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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Det finns idag knappt något större vatten i Sverige som inte är påverkat av 

människan genom någon form av vattenverksamhet. Under de senaste åren har 

det förts en intensiv debatt i Sverige kring dessa vattenverksamheter och deras 

miljöpåverkan.
1
 Tonläget i debatten har stundtals varit högt, vilket sagts bero på 

att den moderna miljörätten här möter den särskilda rättskultur som fortfarande 

präglar vattenrätten.
2
 Den främsta anledningen till denna debatt har varit arbetet 

med att implementera olika EU-rättsakter på området, främst EU:s ramdirektiv 

för vatten
3
, men även ålförordningen

4
 samt art- och habitatdirektivet

5
. Ram-

direktivet ställer krav på medlemsstaterna att utforma en förvaltning för sina 

vatten i syfte att bevara och förbättra vattenmiljön. Genom att anta direktivet har 

medlemsstaterna förbundit sig att anta mål, åtgärdsprogram och förvaltnings-

planer för sitt vatten. Det är oklart om Sverige idag uppfyller de miljömål som 

enligt direktivet ska vara uppnådda 2015. 

De vattenverksamheter som har i särklass störst påverkan på vattenmiljön i 

Sverige är de som på olika sätt är knutna till vattenkraften och den här uppsatsen 

kommer därför huvudsakligen att fokusera på de tillstånd och rättigheter som är 

förknippade med vattenkraftsanläggningar. Det är också vattenkraften som har 

den största ekonomiska betydelsen av alla vattenverksamheter, både för det 

privata näringslivet och samhällsekonomin. Vattenkraft utgör idag cirka 45 % av 

den elektricitet som produceras i Sverige och utgör därmed en mycket viktigt 

källa till förnyelsebar energi.
6
  

En stor del av debatten har handlat om giltigheten av äldre tillstånd och 

rättigheter för vattenverksamhet. Idag bedrivs ett mycket stort antal vatten-

verksamheter enligt tillstånd eller rättigheter som meddelats med stöd av äldre 

lagstiftning, vilket innebär att de i vissa fall inte har genomgått någon 

                                                 
1
 Se bland annat Svenska Dagbladet Brännpunkt 6 oktober 2014 och 14 februari 2015. 

2
 Darpö, 2014, s. 101. 

3
 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 

upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område.  
4

 Rådets förordning (EG) nr 1100/2007 av den 18 september 2007 om åtgärder för 

återhämtning av beståndet av europeisk ål. 
5
 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur 

och växter. 
6
 SOU 2013:69, s. 75. 
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miljöprövning alls och i andra fall en betydligt mer begränsad prövning än den 

som idag genomförs för nya vattenverksamheter. Vad gäller vattenverksamheter 

som har samband med vattenkraftproduktion bedrivs idag den absoluta 

majoriteten med stöd av äldre tillstånd eller rättigheter.
7
 Två huvudfrågor finns 

vad gäller dessa äldre tillstånd och rättigheter; om de är giltiga enligt 

miljöbalken och, om de är giltiga, vilken utsträckning deras rättskraft har. 

Rättsområdet är idag genomgående präglat av oklarheter om vad som gäller i 

dessa frågor, vilket skapar problem för tillsynsmyndigheterna eftersom detta blir 

avgörande för tillsynsmyndigheternas möjligheter att på olika sätt ingripa mot 

verksamheterna för att uppnå miljömålen. Detta skapar också en osäkerhet för 

verksamhetsutövarna eftersom det även blir avgörande för deras skydd mot 

ingripanden från sagda myndigheter samt deras rätt att få ersättning i de fall en 

inskränkning meddelas.   

Vattenutredningskommittén har i ett delbetänkande
8

 som presenterades i 

slutet av 2013 behandlat flera av de frågor som uppsatsen kommer att behandla 

och presenterat förslag på förändringar till hur äldre tillstånd och rättigheter ska 

hanteras i miljöbalken. En förutsättning för att kunna göra en bedömning av 

vilken effekt utredningens förslag kommer att få är att klarhet nås kring de äldre 

tillståndens giltighet och omfattningen av deras rättskraft idag. Detta är särskilt 

viktigt eftersom flera av de förslag som presenteras i betänkandet uppges vara 

förtydliganden av det idag osäkra rättsläget. Förslaget är också mycket 

långtgående vad gäller möjligheten att ompröva äldre tillstånd och rättigheter 

och det är därför osäkert om det kommer att genomföras i sin nuvarande 

utformning.
9
 Det är därför möjligt att dessa oklarheter kommer kvarstå under 

betydande tid. Förhoppningen är därför att i den här uppsatsen klargöra dels i 

vilken utsträckning äldre tillstånd och rättigheter för vattenverksamhet är giltiga 

enligt miljöbalken, dels vilken omfattning deras rättskraft har. 

1.2. Syfte 

Som nämnts ovan är de äldre tillstånden och rättigheternas giltighet enligt 

miljöbalken i praktiken avgörande för tillsynsmyndigheternas möjligheter att på 

olika sätt ingripa mot verksamhetsutövare samt verksamhetsutövarnas rätt till 

                                                 
7
 SOU 2013:69, s. 72 f. 

8
 SOU 2013:69 Ny tid ny prövning – förslag till ändrade vattenrättsliga regler. 

9
 Strömberg, 2014, s. 99. 
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ersättning. Syftet med förevarande uppsats är därför att försöka klargöra vilka 

äldre tillstånd och rättigheter för att bedriva vattenverksamhet för 

vattenkraftsproduktion som idag är giltiga enligt miljöbalken samt att utreda 

rättskraftens omfattning för de giltiga tillstånden och rättigheterna.  

1.3. Avgränsningar 

Uppsatsen kommer att begränsas till den frågeställning som anges i kap. 1.2. 

Inga andra typer av tillstånd och rättigheter än sådana som rör vattenverksamhet 

kommer således att behandlas annat än som jämförelseobjekt. De civilrättsliga 

delarna av vattenrätten kommer endast att behandlas i den del de är relevanta för 

frågeställningen. Övriga lagar som kan beröra vattenverksamhet, så som plan- 

och bygglagen (2010:900), minerallagen (1991:45) och lagen (1966:314) om 

kontinentalsockeln, kommer inte att behandlas. Då vattenkraftsföretag ofta 

innebär att flera typer av vattenverksamhet bedrivs kommer samtliga typer av 

tillståndspliktig vattenverksamhet förutom sådana som avser grundvatten eller 

markavvattning att behandlas. Tyngdpunkten kommer dock att ligga på de typer 

av vattenverksamhet som aktualiseras i samband med vattenkraftsföretag. 

På grund av utrymmesskäl har det av inte har varit möjligt att följa upp och 

resonera kring alla oklarheter som har stötts på under arbetets gång och som 

uppkommer på grund av rättsområdets stora omfattning och komplexitet.  

1.4. Metod 

Förevarande uppsats har i första hand en rättsdogmatisk inriktning. Det vill säga 

att ansatsen är att genom en analys av rättskällorna tolka och systematisera 

gällande rätt på det aktuella området.
10

 En fortlöpande analys kommer att föras 

genom hela uppsatsen för att kort sammanfattas i en avslutande kommentar. 

Utgångspunkten för analysen är rättspositivistisk och att den gällande rätten 

utgörs av normer som är utfärdade av exempelvis riksdag eller regering. Den 

gällande rätten legitimeras och identifieras genom de källor som ger den dess 

innehåll. I arbetet med förevarande uppsats kommer de klassiska rättskällorna 

författningstext, förarbeten, domstolspraxis och doktrin att användas som sådana 

källor. För att dessa normer ska utgöra en del av den gällande rätten krävs också 

att de accepteras och tillämpas av dem som är bundna av rätten.  

                                                 
10

 Kleineman, s. 21. 
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Kärnan i den traditionella juridiska metoden är en uppsättning 

tolkningsmetoder.
11

 I den här uppsatsen har utgångspunkten varit att i första 

hand nå fram till den gällande rätten genom en grammatisk-logisk tolkning av 

lagtextens ordalydelse kompletterad av en tolkning av vad lagstiftaren avsett att 

uppnå med lagstiftningen genom att studera lagarnas förarbeten. För flera av de 

frågor som uppsatsen har som mål att besvara är dessa tolkningsmetoder inte 

tillräckliga, i vissa fall av den enkla anledningen att frågan inte behandlas vare 

sig i lagtext eller i förarbeten och i andra fall på grund av att lagstiftaren inte 

förutsett att den specifika frågan skulle uppkomma. Ett specifikt problem är att 

vissa av de äldre rättigheter som behandlas inte är avsedda eller anpassade vare 

sig för de situationer de idag tillämpas på eller för att samverka med modern 

lagstiftning på området. För dessa fall tillämpas en objektiv teleologisk tolkning 

där normernas funktion härleds från bakomliggande syften.
12

  

Vägledning har också hämtats ur praxis från såväl Högsta domstolen som från 

Mark- och miljööverdomstolen. Mark- och miljööverdomstolens domar kan i 

vissa fall överklagas till Högsta domstolen och den utgör då alltså inte högsta 

instans.
13

 Det skulle kunna tala för att Mark- och miljööverdomstolens domar i 

sådana fall har ett lägre prejudikatvärde. Högsta domstolen har dock uttalat att 

Mark- och miljööverdomstolen är ensam andra domstolsinstans, med ett 

rikstäckande domsområde, som har både lagfarna och tekniska ledamöter, något 

som ger domstolen särskilda förutsättningar att lämna vägledning i rättsfrågor 

inom sitt område.
14

 Detta medför att Mark- och miljööverdomstolen har ett 

betydande ansvar för prejudikatbildningen inom miljörättens område. 

Prejudikatvärdet av Mark- och miljööverdomstolens domar kommer därför att 

bedömas på samma sätt som om de vore meddelade av högsta instans, så längre 

de inte strider mot Högsta domstolens praxis. 

En viktig del av materialet för uppsatsen utgörs, utöver lagtext, förarbeten och 

praxis av den juridiska doktrinen som genom att tillhandahålla en överblickbar 

framställning av normsystemet bland annat gör det möjligt att finna brister i 

det.
15

 Betydelsen av doktrinen varierar mellan olika rättsområden beroende på 

                                                 
11

 Spaak, s. 580 f. 
12

 Ekelöf & Edelstam, s. 79 ff. 
13

 Se 4 och 5 kap. lag (2010:921) om mark- och miljödomstolar. 
14

 Högsta domstolens dom 2011-11-24 nr 48-10. 
15

 Kleineman, s. 36. 
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tillgången på auktoritativa rättskällor. På ett område som är så präglat av 

oklarheter och motstridigheter som det som är föremål för den här uppsatsen är 

användningen av juridisk doktrin ytterst värdefull. Utgångspunkten för hur 

doktrinen behandlas är att den saknar formell auktoritet och den därför endast 

har betydelse genom sin inre tyngd, det vill säga genom tyngden av den juridiska 

argumentation som förs däri. 

I vissa delar har utöver det som traditionellt ingår i den juridiska metoden 

även en historisk analys av de rättsinstitut som behandlas i uppsatsen 

genomförts.
16

 Syftet med denna analys av de historiska källorna är att belysa 

rättsinstitutens ursprung, att förklara den systematik som de en gång var en del 

av samt att förklara deras utformning med utgångspunkt i deras historiska 

kontext.  Detta bidrar till en förståelse för den nuvarande lagstiftningen eftersom 

denna utgår från den äldre rätten och dess begrepp. Analysen belyser också de 

problem som funnits med tidigare lagstiftning samt hur lagstiftarean har reagerat 

på detta och kan på det sättet användas inom ramen för en subjektiv 

tolkningsmetod för att illustrera vad lagstiftaren velat uppnå med efterföljande 

lagstiftning. Lagstiftningens utformning vad gäller de äldre tillstånden innebär 

också att rättsystemet delvis måste rekonstrueras som det sågs ut när tillstånden 

meddelades, något som inte är helt oproblematiskt då det finns en risk att en 

sådan rekonstruktion inte blir komplett. Det är en risk som så klart alltid finns i 

rättsdogmatiska uppsatser men är klart större vid arbetet med historiska källor. 

Min förhoppning är dock att användandet av rättskällor både från den aktuella 

tidpunkten samt nya rättskällor som behandlar den äldre rätten ger ett så 

omfattande material att sådana risker minimeras. En stor utmaning har varit att 

ämnet för uppsatsen spänner över vitt skilda områden, från urminnes hävd och 

kungliga privilegiebrev till modern miljörätt. Detta har medfört att en stor 

uppgift har varit att systematisera det omfattande material som har behövt 

inhämtas. Utöver det material som återfinns i uppsatsens källförteckning har 

säkerligen minst lika mycket till studerats för att sedan förkastats som irrelevant 

för frågeställningen.  

Det bör också nämnas att det har anförts att den moderna miljörätten präglas 

av en särpräglad juridisk metod som skiljer sig från den som används på övriga 

                                                 
16

 Se, Ahlinder, s. 15, för en liknande ansats. 
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rättsområden genom att den fysiska miljön och dess naturvetenskapliga 

förutsättningar istället för rättsystemet utgör utgångspunkten för det 

rättsvetenskapliga arbetet. Denna metod fokuserar på att genom kritisk och 

systematisk analys uppnå miljömässiga mål samt argumenterar för att skapa 

normer som förbättrar miljökvalitén.
17

 Som grund för den juridiska 

argumentationen ligger ofta principerna och målsättningarna om hållbar 

utveckling.
18

 En kombination av rättsdogmatisk metod och kritisk miljörättslig 

metod är det som Nilsson kallar rättsdogmatisk miljörättslig metod. Detta är en 

intern kritisk metod som lägger stor vikt vid principer som allt mer börjat 

accepteras av rättsordningen som helhet så som försiktighetsprincipen och 

principen om hållbar resursanvändning.
19

 I förevarande uppsats kommer dessa 

principer beaktas som de kommer till uttryck i lagtext eller andra rättskällor. 

De vattenrättsliga frågorna har i olika tider varit hemmahörande i olika delar 

av den juridiska vetenskapen. Ursprungligen och under en mycket lång tid har 

vattenfrågorna setts som en naturlig del av fastighetsrätten och därför behandlats 

tillsammans med denna. Under större delen av 1900-talet kan dock vattenrätten 

sägas i det närmaste ha utgjort ett eget rättsområde, om än med starka kopplingar 

till fastighetsrätten. Mot slutet av denna period kan dock en glidning ses, där 

vattenfrågorna allt mer börjar ses som en miljörättslig frågeställning, bland annat 

infördes naturresurslagen 1987 vilken skulle tillämpas vid prövningen av 

vattenfrågor, vilket kulminerade i att regleringen av vattenverksamheter togs in i 

miljöbalken vid dess införande 1999. Det var dock inte självklart att vattenrätten 

skulle bli en del av miljörätten; i det första förslaget till miljöbalk som 

presenterades av Miljöskyddskommittén 1993 inordnades inte vattenrätten under 

miljöbalken utan skulle fortsatt regleras av vattenlagen.
20

 Även om vattenrätten 

idag huvudsakligen regleras av miljöbalken spänner idag vattenrätten över flera 

rättsområden, främst fastighets- och miljörätt. De svårigheter som glidning 

mellan olika rättsområden medför, exempelvis att grundläggande principer inom 

olika rättsområden kan skilja sig åt, är enligt min uppfattning snarare att betrakta 

som ett materiellt juridiskt problem än en fråga om juridisk metod. 

                                                 
17

 Michanek, kap. 2.2. 
18

 Michanek, s. 25.  
19

 Nilsson, s. 52. 
20

 Se SOU 1993:27 s 266 f.  
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Utgångspunkten är alltså att detta inte medför något egentligt metodologiskt 

problem utan istället får lösas vid analysen av de materiella frågeställningarna.  

Tanken är slutligen att uppsatsen ska vara tillgänglig även för jurister utan 

speciell inriktning på fastighets-, miljö- eller vattenrätt, varför ett visst utrymme 

kommer att användas för att förklara fastighetsrättsliga, miljörättsliga och 

vattenrättsliga grundbegrepp och principer. 

1.5. Disposition 

Den fortsatta framställningen är upplagd på följande sätt.  

I kapitel 2 redogörs för den nuvarande regleringen av vattenverksamhet med 

tyngdpunkt på de krav som ställs på vattenverksamheter idag samt vad som 

prövas vid en ansökan om ett tillstånd till vattenverksamhet. 

I kapitel 3 behandlas rättskraft. Med utgångspunkt i det förvaltningsrättsliga 

rättskraftsbegreppet redogörs för hur rättskraften ser ut på det miljörättsliga 

området, vad som omfattas och möjligheter till omprövning och återkallelse av 

tillstånd. Vilken rättskraft som äldre tillstånd har enligt miljöbalken behandlas 

också. 

Kapitel 4 inleds med en historisk översikt över den svenska regleringen av 

vattenverksamhet. Därefter redogörs för de olika typerna av rättigheter som 

funnits genom tiderna. Tyngdpunkten ligger på de krav som ställdes på 

vattenverksamheter enligt den äldre lagstiftningen, vad som prövades vid en 

ansökan om tillstånd till vattenverksamhet samt vilken rättskraft sådana tillstånd 

hade enligt den äldre lagstiftningen.  

Kapitel 5 behandlar med utgångspunkt i övergångsbestämmelser och modern 

praxis de äldre tillståndens och rättigheternas giltighet enligt miljöbalken.  

I Kapitel 6 analyseras, med utgångspunkt i de slutsatser som tidigare dragits 

vad gäller äldre tillstånds rättskraft enligt miljöbalken samt vad som har prövats 

enligt den äldre lagstiftningen, hur omfattande de äldre tillståndens och 

rättigheternas rättskraft idag är enligt miljöbalken 

I kapitel 7 förs en avslutande diskussion angående vilka slutsatser som kan 

dras av arbetet samt hur dessa påverkas av vattenutredningens förslag. 
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2. Nuvarande reglering av vattenverksamhet 

2.1. Inledning 

Vattenverksamhet kan innebära stora förändringar i natur- och livsmiljö och 

sedan införandet av vattenförordningen 1880 har, med vissa undantag, tillstånd 

krävts för vattenverksamhet och uppförande av vattenanläggningar. Vid 

införandet av miljöbalken upphävdes vattenlagen och regler om tillståndsplikt 

och vissa särskilda kravregler för vattenverksamhet överfördes till miljöbalken. 

Delar av det som tidigare reglerades i vattenlagen bedömdes dock inte passa in i 

miljöbalken utan placerades i restvattenlagen. I restvattenlagen regleras bland 

annat frågor om rådighet över vatten, samfälligheter och andelskraft. Dessa 

främst civilrättsliga frågor kommer endast undantagsvis att beröras i den 

fortsatta framställningen. 

2.2. Definitionen av vattenverksamhet 

I 11 kap. 3 § miljöbalken definieras vad som utgör vattenverksamhet. 

Definitionen överensstämmer i stort med vad som i vattenlagen kallades 

vattenföretag och i viss mån med vad som i äldre vattenlagen kallades för 

byggande i vatten.  Det rör sig om ett flertal tämligen olikartade företeelser.  

Med vattenverksamhet avses så vitt är av intresse för den här uppsatsen:  

1. uppförande, ändring, lagning eller utrivning av en anläggning i ett 

vattenområde,  

2. fyllning eller pålning i ett vattenområde,  

3. bortledande av vatten från ett vattenområde,  

4. grävning, sprängning eller rensning i ett vattenområde,  

5. en annan åtgärd i ett vattenområde som syftar till att förändra vattnets 

djup eller läge,  

Med vattenområde avses ett område som täcks av vatten vid högsta 

förutsebara vattenstånd, det vill säga sjöar, vattendrag, diken och kärr samt vissa 

konstgjorda vattensamlingar, bland annat regleringsmagasin och 

bevattningsdammar.
21

 Vad som är högsta förutsebara vattenstånd kan alltså 

påverkas av anläggningar och de villkor som gäller för vattenreglering.  

