http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/detaljplan/temade-

lar-detaljplan/dagvatten-i-detaljplan/planbestammelser-om-dagvatten/ [Inhämtad 2017-04-09]. 
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ytvattenförekomster utanför planområdet. Även med hänsyn till den i avsnitt 4.2 beskrivna möj-

ligheten att lösa mark för allmänna platser bör det geografiska tillämpningsområdet begränsas. 

Om hänsyn får tas till intressen utanför planområdet blir möjligheten till markinlösen alltför 

bred. En skyddsåtgärd som syftar till att hantera en risk inom planområdet kan dock självklart 

medföra positiva effekter för områden utanför planområdet, men åtgärden bör inte få genomfö-

ras endast i detta syfte.  

 

Med kvartersmark avses mark som inte ska vara allmän plats eller vattenområde.204 Kvarters-

markens användning kan exempelvis anges som bostäder, industri, handel, samlingslokaler el-

ler kontor.205 Även enskilda byggnaders användning kan anges med stöd av 4 kap. 11 § 2 p. 

PBL. Exempelvis kan byggnadens användning anges som detaljhandel, partihandel, lager, driv-

medelsförsäljning, hamnverksamhet eller odling och djurhållning.206 Bestämmelserna ska ses i 

ljuset av 4 kap. 32 § 3 st. PBL som anger att detaljplanen inte får vara mer detaljerad än vad 

som behövs med hänsyn till dess syfte. 4 kap 5 § PBL anger inte något särskilt syfte för gräns-

bestämningen och lokaliseringen, bara att den ska ske. Dock torde bestämmelserna i 2 kap. PBL 

kunna påverka bestämmandet av användning och lokalisering. Enligt de tidigare beskrivna be-

stämmelserna 2 kap. 5 § 2 och 4 p. samt 2 kap. 4 § PBL ska ytvattenförhållandena samt möj-

ligheten att förebygga vattenföroreningar vägas in vid bedömningen av markens lämplighet för 

bebyggelse och byggnaders lokalisering. Som beskrivits ovan är utgångspunkten att marken 

ska ha naturliga förutsättningar för att kraven ska kunna uppfyllas; extraordinära åtgärder ska 

inte behöva vidtas.207 Det framgår inte om hänsyn ska tas till vattenförhållandena utanför plan-

området och som konstaterats ovan ska detaljplanen reglera förhållandena inom planområdet. 

Språkligt sett behandlar 2 kap. 5 § 4 p. PBL markens lämplighet i förhållande till möjligheten 

att förebygga vattenföroreningar generellt. Därmed kan det även här argumenteras för att hän-

syn ska kunna tas till vattenförhållandena utanför planen. Även 3 kap. 3 MB skulle eventuellt 

                                                 

 

 
204 Se 1 kap. 4 § PBL. 
205 Blomberg och Gunnarsson, Karnov lagkommentar avseende Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap. 5 §, kom-

mentar 71 [Inhämtad 2017-04-24] 
206 Se avsnitt 4 i BFS 2014:5, Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. Se även 

prop. 1985/86:1, Förslag till ny plan- och bygglag, s. 575-577 gällande motsvarande bestämmelse i ÄPBL. Att 

någon ändring inte var avsedd vid införandet av PBL framgår av prop. 2009/10:170, En enklare plan- och bygg-

lag, s. 428. 
207 Prop. 1985/86:1, Förslag till ny plan- och bygglag, s. 472-473. 
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kunna ligga till grund för att beakta miljökvalitetsnormer utanför planområdet vid bestämmande 

av markens användning; kan vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt 

skadas av användningen bör området användas på annat sätt, oavsett om det känsliga vatten-

området är inom planen eller inte. Det saknas dock klart stöd för en sådan slutsats och den 

allmänna utgångspunkten gällande detaljplanens geografiska fokus tyder snarare på motsatsen. 

Kommunen bör därmed genom 4 kap. 5 § PBL ha möjlighet att undvika eller minimera påver-

kan genom att lokalisera verksamhetstyper med beaktande av miljökvalitetsnormerna för vatten 

inom planområdet. 