                                                 
21

 Bengtsson m.fl., kommentaren till 11 kap. 4 § miljöbalken.  
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En vattenanläggning är en anläggning, som har kommit till genom en 

vattenverksamhet, tillsammans med manöveranordningar som hör till en sådan 

anläggning. Typexemplet på en sådan anläggning är en damm, men samtliga 

anläggningar uppförda i yt- eller grundvatten omfattas.
22

 

Med markavvattning avses en åtgärd som utförs för att avvattna mark, när det 

inte är fråga om avledande av avloppsvatten, eller som utförs för att sänka eller 

tappa ur ett vattenområde eller för att skydda mot vatten, när syftet med åtgärden 

är att varaktigt öka en fastighets lämplighet för något visst ändamål.
23

 

Vattenreglering definieras som en ändring i vattenföringen i ett vattendrag till 

förmån för annan vattenverkssamhet. Regleringen ska alltså företas till förmån 

för annan vattenverksamhet. Vattenreglering utgör ett specialfall av vatten-

verksamhet som inbegriper att reglera vattnets djup eller läge och är främst av 

civilrättslig betydelse.
24

 Vattenöverledning är ett specialfall av vattenreglering 

som innebär att ytvatten förs över från ett vattenområde till ett annat.
25

  

2.3. Vattenanläggningar och vattenkraftsproduktion 

Det råder idag en viss begreppsförvirring vad gäller gränsdragning kring vad 

som utgör vattenverksamhet och vissa förtydliganden bör därför göras redan i 

detta inledande skede.  

De olika typerna av vattenverksamheter kan delas upp i tidsbegränsade 

vattenverksamheter och pågående vattenverksamheter. Exempelvis utgör 

uppförande av en vattenanläggning en tidsbegränsad vattenverksamhet. Efter 

uppförandet utgör inte vattenanläggningen i sig en vattenverksamhet trots att 

denna finns i ett vattenområde. Reglering av vattnets djup eller läge däremot är 

en pågående vattenverksamhet så länge som regleringen pågår. Som följer av 24 

kap. 1 § 1 st. 3:e men. miljöbalken innebär tillstånd till utförande av en 

vattenanläggning också rätt att bibehålla anläggningen, till exempel en damm för 

vattenreglering. Den rätten mister som huvudregel inte verksamhetsutövaren 

genom att tillståndet för den vattenverksamhet som bedrivs vid anläggningen 

återkallas. Rätten att bibehålla en vattenanläggning utgör alltså en särskild 

rättighet. Denna rättighet kan endast återkallas om underhållet allvarligt har 

                                                 
22

 Bengtsson m.fl., kommentaren till 11 kap 3 § miljöbalken.  
23

 11 kap. 2 § miljöbalken. 
24

 Se bland annat 5-7 kap. restvattenlagen. 
25

 11 kap. 5 § miljöbalken. 
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försummats, eller om ett tillstånd att inverka på vattenförhållandena inte har 

utnyttjats under en längre tid och det kan antas att tillståndet inte heller kommer 

att utnyttjas.
26

 Att ett tillstånd för vattenverksamhet saknas eller återkallas 

innebär alltså inte nödvändigtvis att anläggningen behöver utrivas. 

Vidare utgör inte den produktion som vattnet används till vattenverksamhet. 

Om vattnet passerar genom en turbin eller ett kvarnhjul torde därför vara 

ointressant för den vattenrättsliga diskussionen.
27

 Att ett kvarnhjul bytts ut mot 

en turbin som producerar elektricitet torde därmed i sig sakna betydelse för den 

fortsatta giltigheten av äldre tillstånd och rättigheter enligt miljöbalken. Däremot 

kan exempelvis bortledande av vatten och reglering av vattnets djup och läge 

förändras i samband med ett sådant byte vilket har betydelse för bedömningen 

av om vattenverksamheten bedrivs inom ramen för dessa tillstånd och 

rättigheter. I flera rättsfall från mark- och miljödomstolarna samt Mark- och 

miljööverdomstolen har dock domstolarna, ofta i samband med att 

verksamhetsutövaren har hävdat att verksamheten bedrivs med stöd av 

rättigheter grundade på urminnes hävd föreligger, fokuserat på vad som 

produceras med hjälp av vattnets flöde.
28

 De kortfattade domskälen gör det dock 

svårt att förstå hur domstolarna resonerat. Möjligen har domstolarna ansett att 

vattnets flöde, höjd eller lägre har förändrats av bytet och ansett detta vara 

underförstått. En annan tolkning är att domstolarna faktiskt ansett det vara av 

betydelse vad som produceras. Mot en sådan tolkning kan anföras att ett tillstånd 

för vattenverksamhet inte innefattar ett tillstånd för någon produktion
29

 utan 

endast en rätt att bedriva någon av de typer av vattenverksamhet som angivits 

ovan, exempelvis att förändra vattnets djup eller läge.
30

 Detta bör också vara 

denna rätt som är den relevanta när en verksamhetsutövare anför ett äldre 

tillstånd eller en äldre rättighet som grund för att reglera eller avleda vatten 

oavsett vilken produktion vattnets kraft har använts för.
31

  

Högsta domstolen har i NJA 1944 s. 509 berört frågan om 

produktionsmetoden påverkar de vattenrättsliga rättigheterna. I målet hade en 

brukspatron år 1734 avtalat med ett pastorat om att få ”hava dammfäste” på en 

                                                 
26

 24 kap. 3 § 2 st. miljöbalken. 
27

 Lindqvist, 2013b, s. 40 och Åström, s. 18 och 175 f. 
28

 Se bland annat Mark- och miljööverdomstolens dom i mål nr M 6637-14. 
29

 Se dock kap. 4.4 om privilegiebrev. 
30

 Lindqvist, 2013b, s. 40. 
31

 Se vidare kap 4.3 och 6.1. 
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av pastoratets fastigheter som låg på motsatt sida av en å från en fastighet där ett 

järnbruk skulle uppföras. Järnbruket upphörde under mitten av 1800-talet men 

redan innan järnbruket upphörde hade vattenkraften börjat användas för andra 

ändamål så som kvarn- och sågdrift och senare kom det även att användas för att 

producera elektricitet. Pastoratet hävdade i målet att de omstridda rättigheterna 

upplåtits endast för järnbrukets behov och att sedan bruket blivit nedlagt 

rättigheterna återgått till Skeppsbo. Vattendomstolen ansåg i domen, som senare 

fastställdes av Högsta domstolen, ”icke, att upplåtelsen bör tolkas så snävt att 

den skulle gälla endast till förmån för den speciella industrigren för vilken 

upplåtelsen ursprungligen skedde. Upplåtelsen av vattenkraften måste anses 

hava skett till förmån för själva de vattenverk vid vilka vattenkraften var avsedd 

att utnyttjas, oavsett vilka olika ändamål den utvunna kraften under tidernas 

lopp komme att användas.” Målet är civilrättsligt och rör i egentlig mening 

avtalstolkning. Det talar dock för den tolkning som innebär att 

produktionsmetoden i sig saknar betydelse så länge inte en förändring av denna 

påverkar sättet på vilken vattenverksamheten bedrivs.
32

 Rättsläget är dock 

fortsatt något oklart, men av utrymmesskäl kommer detta vara utgångspunkten 

för den fortsatta framställningen. 

2.4. Tillstånds- och anmälningsplikt 

Som huvudregel krävs idag enligt 11 kap. 9 § miljöbalken tillstånd för alla typer 

av vattenverksamhet. En förprövning ska alltså ske och verksamheten får inte 

påbörjas innan tillstånd har beviljats. En ansökan om tillstånd för 

vattenverksamhet prövas normalt av mark- och miljödomstol.  

Det finns dock några undantag från huvudregeln om tillståndsplikt för 

vattenverksamhet. Hit hör vissa typer av vattenverksamheter så som vattentäkter 

för husbehov. Andra undantag från tillståndsplikten för vattenverksamhet är 

anläggningar för värmeutvinning så länge det rör sig om slutna system utan 

vattentäkt samt odling av fisk, musslor eller kräftor. Dessa typer av anläggningar 

kräver istället ofta tillstånd eller anmälan enligt 9 kap. miljöbalken eftersom de 

ofta utgör miljöfarlig verksamhet. Syftet med undantaget är att undvika en 

                                                 
32

 Se även NJA 1918 s. 91 där urminnes hävd visserligen inte förelåg men där det av 

domskälen framgår att faktumet att de gamla kvarnarna rivits och ersatts av en annan kvarn 

inte påverkade bedömningen av om urminnes hävd förelåg. 
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dubbel prövning.
33

 Regeringen får också meddela föreskrifter om att det för 

vissa vattenverksamheter räcker med anmälan istället för tillstånd.
34

 Även om 

anmälningsplikt gäller i det enskilda fallet får tillsynsmyndigheten ålägga 

verksamhetsutövaren att söka tillstånd. Tillsynsmyndigheten kan även förelägga 

verksamhetsutövaren att vidta de försiktighetsmått som krävs enligt miljöbalken. 

Undantagen från tillståndsplikt omfattar i princip endast så begränsade åtgärder 

att dessa inte aktualiseras för vattenverksamhet som har samband med 

vattenkraftproduktion, inte ens när det rör sig om så kallad småskalig 

vattenkraft.
35

 

2.5. Förutsättningar för tillstånd 

I huvudsak gäller tre förutsättningar för att få tillstånd till vattenverksamhet. Den 

som ansöker om tillstånd ska för det första ha rådighet över vattnet i det område 

där vattenverksamheten ska bedrivas. För det andra krävs att de särskilda 

bestämmelserna för vattenverksamhet i 11 kap. 6-8 §§  miljöbalken är uppfyllda. 

Slutligen ska de allmänna bestämmelserna i miljöbalken vara uppfyllda.  

2.5.1. Rådighet 

Med rådighet över vatten avses rätten att förfoga över vattnet. Det framgår inte 

av lagbestämmelserna om rådighet utgör en äganderätt eller en begränsad 

sakrätt. Enligt Strömberg är detta dock ett terminologiskt spörsmål som 

avsiktligt har förbigåtts av lagstiftaren eftersom vatten som allmänhet befinner 

sig i rörelse och att det har ansetts som mindre lämpligt att tala om äganderätt till 

en vattenström som sådan.
36

 Rådighet över vattnet utgör en processförutsättning 

för att söka tillstånd för vattenverksamhet samt en förutsättning för att tillstånd 

ska beviljas.
37

 

Idag regleras rådigheten över vatten i restvattenlagens andra kapitel och den 

mycket gamla principen i svensk rätt att rådigheten över vatten tillkommer 

                                                 
33

 Michanek & Zetterberg, s. 299. 
34

 11 kap. 9 § miljöbalken. Bestämmelser härom finns i 19 § förordningen (1998:1388) om 

vattenverksamhet m.m. 
35

 Småskalig vattenkraft definieras enligt svensk rätt som kraftverk med en installerad effekt 

på mindre än 1,5 MW. Den EU-rättsliga definitionen omfattar kraftverk med en installerad 

effekt på mindre än 10 MW. Lindqvist, 2013a, s. 7. 
36

 Strömberg, 1984, s. 31. 
37

 Rådighet över det aktuella vattenområdet krävs dock inte för att sökanden ska ha talerätt 

vid ansökan om lagligförklaring av vattenanläggning. Ska anläggningen användas för 

vattenverksamhet är rådighet över vattnet dock en processförutsättning för denna 

tillståndsansökan. Se NJA 2010 s. 246.  
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ägaren till den fastighet där vattnet finns är fortfarande gällande. Huvudregeln är 

alltså att rådigheten över vatten är en del av äganderätten till en fastighet. Vattnet 

kan därmed ses som en naturresurs på samma sätt som andra naturtillgångar så 

som skog och grus. Det är också möjligt att erhålla rådighet över vatten genom 

en upplåtelse av fastighetsägaren i form av servitut eller en nyttjanderätts-

upplåtelse. Har rådighet erhållits genom ett tidsbegränsat avtal om nyttjanderätt 

måste också ett eventuellt tillstånd begränsas i tiden. Rådighet kan även 

förvärvas tvångsvis enligt vad som är särskilt föreskrivet efter beslut av mark- 

och miljödomstol i samband med att tillstånd till vissa typer av vattenverksamhet 

ges.
38

 Slutligen kan även rådighet tillkomma andra under vissa speciella 

förutsättningar enligt 2 kap. 5 § restvattenlagen. 

2.5.2. Särskilda förutsättningar för vattenverksamhet 

De särskilda förutsättningarna för vattenverksamhet finns i 11 kap. 6-8 §§ 

miljöbalken.  

Enligt 6 § får en vattenverksamhet endast bedrivas om fördelarna med den 

från allmän och enskild synpunkt överväger kostnaderna samt skadorna och 

olägenheterna från den. Huvudsyftet med bestämmelsen är att förhindra 

tillkomsten av vattenverksamhet som inte är samhällsekonomiskt motiverad.
39

 

Vid bedömningen ska en grov ekonomisk uppskattning av anläggnings-

kostnaderna och de direkta skadorna som verksamheten medför göras. I 

bedömningen ska även indirekta ekonomiska verkningar av verksamheten, den 

nytta verksamheten kan ha även för annan än verksamhetsutövaren samt 

eventuella sekundära skador som kan drabba ägare till skadad egendom vägas 

in.
40

 Av NJA 2008 s. 3 framgår att naturvärden är ett sådant allmänt intresse som 

ska beaktas vid bedömningen enligt bestämmelsen vilken innebär att ekonomiskt 

lönsamma verksamheter ändå kan vara otillåtna på grund av de skador de 

medför på miljön. 

Enligt 7 § ska en vattenverksamhet utföras så att den inte försvårar annan 

framtida verksamhet som främjar allmänna eller enskilda ändamål av vikt. 

Stadgandet omfattar även annan verksamhet men särskild hänsyn bör tas till 

                                                 
38

 2 kap. 4 § restvattenlagen. Bestämmelsen är utformad på det sätt att den som vill utföra den 

aktuella vattenverksamheten har rådighet. Om inte så var fallet skulle den som söker tillstånd 

sakna rådighet vilket utgör en processförutsättning och talan avvisas, se NJA 2012 s. 362. 
39

 Prop. 1981/82:130 s. 101. 
40

 Bengtsson m.fl., kommentaren till 11 kap. 6 § miljöbalken. 
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framtida vattenverksamhet eller andra åtgärder till förmån för fiske- och 

miljövården.
41

 Kravet gäller endast om vattenverksamheten kan utföras på detta 

sätt utan oskälig kostnad. Hänsyn behöver endast tas till verksamheter som kan 

komma att utföras inom cirka 10 år.
42

 

Till sist följer av 8 § att verksamhetsutövaren har en skyldighet att vidta vissa 

åtgärder för att skydda fisket. Det kan röra sig om att uppföra och underhålla 

anläggningar för fiskens framkomst eller fiskets bestånd eller villkor minimi-

vattenföring. Om nyttan av en anordning eller ett villkor inte motsvarar 

kostnaden för verksamhetsutövaren kan denne befrias från en sådan skyldighet. 

2.5.3. Miljöbalkens allmänna bestämmelser 

Vattenverksamhet omfattas av de allmänna bestämmelserna i 1-5 kap. 

miljöbalken samt reglerna om områdesskydd i 7-8 kap. Av utrymmesskäl 

kommer dessa endast att beröras kortfattat.  

Miljöbalkens övergripande mål är att främja en hållbar utveckling vilket 

innebär att nuvarande och kommande generationer försäkras en hälsosam och 

god miljö.
43

 De allmänna hänsynreglerna anger de grundläggande materiella 

miljökraven och är alltså centrala för att genomföra balkens övergripande mål. 

Dessa regler som återfinns i 2 kap. miljöbalken gäller i princip för all slags 

verksamhet som berör människors hälsa och miljö, så också vattenverksamhet. 

Reglerna ställer krav på verksamhetsutövaren att ha nödvändig kunskap om hur 

skada och olägenheter för hälsa och miljö kan förebyggas samt att vidta 

försiktighetsmått av olika slag i syfte att motverka skada på hälsa eller miljö och 

att när det gäller yrkesmässig verksamhet i detta syfte använda ”bästa möjliga 

teknik”. 

Verksamhetsutövaren ska inte heller använda kemiska eller biotekniska 

produkter i de fall det finns alternativ som är mindre farliga för hälsa och miljö 

samt hushålla med råvaror och energi, utnyttja möjligheter till återvinning samt i 

första hand använda förnybara energikällor. Vad gäller lokalisering så ska en 

plats väljas som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna vinnas med 

minsta intrång och olägenhet för hälsa och miljö. Just vattenkraftsverksamheter 

kan oftast inte lokaliseras till någon annan plats i praktiken eftersom ändamålet 

                                                 
41

 Prop. 1997/98:45 s. 130. 
42

 Bengtsson m.fl., kommentaren till 11 kap. 7 § miljöbalken. 
43

 1 § 1 kap. miljöbalken. 
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är att utnyttja ett specifikt strömfall. Det är då endast möjligt att konstatera att 

lokaliseringen är lämplig eller olämplig utan att diskutera alternativa 

lokaliseringar. Lokaliseringsprövningen hänger då nära samman med om 

verksamheten alls kan tillåtas.
44

  Dessa krav som uppställs i 2 kap. miljöbalken 

gäller enligt 2 kap. 7 § miljöbalken endast i den mån de inte är orimliga att 

uppfylla.  

I 3 kap. miljöbalken finns regler om hushållning med mark- och 

vattenområden. Dessa ska användas vid avvägningar mellan olika mark-

användningsintressen och ska tillämpas vid tillståndsprövningen av vatten-

verksamhet. Det övergripande syftet med dessa regler är att ange vilka intressen 

som har särskild betydelse för samhällsutvecklingen och ge sådana företräde 

framför andra intressen vid prövningen av markanvändningsfrågor.
45

 

Särskilda geografiska områden som utgör riksintressen finns utpekade i 4 kap. 

miljöbalken. Inom dessa områden får exploateringsföretag och andra ingrepp i 

miljön endast komma till stånd i undantagsfall. Av särskilt intresse vad gäller 

vattenverksamhet är 6 § där det uppställs förbud mot vattenkraftverk, 

vattenreglering samt vattenöverföring i nationalälvarna samt tillhörande 

vattenområden, källflöden och biflöden. Förbudet gäller även i ett antal övriga 

vattenområden som anges i lagrummet. I paragrafens tredje stycke finns dock ett 

undantag för verksamheter som orsakar endast obetydligt miljöpåverkan. 

Undantaget kan aktualiseras när åtgärder vidtas vid vattenanläggningar som 

fanns i de skyddade områdena innan förbudet infördes. Det kan då exempelvis 

röra sig om ombyggnation och effektiviseringar under förutsättning att inverkan 

på miljön inte ökar i nämnvärd omfattning.
46

 

Miljökvalitetsnormer regleras i 5 kap. miljöbalken och kan avse kvaliteten på 

mark vatten, luft eller miljön i övrigt och ska avse ett geografiskt område. Om en 

tänkt verksamhet skulle medför att en miljökvalitetsnorm inte uppnås ska 

tillstånd inte meddelas och en befintlig verksamhet kan omprövas i förtid.
47

 

                                                 
44

 Bengtsson m.fl., kommentaren till 2 kap. 6 § miljöbalken. 
45

 Prop. 1997/98:45, s. 240 f. 
46

 Bengtsson m.fl., kommentaren till 4 kap. 6 § miljöbalken. 
47

 Se exempelvis MÖD 2012:19 där en ansökan om att få bygga ett vattenkraftverk i 

Ladvattenån avvisades eftersom miljökonsekvensbeskrivningen saknade uppgifter om hur 

den ekologiska statusen (en typ av miljökvalitetsnorm kopplad till Ramvattendirektivet) 

skulle påverkas. 
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Dessa miljökvalitetsnormer är av avgörande betydelse för genomförandet av den 

adaptiva förvaltning som Ramvattendirektivet bygger på.  

Slutligen finns de områdesskydd som uppställs i 7 och 8 kap. miljöbalken 

med bestämmelser om skydd av naturen, djur och växtarter med regler om 

exempelvis strandskydd och Natura 2000-områden. Inom dessa områden råder 

begränsningar för vad som får göras. 

Sammantaget sker alltså en tämligen omfattande miljöprövning innan 

vattenverksamhet kan komma till stånd i dagsläget. Som kommer framgå av den 

fortsatta framställningen skiljer sig denna prövning på många sätt gentemot den 

prövning som de verksamheter som bedrivs enligt äldre tillstånd eller rättigheter 

har genomgått. 
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3. Tillstånd och rättskraft 

3.1. Inledning 

Vad är ett tillstånd och vad innebär det att ha fått ett sådant? För att kunna 

besvara den huvudsakliga frågeställning är detta av avgörande betydelse; att 

endast besvara frågan om ett tillstånds giltighet är tämligen meningslöst utan att 

veta vad rättsföljderna av ett tillstånd är. Nedan kommer därför att redogöras för 

vad ett tillstånd är samt vad detta innebär för tillståndsinnehavaren. Fokus 

kommer att ligga på tillståndets betydelse vid tillsyn och prövning av 

tillståndsgiven verksamhet inför annan myndighet. 

3.2. Vad är ett tillstånd? 

En vid definition av tillstånd är att det är ett skriftligt godkännande av en 

myndighet om att någon får göra något och som gäller till förmån för 

sökanden.
48

 Inom denna definition faller utöver vad som uttryckligen kallas 

tillstånd, även andra beslut så som dispenser, godkännanden och auktorisationer. 

Gemensamt för dessa är att de ger förutsättningarna för att det som omfattas av 

tillståndet eller beslutet är tillåtet. Fortsatt kommer för enkelhetens skull 

samtliga dessa benämnas tillstånd.  Sådana tillstånd enligt miljöbalken har tre 

grundläggande funktioner. 

För det första är det förbjudet att bedriva verksamheten före dess att tillstånd 

meddelas. Det är straffsanktionerat som otillåten miljöverksamhet att bedriva 

verksamheten utan tillstånd.
49

 Även administrativa sanktioner kan aktualiseras 

mot den som bedriver verksamhet utan tillstånd. Den första funktionen är alltså 

att tillståndet på förhand klargör under vilka villkor verksamheten kan bedrivas 

utan att verksamhetsutövaren drabbas av någon påföljd från det offentliga. 

För det andra har själva beslutsprocessen en självständig funktion. Tanken är 

att en samlad bedömning av verksamhetens belastning på miljön ska 

genomföras. I detta ligger också en demokratisk aspekt på så vis att 

myndigheter, grannar och närboende samt allmänheten och dess organisationer 

kan komma till tals. 
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För det tredje medför tillstånden en trygghet för verksamhetsutövaren. Så 

länge verksamhetsutövaren följer tillstånden får verksamheten bedrivas. I sådant 

fall kan vare sig myndigheter eller andra motstående intressen kräva mer av 

verksamhetsutövaren. Det är detta som utgör själva kärnan i begreppet 

rättskraft.
50

 

3.3. Allmänt om rättskraft 

Rättskraftens funktion är som nämnts i föregående kapitel att skänka trygghet 

och förutsebarhet, den utgör en del av rättsäkerheten.
51

 Om domar och beslut 

ständigt kunde omprövas skulle ingen möjlighet finnas att förlita sig på ett 

rättsläge och inrätta sig efter det. Mot detta måste ställas behovet av att nå fram 

till materiellt riktiga avgöranden också i fall då detta kräver omprövning av 

tidigare beslut.  

Två begrepp är här centrala: laga kraft och rättskraft, vilka är två olika 

saker.
52

 Det är frågan om olika rättsföljder som inträder vid samma tidpunkt och 

som utgör en definitiv reglering av det tvistiga rättsförhållandet. Talan mot en 

lagakraftvunnen dom ska avvisas som utgörande ett hinder mot att överklaga, 

medan rättskraften utgör en sammanfattning av domens rättsliga betydelse för 

parter och andra i framtiden. Inom den allmänna processen medför den negativa 

rättskraften att en ny talan avseende samma sak eller gärning inte kan tas upp till 

förnyad prövning och därför avvisas medan den positiva rättskraften innebär att 

domen kan läggas till grund för bedömningen i en annan tvist. Huvudregeln är 

att en doms rättskraft är begränsad till parterna. 

3.4. Förvaltningsrättslig rättskraft 

De vattenrättsliga tillstånden regleras idag av miljöbalken. Dessa tillstånd 

meddelas av domstol eller myndighet till förmån för en enskild och är ett 

maktuttryck från det allmännas sida där gränser anges för verksamheten. På så 

vis liknar de förvaltningsrättsliga tillstånd. Den moderna miljörätten har också 

en stark förankring i förvaltningsrätten med avseende på regelskapande, 
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genomdrivande och tolkningssätt. Darpö anser därför att utgångspunkten för en 

diskussion om miljöbalkstillståndens rättskraft bör vara förvaltningsrättslig.
53

 

I likhet med vad som gäller för den allmänna processen skiljer sig 

rättsföljderna av laga kraft och rättskraft åt på det förvaltningsrättsliga området. 

Medan laga kraft, precis som för den allmänna processen, innebär ett formellt 

hinder att överklaga handlar rättskraften inom förvaltningsrätten om 

myndigheternas möjligheter att fatta ett nytt beslut som ersätter ett tidigare. 

Oavsett laga kraft har sökanden i de allra flesta fall möjligheten att vända sig till 

beslutsmyndigheten med en ny ansökan avseende samma sak. Detta då de flesta 

avslagsbeslut och betungande beslut inte vinner rättskraft i förvaltnings-

förfarandet. Rättskraften säger alltså inget om möjligheten att få ett beslut prövat 

i ett annat sammanhang.  

Rättskraften på det förvaltningsrättsliga området varierar beroende på vilken 

typ av beslut det rör sig om. Gynnande beslut vinner som regel rättskraft och blir 

orubbliga. Ett gynnande beslut är ett beslut som på något sätt tillerkänner en 

enskild något som förändrar dennes position, faktiskt och rättsligt, på ett för 

denna positivt sätt.
54

 Tillstånd för vattenverksamhet utgör ett sådant beslut. För 

att beteckna ett gynnande besluts orubblighet används vanligen inom 

förvaltningsrätten termen negativ rättskraft. Ett beslut som vunnit negativ 

rättskraft kan normalt inte ändras av förvaltningsmyndigheten. Huvudorsaken till 

detta är trygghetsaspekten; den enskilde ska kunna lita på att ett förmånligt 

beslut står fast och kunna företa åtgärder med beslutet som grund utan att behöva 

riskera att det plötsligt återkallas.
 55

   

Den förvaltningsrättsliga rättskraften är inte reglerad i lag. Istället har det 

blivit en uppgift för rättspraxis och doktrin att uppdra huvudlinjerna för den 

negativa rättskraften på det förvaltningsrättsliga området. Principen om 

gynnande besluts orubblighet är dock inte utan undantag; under vissa 

förutsättningar kan även gynnande förvaltningsbeslut ändras eller återkallas. 

Ett beslut som är förenat med återkallelseförbehåll kan ändras eller återkallas 

av förvaltningsmyndigheten. Ett sådant förbehåll kan antingen framgå av själva 

beslutet eller av den lagstiftning på vilken beslutet är grundat. Sådana förbehåll 
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förekommer både i den äldre vattenrättsliga lagstiftingen och i miljöbalken. Det 

finns inget hinder mot att återkalla äldre tillstånd enligt ny lagstiftning som 

införts efter det att tillståndet meddelades. I det så kallade Barsebäcksfallet 

uttalade Regeringsrätten att huvudregeln om gynnande besluts orubblighet inte 

utgjorde något hinder mot att riksdagen genom senare lagstiftning upphäver ett 

gynnande beslut ”förutsatt att denna lagstiftning inte är uppenbart oförenlig 

med Regeringsformen eller i övrigt behäftad med någon grundläggande brist”.
56

 

Troligtvis skulle dock inte kravet på uppenbarhet ställas upp idag med tanke på 

att uppenbarhetsrekvisitet vid lagprövning har avskaffats.  Tillstånd kan alltså 

återkallas genom ny lagstiftning i sig eller genom beslut enligt ny lagstiftning. 

Wall framhåller att svensk rätt som utgångspunkt intar en restriktiv tolkning 

gentemot vad han kallar ”förvaltningsrättslig retroaktivitet”.
57

 Darpö anser dock 

att det i dessa fall inte rör sig om retroaktivitet eftersom det inte rör sig om 

åtgärder som är tillbakaverkande på så sätt att de kopplar till rättsliga effekter till 

förhållanden som är avslutade före lagens ikraftträdande.
58

 Han pekar istället på 

att för framtiden förbjuda eller begränsa en pågående verksamhet kan vara 

expropriation eller rådighetsinskränkning och ska bedömas enligt de regler som 

gäller för sådana intrång, men att det inte rör sig om retroaktiv lagstiftning. Både 

Wall och Darpö är överens om att i sådana fall där gällande tillstånd återkallas 

genom ny lagstiftning eller genom beslut med stöd av ny lagstiftning, är det 

viktigt att de enskildas berättigade förväntningar respekteras. Vid en sådan 

bedömning är det främst tidsaspekten och möjligheterna till ersättning som är 

avgörande. 

Även hänsyn till tvingande säkerhetsskäl kan motivera att huvudregeln om 

gynnande besluts orubblighet genombryts. Det ska då röra sig om fara för 

människors liv eller hälsa. Slutligen kan ett gynnande beslut återkallas eller 

ändras om den enskilde har lämnat sådana vilseledande uppgifter att beslutet 

blivit felaktigt. Båda kriterierna måste vara uppfyllda, dels måste alltså den 

enskilda lämnat felaktiga uppgifter, dels måste dessa uppgifter resultera i ett 

felaktigt beslut. 
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3.5. Miljörättslig rättskraft 

Utgångspunkten är således att tillståndsbeslut meddelade enligt miljöbalken är 

orubbliga om inget av de tre undantagen från huvudregeln aktualiseras. I 

praktiken är det dock endast ett fåtal av de beslut och tillstånd som meddelas 

enligt miljöbalken som enbart kommer att hanteras enligt de förvaltningsrättsliga 

grundsatserna och principerna. Detta då de allra flesta tillstånd, bland annat 

tillstånd för vattenverksamhet, som meddelas med stöd av miljöbalken omfattas 

av 24 kap. miljöbalken om tillstånds giltighet och omprövning m.m. som medför 

omfattande inskränkningar i huvudregeln om gynnande besluts orubblighet.  

Rättskraftens omfattning för tillstånd på det miljörättsliga området är både 

oklar och kontroversiell.
 

Detta är problematiskt med tanke på att 

tillståndssystemet bygger på att miljöbalkens allmänna och särskilda hänsyns-

regler översätts till ett tillståndsbeslut med konkreta villkor för verksamheten.
59

 

Av den mest centrala rättskraftsregeln i 24 kap. 1 §  miljöbalken framgår att om 

en dom i ett ansökningsmål avser ett tillstånd till en verksamhet enligt balken 

”gäller tillståndet mot alla, såvitt avser frågor som har prövats i domen eller 

beslutet”. 

För det första är det något oklart vad som avses med att tillståndet gäller mot 

alla. Tolkningen av stadgandet påverkar i vilken mån tillsynsmyndigheter som 

inte varit part i det ursprungliga ansökningsmålet är förhindrade att ingripa i en 

pågående verksamhet med förelägganden och förbud eftersom myndigheter som 

är bundna av rättskraften är tvungna att använd sig av omprövnings- och 

återkallelsereglerna i 24 kap. miljöbalken. Det är en skrivning som har överförts 

från vattenlagens rättskraftsregler och som inte hade någon motsvarighet i den 

tidigare miljöskyddslagen.
60

 Formuleringen är dock ännu äldre och har sitt 

ursprung i äldre vattenlagen. Det är möjligt att formuleringen där valdes för att 

särskilja det offentligrättsliga tillståndets rättskraft från rättskraftens omfattning 

för de civilrättsliga delarna av en dom i ett vattenmål. Till skillnad från dessa, 

som enligt huvudregeln endast är bindande mellan parterna, var ju tillståndet att 

bedriva verksamheten gällande mot alla. Enligt Strömberg innebar skrivningen i 

vattenlagens rättskraftsregler att alla som kunnat föra talan i målet blev bundna 

av domen, även om någon inte blivit kallat i vederbörlig ordning och inte heller 
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fört talan i målet.
61

 Av förarbetet till 24 kap. 1 § miljöbalken framgår att 

avsikten varit att så även skulle vara fallet enligt miljöbalken.
62

 Inte heller med 

avseende på allmänna intressen som var att bedöma i ansökningsmålet kunde 

tillstånd enligt vattenlagen rubbas. Tillståndet hindrade dock inte ingripanden 

enligt annan lagstiftning så som hälsoskyddslagstiftningen. Vid sådana 

ingripanden skulle dock vattendomstolens dom tillmätas stor vikt på grund av 

den allsidiga prövning som föregått den. Även i denna del verkar lagstiftarens 

avsikt har varit att behålla rättsläget oförändrat, sådana ingripanden ska fortsatt 

kunna ske trots att hälsoskyddslagstiftningen numera är en del av miljöbalken.
63

  

Lindblom har tämligen utförligt utrett vad som avses med skrivningen.
64

 Han 

pekar på att det knappast är ett uttryck för domens materiella rättskraft mot 

tredje man trots vad som sägs i förarbetena, eftersom tredje man ändå aldrig har 

någon möjlighet att väcka talan i ansökningsmål gällande vattenverksamhet. 

Däremot kan tillståndet få verkan vid en väckt förbudstalan. Detta är dock enligt 

Lindblom snarast en följd av regleringen av tillståndets innebörd och verkningar 

och inte ett resultat av tillståndets rättskraft eftersom en förbudstalan ska ogillas, 

inte avvisas. Hans slutsats blir därför att rättskraften endast aktualiseras på det 

sätt att tillståndshavaren och de företrädare för det allmänna som varit eller 

kunnat vara parter i den första rättegången måste visa att rekvisiten i 24 kap. 

miljöbalken är uppfyllda för att få tillståndet återkallat eller omprövat (se kap. 

3.5.1 och 3.5.2), något som troligtvis skulle ha varit fallet även om det inte varit 

föreskrivet att tillståndet gäller mot alla. Bengtsson kommer med hänvisning till 

förarbetena till samma slutsats eftersom det följer av den officialprövning som 

åligger miljödomstolen i dessa ärenden att även företrädare för sådana allmänna 

intressen som skulle kunnat bedömas i målet är bundna av domen.
65

 Troligen är 

det alltså så att skrivningen om att tillstånd enligt miljöbalken gäller mot alla 

inte medför att rättskraften av ett tillstånd för vattenverksamhet är mer 

omfattande än vad gäller andra tillstånd på det förvaltningsrättsliga området 
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förutom att tillståndsdom binder samtliga företrädare för allmänna intressen som 

varit eller kunnat vara parter i den första rättegången.  

Det är även oklart hur ”så vitt frågor som prövats i domen eller beslutet” ska 

tolkas och detta är en fråga som blir av avgörande betydelse. Enligt 26 kap. 9 § 3 

st. miljöbalken får nämligen inte en tillsynsmyndighets förelägganden och 

förbud begränsa ett tillståndsbeslut som har rättskraft enligt 24 kap. 1 § 

miljöbalken.
66

 En snäv tolkning innebär i princip att en verksamhetsutövare kan 

påföras nya villkor i de delar av verksamheten som inte uttryckligen regleras i 

tillståndet, medan en vidare tolkning av vad som prövats i domen eller beslutet 

medför att sådana villkor inte kan påföras utan att tillsynsmyndigheten begär en 

omprövning av tillståndet. Det är klart att ett tillstånd enligt miljöbalken inte 

befriar från tillståndsprövning enligt annan lagstiftning, exempelvis plan- och 

bygglagen. Ett tillstånd hindrar inte heller ingripanden från andra myndigheter 

med stöd av annan lagstiftning så som exempelvis brand- eller 

arbetsmiljölagstiftningen. Innan miljöbalkens införande kunde också 

ingripanden ske med stöd av hälsoskyddslagen. Enligt förarbetena ska det 

fortfarande vara möjligt för en hälsoskyddsmyndighet att ingripa mot 

verksamhetsutövare som har tillstånd enligt miljöbalken när missförhållanden 

uppkommer på myndighetens område om inte frågan varit föremål för prövning 

av tillståndsmyndigheten, det samma gäller för kemikaliefrågor.
67

 Bengtsson 

pekar på att det är oklart om rättskraften omfattar frågor som var aktuella vid 

tillståndsprövningen men inte behandlats uttryckligen i själva tillståndet och att 

det troligtvis är så att bestämmelsen endast gäller frågor som reglerats i själva 

tillståndsbeslutet.
 68

  Han framhåller att oklarheterna tydligast framträder när 

tillståndet innehåller ett så kallat allmänt villkor vilket vanligen stadgar att 

verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden 

uppgett eller åtagit sig i ärendet sig. Även om domstolen har en 

utredningsskyldighet ex officio anser han att det är långtgående att anse att varje 

uppgift eller åtagande som förts på tal i målet eller förekommer i sökandens 

inlagor skulle omfattat av domstolens avgörande så att skyldigheten inte kan 

                                                 
66

 Detta gäller dock inte brådskande förbud eller förelägganden som är nödvändiga för att 

undvika det uppkommer ohälsa eller allvarlig skada på miljön. I vissa fall kan också 

förelägganden om säkerhetshöjande åtgärder vid en damm meddelas, se 26 kap. 9 § 4 st. och 

11 kap. 24 och 25 §§ miljöbalken. 
67

 1997/98:45 del 2, s. 252. 
68

 Bengtsson m.fl., kommentaren till 24 kap. 1 § miljöbalken. 



 

29 

 

skärpas eller lindras under andra förutsättningar än miljöbalken anger 

beträffande uttryckliga villkor. Han vidgår dock att gränsdragningen är oklar. 