 

Gällande bestämmande av kvartersmarkens användning föreligger även ett samspel med miljö-

balken. Om kommunen i planen anger ett visst område som exempelvis industriområde och de 

framtida verksamheterna kräver tillstånd är det upp till tillståndsmyndigheten att bedöma 

huruvida en miljökvalitetsnorm inte följs till följd av verksamheten. Tillståndsmyndigheten får 

dock som konstaterats i avsnitt 4.2 i regel inte medge en lokalisering som strider mot detaljpla-

nen.208 Det är även tillståndsmyndigheten som avgör vilka skyddsåtgärder som krävs för att 

följa normen.209 Alla verksamheter, även sådana som inte är tillståndspliktiga, har att följa mil-

jöbalkens allmänna hänsynsregler, se 2 kap. 2 § MB. Hur detta ska behandlas i relation till 

miljökvalitetsnormer har inte direkt berörts av lagstiftaren. Klart är att problematiken inte kan 

hanteras enbart genom PBL.210 En tillståndspliktig verksamhet som kan påverka en miljökva-

litetsnorm om den placeras på en viss plats torde innebära en acceptabel lokalisering, då det 

ligger inom tillståndsmyndighetens ansvarsområde att slutligt avgöra om tillräckliga skyddsåt-

gärder kan föreskrivas för att verksamheten ska tillåtas. Gällande icke tillståndspliktiga verk-

samheter bör kommunen kunna utgå från att dessa följer de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 

MB. Det torde dock krävas någon typ av säkerhetsmarginal, då medlemsstaterna enligt Weser-

domen är skyldiga att inte godkänna projekt redan när en verksamhet kan medföra en statusför-

sämring.211 Därmed bör det ankomma på kommunen att göra en sannolikhetsbedömning gäl-

                                                 

 

 
208 Se 2 kap. 6 § 3 st. MB. 
209 Se 2 kap. 7 § och 16 kap. MB. 
210 Prop. 1997/98:90, Följdlagstiftning till miljöbalken m.m. s. 162. 
211 Se avsnitt 2.4.2 ovan och Weserdomen p. 51. 
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lande den potentiella påverkan och sedan addera visst säkerhetsutrymme. Ett sådant sannolik-

hetsbaserat bedömningssätt har tillämpats av MÖD i planärenden avseende miljökvalitetsnor-

mer för luft samt av mark- och miljödomstolen i ett mål gällande miljökvalitetsnormerna för 

vatten.212 Sammanfattningsvis bör miljökvalitetsnormer för ytvatten inom planområdet kunna 

påverka kommunens bestämmande av kvartersmarkens gränser och användning. Det saknas 

särskilt stöd för att miljökvalitetsnormer avseende ytvattenförekomster utanför planområdet ska 

påverka lokaliseringen. Kommunen bör dock kunna förlita sig på tillståndsmyndighetens fram-

tida bedömning i tillståndsprocessen om en sådan krävs för den planerade verksamheten. I öv-

riga fall bör en sannolikhetsbedömning med viss säkerhetsmarginal krävas. 

  

I likhet med vad som gäller för kvartersmark ska kommunen ange gränser för och användning 

av vattenområden.213 Enligt Boverket bör kommunen se ett område som vattenområde endast 

för öppet vatten och vatten där endast mindre anläggningar ska förekomma och vattnets öppna 

karaktär ska bibehållas.214 Slutsatserna ovan angående kvartersmark bör göra sig gällande även 

för angivande av gränser och ändamål för vattenområden. 

 

Enligt 4 kap. 10 § PBL får kommunen i detaljplanen bestämma om vegetation och om marky-

tans utformning och höjdläge. Med vegetation avses buskar, träd och dylikt.215 Bestämmelsen 

ger även kommunen rätt att föreskriva åtgärder som kräver marklov, såsom fyllning, schakt-

ning, skogsplantering och trädfällning.216 Genom att föreskriva sådana åtgärder kan exempelvis 

dagvattenflöden regleras och fördröjas på kvartersmark, vilket kan ge en skyddande effekt för 

vattenförekomster inom och utanför planområdet. Bestämmelsen anger inte i vilket syfte åtgär-

derna får föreskrivas. I förarbetena till motsvarande bestämmelse i ÄPBL anges att bestämmel-

sen kan användas för att trygga solinfall mot lekplatser eller energiproducerande anläggningar, 

åtgärder i trafiksäkerhetssyfte samt möjlighet att skydda enstaka träd som har betydelse för 

                                                 

 

 
212 Mark- och miljööverdomstolens dom 2012-09-21 i mål nr P l0254-11 och mark- och miljödomstolens dom 

2017-02-01, mål nr P 4218-15. 
213 Se 4 kap. 5 § 1 och 3 p. PBL. 
214 BFS 2014:5 avsnitt 5.1.  
215 Prop. 2009/10:170, En enklare plan- och bygglag, s. 428. 
216 Se 9 kap. 11-12 §§ PBL och prop. 1985/86:1, Förslag till ny plan- och bygglag, s. 583. 
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bebyggelsemiljön.217 Uppräkningen är dock inte formulerad på ett uttömmande sätt. Förarbe-

tena till PBL diskuterar inte frågan.218 Rättsläget får sägas vara oklart. Gällande bestämmelsens 

geografiska tillämpningsområde anges i litteraturen att bestämmelsens syfte är att reglera åt-

gärder som har betydelse för miljön inom planområdet.219 Detta stämmer överens med utgångs-

punkten att detaljplanen ska avse förhållanden inom planområdet. Om bestämmelsen skulle 

anses kunna tillämpas i miljöskyddssyfte bör bestämmelsen, i brist på stöd i förarbeten och 

praxis, endast vara tillämplig gällande förhållanden inom planområdet.  

 

Kommunens möjligheter att i detaljplan ställa krav på byggnaders tekniska utförande och ut-

formning regleras i 4 kap. 16 § 1 p. PBL. Enligt bestämmelsen får kommunen bestämma pla-

cering, utformning och utförande av byggnadsverk och tomter. Med stöd av bestämmelsen kan 

kommunen reglera fasadmaterial, takvinkel, taktäckningsmaterial, färg och byggnaders läge på 

tomten.220 Om bestämmelsen kan användas i miljöskyddssyfte skulle kommunen exempelvis 

kunna reglera bort koppartak för att minska kopparhalten i dagvattnet eller föreskriva växtbe-

klädda tak, en åtgärd som skulle kunna vara en del i dagvattenhanteringen och därmed bidra till 

att följa miljökvalitetsnormerna för ytvatten.221 I förarbetena anges syften som tillgänglighet, 

energihushållning, vattenhushållning inom planområdet, brandsäkerhet, buller, grundlägg-

ningsmetoder för att bibehålla viss grundvattennivå i syfte att motverka risken för röta eller 

motverka ras samt åtgärder för att motverka buller.222 2 kap. PBL synes inte heller ge stöd för 

sådana åtgärder.223 Det synes därmed saknas lagstöd för att föreskriva åtgärder för att följa en 

miljökvalitetsnorm med stöd av bestämmelsen. 

                                                 

 

 
217 Prop. 1985/86:1, Förslag till ny plan- och bygglag, s. 583-584. 
218 Prop. 2009/10:170, En enklare plan- och bygglag, s. 428. 
219 Didón, Magnusson, Molander, Adolfsson och Hjalmarsson, Plan- och bygglagen – En kommentar, Zeteo 

(Version den 1 juli 2016), kommentaren till 4 kap. 10 §. 
220 Didón, Magnusson, Molander, Adolfsson och Hjalmarsson, Plan- och bygglagen – En kommentar, Zeteo 

(Version den 1 juli 2016), kommentaren till 4 kap. 16 §. 
221 ”Reglera bort” är dock inte en helt korrekt term. Bestämmelsen ger stöd för tillstyrande reglering, inte bort-

styrande. Men genom att konsekvent ange andra material än exempelvis koppar så sker i realiteten en bortregle-

ring. 
222 Prop. 1985/86:1, Förslag till ny plan- och bygglag, s. 578-580. Se även prop. 2009/10:170, En enklare plan- 

och bygglag, s. 430 gällande att ingen ändring i sak var avsedd vid införandet av PBL. Se även Didón, Magnus-

son, Molander, Adolfsson och Hjalmarsson, Plan- och bygglagen – En kommentar, Zeteo (Version den 1 juli 

2016), kommentaren till 4 kap. 16 §.  
223 Se 2 kap. 6 § och 6a § 2 p. PBL, vilka behandlar utformning. 
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I 4 kap. 12 § 1-3 p. PBL anges kommunens möjligheter att i detaljplanen föreskriva skyddsåt-

gärder mot störningar. Enligt första punkten får kommunen besluta om skyddsåtgärder för att 

motverka markförorening, olyckor, översvämning och erosion. Bestämmelsen är ny i PBL och 

infördes för att fylla behovet av klimatanpassning.224 I lagtexten räknas de syften för vilka 

skyddsåtgärder får vidtas upp. Därmed finns det möjlighet att föreskriva åtgärder för exempel-

vis dagvattenhantering eller reningsåtgärder, men bara för att uppnå de i bestämmelsen uppräk-

nade syftena. Åtgärderna kan självklart ha en positiv bieffekt för ytvattenförekomsters status 

men får inte vidtas enbart i detta syfte. Bestämmelsens geografiska tillämpningsområde synes 

vara den mark som ska bebyggas samt planområdet i stort.225 Genom 4 kap. 12 § 2 p. PBL ges 

möjligheter att vidta skyddsåtgärder för att motverka störningar från omgivningen. Av lagtexten 

framgår att det ska röra sig om störningar från omgivningen som påverkar planområdet. Där-

med torde det inte finnas någon möjlighet att föreskriva skyddsåtgärder för att skydda ytvatten-

förekomster utanför planområdet. Bestämmelsen syftar till att markområdet ifråga ska kunna 

bebyggas.226 Det finns därför inget stöd för att besluta om skyddsåtgärder för att följa en miljö-

kvalitetsnorm.  