Lindblom framhåller att även om bestämmelsen enligt ordalydelsen låter som 

att den begränsar rättskraften behöver så inte vara fallet.
 69

 Han menar att 

bestämmelsens lydelse kan jämföras med rättskraftsregeln i rättegångsbalken 

17:11  3 st. som lyder ”Ej må fråga, som sålunda avgjorts, ånyo upptagas till 

prövning”. Fråga är där liktydigt med ”saken” som både enligt Ekelöf och 

Olivecronas identitetskriterier innefattar betydligt mer än explicit avgjorda 

frågor och ger upphov till åtskilliga tillämpningsproblem. Det går alltså inte att 

dra några egentliga slutsatser om rättskraftens omfattning enbart med stöd av 

bestämmelsens ordalydelse. I förarbetena till 1 § 24 kap. miljöbalken uttalas att 

”Tillståndet ger alltså en trygghet. Den tillståndshavare som följer villkoren 

behöver normalt inte frukta att det allmänna ställer ytterligare krav med stöd av 

hänsynsreglerna, i vart fall inte beträffande sådana frågor som prövats vid 

tillståndsgivningen.”.
70

 Huvudregeln verkar alltså vara att verksamhetsutövaren 

är skyddad mot ingripanden från det allmänna och att det gäller undantagslöst 

beträffande frågor som prövats vid tillståndsgivningen. På samma sida kan man 

också läsa att ”Tillståndsbeslutet kommer att ha rättskraft endast i sådana frågor 

som beslutet omfattar”. Lindholm framhåller att för att förarbetena och lagtexten 

ska gå ihop krävs för att myndigheter ska kunna ingripa mot tillståndsgiven 

verksamhet att det gäller frågor som kunde ha prövats till följd av domstolens 

utredningsskyldighet och som kanske rent av var uppe till viss handläggning, 

men som domstolen inte tagit explicit ställning till i själva tillståndsdomen. 

Domstolen har alltid att beakta de allmänna hänsynsreglerna och detta utan 

särskild begränsning till vad som åberopats eller på annat sätt aktualiserats i 

rättegången eftersom ansökningsmål är indispositiva. Men om allt som omfattas 

av domstolens kompetens och utredningsskyldighet skulle avses med ”såvitt 

avses sådana frågor” skulle det inte återstå någon möjlighet för annan 

myndighet att agera enligt samma lag över huvud taget. Lindblom anser att en 

sådan effekt varken var avsedd eller är lämplig, däremot anser han att en fråga 

som redan reglerats i, inte genom, tillståndet inte bör kunna omprövas av annan 
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myndighet än domstol enligt samma lag som tillämpades vid 

tillståndsprövningen. 

Sammantaget måste rättslaget anses något oklart vad gäller den miljörättsliga 

rättskraftens omfattning. Att förelägganden och förbud kan riktas mot delar av 

en verksamhet som klart inte omfattas av tillståndet torde det inte råda någon 

tveksamhet kring. Lika klart är det att förelägganden och förbud inte kan riktas 

mot verksamhetsutövaren gällande frågor som uttryckligen reglerats i ett i 

tillståndet intaget villkor. De underliggande miljöskyddsskäl som är syftet med 

miljöbalken talar också för att det ska vara möjligt att meddela förelägganden 

och förbud gällande sådana frågor som inte specifikt reglerats, men som kunde 

ha prövats av domstolen och omfattas av det allmänna villkoret. I detta läge då 

inget klart svar kan ges av förarbeten, lagtext eller praxis är det rimligt att låta 

denna inställning som till viss del verkar ha accepterats i doktrinen få 

genomslag, speciellt då denna ligger i linje med det miljöskyddsintresse som 

ligger till grund för miljöbalken. Av rättssäkerhetsskäl vore ett förtydligande av 

rättsläget angeläget, den osäkerhet som nu präglar detta område medför att det är 

mycket svårt för verksamhetsutövare att förutsäga i vilken utsträckning de är 

skyddade mot ingripanden från tillsynsmyndigheterna. Osäkerheten medför 

också svårigheter för tillsynsmyndigheterna som riskerar att få lägga en stor del 

av sina redan begränsade resurser på de domstolsprocesser som uppkommer på 

grund av denna. 

3.5.1. Omprövning 

En viktig inskränkning i rättskraften för tillstånd som meddelas med stöd av 

miljöbalken är möjligheten att ompröva beslutade tillstånd. Tillstånds-

myndigheten får enligt 24 kap. 5 § miljöbalken ompröva tillstånd när det gäller 

en bestämmelse om tillåten produktionsmängd eller annan liknande bestämmelse 

om verksamhetens omfattning, samt ändra eller upphäva villkor eller andra 

bestämmelser eller meddela nya sådana. En sådan omprövning får ske om det 

förflutit tio år från det att tillståndet meddelades eller under vissa särskilda 

förutsättningar.
 

Har det ursprungliga beslutet genom ett senare beslut 

kompletterats eller har nya eller omprövade villkor meddelats bör tioårsfristen 

troligtvis räknas från detta beslut, så vitt avser omprövning i denna del. 
71
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Eftersom denna framställning endast behandlar äldre rättigheter och tillstånd 

finns ingen anledning att gå in på de speciella förutsättningarna då tio år med 

säkerhet har förflutit sedan tillståndsbeslutet eller sedan rättigheten uppkom. 

En viktig begränsning i möjligheten att ompröva tillstånd framgår av 5 § 5 st. 

24 kap miljöbalken som stadgar att ”Tillståndsmyndigheten får inte med stöd av 

denna paragraf meddela så ingripande villkor eller andra bestämmelser att 

verksamheten inte längre kan bedrivas eller att den avsevärt försvåras”. Detta 

innebär att villkoren i realiteten inte får innebära en återkallelse av tillståndet. 

Detta gäller inte enbart när föreskrifter eller villkor gör det omöjligt att fortsätta 

bedriva verksamheten utan också när de är så ingripande att de är nästan att 

likställa med att verksamheten inte längre kan bedrivas.
72

 I MÖD 2003:74 hade 

Kammarkollegiet begärt omprövning av ett sänkningsföretag
73

 för att säkerställa 

vissa lägsta vattenstånd till förmån för den allmänna naturvården. Mark- och 

miljööverdomstolen fann att Kammarkollegiets yrkande framstod som motiverat 

från allmän miljösynpunkt. Ett bifall till yrkandet skulle dock innebära att 

sänkningsföreningen skulle bli ansvariga för drift och skötsel av en 

dammanläggning. Domstolen fann att detta närmast ”var att likna vid en helt ny 

verksamhet med andra syften än den verksamhet som föreningen för närvarande 

bedriver och med högre ställda krav på tillståndshavaren”. Detta skulle 

innebära att den nuvarande verksamheten avsevärt skulle försvåras varför 

Kammarkollegiets yrkande avslogs.  

En annan situation när skyddsbestämmelsen aktualiseras är om de vid 

omprövningen meddelade villkoren skulle göra den fortsatta verksamheten 

ekonomiskt orimlig.
74

 Troligtvis utgör denna bestämmelse i praktiken en kraftig 

begränsning i möjligheten att ompröva äldre tillstånd och rättigheter, många 

vattenverksamheter som omfattas av dessa är mindre verksamheter där man kan 

tänka sig att de snabbt skulle bli ekonomiskt olönsamma om de skulle tvingas 

uppfylla moderna miljökrav. I vissa fall är det även möjligt att en omprövning 

skulle hindras av att villkoren skulle medföra att det är att likna vid en helt ny 

verksamhet, men detta är inte så troligt vad gäller vattenkraftföretag eftersom de 
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nya kraven på verksamheten oftast endast innebär en förändring utformning av 

de befintliga anläggningarna. 

En viktig skillnad mellan ett ansökningsmål och när en tillsmyndighet begär 

omprövning är att vid omprövningen är myndigheten att se som sökande. Detta 

innebär att verksamhetsutövaren inte behöver upprätta en miljökonsekvens-

beskrivning. Det är dock något oklart i vilken mån verksamhetsutövaren har 

utredningsskyldighet i omprövningsmål. Å ena sidan finns den grundläggande 

bevisskyldigheten i 2 kap. 1 § miljöbalken, å andra sidan har tillsmyndigheten 

som sökande en utredningsskyldighet enligt 22 kap. 1 § miljöbalken.
75

 Denna 

oklarhet föreligger inte vad gäller miljöfarlig verksamhet eftersom det framgår 

explicit av 24 kap. 2 a § miljöbalken att verksamhetsutövaren har utrednings-

skyldighet även i omprövningsmål vad gäller miljöfarlig verksamhet. 

Avsaknaden av en liknande bestämmelser för vattenverksamheter kan knappast 

leda till någon annan slutsats än att tillsynsmyndigheten har utrednings-

skyldighet i omprövningsmål för vattenverksamhet. Detta överensstämmer också 

med den ordning som gällde vid omprövning av vattenverksamhet enligt 

vattenlagen. Att det är tillsynsmyndigheten som är att se som sökande och som 

därmed har utredningsskyldighet i omprövningsmål av vattenverksamheter kan 

vara en av anledningarna till att omprövning av vattenverksamheter så sällan 

sker eftersom det är resurskrävande för tillsynsmyndigheterna. 

När ett tillstånd för vattenverksamhet omprövas enligt 24 kap 5 § har 

verksamhetsutövaren i vissa fall rätt till ersättning. Sådan ersättning ska endast 

lämnas om omprövningen medför förlust av vatten eller fallhöjd, eller medför en 

inskränkning i rätten att reglera vattnets avrinning.
76

 Andra åtgärder som medför 

kostnader för verksamhetsutövaren ersätts alltså inte. Reglerna kring ersättning 

vid omprövning av vattenverksamhet lyftes i princip oförändrade över från 

vattenlagen till miljöbalken. Detta är troligtvis anledningen till att de avviker 

från den allmänna principen att ingrepp av miljöhänsyn inte medför någon rätt 

till ersättning för den som utövar den miljöfarliga verksamheten.
77

 Ersättnings-

reglerna motiverades vid införandet av vattenlagen med rättssäkerhetsskäl då 
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verksamhetsutövaren tidigare planerat sin verksamhet efter tillståndsbeslutet 

men nu inte längre kunde bedriva sin verksamhet i samma omfattning.
78

 

Verksamhetsutövaren är dock skyldig att tåla en viss förlust eller 

inskränkning utan ersättning om förlusten eller skadan uppkommer på grund av 

omprövning till förmån för bland annat den allmänna miljövården. För 

vattenkraftverk innebär detta att verksamhetsutövaren får tåla en förlust på högst 

en femtedel och lägst en tjugondel av produktionsvärdet av den vattenkraft som 

enligt meddelat tillstånd kan tas ut vid kraftverket efter avdrag för den del av 

produktionsvärdet som är en följd av vattenregleringar. Vad gäller vatten-

reglering för kraftändamål får verksamhetsutövaren tåla en förlust på högst en 

femtedel och lägst en tjugondel av det produktionsvärde av den vattenkraft som 

enligt meddelade tillstånd kan tas ut vid varje kraftverk och som är en följd av 

regleringen. För andra vattenverksamheter får verksamhetsutövaren tåla en 

förlust på högst en femtedel och lägst en tjugondel av värdet av den 

vattenmängd, fallhöjd eller magasinsvolym som omfattas av tillståndet till 

verksamheten.
79

 

Hur stor andel av förlusten eller inskränkningen som ska bäras av 

verksamhetsutövaren fastställs i samband med att tillstånd för verksamheten 

meddelas. Domstolen har då att göra en ganska fri skälighetsbedömning när den 

ska bestämma värdet på den förlust som verksamhetsutövaren själv ska bära men 

ska vid denna beakta bland annat verksamhetens inverkan på vattenstånds- och 

avrinningsförhållandena, företagets fördelar och nackdelar från allmän synpunkt 

samt nyttan för tillståndshavaren.
80

 

Enligt 39 § miljöbalkens promulgationslag gäller för tillstånd meddelade 

enligt äldre vattenlagen eller äldre motsvarande bestämmelser istället att 

tillståndshavaren är skyldig att utan ersättning tåla förlusten eller inskränkningen 

till så stor del som motsvarar en tjugondel av det produktionsvärde eller det 

värde av vattenmängd, fallhöjd eller magasinsvolym som avses enligt ovan.  

3.5.2. Återkallelse 

Tillstånd kan också i vissa lägen helt eller delvis återkallas och den fortsatta 

verksamheten förbjudas. Detta kan enligt 24 kap. 3 § miljöbalken ske under 
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vissa speciella förhållanden, exempelvis om verksamhetsutövaren har vilselett 

tillståndsmyndigheten, inte följt tillståndet eller att verksamheten medfört 

olägenheter av väsentlig betydelse som inte förutsetts vid prövningen. För 

vattenverksamhet finns även möjligheten att återkalla ett tillstånd om underhållet 

av en vattenanläggning allvarligt har försummats eller om ett tillstånd att inverka 

på vattenförhållandena inte har utnyttjats under en längre tid och det kan antas 

att tillståndet inte heller kommer att utnyttjas. 

Vid tolkningen av paragrafens bestämmelser bör det enskilda intresset vägas 

mot miljöintresset på ett liknande sätt som görs enligt den allmänna regeln i 2 

kap. 7 § miljöbalken.
81

 Regeln är densamma beträffande tillstånd, dispens och 

godkännande, men tillämpas inte på samma sätt i de tre fallen; om exempelvis 

ett tillstånd framstår som särskilt betydelsefullt från verksamhetsutövarens 

synpunkt kan det krävas starkare skäl för återkallelse än när det till exempel 

gäller en dispens av begränsad betydelse för verksamheten. 

Som nämnts inledningsvis i kap 2.3 medför ett återkallat tillstånd inte 

nödvändigtvis att en vattenanläggning måste rivas ut eftersom rätten att 

bibehålla denna är en särskild rättighet. Om ett tillstånd återkallas enligt de 

speciella återkallelsereglerna för vattenverksamhet enligt ovan kan dock 

domstolen enligt 24 kap. 3 § 2 st. miljöbalken också återkalla rätten att bibehålla 

vattenanläggningen som då måste rivas ut. En återkallelse av ett tillstånd för 

vattenverksamhet ger till skillnad mot vad som gäller vid omprövning inte någon 

rätt till ersättning för verksamhetsutövaren. 

3.5.3. Allmänt om äldre tillstånds rättskraft 

Enligt 5 § miljöbalkens promulgationslag omfattas även äldre tillstånd av 

miljöbalkens rättskraftsregler vilket innebär att de omfattar alla slags tillstånd, 

godkännanden och dispenser enligt äldre lagstiftning som ersatts av 

miljöbalken.
82

 Dessa tillstånd ska anses vara meddelade enligt motsvarande 

bestämmelser i miljöbalken. Även sådana tillstånd som enligt den äldre 

lagstiftningen inte omfattades av den äldre lagstiftningens regler om rättskraft 

omfattas nu av miljöbalkens rättskraftsregler.  
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Det är något oklart vad som avses med att de äldre tillstånden ska anses vara 

meddelade enligt motsvarande bestämmelser i miljöbalken. Det skulle kunna 

vara så att skrivelsen är utformad som den är endast för att den ska 

korrespondera med rättskraftsregeln i 24 kap. 1 § miljöbalken som ju omfattar 

domar och beslut meddelade enligt miljöbalken. På detta sätt klargörs då att de 

äldre tillstånden omfattas av miljöbalkens rättskraftsregler. Att de äldre 

tillstånden ska anses vara meddelade enligt motsvarande bestämmelser i 

miljöbalken skulle dock i princip kunna innebära att de äldre tillståndens 

rättskraft ska anses vara lika omfattande som om de hade varit meddelade enligt 

miljöbalken. Darpö framhåller att detta alltså kan innebära att vissa äldre 

tillstånd har fått en fått en förstärkt rättskraft i och med miljöbalken, något som 

enligt honom måste ha varit en oförutsedd effekt.
 83

 Av förarbetena till 5 § 

miljöbalkens promulgationslag framgår att ”De [äldre tillstånden] skall anses 

som beslut meddelade med stöd av balken” och att ”Bestämmelsen innebär bl.a. 

att miljöbalkens omprövningsregler kan tillämpas på de gamla tillstånden.”
84

 I 

övrigt berörs inte rättskraftsfrågan för de äldre tillstånden. Något som troligtvis 

kan tolkas som att lagstiftaren inte avsett att utöka rättskraftens omfattning för 

äldre tillstånd. 

Ett rättsfall som ofta hänvisas till vad gäller frågan om äldre tillstånds 

rättskraft är MÖD 2003:134. I målet omfattades en enskild avloppsanläggning 

av ett tillstånd som meddelats 1984 enligt hälsoskyddslagen. Hälsoskyddslagen 

införlivades i miljöbalken vid dess införande. Miljönämnden i Kungälv 

meddelade sedermera förbud mot utsläpp från anläggningen 2001. 

Miljööverdomstolen konstaterade i domen att tillståndet förvisso omfattades av 

24 kap. 1 § miljöbalken men att dessa äldre tillstånd kan kategoriseras som 

allmänna förvaltningsrättsliga tillstånd, vilka enligt den äldre lagstiftningen inte 

hindrade att utsläppen reglerades i annan ordning. Detta skulle även fortsatt vara 

utgångspunkten för bedömningen av rättsverkan enligt 24 kap. 1 § vilket i sin tur 

innebar att tillsynsmyndigheten kunde ställa ytterligare krav med stöd av de 

allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken. Tillsynsmyndigheten behövde därför 

inte använda sig av det särskilda förfarandet för omprövning i 24 kap. 7 § 

miljöbalken utan kunde meddela ett föreläggande enligt 26 kap. 9 § miljöbalken. 
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Darpö drar den generella slutsatsen av domen att rättskraften av äldre 

tillståndsbeslut inte skulle vara mer omfattande än vad som följde av den äldre 

lagstiftningen.
85

 Detta är en rimlig tolkning eftersom vad som prövats i 

tillståndsmålet inte kan anses vara mer omfattande än vad som skulle beaktas i 

målet enligt den äldre lagstiftningen. Det finns då inget hinder mot att 

tillsynsmyndigheten ingriper med förelägganden eller förbud för att säkerställa 

att verksamhetsutövaren lever upp till de krav som ställs i miljöbalken. Hade 

frågan om utsläpp prövats i det ursprungliga tillståndsbeslutet är det rimligt att 

anta att domstolen hade kommit till en annan slutsats. Den äldre lagstiftningens 

rättskraftsregler berörs inte alls av domstolen och torde inte vara relevant för 

bedömningen enligt miljöbalken, istället är det precis som för tillstånd 

meddelade enligt miljöbalken, vad som har prövats som blir avgörande för 

rättskraftens omfattning. För att fastställa vad som har prövats måste dock även 

hänsyn tas till den äldre lagstiftningen utformning eftersom rättskraften inte kan 

vara mer omfattande än vad som skulle prövas enligt denna. 

En fråga som då uppkommer är om syftet med prövningen är relevant för 

bedömningen. Många äldre vattenkraftverksamheter har exempelvis villkor om 

vattenhushållning i sina tillstånd. Denna prövning har företagits för att tillse att 

inga motstående enskilda eller allmänna intressen kränks. Bland de allmänna 

intressen som har prövats har ofta miljöhänsynen varit av underordnad 

betydelse, exempelvis kan vid prövningen fisket endast ha beaktats ur en 

ekonomisk synpunkt. Om ett villkor om vattenhushållningen tagits in i tillståndet 

är det ändå svårt att argumentera för att detta inte skulle anses vara prövat med 

tanke på vad som framkommit om rättskraftens omfattning kap. 3.5 Detta trots 

att ingen egentlig miljöhänsyn tagits vid prövningen. Sådana villkor torde alltså 

som huvudregel omfattas av tillståndets rättskraft 

Äldre tillstånd som är giltiga enligt miljöbalkens omfattas också av 

miljöbalkens regler om omprövning och återkallelse.
86
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4. Äldre tillstånd och rättigheter för vatten-

verksamhet 

4.1. Inledning 

Av föregående kapitel framgick att det är vad som ursprungligen prövats vid 

tillståndsbeslutet eller domen som är avgörande för omfattningen av det äldre 

tillståndets eller den äldre rättighetens rättskraft. I detta kapitel kommer därför 

de äldre tillstånden och rättigheterna att redogöras för tämligen ingående. Fokus 

kommer att ligga på vad som prövats när de meddelades samt hur omfattande 

rättskraften var enligt den äldre lagstiftning som var gällande när de meddelades. 