 

Om det föreligger särskilda skäl får kommunen enligt 4 kap. 12 § 3 p. PBL besluta om högsta 

tillåtna värden för störningar genom luftförorening, buller, skakning, ljus eller andra olägen-

heter som omfattas av 9 kap. miljöbalken. Bestämmelsen ger rättsligt stöd för att besluta om 

gränsvärden, inte skyddsåtgärder i form av anläggningar eller liknande. Hänvisningen till 9 kap. 

                                                 

 

 
224 Prop. 2009/10:170, En enklare plan- och bygglag, s. 208-209 och s. 428-429. 
225 I förarbetena framgår följande: ”I bestämmelserna görs därför tydligt att kommunen i detaljplanen får be-

stämma om skyddsåtgärder för att motverka markförorening, olyckor, översvämning och erosion. Detta görs ge-

nom att kommunen ges möjlighet att i detaljplanen ange att bygglov inte får ges förrän en viss skydds- eller sä-

kerhetsanläggning på fastigheten har genomförts. En förutsättning för att det i en detaljplan ska gå att medge be-

byggelse under sådana villkor bör dock vara att det redan vid planläggningen kan visas att marken med den före-

slagna skydds eller säkerhetsanläggningen är lämplig att bebygga.” Man hänvisar således till möjligheten att vill-

kora bygglov med sådana åtgärder och uttrycker det är marken i sig som ska vara lämplig. Inget tyder på att ef-

fekter utanför planområdet kan ligga till grund för åtgärder. Se prop. 2009/10:170, En enklare plan- och bygglag, 

s. 428-429.  
226 Prop. 2009/10:170, En enklare plan- och bygglag, s. 208-209 och prop. 1985/86:1, Förslag till ny plan- och 

bygglag, s. 585.  
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MB vidgar bestämmelsens tillämpningsområde markant; all typ av miljöfarlig verksamhet om-

fattas, även sådan som inte kräver tillstånd.227 Det framgår inte om bestämmelsen kan användas 

för att besluta om gränsvärden för att följa en miljökvalitetsnorm. Enligt förarbetena till mot-

svarande bestämmelse i ÄPBL är bestämmelsens syfte att ”på sikt säkerställa de fysiska och 

miljömässiga förhållanden som avgjort lokaliseringen av verksamheten till just den aktuella 

platsen.”228 I stycket ovan gällande 4 kap. 5 § PBL och kvartersmark förs en argumentation 

kring huruvida hänsyn ska tas till ytvattenförhållandena, möjligheten att förebygga vattenför-

oreningar samt skydd för vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt. Då 

förarbetena tydligt anger att det är lokaliseringens lämplighet som på sikt ska säkerställas kan 

denna argumentation läggas till grund för att den aktuella bestämmelsen skulle medge gräns-

värden för att till exempel förebygga vattenföroreningar. Det skulle dock krävas särskilda skäl. 

I förarbetena ges exempel som särskilt känsliga verksamheter i form av laboratorier och vissa 

livsmedelsindustrier, men även mer ordinär bebyggelse samt fall där miljöbelastningen i områ-

det är hög skulle i vissa fall kunna komma i fråga för sådana gränsvärden.229 Departementsche-

fen uttalar i propositionen att särskilda skäl bland annat kan föreligga om ”detaljplaneområdets 

lokalisering talar för att man på detta sätt bör ange en gränsnivå för den framtida miljöbelastning 

som i ett visst avseende kan tillåtas för planområdet.”230 Att statusen hos en ytvattenförekomst 

inom planområdet riskerar att försämras kan möjligtvis anses vara en sådan faktor gällande 

detaljplaneområdets lokalisering som kan anses utgöra särskilda skäl. Frågan har inte direkt 

prövats i praxis. Ett par avgöranden kan dock ge viss ledning. I RÅ 1999 not. 195 underkändes 

en planbestämmelse med lydelsen ”till skydd för naturmiljön får endast användas tvättmedel 

som är skonsamma bl.a. genom att inte innehålla fosfat”. Bestämmelsen var dock inte formu-

lerad som ett gränsvärde och det synes vara därför den inte godtogs. Skyddssyftet synes därmed 

ha varit acceptabelt. I mark- och miljööverdomstolens dom 2013-04-10 i mål nr P 5128-12 

underkändes planbestämmelser som bland annat angav att dagvattenflödet skulle begränsas till 

viss nivå. MÖD uttalade att varken ÄPBL eller PBL gav möjlighet till sådana bestämmelser. 