Först kommer en kort historisk översikt över den vattenrättliga utvecklingen att 

presenteras. 

4.2. Historisk översikt 

I 1734 års lag fanns det, i likhet med vad som gällde enligt de landskapslagar 

den ersatte, inget krav på tillstånd för vattenverksamhet. Det var upp till 

markägaren själv att bedöma hur långt dennes rättigheter sträckte sig och denne 

hade ett strikt skadeståndsansvar för skador som uppkom på annans mark.
87

 Det 

fanns dock andra begränsningar vad gällde att uppföra kvarnar eller på annat sätt 

utnyttja vattenkraften. Under denna period rådde nämligen inte näringsfrihet i 

Sverige, denna skulle komma att införas gradvis med början under år 1846, och 

det kunde därför vara nödvändigt att få ett privilegiebrev utfärdat av 

kungamakten eller dess företrädare för att få bedriva näringsverksamhet. Dessa 

privilegiebrev, som utfärdades så tidigt som redan före 1350, hade till syfte att 

främja vissa näringsgrenar och skydda vissa personers äganderätt till fast 

egendom.
 88

  

Det var även möjligt för den som bedrivit verksamhet utan stöd av 

privilegiebrev att åberopa urminnes hävd som rättslig grund för verksamheten. 

Denna rättstitel uppkom genom grannarnas långvariga passivitet.  

Den första egentliga tillståndslagstiftningen för vattenverksamhet tillkom i 

slutet av 1800-talet genom dikningslagen 1879 och vattenförordningen 1880. 

Dikningslagen behandlade ”dikning och annan avledning av vatten”, det vill 
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säga det som idag kallas markavvattning, och kommer inte att behandlas 

ytterligare i denna framställning. Vattenförordningen däremot gjorde det möjligt 

för den som ville uppföra eller bygga om en damm att söka domstolsprövning av 

om företaget fick komma till stånd. En lämplig person skulle utses av domstolen 

för att ta tillvara det allmännas intresse vid prövningen. Domstolen skulle också 

genomföra en villkorsprövning och meddela de villkor som var nödvändiga för 

att ”annan i sin rätt däraf ej förnärmas”. Vattenförordningen var den första 

vattenrättsliga lagstiftningen som innebar att en samhällsekonomisk avvägning 

genomfördes vid tillståndsprövningen; om den skada som uppkom på annans 

mark var ringa i förhållande till den nytta som uppdämningen medförde fick 

uppdämningen ske mot att ersättning för skadan betalades.
89

 

År 1918 ersattes vattenförordningen av äldre vattenlagen. Det fanns två 

huvudsakliga syften med den nya lagen, dels eftersträvades en sammanhållen 

lagstiftning på det vattenrättsliga området, dels ville man möjliggöra en 

exploatering av Sveriges vattenkraftstillgångar för att tillgodose det ökade 

behovet av vattenkraft för elproduktion till följd av den snabba 

industrialiseringen som landet genomgick.
90

 Lagen möjliggjorde, tillsammans 

med den tekniska utvecklingen, en omfattande utbyggnad av vattenkraft-

produktionen.
91

 En tillståndsplikt infördes för uppförande eller förändrande av 

dammar samt vissa andra åtgärder som kunde ha märkbar inverkan på 

vattenståndet eller vattnets lopp samt för verksamheter där det inte var uppenbart 

att byggnaden inte påverkade allmän eller enskild rätt. För vattenverksamheter 

som inte omfattades av tillståndsplikten infördes en möjlighet att söka tillstånd. 

Genom den äldre vattenlagen infördes också en möjlighet att ompröva vissa 

större vattenkraftsanläggningar och vattenregleringar, så kallad nyprövning.
92

 

Nyprövningen innebar att nya villkor kunde uppställas för hur byggnaden kunde 

bibehållas och nyttjas och skulle ske i enlighet med den vid tidpunkten för 

nyprövningen gällande lagstiftningen. Nyprövning kunde ske första gången 55 

år efter att tillstånd meddelats och därefter var 40:e år. Genom lagen infördes 
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också vattendomstolarna som specialdomstolar för att pröva de vattenrättsliga 

målen. 

Den äldre vattenlagen ersattes 1983 av vattenlagen genom vilket det för första 

gången infördes en generell tillståndplikt för samtliga vattenverksamheter. Syftet 

med införandet av den nya lagen var främst att en förenkling och modernisering 

av regelsystemet skulle ske genom att gemensamma bestämmelser i största 

möjliga mån skulle tillämpas för olika typer av vattenverksamheter. Den äldre 

vattenlagens detaljerade regler ersattes också med mer allmänt hållna regler, för 

att möjliggöra en mer samlad bedömning av en vattenverksamhets lämplighet, 

bland annat från allmänna planerings- och samhällsekonomiska synpunkter samt 

för att kunna göra avvägningar mellan energipolitik och sysselsättningsmål i 

förhållande till naturvården, kulturmiljövården och friluftslivet. Den äldre lagen 

hade upplevts som alltför exploateringsinriktad och med den nya lagen avsågs 

att uppnå en rimlig avvägning mellan exploateringsintresset och motstående 

allmänna och enskilda intressen.
93

  Detta kom bland annat till uttryck genom 

lagens portalparagraf som stadgade att ”Vatten skall skyddas och vårdas som en 

gemensam naturtillgång”. Möjligheten att ompröva äldre tillstånd utökades 

också. Från och med 1987 när naturresurslagen infördes tillämpades också den 

vid prövningen av vattenverksamheter. Reglerna i naturresurslagen har införts i 

princip oförändrade i 3 och 4 kap. miljöbalken om hushållning med mark- och 

vatten. 

I det ursprungliga förslaget till miljöbalk som presenterades av 

Miljöskyddskommittén 1993 kvarstod vattenlagen som en separat lag vid sidan 

av miljöbalken på grund av de lagtekniska svårigheter det skulle innebära att 

införliva de vattenrättsliga bestämmelserna i miljöbalken. Detta var en av 

anledningarna till att en ny utredning tillsattes efter regeringsskiftet 1994.
94

  I det 

nya förslaget som slutligen kom att ligga till grund för den miljöbalk som 

infördes 1999 så införlivades de offentligrättsliga delarna av de vattenrättsliga 

reglerna i miljöbalken. Lösningen på den problematik som hade 

uppmärksammats i Miljöskyddskommitténs utredning blev att de civilrättsliga 

delarna av de vattenrättsliga bestämmelserna placerade i en annan lag, 

restvattenlagen, vid sidan av miljöbalken. Hur den nuvarande prövningen av 
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vattenverksamhet går till har redogjorts för i kap. 2. Miljöbalkens påverkan på 

vattenrätten har dock varit begränsad, faktiskt näst intill obefintlig. Detta främst 

på grund av att i princip alla vattenkraftverk och regleringsdammar har tillstånd 

enligt äldre rätt, endast 73 av totalt 3727 tillståndsgivna vattenkraftverk och 

regleringsdammar är prövade enligt miljöbalken.
 95

 Som redogjorts för ovan sker 

också omprövningar av dessa äldre verksamheter mycket sällan. 

4.3. Urminnes hävd 

Urminnes hävd är ett mycket gammalt rättsinstitut som har tillämpats i Sverige i 

vart fall sedan början av 1400-talet men förmodligen ännu tidigare.
96

 Under 

slutet av 1700-talet minskade betydelsen av urminnes hävd till följd av 

utvecklingen av lantmäteriverksamheten och den ökade tilliten till skriftliga 

handlingar.
97

 I lagberedningens förslag till ny jordabalk 1909 ansågs inte längre 

det ”dunkla och osäkra” rättsinstitutet uppfylla de krav på reda och klarhet som 

gäller sådana viktiga rättsförhållanden som hänför sig till fast egendom.
98

 Det 

dröjde dock till 1972 och införandet av jordabalken innan institutet avskaffades. 

Rättigheter grundade på tidigare uppkommen urminnes hävd har dock inte 

inskränkts genom införandet av den nya lagen.
99

 På senare tid har frågan om 

urminnes hävd åter aktualiserats på vattenrättsområdet eftersom många äldre 

vattenverksamheter är påbörjade innan tillståndsplikt infördes och utan särskilda 

privilegier eller med privilegier som inte längre går att bevisa. 

Verksamhetsutövare har då ofta gjort gällande att verksamheten bedrivs med 

stöd av urminnes hävd. 

 För att en verksamhet ska anses omfattas av urminnes hävd krävs att det inte 

längre går att skönja dess uppkomst. Något visst tidsmått har aldrig uppställts i 

lagstiftning, men det har framförts i doktrin, vilket senare fått stöd i praxis, att 

två mansåldrar ska ha passerat för att utminnes hävd ska anses ha uppkommit, 

vilket anses motsvara cirka 90 år.
 100

 Detta medför att endast anläggningar och 

verksamheter som tillkommit 90 år innan nya jordabalken infördes 1 januari 

1972 kan ha rättigheter som uppkommit med urminnes hävd som grund, det vill 
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säga anläggningar och verksamheter som tillkommit innan 1 januari 1882. 

Tidgränsen på 90 år är dock knappast exakt utan bör snarare ses som en rimlig 

uppskattning av två mansåldrar varför inte heller i januari 1882 bör ses som ett 

datum som definitivt avskär förutsättningarna för att rättigheter grundade på 

urminnes hävd kan ha uppkommit.  

I 15 kap. 1 § i 1734 års jordabalk löd bestämmelsen om urminnes hävd ”Det 

är urminnes hävd, där någon fast egendom eller rättighet i så lång tid okvald 

och obehindrad besuttit, nyttjat och brukat haver, att ingen minnes eller av 

sanna sago vet, huru hans förfäder eller fångesmän först därtill komne äro”. 

Lydelsen var oförändrad fram till dess att den upphävdes genom införande av 

vår nuvarande jordabalk. Grunden till urminnes hävd är en besittning eller ett 

utövande av en rättighet som varat så länge att dess ursprung inte kan utredas.  I 

den fortsatta framställningen kommer besittning av utrymmesskäl att användas 

även vad avser utövande av en rättighet. Hävdens skydd beror endast på denna 

besittning.
101

 Besittningen ska också vara ”okvald och ohindrad” vilket innebär 

att den inte ska ha ifrågasatts. Troligen innebär det inte att talan måste ha väckts 

för att besittningen ska ha ifrågasatts, men inte heller räcker det med allmänna 

missnöjesyttringar.
102

Därutöver krävs att besittaren varit i god tro om 

besittningens rättsenlighet, den som har insett eller bort inse att besittningen inte 

varit berättigat kan inte göra gällande urminnes hävd.
 103

 Den verksamhets-

utövare som åberopar en äldre rättighet som urminnes hävd har bevisbördan 

både för rättighetens existens och för dess omfattning. Vad gäller urminnes hävd 

föreligger av naturliga skäl inget krav på att uppvisa upplåtelsehandling. Istället 

kan bevisning föras om att vattenverksamhet har förekommit på fastigheten 

sedan lång tid tillbaka utan invändningar från motstående intressen.
 104

 

Det har historiskt varit, och är fortfarande, oklart om urminnes hävd är ett 

laga fång eller endast en presumtion om äganderätt som kan falla genom 

bevisning om obehörig åtkomst. Vid tillkomsten av 1734 års lag var 

uppfattningen att det rörde sig om ett laga fång den förhärskande åsikten bland 

svenska jurister. Därefter förändrades uppfattningen om innebörden av urminnes 

hävd från mitten av 1700-talet under inflytande av den tysk-romerska rätten där 
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presumtionsteorin fått genomslag.
105

 Sedan dess har båda ståndpunkterna haft 

företrädare. Om urminnes hävd utgör ett laga fång, avskär bevisning enligt 

reglerna för urminnes hävd varje invändning rörande en lägre tillbaka i tiden 

inträffad olaglighet vid åtkomsten. Är det däremot så att urminnes hävd endast 

utgör en presumtion kan tvärtom bevisning om tidigare olaglig åtkomst göra den 

urminnes hävden overksam. Undén framhåller dock att frågan är av begränsad 

betydelse eftersom presumtionen är synnerligen stark och faller endast genom 

bevisning om att fastigheten eller rättigheten olagligen övergått till svaranden. I 

NJA 2011 s. 109 som behandlar samernas rätt till renbete grundat på sedvana 

uttalade Högsta domstolen, efter att tidigare ha konstaterat att trots att äldre 

jordabalkens regler om urminnes hävd inte var direkt tillämpliga i målet kunde 

ändå viss vägledning från tillämpningen av det rättsinstitutet hämtas, att ”Enligt 

15 kap. 1 § gamla JB krävdes för urminnes hävd att besittningen varit ”okvald 

och ohindrad”. Ett liknande villkor bör ställas upp även för samernas 

sedvanerätt till vinterbete. Genom att framföra tydliga och välgrundade 

invändningar kan en markägare sålunda hindra att sedvanerätt uppkommer. 

När väl sedvanerätten har etablerats, kan sådana protester dock inte leda till att 

rätten upphör.” Detta kan tolkas som att domstolen anser att urminnes hävd idag 

anses vara ett laga fång även om rättlaget fortsatt måste anses vara oklart.  

Till skillnad från den 10-åriga och 20-åriga hävden som idag finns i 

jordabalken är objektet för urminnes hävd inte enbart fast egendom utan också 

rättigheter vilket framgår av lagtextens lydelse ”...fast egendom eller annan 

rättighet…”. De rättigheter som förutom äganderätt till fast egendom omfattas 

av urminnes hävd är servitut och servitutsliknande rättigheter.
106

 Av 

specialregler framgår att även vissa andra rättigheter så som fiske- och 

jakträttigheter kunnat vara föremål för urminnes hävd och av äldre rättspraxis att 

åtskilliga slag av rättigheter knutna till ägande av fast egendom ansetts kunna 

skyddas genom urminnes hävd.
 107

 Av speciellt intresse för det vattenrättsliga 

området är att det specifikt angavs i 15 kap. 3 § i 1734 års jordabalk att kvarn, 

kvarnställe eller annat vattenverk omfattades av reglerna om urminnes hävd.
108
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Det som avses med denna bestämmelse är troligtvis rätten att bibehålla 

vattenanläggningar, bedriva de vattenverksamheter som är nödvändiga för att 

utöva kvarnverksamhet samt även rätt att tillgodogöra sig annans vatten. af 

Klintberg framhåller i kommentaren till äldre vattenlagen att en särskild 

rättighet att förfoga över vattnet kan tillkomma en vattenbyggnads ägare.
109

 

Även om det vanligtvis är så att dessa rättigheter är av offentligrättslig natur kan 

de även ha uppkommit genom privaträttsligt avtal eller urminnes hävd. Det kan 

röra sig om rättigheter med avseende på vattenhushållningen, exempelvis att 

uppdämma eller innehålla vattnet till skada för motstående intressen. Det kan 

också röra sig om en rättighet att tillgodogöra sig vattnet som finns på annans 

fastighet, det vill säga rådighet över vatten på annans fastighet. Han framhåller 

att dessa rättigheter ofta har karaktären av servitut till förmån för den fastighet 

som vattenbyggnaden tillhör.  

De rättigheter på vattenområdet som uppkommit genom urminnes hävd är 

alltså troligtvis antingen kopplade till vattenbyggnadens ägare, vilket idag torde 

motsvaras av verksamhetsutövaren, eller den fastighet på vilken verksamheten 

bedrivs. Almquist framhåller att äganderätten i allmänhet kommer att växla 

mellan flera personer under hävdetiden.
110

 Det är då upp till den nuvarande 

innehavaren som åberopat urminnes hävd, samt samtliga tidigare fångesmän 

utom den äldsta, att om möjligt visa sin lagliga åtkomst till rättigheten eller 

äganderätten. Det har inte ansetts vara nödvändigt att rättigheten har varit i 

besittarens omedelbara besittning under hävdetiden utan den kan ha varit 

upplåten, på kortare eller längre tid, till andra personer. Almquist framhåller 

dock att detta kan leda till svårigheter med att bevisa att rättigheten varit i 

upplåtarens besittning.  

Äldre jordabalken, där urminnes hävd reglerades, var en utpräglat civilrättslig 

lagstiftning och institutet urminnes hävd är klart av civilrättslig natur. Det är 

avsett att reglera rättsförhållanden mellan enskilda; mellan markägare och andra 

rättighetshavare. Historiskt har urminnes hävd inte ansetts kunna åberopas 

gentemot staten enligt principen nulla prescriptio contra fiscum
111

. Äganderätt 

eller andra rättigheter kunde alltså inte förvärvas till kronojord genom urminnes 
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hävd. Detta har dock förändrats och enligt den numera gällande principen om att 

även staten är bunden av svensk civillag föreligger inte längre något sådant 

hinder mot att förvärva rättigheter genom urminnes hävd. Denna förändring ägde 

troligtvis rum under slutet av 1800-talet.
112

 Det torde således inte råda någon 

tvekan om att rättigheter grundade på urminnes hävd idag kan åberopas 

gentemot staten som fastighetsägare. Troligtvis innebar detta att urminnes hävd 

även kunde åberopas gentemot staten som företrädare för allmänna intressen 

eftersom rättigheter som uppkommit genom urminnes hävd senare kom att 

likställas med tillstånd enligt vattenlagarna, se kap. 5.2-5.4. 

4.4. Privilegiebrev 

Privilegiebrev utfärdades av kungamakten och dess företrädare redan före 1350 i 

syftet att främja vissa näringsgrenar och för att skydda vissa personers 

äganderätt till fast egendom.
113

 Det kunde röra sig om privilegiebrev som gav 

innehavaren rätt att bygga och driva kvarnar, dammar, stångjärnshammare eller 

liknande. Dessa gav i vissa fall verksamhetsutövaren rätt att råda över det vatten 

som behövdes för verksamheten. Ofta är det oklart vilken lagstiftning 

privilegiebreven är utfärdade med stöd av och de är ofta inriktade på de 

näringsrättsliga aspekterna och saknar därför någon närmare beskrivning av 

anläggningens utformning.
114

 

Privilegiebreven medförde inte en obegränsad rätt att fritt förfoga över 

vattnet.
115

 von Seth framhåller att enbart tilltåtelsen att begagna en damm inte i 

sig utan vidare kan ha inneburit en obegränsad rätt för ägaren att efter eget behag 

hushålla med vattnet vid dammen. För att en sådan rätt ska finnas krävs en 

uttrycklig bestämmelse i upplåtelsehandlingen eller avsyningsprotokollet. 

4.5. Vattenförordningen 

Genom vattenförordningen infördes 1880 en prövning för vissa typer av 

vattenverksamheter. Prövningen innebar att en fastighetsägare som ville 

tillgodogöra sig en vattenresurs genom uppförande eller ändring av något 

vattenverk hade en skyldighet att ansöka om prövning av om företaget fick 

komma till stånd. Om tillstånd meddelades fastställdes också villkor för 

                                                 
112

 Almquist, s. 192, med vidare hänvisning till NJA 1885 s. 357. 
113

 Inger, s. 16. 
114

 Lindqvist, 2013b, s. 39. 
115

 Lindqvist, 2013b, s. 43 och Von Seth, s. 3. 



 

45 

 

verksamheten.
116

 Med vattenverk jämställdes annan med dylikt verk jämförlig 

inrättning till vattens nyttjande om byggnad i vattnet.
117

 Tillståndplikten 

omfattade både vattenverk för vilket det fordrades dammbyggnader samt 

vattenverk som utan uppdämning tillgodogjorde sig vattnet och sedan återförde 

det till vattendraget. Inget undantag fanns för mindre företag.
118

 

Även om regleringen uppställde en skyldighet att söka tillstånd var det i 

praktiken ändå frivilligt eftersom det fanns en möjlighet att bygga på egen risk. 