                                                 

 

 
227 Didón, Magnusson, Molander, Adolfsson och Hjalmarsson, Plan- och bygglagen – En kommentar, Zeteo 

(Version den 1 juli 2016), kommentaren till 4 kap. 12 §. 
228 Prop. 1985/86:1, Förslag till ny plan- och bygglag, s. 586.  
229 Prop. 1985/86:1, Förslag till ny plan- och bygglag, s. 586. 
230 Prop. 1985/86:1, Förslag till ny plan- och bygglag, s. 165. 
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Flödesnivåer bör kunna anses utgöra gränsvärden men bestämmelsen underkändes med hänvis-

ning till bristande lagstöd. Möjligtvis saknades särskilda skäl. Detta framgår dock inte av do-

men. Rättsläget får därför sägas vara oklart. Det synes dock finnas en möjlighet att uppställa 

gränsvärden för att följa miljökvalitetsnormer för ytvatten inom planområdet om dessa påverkat 

lokaliseringen och gränsvärdena krävs för att på sikt säkerställa förhållandena som avgjort lo-

kaliseringen. 

 

Sammantaget synes utrymmet för kommunerna att i detaljplan besluta om åtgärder i syfte att 

följa en miljökvalitetsnorm vara klart begränsat. Detta begränsar dock inte utrymmet för kom-

munen att vidta åtgärder utanför detaljplaneprocessen. Åtgärder för att följa en miljökvalitets-

norm bör vara att se som ett allmänt intresse enligt 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900), då 

5 kap. 3 § MB anger att kommuner och myndigheter ska ansvara för att följa miljökvalitets-

normer samt att kommunerna givits visst ansvar i åtgärdsprogrammen. Därmed torde kommu-

nen enligt kommunallagen ha rätt att genomföra åtgärder för att följa en miljökvalitetsnorm.  

 

5. Slutsatser och diskussion 

 

Ramvattendirektivet formar ett system där informationsinhämtning, klassificering, övervak-

ning och utvärdering av unionens ytvattenförekomster ska genomföras i syfte att uppnå direk-

tivets mål. Direktivets mål för ytvatten består av två huvuddelar. För det första ska god ytvat-

tenstatus uppnås för unionens ytvattenförekomster, vilket innebär att kvalitetsfaktorerna för yt-

vattenförekomsternas ekologiska och kemiska status ska uppnå minst denna nivå. För det andra 

ska medlemsstaterna vidta alla nödvändiga åtgärder för att förebygga försämringar av ytvatten-

förekomsternas status. I Weserdomen uttalade EU-domstolen att en statusförsämring föreligger 

så snart någon av kvalitetsfaktorerna försämras med en nivå. Försämringsbegreppet är således 

inte bara kopplat till ytvattenförekomsternas övergripande status. Om kvalitetsfaktorn som för-

sämras redan befinner sig i den lägsta klassen ska varje försämring av denna innebära en för-

sämring av statusen. EU-domstolen uttalade även att medlemsstaterna är skyldiga att inte lämna 

tillstånd till verksamheter eller projekt som riskerar att orsaka en statusförsämring.  
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Det är inte klarlagt hur långvarig en försämring måste vara för att den ska falla in under begrep-

pet statusförsämring. Ett av direktivets undantag behandlar tillfälliga statusförsämringar till 

följd av händelser av force majeure-karaktär.231 På grund av de exemplifierade händelsernas 

allvarlighet kan det antas att bestämmelsen avser relativt långvariga försämringar som i vart fall 

föreligger under så lång tid att de kan uppmätas på ett tillförlitligt sätt. Samma resonemang 

torde kunna appliceras även på statusförsämringar som inte är till följd av force majeure-hän-

delser. Därmed bör en statusförsämring anses föreligga så snart den kan uppmätas på ett tillför-

litligt sätt.  

 

Som medlemsstat ska Sverige lojalt implementera, tolka och tillämpa Ramvattendirektivet, in-

klusive de tolkningar som framkommer genom EU-domstolens praxis. Sverige måste även av-

stå från åtgärder som kan äventyra unionens och därmed även Ramvattendirektivets mål. De 

svenska vattenmyndigheterna har enligt 3 och 4 kap. VFF givits i uppdrag att kartlägga, analy-

sera och klassificera ytvattenförekomsternas status samt bestämma kvalitetsmål för desamma. 

Detta ska ske i enlighet med Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2013:19 med 

bilagor och enligt 4 kap. 4 § VFF ska kraven ska fastställas så att god status nås i enlighet med 

Ramvattendirektivets bilaga V. Kvalitetskraven är att se som miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 

MB. Kvalitetskraven för kemisk status har givits ställning som gränsvärdesnormer, vilket inne-

bär nivåer som inte får över- eller underskridas. Miljökvalitetsnormerna för ekologisk status 

har definierats som övriga normer, en uppsamlingskategori med svagare rättsverkan än gräns-

värdesnormer. Miljökvalitetsnormerna ska enligt 4 kap. 2 § VFF utformas så att vattenföre-

komsternas tillstånd inte försämras. Bestämmelsen riktar sig till vattenmyndigheterna när de 

beslutar om kraven i sig, inte till myndigheter, kommuner och domstolar när dessa prövar pro-

jekt och verksamheter som kan leda till statusförsämringar. Förarbetena uttrycker dock att kra-

vet på icke-försämring är ett individuellt krav i Ramvattendirektivet. Detta ställningstagande 

har inte införts i lagstiftningen. Kravet på icke-försämring har därmed inte givits ställning som 

ett självständigt miljökvalitetskrav i svensk rätt och har inte heller utformats som ett krav på 

icke-försämring på kvalitetsfaktornivå. Det kan därför starkt ifrågasättas om svensk rätt upp-

fyller Ramvattendirektivets krav.  

                                                 

 

 
231 Se art 4.6. 
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Med beaktande av den unionsrättsliga lojalitetsprincipen bör dock svenska domstolar och myn-

digheter tillämpa kravet på icke-försämring så som det tolkats av EU-domstolen. Kravet kan 

ges genomslag genom att den nationella rätten ges en direktivkonform tolkning. Miljökvalitets-

normerna för ytvatten skulle då tolkas i ljuset av Ramvattendirektivets krav. En sådan tolkning 

skulle kunna innebära att miljökvalitetsnormerna för ytvatten ges ställning som gränsvärdesnor-

mer och att varje kvalitetsfaktornivå är att anse som ett gränsvärde i sig.  

 

I Weserdomen uttalade EU-domstolen att medlemsstaterna är skyldiga att inte lämna tillstånd 

eller godkännande till ett projekt när projektet kan orsaka en försämring. Detta har lett till att 

kravet på icke-försämring tillämpats av de svenska tillståndsmyndigheterna vid tillståndspröv-

ningar gällande miljöfarlig verksamhet. EU-domstolen uttalade sig dock inte gällande huruvida 

kravet på icke-försämring ska tillämpas på samma sätt även i andra processer där potentiellt 

miljöpåverkande åtgärder prövas, exempelvis i kommunernas detaljplaneprocesser.  

 

Den kommunala detaljplaneringen innebär att kommunen tar ställning till var, hur och när 

markexploatering ska ske. Kommunen ska genomföra en intresseavvägning mellan ett antal 

enskilda och allmänna intressen. Även miljöskyddsintresset ska ingå i denna avvägning. Bland 

annat ska ytvattenförhållande och möjligheterna att förebygga vattenföroreningar beaktas. En-

ligt 2 kap. 10 § PBL ska kommunen följa aktuella miljökvalitetsnormer vid planeringen och 

kommunerna har även i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram givits i uppdrag att genomföra 

planeringen med beaktande av miljökvalitetsnormerna för ytvatten. Därmed ska de miljökvali-

tetsnormer som antagits av vattenmyndigheterna beaktas vid detaljplaneringen. Huruvida kra-

vet på icke-försämring ska tillämpas med stöd av 2 kap. 10 § PBL synes i dagsläget vara bero-

ende av huruvida detaljplaneprocessen ska jämställas med tillståndsprocesser i Weserdomens 

mening. Om detaljplaneringen inte skulle vara att se som en tillståndsprocess i Weserdomens 

mening skulle det i brist på klart lagstöd inte finnas någon skyldighet att ge kravet genomslag i 

detaljplaneringen. 