En verksamhetsutövare som uppförde eller ändrade ett vattenverk utan att söka 

tillstånd riskerade alltså att få ändra eller riva ut byggnaden på yrkande av någon 

som lidit skada av vattenanläggningen. Men så länge byggnaden inte kränkte 

annans rätt eller allmänna intressen ansågs byggnaden vara laglig trots att 

prövning enligt vattenförordningen inte skett. Endast den som hade ett intresse 

av att undvika en framtida klandertalan hade alltså anledning av att söka 

tillstånd. 
119

 Tillstånd kunde också sökas efter att en anläggning blivit utförd. Det 

är oklart vad effekten blev om ett sådant tillstånd vägrades. 

Tillstånd fick inte meddelas om verksamheten medförde skada för någon 

annan som uppströms eller nedströms ägde mark, vattenverk eller annan 

egendom. Det enda, men mycket viktiga, undantaget från detta var enligt 6 § 

vattenförordningen om jord skadades genom uppdämning och den skada som 

uppkom var ringa. Uppdämningen fick då ändå ske om de fastighetsägare som 

skadades ersattes med 150 % av värdet på skadan.
120

 Detta var troligen den 

första regeln om en samhällsekonomisk avvägning vid tillståndsprövning av 

vattenverksamhet.  

Tillståndet innebar att verksamhetsutövaren var skyddad från all klandertalan 

från eventuella skadelidande, även om de skador som uppkom var helt 

oförutsedda.
121

 Genom tillståndsbeslutet fastslogs också hur mycket vatten som 

verksamhetsutövaren kunde använda utan att förnärma annans rätt. Detta var 

endast en fastställelse av verksamhetsutövarens rätt att utnyttja vattnet som den 

framgår av de gränser som fanns för denne, tredje man samt det allmänna att 

nyttja vattenresurserna. Tillståndet fastslog alltså endast verksamhetsutövarens 
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rätt att ur sin vattenrätt tillgodogöra sig vattenkraft. Det fanns dock två undantag 

från detta. Genom tillståndet kunde nya rättigheter skapas till förmån för 

verksamhetsutövaren både gentemot det allmänna, till exempel genom 

inkräktande på allmän flottled, och gentemot enskilda genom nya servitut till 

förmån förverksamhetsutövaren.
122

 Dessa nya servitut kunde endast uppkomma 

vid en prövning enligt ovan nämnda 6 § vattenförordningen. 

Tillståndets omfattning var själva anläggningen för tillgodogörandet av 

vattenkraften som verksamhetsutövaren genom tillståndet fick rätt att uppföra 

och för framtiden bibehålla. Till anläggningen hörde anordningar för dämning 

och ledande av vatten samt tillbehör till dessa så som luckor och 

manöverordningar. Även anordningar för flottning och fiskens vandring hörde 

till anläggningen. Vad som inte omfattades var däremot vattenhjul eller turbiner, 

maskiner för omsättning av vattenkraft till mekanisk kraft eller elektrisk energi 

eller byggnader där dessa maskiner var uppställda så som kvarnar eller 

kraftstationer.
123

 Ett tillståndbeslut enligt vattenförordningen innehöll villkor för 

hur byggnaden skulle uppföras samt regler om vattenhushållning för att inte 

förnärma annans rätt. Detta gällde särskilt storlek på dammluckor, under vilka 

tider dammluckorna skulle hållas öppna samt högsta och lägsta tillåtna 

vattennivå. Även de anordningar som behövdes för att tillgodose allmänna 

intressen, exempelvis fisktrappor, skulle vara intagana i tillståndsbeslutet. Av 

tillståndet skulle också framgå vilka nya rättigheter som konstituerades genom 

tillståndsbeslutet samt den ersättning som skulle utgå för skada på mark enligt 

ovan. 
124

 Tillståndet omfattade dock inte själva rätten till vattnet. Rätten till 

vattnet var en förutsättning för att sökanden skulle beviljas tillstånd. Skulle ett 

tillstånd ha meddelats under det felaktiga antagandet att rätten till vattnet tillkom 

sökanden bestod ändå rättskraften av tillståndet på det sätt att den som efter 

klandertalan frånvunnit sökanden rätten till vattnet istället kunde utnyttja 

tillståndet. Ett tillstånd var gällande mot envar och sedan anläggning blivit 

uppförd i enlighet med tillståndet kunde inte talan väckas med anspråk på 
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vattenbyggnadens utrivning eller ändring eller ersättning för skada som inte varit 

förutsedd och för vilken ersättning bestämts.
125

 

Det var alltså främst civilrättsliga frågor som prövades enligt vatten-

förordningen men den tilltänkta verksamheten fick inte heller kränka allmänna 

intressen. Det kunde röra sig om allmänna farleder som inte fick stängas eller 

om allmänna flottleder där flottning inte fick förhindras genom dammbyggnad. 

Där kungsådra
126

 fanns var också dammbyggnad tvungen att uppföras på så sätt 

kungsådran lämnades öppen för allmän samfärdsel, flottning, fiskens gång eller 

annat allmänt ändamål. Det fanns också särskilda föreskrifter som reglerade 

vissa tider under året när dammluckor skulle vara öppna. Enligt Åström avsåg 

förfarandet inte uteslutande, men i väsentlig mån, offentligrättsliga förhållanden 

och var därför förvaltningsprocessuellt till naturen.
127

 

4.6. Äldre vattenlagen 

Tillståndsplikten utökades genom äldre vattenlagen jämfört med vatten-

förordningen och tillstånd krävdes enligt den nya lagen för uppförande eller 

förändrande av damm samt andra åtgärder som kunde ha märkbar inverkan på 

vattenståndet eller vattnets lopp eller då det ej var uppenbart att byggnaden inte 

påverkade allmän eller enskild rätt.
128

 Detta kallades ”byggande i vatten”. Även 

vattenreglering som syftade till att bättre åstadkomma utnyttjande av vattenkraft 

krävde förprövning. I praktiken omfattades varje anläggning eller åtgärd av mera 

stadigvarande karaktär som berörde ett vattenområde av tillståndsplikten om 

denna anläggning eller åtgärd inte reglerades särskilt. De åtgärder som 

reglerades särskilt var vattentäkt, allmän farled samt allmän flottled. Dessa 

omfattas dock till stora delar av samma regler som gällde för byggande i 

vatten.
129

 Även för ändrings- eller reparationsarbeten på vattenbyggnad krävdes 

tillstånd, oavsett om dessa arbeten medförde någon förändring av vattenläget. 

För företag som inte omfattades av tillståndsplikten fanns det ändå möjlighet att 

söka tillstånd.  
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som tillkom det allmänna, av strömfåran i vissa större vattendrag och i denna fick som 

huvudregel flottning, sjöfart, fiskens vandring eller andra allmänna ändamål inte förhindras. 
127

 Åström, s. 18. 
128

 2 kap. 20 § äldre vattenlagen. 
129

 af Klintberg, s. 8.  
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Tillståndsprövningen enligt äldre vattenlagen var inriktad på den 

samhällsekonomiska tillåtligheten av vattenverksamheten, det vill säga om den 

samhällsekonomiska nyttan i tillräcklig utsträckning översteg kostnaderna för de 

nackdelar som den medförde. Till skillnad från vattenförordningen fanns i äldre 

vattenlagen omfattande möjligheter att tvångsvis ta annans mark eller vatten i 

anspråk om dessa krav på samhällsekonomisk nytta uppfylldes. Under tiden som 

lagen var i kraft genomgick den dock betydande ändringar som innebar att 

naturvårds- och andra bevarandeintressen stärktes.
130

  

Enligt 2 kap. 2 § äldre vattenlagen skulle en byggnad i vatten utföras så att 

ändamålet uppnås med minsta intrång och olägenhet för annan om detta kan 

uppnås utan oskälig kostnad. Med annan avsågs såväl enskilda som allmänna 

intressen. Med bestämmelsen avsågs främst att om två kostnadsmässigt 

likvärdiga möjliga utföranden av byggnaden fanns, skulle det som medförde 

minst intrång för annan väljas. Så länge det inte var oskäligt kunde dock även 

fördyrande utföranden väljas. Med oskäligt avsågs främst ekonomiska aspekter, 

en lönsamhetsminskning fick oftast godtas, men åtgärderna fick inte vara så 

fördyrande att ändamålet förfelades. Bestämmelsen avsåg endast utförandet av 

en anläggning och kunde inte påverka om tillstånd skulle meddelas eller ej. Den 

kunde dock bli avgörande för vilken omfattning av den sökta vatten-

verksamheten som tilläts.
131

 Den samhällsekonomiska avvägningen kommer 

tydligt till uttryck i 2 kap. 3 § äldre vattenlagen. I den stadgades att byggande i 

vatten inte fick medföra skada eller intrång på annan tillhörig egendom, utan att 

nyttan därav efter avdrag för byggnadskostnaderna uppgår till ett värde av två 

gånger skadan eller intrånget på annans egendom, eller tre gånger skadan eller 

intrånget vad gäller åker och äng. Beviljades tillstånd skulle skada och intrång 

ersättas i sin helhet eller med 150 % beroende på vilken typ av egendom som 

skadades.
132

  

Skulle byggande i vatten medföra att ett avsevärt antal bofasta personer 

förlorade sina bostäder, att större fabrik eller annan anläggning måste nedläggas, 

att odlad jord till en betydande omfattning sattes under vatten eller att 
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 SOU 1981/82:130, s. 66. 
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 af Klintberg, s. 12 f. 
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 48 och 49 §§ äldre vattenlagen. 
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fiskerinäringen
133

 led väsentlig skada fick inte tillstånd beviljas trots att de 

ekonomiska förutsättningarna var uppfyllda. Det samma gällde om byggandet 

skulle medföra en bestående förändring av naturförhållanden varigenom 

väsentligt minskad trevnad för närboende eller betydande förlust för landets 

djur- eller växtvärld var att befara. Skyddet för landets djur- och växtvärld var en 

uttalad naturskyddsbestämmelse och var inte beroende av de hotade djuren och 

växternas ekonomiska värde. Skyddet aktualiserades dock endast när det hotade 

naturskyddsintresset avsåg något sällsynt och därför mer eller mindre oersättligt. 

Bestämmelsen förhindrade alltså inte byggande även om detta exempelvis 

väntades leda till förstörande av fiskstammen i en älv så länge samma fiskart 

förekom i under liknande förhållanden i andra älvar i landet.
134

 Om byggnaden 

ansågs vara av synnerlig betydelse för näringslivet, orten eller i övrigt från 

allmän synpunkt kunde regeringen trots detta bevilja tillstånd. Den som uppförde 

en byggnad i vatten hade också en skyldighet att uppföra och underhålla 

anordingar för att underlätta fisken framkomst, reglera vattenflödet på ett sådant 

sätt att minsta möjliga skada på fisket uppkom samt följa andra föreskrifter för 

att skydda fisket. Sådana andra föreskrifter kunde bland annat röra sig om att 

betala en avgift för att annan skulle vidta åtgärder för att skydda fisket, 

exempelvis en fiskevårdsförening.
135

  

Vattendomstolen kunde i tillstånd meddela särskilda bestämmelser om 

vattenhushållning, vilka främst reglerade högsta och lägsta tillåtna vattenstånd 

samt största och minsta tillåtna vattenföring. En tillståndsdom behövde inte 

innehålla sådana villkor utan dessa meddelades endast där domstolen fann det 

erforderligt.
136

 Dessa villkor kunde omprövas av vattendomstolen på begäran av 

verksamhetsutövaren eller annan för att uppnå bättre utnyttjande av 

vattenkraften i denne tillhörligt strömfall. Saknades sådana villkor eller om 

villkoren var ofullständiga kunde vattendomstolen på talan av enskild som led 

skada av den dåvarande vattenhushållningen meddela sådana villkor.
137

 

Ett tillstånd enligt äldre vattenlagen gällde enligt 2 kap. 22 § äldre vattenlagen 

mot envar och innebar en rätt att uppföra och för framtiden bibehålla 
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 Detta var endast ett skydd för den ekonomiska verksamheten och inte för fiskbestånden, 

det är alltså inte en djurskyddsbestämmelse. Se af Klintberg, s. 35. 
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 af Klintberg, s. 36. 
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 af Klintberg, s. 61 f. 
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 af Klintberg, s. 141. 
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 2 kap. 30 §. äldre vattenlagen. 
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anläggningen. Detsamma gällde för anläggningar som hade samband med denna 

samt de villkor som fastställdes för vattenhushållningen. I likhet med vad som 

gällde i vattenförordningen erhöll tillståndshavaren i princip klanderfrihet med 

avseende på vad som prövats i tillståndet. Även om vattendomstolen gjort en 

felaktig bedömning var tillståndshavaren skyddad mot att behöva utriva eller 

ändra byggnaden. Detta dock först efter en tid, som fastslogs av vattendomstolen 

i tillståndsbeslutet, på mellan fem och tolv år. Innan denna tid förflutit kunde 

enskilda som på lidit skada väcka talan om ersättning eller om skadan var 

betydande, ändring av byggnaden om inte detta inte medförde betydande 

olägenheter för verksamhetsutövaren.
138

På samma sätt som enligt vatten-

förordningen omfattades inte heller äganderätt till mark eller vattenområde av 

tillståndets rättskraft förutom de tvångsrättigheter som skapades genom 

tillståndsdomen.
139

  

Genom den äldre vattenlagen infördes också en möjlighet att ompröva vissa 

större vattenkraftsanläggningar och vattenregleringar, så kallad nyprövning.
140

 

Vid en nyprövning kunde nya villkor meddelas för en befintlig 

vattenkraftsanläggning. Denna nyprövning kunde påkallas både av verksamhets-

utövaren och av det allmänna. Yrkanden om en sådan prövning kunde 

framställas först 55 år efter att byggnaden enligt tillståndet skulle vara 

färdigställd och därefter var 40:e år. En sådan nyprövning skulle ske enligt den 

lagstiftning som var gällande för meddelande av villkor i samband med 

byggande i vatten när omprövningen skedde. Verksamhetsutövaren hade efter 

det att nya villkor meddelats fem år på sig att uppfylla dessa. Om den 

värdeminskning som uppkom på grund av de nya villkoren uppgick till mer än 

en fjärdedel av den vattenkraft som producerades vid anläggningen ersattes den 

överskjutande delen av det allmänna.  

I 1 kap. 5-13 §§ äldre vattenlagen fanns regler om kungsådra. Dessa regler 

innebar att i vattendrag där det fanns kungsådra
141

 var verksamhetsutövaren 

skyldig att utan ersättning avstå en tredjedel av vattenmängden eller 

vattenkraften till förmån för vissa allmänna intressen, exempelvis fiskets 
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  2 kap. 24 § äldre vattenlagen. 
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 af Klintberg, s. 119. 
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 4 kap. 5-8 §§ äldre vattenlagen. 
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tillgodoseende och förbättrandet av allmän farled. Medförde en nyprövning en 

värdeminskning skulle värdet av det vatten som tillkom det allmänna enligt 

bestämmelserna om kungsådra avräknas från den ersättning som utgick till 

verksamhetsutövaren.  

Utanför bestämmelserna om nyprövning fanns också en möjlighet att meddela 

nya villkor till skydd för fisket. Var de anordningar eller meddelade föreskrifter 

för skyddet av fisket som föreskrivits i tillståndsbeslutet ”mindre tjänliga” 

kunde vattendomstolen på ansökan av tillsynsmyndighet meddela nya sådana 

villkor. Dessa villkor fick dock inte medföra en väsentlig kostnad eller olägenhet 

för verksamhetsutövaren utöver de tidigare villkoren. Det kunde alltså endast bli 

fråga om ändringar inom den ungefärliga ramen för de i tillståndsdomen 

beslutade villkoren.
142

  

4.7. Vattenlagen 

I förhållande till äldre vattenlagen utökades kravet på tillståndsprövning något i 

1983 års vattenlag till att som huvudregel omfatta samtliga vattenföretag. Endast 

vattenföretag som uppenbart inte medförde skada på allmänna eller enskilda 

intressen undantogs från tillståndsplikten.
143

 Vattenlagens definition av vatten-

företag har legat till grund för definitionen av vattenverksamhet i miljöbalken 

och omfattade samma anläggningar och åtgärder (se kap. 2.2). 

De allmänna förutsättningarna för vattenverksamheter reglerades i lagens 

tredje kapitel. Ett av huvudsyftena med den nya vattenlagen var att möjliggöra 

en samlad prövning av vattenföretagens lämpliget och att passa in dessa i 

samhällsplaneringen. Genom mer generella tillåtlighetsregler, till skillnad från 

äldre vattenlagens strikta uppbyggnad, avsågs en sådan helhetsbedömning kunna 

uppnås.
144

 Mer generella tillåtlighetsregler var också nödvändigt för att reglerna 

skulle kunna tillämpas på samtliga typer av vattenföretag. Genom 3 kap. 1 § 

vattenlagen infördes en lokaliseringsprövning; ett vattenföretag fick inte komma 

till stånd om det med hänsyn till valet av plats eller på något annat sätt mötte 

hinder från allmänna planeringssynpunkter. Regeln liknar till sin utformning den 

lokaliseringsprövning sin idag finns i 2 kap. 6 § miljöbalken. Det är något oklart 

i vilken mån miljöhänsyn kunde beaktas enligt denna bestämmelse. Klart är att 
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hänsyn skulle tas till de riktlinjer som fastställts inom ramen för den fysiska 

riksplaneringen
145

 i bedömningen. Det är dock oklart i vilken mån miljöhänsyn 

som inte kommit till uttryck där eller kommunala planer kunde beaktas i 

tillståndsprocessen, troligtvis var denna möjlighet liten.
146

 Byggnader eller 

anläggningar som utgjorde vattenföretag fick inte heller strida mot fastställd 

generalplan, stadsplan eller byggnadsplan.
147

 Mindre avvikelser fick dock 

förekomma om de var förenliga med planens syfte. Även andra bestämmelser 

för bebyggelse eller annan användning av mark- eller vattenområden skulle tas 

hänsyn till vid prövningen. Detta gällde inte endast för byggnader och 

anläggningar utan för vattenföretaget som helhet. Exempelvis skulle 

naturvårdslagen och föreskrifter meddelade med stöd av denna beaktas. 

Vattenföretag kunde därför inte komma till stånd inom nationalpark. Inom 

naturreservat kunde dock vattenföretag tillåtas om det kunde utföras så att syftet 

med naturreservatsföreskrifterna inte motverkades.
148

  

I väsentliga delar byggde tillståndsprövningen enligt vattenlagen på samma 

principer som äldre vattenlagen. Ett vattenföretag fick inte komma tillåtas om 

någon skada eller olägenhet av större betydelse därigenom uppkom för allmänna 

intressen. I denna bedömning skulle inte enbart själva vattenföretaget bedömas 

utan även annan verksamhet kopplad till detta.
149

 Syftet med den generella 

utformningen av bestämmelsen var att i större utsträckning än tidigare kunna 

beakta de sammanlagda olägenheterna. Avsikten var dock inte att göra något 

avsteg från de grundsatser om skydd för allmänna intressen som fanns i äldre 

vattenlagen.
150

 I likhet med tidigare fanns också en möjlighet för regeringen att 

trots denna bestämmelse tillåta vattenföretaget om det var av synnerlig betydelse 

från allmän synpunkt. En samhällsekonomisk bedömning gjordes också; endast 

om fördelarna från allmän och enskild synpunkt övervägde kostnaderna samt 

skadorna och olägenheterna fick ett vattenföretag komma till stånd. Även denna 
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 Den fysiska riksplaneringen var en process genom vilken inventering, dokumentation, 

remittering och beslut kring rikets geografiska naturresurser och befintlig mark- och 

vattenanvändning ägde rum från slutet av 1960-talet till 1987. Syftet var att 
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bestämmelse fick en generellare formulering med syftet att möjliggöra en 

helhetsbedömning i friare former. Reglerna om åtgärder för att skydda fisket var 

också i princip oförändrade från äldre vattenlagen.  