 

Vid bedömningen av huruvida en detaljplaneprocess är att jämföra med en tillståndsprocess 

torde det vara korrekt att se till planeringens effekter. En detaljplan ger markägarna byggrätt i 

enlighet med planen. Denna rätt har även en frånstyrande effekt, då annan användning än den 
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som föreskrivs genom planen i regel inte tillåts. Skyddet för vattenmiljön har givits en relativt 

stark roll i den intresseavvägning som ska göras enligt 2 kap. PBL. Detaljplanen ger även kom-

munen rätt att lösa mark i vissa fall för att genomföra vissa åtgärder. Kommunen ska i planen 

bland annat ange användningen och utformningen av mark- och vattenområden. Detta innebär 

att kommunen styr över lokaliseringen av potentiellt miljöpåverkande verksamheter. En ökning 

av andelen hårdgjord markyta kan leda till dagvattentillskott, vilket kan ha statusförsämrande 

verkan. Genomförandet av detaljplanen kan därmed leda till statusförsämringar. Denna bin-

dande verkan, detaljplaneringens roll inom ramen för lagstiftningen om vattenskydd samt plan-

genomförandets potentiellt statusförsämrande följder innebär att beslut om att anta en detaljplan 

bör jämställas med ett tillståndsbeslut i Weserdomens mening. Om en kvalitetsfaktor för en 

ytvattenförekomst kan försämras genom planens genomförande är kommunen därmed skyldig 

att inte anta planen.  

 

För att kravet på icke-försämring ska ges den effekt som det enligt Weserdomen och Ramvat-

tendirektivet ska ha måste det ges en hindrande verkan. Enligt förarbetena till 2 kap. 10 § PBL 

innebär bestämmelsen att en detaljplan inte får antas om genomförandet av planen skulle med-

verka till att en miljökvalitetsnorm innanför eller utanför planområdet överträds. Bestämmelsen 

har dock inte utformats som ett hinder för antagandet i sig och synes inte heller medföra att 

planen automatiskt blir ogiltig. Miljökvalitetsnormer kan dock ligga till grund för att länssty-

relsen överprövar och upphäver planen. Om kravet på icke-försämring anses vara en del av 

miljökvalitetsnormerna för ytvatten kan även en potentiell statusförsämring ligga till grund för 

överprövning och upphävande. Denna kontrollmekanism skulle då säkerställa att kravet ges 

tillräckligt bindande verkan. EU-domstolens tolkning av kravet på icke-försämring kan därför 

antas leda till att länsstyrelserna måste inta en mer aktiv roll.  

 

Då miljökvalitetsnormerna för ytvatten samt kravet på icke-försämring kan leda till att en plan 

överprövas och upphävs kan det vara nödvändigt att vidta skydds- och försiktighetsåtgärder för 

att undvika statusförsämringar. Detaljplanen ska utgöra en samlad intresseavvägning och där-

med bör sådana åtgärder kunna vidtas inom ramen för detaljplaneringen. Genom 4 kap. PBL 

ges kommunen rätt att i detaljplanen på olika sätt planera och utforma det aktuella området. Då 

planen även begränsar markägarnas rätt bör bestämmelserna tolkas relativt strikt ur legalitets-

hänsyn. Därmed bör en åtgärd som enligt lagtext tillåts för syfte A inte få föreskrivas i syfte B. 
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Även bestämmelsernas förarbeten bör beaktas för att utröna i vilka syften som åtgärderna får 

föras in i planen. Kommunerna har enligt avsnitt 4.5 bara tre egentliga verktyg inom ramen för 

4 kap. PBL som kan användas för att följa miljökvalitetsnormerna för ytvatten. För det första 

kan kommunen föreskriva allmänna platser för åtgärder som exempelvis bidrar till dagvatten-

hanteringen. Med hänsyn till att planering av allmänna platser i regel ger lösenrätt till marken 

bör detta inte ses som den primära lösningen, då enskildas rätt då kan bli lidande i alltför stor 

mån. Dessutom skulle kostnaden för sådana åtgärder i regel helt stanna hos kommunen. För det 

andra kan gräns- och användningsbestämmande planering utföras med beaktande av bland an-

nat ytvattenförhållanden och möjligheten att förebygga vattenföroreningar. Här skulle då kom-

munen i princip följa miljökvalitetsnormerna genom att undvika att planera på visst sätt. Detta 

är inte problematiskt i sig, det kan dock ifrågasättas om det är alltid är ändamålsenligt sett ur 

ett samhällsutvecklingsperspektiv. För det tredje kan kommunen eventuellt införa gränsvärden 

för att på sikt säkerställa förhållandena som avgjort lokaliseringen, om det föreligger särskilda 

skäl. Denna slutsats har dock inte klart stöd i lag och möjligheten bör därför hanteras med för-

siktighet. Resterande bestämmelser kan enligt lagtext eller förarbeten endast vidtas i andra syf-

ten. Åtgärder i annat syfte kan medföra positiva effekter för ytvattenförekomster inom och ut-

anför planområdet. Det är dock en omväg att föreskriva en åtgärd eller planera på visst sätt för 

att uppnå syfte A i förhoppning om att detta även ska ge positiva effekter för syfte B. Detta 

tillvägagångssätt ligger även nära en ordning där det angivna syftet med åtgärden endast är ett 

skensyfte. 

 

Utrymmet för att i detaljplan föreskriva åtgärder i syfte att följa miljökvalitetsnormer är således 

klart begränsat. Då kommunerna i 5 kap. 3 § MB, 2 kap. 10 § PBL och i åtgärdsprogrammen 

åläggs att bidra till att uppnå god ytvattenstatus samt att motverka statusförsämringar på kvali-

tetsfaktornivå föreligger det ett behov av bestämmelser som kan ge stöd för skyddsåtgärder i 

detta syfte. Behovet av sådana bestämmelser har som konstaterats i avsnitt 4.5 visserligen dis-

kuterats i förarbetena till viss följdlagstiftning till miljöbalken, men då med den i stort felaktiga 

utgångspunkten att de bestämmelser som förts över från ÄPBL till PBL ger klart stöd för sådana 

åtgärder. Det föreligger därför även ett behov av att förtydliga vilka bestämmelser i nuvarande 

4 kap. PBL som kan användas i syfte att följa miljökvalitetsnormerna för ytvatten. 
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En särskild fråga är om det geografiska tillämpningsområdet bör utvidgas för att miljökvalitets-

normer utanför planområdet ska kunna följas. Det skulle då vara tal om att föreskriva åtgärder 

inom planområdet till skydd för något utanför planområdet. En ordning där miljökvalitetsnor-

mer utanför planområdet kan hindra planen men det saknas möjligheter att anpassa planen efter 

normerna är inte ändamålsenlig. Visserligen följs då miljökvalitetsnormerna, men samhällsut-

vecklingen riskerar att begränsas på ett icke önskvärt sätt. 

 

Kommunen har möjlighet att utanför detaljplaneprocessen vidta åtgärder i syfte att följa en mil-

jökvalitetsnorm. Att detta kan krävas för att följa en miljökvalitetsnorm inom detaljplaneområ-

det är en märklig ordning, då 2 kap. 10 § PBL anger att miljökvalitetsnormerna ska följas bland 

annat i själva planeringen. En sådan ordning går dessutom emot ett av detaljplaneringens syften, 

nämligen att planen ska utgöra en uttömmande intresseavvägning mellan de intressen som fö-

reskrivs i 2 kap. PBL, däribland efterlevnaden av miljökvalitetsnormer. Det bör vara att föredra 

att kommunen ges möjlighet att inom en och samma process hantera samtliga frågor. Därige-

nom skapas även en möjlighet att granska samtliga åtgärder inom ramen för en samlad process. 

Åtgärder utanför planeringsprocessen skulle dessutom i regel innebära att kommunen måste 

äga eller i vart fall genom avtal ges tillgång till den mark där åtgärden ska vidtas. Om kommu-

nen istället ges möjlighet att föreskriva skyddsåtgärder skulle dessa kunna utföras som en inte-

grerad del i områdets utveckling. Att ytterligare integrera miljöskyddet i detaljplaneprocessen 

bör ses som en mer långsiktig och ändamålsenlig ordning. 

 

Detaljplaneringen är dock inte en isolerad process som ensam ska se till att miljökvalitetsnor-

merna för ytvatten följs. Den möjlighet för kommunen att vidta skyddsåtgärder i syfte att följa 

en miljökvalitetsnorm som förespråkas ovan är främst fokuserad på kravet på icke-försämring 

och ska ses i en bredare kontext. Tillståndsmyndigheterna ansvarar för att vid behov neka till-

stånd eller föreskriva villkor för tillståndet. Andra aktörer ansvarar för rent förbättrande åtgär-

der. Men för att kommunens detaljplanering ska kunna fylla sitt syfte i förhållande till i vart fall 

Ramvattendirektivets krav på icke-försämring och samtidigt möjliggöra en ändamålsenlig sam-

hällsutveckling behöver kommunen ytterligare verktyg inom ramen för 4 kap. PBL. 
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