En vattenverksamhet fick inte komma till stånd om den medförde en 

olägenhet av större betydelse för allmänna intressen. De intressen som avsågs i 

denna bestämmelse var oförändrade från äldre vattenlagen, den avsåg alltså 

främst att skydda andra näringar. Som tidigare fick inte heller byggandet orsaka 

en sådan ändring av naturförhållandena att det medförde en väsentligt minskad 

trevnad för närboende eller betydande förlust från naturskyddssynpunkt. 

Samhällsnyttiga vattenverksamheter fick dock komma till stånd efter att 

regeringen prövat dispensen även om verksamheten medförde stora skador. Det 

fanns således en tydlig exploateringsinriktning även i 1983 års vattenlag trots 

ambitionen om ett utökat miljöskydd. 

Ett meddelat tillstånd för vattenverksamhet gällde enligt vattenlagen mot alla, 

så vitt gällde frågor som enligt vattenlagen var att pröva i ett sådant mål. Det 

förhindrade dock inte att prövning skedde i annan ordning, exempelvis 

bygglovsprövning, eller ingripande från andra myndigheter enligt exempelvis 

brand- eller arbetsskyddslagstiftningen. Tillståndshavaren var fri från klander i 

fråga om rätten att uppföra och bibehålla vattenföretaget med tillhörande 

anordningar och tillståndet innefattade också en ovillkorlig rätt för 

tillståndshavaren att tillgodogöra sig vattnet i enlighet med tillståndet.
151

 Ett 

beviljat tillstånd gällde i princip för all framtid. 

Genom vattenlagen utökades möjligheterna att ompröva tillstånd för 

vattenverksamhet gentemot vad som tidigare gällde enligt äldre vattenlagens 

regler om nyprövning. Dessa regler överfördes i princip oförändrade till 

miljöbalken. För en redogörelse för dessa, se kap. 3.5.1. Reglerna om 

omprövning gällde enligt 13 § vattenlagens promulgationslag även äldre tillstånd 

och sådana särskilda rättigheter att förfoga över vattnet som avsågs i 2 kap. 41 § 

äldre vattenlagen.
152

 

Från och med 1991 var den som sökte tillstånd också skyldig att upprätta en 

miljökonsekvensbeskrivning. Denna var dock långt ifrån så omfattande som den 

nuvarande prövningen enligt miljöbalken och innebar att alternativa 
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lokaliseringar och utformningar skulle redovisas samt att det så kallade 

nollalternativet skulle redovisas.
153
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 12 § förordning (1991:738) om miljökonsekvensbeskrivningar. 
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5. Äldre tillstånds giltighet enligt miljöbalken 

5.1. Inledning 

De äldre tillstånden och rättigheternas fortsatta giltighet blir till stor del beroende 

av de många övergångsbestämmelser som har reglerat hur äldre tillstånd och 

rättigheter hanteras vid införande av ny lagstiftning. I detta kapitel kommer, i 

syfte att försöka klargöra om dessa äldre tillstånd och rättigheter är giltiga idag, 

att redogöras för dessa övergångsbestämmelser samt praxis på området. För 

tydlighetens skull kommer dessa att behandlas i kronologisk ordning.  

5.2. Vattenförordningens övergångsbestämmelser 

När vattenförordningen infördes 1880 beslutades att rättigheter grundade på 

privilegiebrev inte skulle påverkas av förordningen. Av 25 § vattenförordningen 

framgick att ”Genom denna förordning göres ej rubbning i den rätt och frihet, 

som bergverk, qvarnar och fiskeverk förunnad är, ej heller annan rättighet att 

vattendrag stänga eller uppdämma eller i öfrigt öfver vattnet förfoga.” Detta 

stadgande tog omedelbart sikte på sådana anläggningar som hade privilegier att 

förfoga över vatten.
154

 Vattenverksamhet som bedrevs enligt privilegiebrev eller 

andra rättigheter omfattades alltså inte av tillståndsplikten. 

Vad gäller hur vattenförordningen förhöll sig till rättigheter grundade på 

urminnes hävd ändrades beredningens förslag till utformning av 25 § efter att 

Högsta domstolen och riksdagen yttrat sig. Riksdagen anförde i sitt yttrande att 

det ”…dels ock istället för ’annan lagligen tillkommen rättighet’ sättes ’annan 

rättighet’, det senare på det att ingen tvekan må kunna uppstå, att icke till 

afsedd rättighet ska hänföras även den, som grundas å urminnes hävd”. Detta 

uttalande kan tolkas som att riksdagen avsett att förtydliga att rättigheter 

grundade på urminnes hävd var sådana rättigheter som omfattades av stadgandet. 

Ett senare uttalande av justitierådet von Seth att en sådan rättighet som avses i 

25 § ”…kan uppkomma äfven genom urminnes hävd torde vara otvifvelaktigt ” 

samt att det i senare praxis fastslogs att även rättigheter som grundas på 

urminnes hävd omfattas talar starkt för en sådan tolkning.
155

 Således omfattades  

sannolikt inte heller verksamheter vars rättigheter grundades på urminnes hävd 
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av tillståndsplikten i vattenförordningen. Med tanke på att vattenförordningens 

tillståndsplikt främst omfattade civilrättsliga frågor är detta inte särskild oväntat, 

verksamheter som bedrivits så länge att deras rättigheter uppkommit genom 

urminnes hävd eller enligt meddelade privilegier hade då redan erhållit de 

rättigheter gentemot omkringliggande fastighetsägare som krävdes för att 

bedriva verksamheten. Att då ansöka om ett tillstånd skulle då varit överflödigt. 

5.3. Äldre vattenlagens övergångsbestämmelser 

Enligt 5 § äldre vattenlagens promulgationslag omfattade reglerna om 

vattenhushållning och vattenframsläppning enligt äldre vattenlagen i huvudsak 

även vattenbyggnad som tillkommit enligt äldre lag. I 2 kap. 41 § äldre 

vattenlagen gjordes dock ett viktigt undantag, liknande det som tidigare hade 

gjorts i vattenförordningen, för det fall en särskild rättighet att förfoga över 

vattnet tillkom ägaren till vattenbyggnaden. Stadgandet avsåg exempelvis 

rättigheter att uppdämma eller innehålla vattnet till skada för motstående 

intressen. Det rörde sig alltså om rättigheter av servitutsliknande karaktär. De 

avsedda rättigheterna omfattade också rätten att tillgodogöra sig vatten som 

fanns på annans fastighet och även förfoganderätt som en förutsättning för 

tillstånd att bygga i vatten, det vill säga rådighet.
156

 Strömberg framhåller dock 

att det uppenbart inte enbart rör sig om en rådighetsbestämmelse.
157

 Detta 

eftersom rättigheterna som reglerades av bestämmelsen befriade 

rättighetshavaren från tillståndsplikten. Främst avsågs med paragrafen sådana 

offentligrättsliga rättigheter som grundar sig på privilegiebrev, dom, 

skattläggning eller annan offentlig handling. Rättigheten kunde dock även ha 

uppkommit genom privaträttsligt avtal eller grundas på urminnes hävd.
158

 

Den som påstod sig ha en sådan särskild rättighet hade bevisbördan för att 

styrka denna och dess innehåll. Vid bedömande av innehållet i sådana särskilda 

rättigheter togs stor hänsyn till vattenmetoder och driftsbehov vid tiden för 

rättighetens tillkomst. Eftersom rättigheten även kunde grundas på urminnes 

hävd kunde bevisning föras genom utredning om att viss vattenhushållning 
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sedan lång tid tillbaka tillämpats vid byggnaden utan invändning från 

motstående intressen.
159

 

Dessa rättigheter utgjorde dock inget skydd mot utövandet av de 

tvångsrättigheter som kan aktualiseras när en ny vattenverksamhet ska påbörjas. 

När ersättning för dessa skador skulle bestämmas togs dock hänsyn till de 

fördelar som dessa särskilda rättigheter innebar vilket kunde innebär en högre 

ersättning. I övrigt var de skyddade från inskränkningar i rätten att förfoga över 

vattnet. Enligt 4 kap. 1 och 2 §§ äldre vattenlagen omfattades inte byggnader 

som uppförts med stöd av äldre lag av reglerna om nyprövning såvida inte den 

uttagna vattenkraften ökats till följd av nybyggnad eller vattenreglering enligt 

äldre vattenlagen.
160

 

5.4. Vattenlagens övergångsbestämmelser 

När vattenlagen ersatte den äldre vattenlagen 1983 stadgades i 7 § vattenlagens 

promulgationslag att ”Genom 2 kap. 2 och 3 §§ nya vattenlagen inskränks inte 

den rätt som före ikraftträdandet av den nya vattenlagen till någon på grund av 

dom, urminnes hävd eller någon annan särskild rättsgrund eller enligt 1 kap. 2 § 

andra stycket andra meningen vattenlagen (1918:523)”. Med särskild rättsgrund 

avsågs till exempel rättighet som uppkommit genom lantmäteriförrättning, 

privilegiebrev eller skattläggning.
161

 Bestämmelsen förtydligar troligtvis endast 

att bestämmelserna i 2 kap. vattenlagen om rådighet över en fastighets vatten 

inte innebär några inskränkningar i tidigare förvärvad rådighet till vatten. 

Av större intresse för äldre tillstånd är att det av 19 § vattenlagens 

promulgationslag framgick att huvudregeln var att ett tillstånd enligt 

”…vattenlagen (1918:523) eller motsvarande äldre bestämmelser…” skulle med 

avseende på vad som föreskrivs i 15 kap. vattenlagen anses som ett tillstånd 

enligt den nya lagen och ingen ny tillståndsprövning krävdes alltså för att 

fortsätta bedriva verksamheter med tillstånd enligt vattenförordningen eller äldre 

vattenlagen. Detta innebar också att rättskraftsreglerna i 15 kap. blev tillämpliga 

även för dessa äldre tillstånd samt att de även omfattas av de möjligheter till 

omprövning som lagen gav. Vissa avvikelser om inom vilken tid omprövning får 

ske framgick dock av 20 § vattenlagen. Även sådana rättigheter som enligt 2 
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kap. 41 § äldre vattenlagen jämställdes med tillstånd omfattades av 

bestämmelsen. Det ansågs vid lagens införande att även sådana rättigheter måste 

kunna ändras för att tillgodose enskilda och allmänna intressen. Det trots att 

starka rättssäkerhetsskäl och grundsatsen att en verksamhetsutövare i förväg ska 

kunna bedöma konsekvenserna av sitt handlande talade emot detta.
162

 Lindqvist 

anför att det annars förefaller som att utgångspunkten i propositionen är att dessa 

rättigheter gäller för all framtid.
163

 

Äldre rättigheter fick på några punkter en starkare ställning än tillstånd 

meddelade enligt vattenlagen.
164

 Exempelvis var den förlust verksamhets-

utövaren var tvungen att tåla vid omprövning endast 5 %, jämfört med normala 

5-20 %. Omprövning fick också endast ske först 1992 och det måste då har gått 

minst 30 år sedan verksamheten senast prövades.  

5.5. Miljöbalkens övergångsbestämmelser 

Av 5 § miljöbalkens promulgationslag följer att tillstånd, godkännanden, 

lagligförklaringar, undantag, dispenser, m.m ska fortsätta att gälla, om de har 

meddelats genom beslut enligt bestämmelser i en lag som upphävdes vid 

miljöbalkens införande eller motsvarande bestämmelser i äldre lag eller enligt 

föreskrifter som har meddelats med stöd av sådana bestämmelser. De äldre 

tillstånden ska anses vara meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i 

miljöbalken. Detta innebär att reglerna i 24 kap. miljöbalken om rättskraft och 

omprövning ska tillämpas på äldre tillstånd och rättigheter.
165

 Omfattningen och 

tolkningen av paragrafen blir, av naturliga skäl, helt avgörande för hur de äldre 

tillstånden och rättigheternas giltighet ska avgöras.  

Vad gäller tillstånd som beslutats enligt de båda vattenlagarna samt 

vattenfördningen så torde det inte råda några tveksamheter om att de utgör 

sådana beslut som avses i 5 § miljöbalkens promulgationslag. Dessa äldre 

tillstånd utgör alltså giltiga tillstånd som fortsatt gäller och omfattas av 

miljöbalkens rättskraftsregler. 

Vad gäller rättigheter grundade på urminnes hävd och privilegiebrev är 

rättsläget mer oklart. Av 34 § miljöbalkens promulgationslag framgår att 
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omprövning kan göras av en sådan särskild rättighet att förfoga över vatten som 

avses i 2 kap. 41 § äldre vattenlagen. Det är oklart hur bestämmelserna i 34 § 

förhåller sig till bestämmelserna i 5 §. Skulle det vara så att de särskilda 

rättigheterna omfattas av 5 § är det svårt att motivera att dessa särskilt nämns i 

34 §. Rent språkligt är det också svårt att passa in de särskilda rättigheterna i 5 § 

ordalydelse. Knappast någon av de särskilda rättigheterna kan sägas vara 

meddelade enligt motsvarande bestämmelser i äldre lag. Vad gäller rättigheter 

grundade på urminnes hävd rör det sig inte om rättigheter som meddelats vid ett 

specifikt tillfälle utan snarare om rättigheter som uppkommit efter betydande 

tid.
166

 Strömberg anför dock att den uppkomna oklarheten vad gäller de särskilda 

rättigheterna troligtvis är ett resultat av ett förbiseende från lagstiftarens sida då 

de särskilda rättigheternas rättskraft över huvud taget inte diskuteras i 

miljöbalkspropositionen, vilket hade varit motiverat om en förändring av 

rättsläget hade avsetts vad gäller dessa rättigheters rättskraft.
167

 Att en regel 

liknande den i 19 § vattenlagens promulgationslag saknas skulle då vara ett rent 

förbiseende från lagstiftarens sida. En annan möjlighet är att 34 § tillkommit för 

att förtydliga att de särskilda rättigheterna faktiskt kan omprövas enligt 

miljöbalken vilket implicerar att de har rättskraft eftersom de annars inte skulle 

behöva omprövas. Som nämnts ovan hade dessa särskilda rättigheter enligt den 

äldre vattenlagstiftningen en starkare ställning än tillstånd meddelade enligt 

denna lagstiftning just vad gällde verksamhetsutövarens skydd mot att 

verksamheten omprövades. Lindqvist anför att mot bakgrund av att de särskilda 

är rättigheterna, som nämnts ovan, knappast faller in under 5 § ordalydelse är det 

rimligast att se 34 § som ett förtydligande och ett klargörande av att 

miljöbalkens rättskraftsregler är tillämpliga även för de särskilda rättigheterna.
168

 

Med tanke på den historiska utvecklingen som ligger till grund för den 

vattenrättsliga lagstiftningen idag torde detta vara den rimligaste förklaringen till 

att lagen utformats på detta sätt. Med denna tolkning är således rättigheter 

grundade på urminnes hävd och privilegiebrev giltiga enligt miljöbalken. 

Alternativet att de inte skulle omfattas av rättskraftsreglerna men av 

bestämmelserna om omprövning kan knappast har varit lagstiftarens avsikt. 
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5.6. Senare praxis 

Sedan miljöbalken infördes har det producerats sparsamt med praxis vad gäller 

äldre rättigheters och tillstånds giltighet. I tre domar från 2012 har Mark- och 

miljödomstolen behandlat vilken giltighet äldre rättigheter grundade på 

urminnes hävd och privilegiebrev ska tillmätas.
169

 I MÖD 2012:26 hade 

länsstyrelsen beslutat att förbjuda fortsatt vattenverksamhet för 

vattenkraftsproduktion vid Färna bruk. Beslutet överklagades av 

verksamhetsutövaren som hävdade att verksamheten bedrevs med stöd av 

urminnes hävd och privilegiebrev. Mark- och miljödomstolen konstaterade att 

”En rätt enligt privilegiebrev utgör en särskild rättighet att förfoga över vattnet 

men kan inte jämställas med ett tillstånd enligt miljöbalken”. Konstaterandet 

föregås varken av någon motivering eller av någon analys. Det är oklart hur 

detta ska tolkas. Det skulle kunna tolkas som att domsolen anser att en rätt enligt 

privilegiebrev rent faktiskt inte kan jämställas med ett tillstånd enligt 

miljöbalken på grund av dess begränsade omfattning. Det andra 

tolkningsalternativet är att domstolen anser att en rätt enligt privilegiebrev inte är 

att jämställa med ett tillstånd enligt miljöbalken och därför saknar rättskraft 

enligt denna. Eftersom domstolen även uttalar att länsstyrelsen har möjlighet att 

förelägga verksamhetsutövaren vid Färna bruk att söka tillstånd för 

verksamheten, något som inte skulle vara möjligt om den hade ett giltigt 

tillstånd, måste den senare tolkningen anses vara klart mest sannolik. Vad gäller 

urminnes hävd berörs detta inte alls av domstolen. 

I MÖD 2012:27 konstaterade domstolen att ”Bolaget har genom de vaga 

uppgifter som lämnats om urminnes hävd inte visat att en särskild rättighet att 

förfoga över vattnet på platsen skulle föreligga och det har inte gjorts gällande 

att någon prövning enligt 1880 års vattenrättsförordning gjordes då det första 

kraftverket byggdes 1901. Bolaget har i målet inte heller visat att något tillstånd 

enligt miljöbalken eller de tidigare gällande vattenlagarna (1918:523 och 

1983:291) finns för vattenverksamheten vid Lilla Kedjens kraftverk.” Eftersom 

det inte har visats behöver domstolen visserligen inte uttala sig om sin syn på 

urminnes hävd. Med tanke på att domstolen även här använder formuleringen 
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”…särskild rättighet att förfoga över vattnet…” och att följande mening är 

formulerad som ”…inte heller visat att något tillstånd…” är det dock rimligt att 

anta att domstolen anser att inte heller urminnes hävd kan jämställas med ett 

tillstånd enligt miljöbalken men att det i vart kan medföra en sådan särskild 

rättighet att förfoga över vattnet. Lindqvist pekar på att det inte finns några skäl 

för att anse att urminnes hävd skulle utgöra en starkare rättighet än 

privilegiebrev varför det är rimligt att dra den slutsatsen.
 170

  Hon menar vidare 

att det är rimligt att anta att domarna ska tolkas som att ingen av de rättigheter 

som avses i 2 kap. 41 § äldre vattenlagen och 34 § miljöbalkens 

promulgationslag, varifrån formuleringen är hämtad, är att jämställa med 

tillstånd enligt miljöbalken. Med tanke på den obefintliga motiveringen till 

ställningstagandet är det svårt att förstå hur domstolen har resonerat. Som har 

framgått av övergångsbestämmelserna ovan kan det knappast ha varit 

lagstiftarens avsikt att dessa särskilda rättigheter inte skulle vara att se som 

tillstånd enligt miljöbalken. Frågan blir då om Mark- och miljööverdomstolen 

har avsett att utnyttja sin ställning som prejudikatinstans för att förändra ett 

rättsläge som domstolen anser olämpligt eller oklart. Det finns ingen anledning 

att ifrågasätta Mark- och miljööverdomstolens ställning som prejudikatsbildande 

instans inom det miljörättsliga området i Sverige. Det kan dock finnas anledning 

att tvivla på de aktuella domarnas prejudikatvärde. I Sverige råder som bekant 

ingen absolut skyldighet att följa prejudikat. Istället brukar det anföras att det är 

tyngden av den juridiska argumentation och de skäl som domstolen åberopar 

som motiv för domslutet som bör vara avgörande för prejudikatvärdet och 

därmed domens inflytande på rättstillämpningen.
171

 I förevarande domar saknas 

helt en sådan motivering. Mark- och miljööverdomstolens slutsats är troligen att 

rättigheter grundade på urminnes hävd eller privilegiebrev är inte giltiga tillstånd 

enligt miljöbalken. Detta innebär att de inte utgör hinder mot att 

tillsynsmyndigheterna meddelar förelägganden och förbud mot verksamheterna.  

Strömberg menar att Mark- och miljööverdomstolens ställningstagande innebär 

att tusentals äldre vattenverksamheter blivit olagliga genom införande av 

miljöbalken eftersom de omfattas av tillståndsplikten. Detta utan några regler om 

övergångstid. Han frågar sig avslutningsvis om detta verkligen varit lagstiftarens 
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avsikt och anser att domen helt saknar prejudikatvärde.
172

 Lindqvist anser, 

främst mot bakgrund av att det helt saknas motivering för Mark- och 

miljööverdomstolens tolkning av rättsläget, att de aktuella domarna inte är 

tillräckliga för att dessa äldre rättigheter ska anses sakna rättsverkan. Hon 

menare att situationen hade varit en annan om Mark- och miljööverdomstolen 

exempelvis resonerat kring att rättigheterna inte är meddelade med stöd av en 

äldre lag.
173

 Sammanfattningsvis torde prejudikatvärdet av MÖD 2012:16-28 

vara begränsat. Det bör nämnas att Mark- och miljödomstolens praxis inte heller 

fått genomslag i underrätterna, redan under samma år dömde Nacka mark- och 

miljödomstol i mål M 6570-09 i motsatt riktning. Domstolen konstaterade att de 

privilegiebrev som åberopades utgjorde rättigheter enligt 25 § vatten-

förordningen och 2 kap. 41 § äldre vattenlagen och att dessa bestått vid 

införande av vattenlagen och miljöbalken vilket framgår av 5 och 34 §§ 

miljöbalkens promulgationslag. 

I ett tidigare rättsfall från 2000 prövade Högsta domsolen huruvida villkor i 

ett kungligt privilegiebrev från 1810 kunde omprövas enligt 

omprövningsbestämmelsen i 24 kap. 8 § miljöbalken.
174

 Enligt bestämmelsen får 

ett villkor på talan av tillståndshavaren mildras om villkoret uppenbart inte 

behövs eller är onödigt strängt. En av huvudfrågorna i målet var om skyldigheter 

enligt privilegiebrev omfattades av miljöbalkens rättskraftsregler. Högsta 

domstolen konstaterade att privilegiebrevet i fråga inte uppfyllde det krav på 

generalitet som idag uppställs för författningar.  Privilegiebrevet fick dock anses 

utgöra en av Riksens Ständer tillstyrkt och av Kungl. Maj:t beslutad lagstiftning 

rörande rikets allmänna hushållning enligt 89 § i 1809 års regeringsform. Det 

hade således tillkommit i enlighet med då gällande normgivningsprinciper. 

Villkoret skulle därför anses vad meddelat med stöd av en äldre lag som 

motsvarade vattenlagen och omfattades därför av 5 § miljöbalkens 

promulgationslag. Det kunde alltså omprövas av miljödomstol enligt miljö-

balken.   

Det finns även äldre praxis från Mark- och miljööverdomstolen som berör 

frågan om giltigheten av urminnes hävd. I MÖD 2007:39 konstaterade 
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domstolen kort att vidmakthållande av en dammanläggning kan grundas på 

urminnes hävd. Att förändra den vattenverksamhet som bedrevs vid 

anläggningen ansågs dock inte omfattas av den urminnes hävden utan var 

tillståndspliktig vattenverksamhet. Det framgår inte av domskälen om domstolen 

även i detta fall ansåg att den rätt som grundades på urminnes hävd är en sådan 

särskild rättighet som avses i 2 kap. 41 § äldre vattenlagen. 

5.7. Slutsatser 

Som framgått i kap. 5.1-5.6 torde det har varit lagstiftarens avsikt att äldre 

tillstånd och rättigheter ska ses som giltiga tillstånd enligt miljöbalken. Detta har 

varit fallet vid införande av samtliga lagar på vattenrättens område innan 

miljöbalkens införande. Hade avsikten varit någon annan vid införande av 

miljöbalken måste det anses vara anmärkningsvärt att denna avsikt inte på något 

sätt framgår av de mycket omfattande förarbetena till balken. Att miljöbalken är 

en modern miljölagstiftning och att införandet av denna allmänt innebar en 

skärpning av tidigare regler gentemot tidigare lagstiftning på vattenområdet som 

varit tydligt exploateringsinriktad förändrar inte detta.
175

 Troligtvis har det 

ansetts tillräckligt med möjligheten att ompröva dessa tillstånd. Det är klart att 

tillstånd meddelade enligt vattenförordningen och de båda vattenlagarna är 

giltiga tillstånd enligt miljöbalken och omfattas av balkens rättskraftsregler. Med 

tanke Högsta domstolens tidigare praxis som pekar i den riktningen och det 

tvivelaktiga prejudikatvärdet av MÖD 2012:26-28 borde detta fortsatt även gälla 

i vart fall rättigheter grundade på privilegiebrev. Beträffande rättigheter 

grundade på urminnes hävd måste rättsläget anses vara mycket oklart. Med 

tanke på att dessa rättigheter sedan införandet av vattenförordningen varit 

reglerade enligt samma regler torde dock slutsatsen att de har samma ställning 

enligt miljöbalken som rättigheter grundade på privilegiebrev inte vara 

kontroversiell. Införande av miljöbalken skulle annars vara en tydlig förändring 

av en rättstradition som varit oförändrad i mer än hundra år utan att det nämnts 

med ett enda ord i förarbetena. Behovet av klargörande praxis eller lagstiftning 

på området är dock tydligt.  
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6. Äldre tillstånds rättskraft enligt miljöbalken 

6.1. Inledning 

Vad som allmänt gäller för rättskraftens omfattning enligt miljöbaken för 

tillstånd som meddelats innan miljöbalkens införande men idag omfattas av dess 

rättskraftsregler har redogjorts för i kap 3.5.3. Detta kapitel syftar till att 

analysera rättskraftens omfattning för de specifika äldre tillstånden och 

rättigheterna som behandlats i denna framställning. Med utgångspunkt i 

analysen av rättskraften i kap. 3.5.3 samt redogörelsen för vad som prövats i 

tillstånden i kap. 4 kommer rättskraftens omfattning för respektive tillstånd och 

rättighet att analyseras. 

6.2. Urminnes hävd och privilegiebrev 

Att rättigheter gentemot andra fastighetsägare, till exempel rätten att använda 

annan fastighetsägares vatten eller rätt att ha dammfäste och lägga annans mark 

under vatten, som uppkommit genom urminnes hävd fortsatt är gällande torde 

det inte råda någon tveksamhet kring. Det är dock märkligt att lagstiftaren inom 

vattenrätten gett urminnes hävd, som i andra sammanhang beaktas som ett 

civilrättsligt institut, en offentligrättslig status genom att i rättskraftshänseende 

jämställa det med ett vattenrättsligt tillstånd.
176

 Den typ av civilrättsliga 

rättigheter som uppkommer genom urminnes hävd är ju normalt inte bindande 

för myndigheter som tillvaratar andra intressen än de inblandade 

fastighetsägarnas.
177

 Detta medför att det är mycket svårt att besvara frågan om 

rättskraftens omfattning för rättigheter grundade på urminnes hävd. 

Det finns här även en konflikt i lagstiftningens utformning. En rättighet som 

uppkommit genom urminnes hävd har aldrig meddelats eller prövats av en 

domstol eller myndighet. Skulle rättskraften då vara strikt begränsad till vad som 

prövats innebär detta att den aktuella rättigheten helt skulle saknas rättskraft 

enligt miljöbalken.
178

 Det framgår dock som visats i kap. 5 av 5 § miljöbalkens 

promulgationslag att rättigheter grundade på urminnes hävd troligtvis är giltiga 

enligt miljöbalken. Detta skulle innebära att rättigheterna är giltiga enligt 

miljöbalken men saknar rättskraft. En möjlig tolkning av detta är att den enda 
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effekten av tillståndet är att verksamheten inte är olaglig. Mot denna tolkning 

kan anföras att lagstiftaren vid införandet av tidigare vattenrättsliga lagar har 

avsett att dessa rättigheter skulle ha samma ställning som om de vore meddelade 

enligt lagen och i vissa fall till och med en starkare ställning.
179

 Det förefaller då 

märkligt om det genom införandet av miljöbalken skulle göras avsteg från denna 

ordning utan att det nämns i förarbetena. Det borde därför vara så att rättskraften 

för dessa rättigheter ska bedömas på samma sätt som för andra tillstånd enligt 

miljöbalen. Vad som ska anses som prövat torde då vara de anläggningar och de 

rättigheter att hushålla med vattnet som har upparbetats genom urminnes hävd. 

Rättigheter grundade på privilegiebrev har något mer gemensamt med ett 

modernt tillstånd än sådana som grundas på urminnes hävd. För dessa finns ett 

privilegiebrev som reglerar verksamheten där det i viss mån framgår vad 

verksamhetsutövaren har erhållit för rättigheter. Det är dock ofta svårt att hitta 

bestämmelser som reglerar vattenanvändningen i privilegiebrev. Detta innebär 

att det ofta är svårt att visa att vattenanvändningen har prövats genom 

privilegiebrevet. En liknande problematik som för rättigheter grundade på 

urminnes hävd uppkommer alltså när det kommer till att bestämma rättskraftens 

omfattning. För det fall vattenhushållningen inte är reglerad i privilegiebrevet 

torde det vara så att denna fråga inte kan anses prövad. Det borde dock då vara 

möjligt för verksamhetsutövaren att hävda att rättigheter att hushålla med vattnet 

har uppkommit genom urminnes hävd med tanke på den ålder många av dessa 

anläggningar har. 

Både för rättigheter grundade på urminnes hävd och privilegiebrev krävs att 

verksamhetsutövaren kan visa att verksamhetens inverkan på vatten-

förhållandena överensstämmer med den som rätt som följer av den åberopade 

äldre rättigheten.
180

 I praktiken torde ofta verksamhetsutövaren ha svårt att 

bevisa att verksamheten bedrivs enligt de rättigheter som uppkommit genom 

urminnes hävd varför tillsynsmyndigheten ändå kan meddela förelägganden och 

förbud. En liknande problematik föreligger vad gäller rättigheter enligt 

privilegiebrev, om än inte i samma omfattning, eftersom det ofta svårt att hitta 

bestämmelser som reglerar vattenanvändningen i privilegiebrev. Lindqvist 

framhåller att det också är svårt att utröna vad de eventuella rättigheterna har för 
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betydelse för driften av ett modernt vattenkraftverk.
181

 Det borde dock vara 

möjligt att uppfylla bevisbördan genom att föra bevisning om att viss 

vattenhushållning sedan lång tid tillämpats utan invändning från motstående 

intressen.
182

 Oavsett rättskraftens omfattning torde det alltså på grund av 

bevissvårigheterna finnas en viss möjlighet för tillsynsmyndigheterna att 

meddela förelägganden och förbud mot vattenverksamheter som grundar sina 

rättigheter på urminnes hävd eller privilegiebrev. Samma problem torde dock 

inte uppstå vad gäller rätten att bibehålla en vattenanläggning där det rimligtvis 

är lättare att bevisa att den är utförd i enlighet med de rättigheter som finns.
 183

 

6.3. Vattenförordningen 

Prövningen enligt vattenförordningen omfattade som framgått främst 

civilrättsliga frågor även om det var en förvaltningsrättslig process. Vissa 

allmänna intressen prövades visserligen också. Tillståndet reglerade hur 

anläggningen skulle utföras och, om domstolen fann det nödvändigt, även 

villkor för vattenhushållningen samt de anordningar som skulle uppföras för att 

tillgodose motstående intressen.  Prövningen enligt vattenförordningen var 

betydligt snävare än den omfattande prövning som idag sker enligt miljöbalken. 

Den torde därför ha en mindre omfattande rättskraft än ett modernt tillstånd för 

vattenverksamhet. De centrala frågorna är dock prövade, en anläggning utförd i 

enlighet med ett tillstånd meddelat enligt vattenförordningen måste anses vara 

prövad och omfattas av tillståndets rättskraft. Meddelade villkor för 

vattenhushållning har dock inte genomgått någon egentligt miljöprövning. Här 

uppkommer frågan om det eftersom vattenhushållningen är prövad föreligger 

hinder mot att meddela förelägganden angående vattenhushållningen eller om 

detta är möjligt eftersom miljökonsekvenserna inte har prövats i tillståndsdomen. 

I ovan anförda MÖD 2003:134 utgjorde tillståndet enligt hälsoskyddslagen 

snarast ett byggnadstillstånd medan det enligt annan lag gick att pröva utsläppen. 

Utsläppen omfattades därför inte av tillståndsdomen. Vad gäller 

vattenförordningen så var detta den enda lagstiftningen som reglerade 
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vattenverksamheter. Det fanns visserligen skyddslagar för fisket
184

, men det var 

inom ramen för prövningen enligt vattenförordningen som dessa beaktades. 

Rättskraften bör därför vara mer omfattande än i MÖD 2003:134. Troligtvis 

borde därför frågan om vattenhushållning anses prövad när villkor finns om 

detta i ett tillstånd meddelat enligt vattenförordningen. Med tanke på den 

oklarhet som gäller för vad den miljörättsliga rättskraften omfattar är det oklart i 

vilken mån förelägganden eller förbud kan meddelas mot en verksamhet som 

bedrivs med stöd av tillstånd enligt vattenförordningen. Sammantaget torde det 

dock vara så att så länge ett sådant tillstånd innehåller villkor om 

vattenhushållning måste detta anses vara prövat och tillsynsmyndigheten tvingad 

att använda sig av omprövningsbestämmelsen i 24 kap. 5 § miljöbalken. 

6.4. Vattenlagarna 

Prövningen enligt de båda vattenlagarna har betydligt större likheter med den 

prövning som genomförs enligt miljöbalken än övriga äldre tillstånd och 

rättigheter. Dessa tillstånd har ofta tydliga villkor för vattenhushållning och 

skyddsanordningar för fisket. Den miljöprövning som de har genomgått är dock 

som har visats ovan betydligt mindre omfattande än vad som sker vid en 

tillståndprövning enligt miljöbalken. Vattenlagarna hade ju båda karaktären av 

exploateringslagar, även om detta förändrades något vid införandet av 

vattenlagen. Av samma skäl som anförts vad gäller den prövningen som har 

skett av vattenhushållningen torde det dock ändå vara så att frågan måste anses 

prövad vilket innebär att vattenhushållningen omfattas av tillståndets rättskraft. 

Tillsynsmyndigheterna är därför tvingade att använda sig av omprövnings-

institutet för att få till förändrade vattenhushållningsregler för dessa 

anläggningar. Vad gäller skydd för fisket är situationen densamma. Finns det 

meddelade villkor finns ingen möjlighet att meddela förelägganden eller förbud 

för skydd av fisket eftersom detta måste anses prövat och därmed omfattas av 

tillståndets rättskraft. 

Detta innebär att rättskraften idag är mindre omfattande än vad som gällde 

under vattenlagen då rättskraften omfattade allt som var att pröva, inte endast det 

som faktiskt prövades. För vissa tillstånd meddelade enligt äldre vattenlagen har 
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de dock i vissa delar fått en starkare ställning, i vart fall vad gäller rätten till 

ersättning. Tidigare regler om att ersättning inte utgick vid omprövning av 

skyddsanordningar för fisket eller i den del som vattenförlusten kunde hänföras 

till kungsådra torde inte gälla längre utan ersättningsreglerna i miljöbalken 

tillämpas. 

För det ovanliga fall att vattenverksamheter prövats enligt den äldre 

vattenlagen och erhållit tillstånd utan att det i tillståndet har tagits in 

bestämmelser som reglerar vattenhushållningen torde det vara så att denna fråga 

inte kan anses prövad. Mot detta kan anföras att domstolen enligt lagen skulle 

meddela föreskrifter om vattenhushållningen om den fann detta erforderligt.
 185

 

Avsaknaden av sådana villkor skulle kunna tolkas så att frågan ändå prövats men 

att domstolen inte funnit det nödvändigt att meddela sådana villkor. Som 

framgått ovan torde det dock krävas uttryckliga villkor för att frågan ska anses 

prövad. Det är alltså troligtvis möjligt för tillsynsmyndigheten att i dessa fall 

meddela förelägganden eller förbud vad gäller vattenhushållningen för att uppnå 

de krav som miljöbalken ställer på verksamheten.  
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7. Avslutande kommentar  

De slutsatser som har följt av den ovan förda analysen kan kort sammanfattas 

som att: Tillstånd meddelade enligt vattenförordningen, äldre vattenlagen och 

vattenlagen är giltiga enligt miljöbalken och det samma gäller troligtvis för 

rättigheter grundade på urminnes hävd och privilegiebrev. Det är även troligtvis 

så att rättskraften för dessa äldre tillstånd och rättigheter bestäms av vad som är 

prövat i tillståndsdomen, vilket begränsas av vad som skulle prövas enligt den 

äldre lagstiftningen. Detta innebär i princip att förlägganden och förbud kan 

meddelas mot dessa verksamheter endast i de delar som inte är specifikt 

reglerade av villkor i domen. Det är oklart vad som ska anses vara prövat för 

rättigheter grundade på urminnes hävd eller privilegiebrev och det finns stora 

bevissvårigheter för verksamhetsutövaren. Samma problematik finns inte för 

tillstånd meddelade enligt vattenförordningen, äldre vattenlagen och 

vattenförordningen. 

 Rättsläget vad gäller många av de frågor som påverkar de äldre 

rättigheternas och tillståndens ställning enligt miljöbalken är alltså fortsatt 

oklart. Mot denna bakgrund måste vattenutredningens förslag ses som mycket 

välkommet. Utredningen kommer i ett delbetänkande fram till att, i likhet med 

vad som anförts ovan, även urminnes hävd, privilegiebrev och andra särskilda 

rättigheter enligt gällande rätt utgör giltiga tillstånd enligt miljöbalken och 

föreslår ett förtydligande av detta.
186

 Denna oklarhet kommer alltså om förslaget 

genomförs att avlägsnas. Utredningens förslag vad gäller rättskraftens 

omfattning för äldre tillstånd innebär dock endast delvis ett förtydligande av 

rättsläget. Visserligen kommer det att klargöras att de äldre rättigheterna och 

tillstånden har samma rättskraft som tillstånd prövade enligt miljöbalken, det vill 

säga att rättskraften omfattar det som har prövats.
187

 Men frågan om vad som 

ligger i rekvisitet prövat är fortsatt oklart, speciellt hur det ska tillämpas vad 

avser de äldre tillstånden. Vad gäller detta innebär inte utredningens förslag 

något klargörande. Även om utredningens förslag genomförs i sin helhet 

kommer rättskraftens omfattning fortsatt att vara en avgörande fråga där ett 

klargörande av rättsläget vore mycket önskvärt, inte minst av miljöskyddsskäl.   
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