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Abstract 

Sverige har sedan länge en välutbyggd vattenkraftsindustri där små-
skaliga anläggningar sett till det faktiska antalet är den helt domine-
rande driftsformen. I dagens reglering av den småskaliga svenska 
vattenkraften finns vissa inslag av äldre vattenrätt fortfarande kvar. 
Vattenrätten har länge varit ett mycket traditionstungt rättsområde 
men har de senaste årtiondena genomgått omfattande förändringar. 
Miljöbalkens införande och inte minst EU-rätten har medfört att 
nya krav ställs på vattenkraften. 

Den här studien syftar till att redogöra för och analysera några 
av de mest centrala rättsliga frågeställningar som aktualiseras vid 
prövningar av småskaliga vattenkraftverk. Framställningen spänner 
därför över vitt skilda aspekter av prövningen. Det rör sig om allt-
ifrån ramvattendirektivets genomslag i den nationella rätten till frå-
gan om vilken ställning privilegiebrev från 1700-talet har enligt mil-
jöbalken och rent processrättsliga frågor som 
rättegångskostnadsfördelning. Detta i hopp om att ytterligare bely-
sa ett både aktuellt och spännande rättsområde. 
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1 Inledning 
Vattenkraften stod år 2008 för knappt hälften av Sveriges samlade 
elförbrukning. Vattenkraften är därmed Sveriges klart viktigaste 
förnyelsebara energikälla. Det saknas ett heltäckande register över 
antalet vattenkraftverk i Sverige. Nationella Vattenkraftsprojektet 
2011-2012 är ett samarbete mellan flera länsstyrelser och Havs- och 
vattenmyndigheten som bl.a. syftar till att kartlägga de svenska vat-
tenkraftverken. På vattendagarna1 presenterades statistik framtagen 
inom projektet som anger att det finns 2100 vattenkraftverk i Sve-
rige. 

Av samma statistik framgår även att den svenska vattenkrafts-
produktionen är minst sagt ojämnt fördelad, 206 kraftverk produ-
cerar 95 % av all vattenkraft och 1550 småskaliga vattenkraftverk 
med en installerad effekt under 1 MW står tillsammans för 2 % av 
produktionen. Medianstorleken på ett svenskt kraftverk är enligt de 
uppgifter som presenterades på vattendagarna 0,33 MW. Detta kan 
jämföras med medelstorleken på vindkraftverk som motsvarar 0,68 
MW. För de kraftverk som byggdes 2011 har effekten för vind-
kraftverk dessutom stigit till 1,8 MW.2 

En överväldigande majoritet av de svenska vattenkraftverken 
drivs helt utan tillstånd eller med stöd av äldre rätt. Miljöprocessut-
redningen gjorde 2009 en sammanställning över antalet vatten-
kraftverk i Sverige. De enkätsvar som kom från länsstyrelserna an-
gav att det fanns 3727 tillståndsgivna vattenkraftverk och 
regleringsdammar i Sverige. Av dessa hade 3393 tillstånd enligt 
1918 års vattenlag (ÄVL) eller motsvarande äldre lagstiftning, 261 
drevs enligt tillstånd meddelade enligt 1983 års vattenlag (VL) och 
73 hade tillstånd enligt Miljöbalken (MB). År 2009 vid tiden för 
sammanställningen hade 78 tillstånd omprövats enligt MB.3 

Även senare uppgifter från länsstyrelserna tyder på att en stor 
majoritet av kraftverken saknar tillstånd eller drivs med stöd av 
äldre rätt. Av en rapport från 2012 framgår även att länsstyrelserna 
i de flesta fall inte vet vilka tillstånd anläggningarna omfattas av och 

 
1 Anordnas årligen av svenska Föreningen för Limnologi En förening för limnologi och 
vattenvård. 
2 http://www.limnologerna.org/VD2012/foredrag%202012/dag2%20vattenkraft/Jak 
obBergengren.pdf 
3 SOU 2009:42 s. 95 f. 
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att myndigheten i de fall tillstånd till verksamheten alls föreligger 
sällan har tillgång till dessa.4  

Det finns ingen enhetlig definition av hur stort ett vattenkraft-
verk kan vara för att klassas som småskaligt. EU-kommissionen 
förordar att kraftverk med en installerad effekt om maximalt 10 
MW ska räknas som småskaliga och att denna definition även får 
allt bredare acceptans internationellt.5 I Sverige har dock utgångs-
punkten länge varit att det anläggningar med en installerad effekt 
om 1,5 MW eller mindre som varit gällande, vilket också fått ge-
nomslag i lagen om elcertifikat.6 Nedan används den svenska defi-
nitionen om inget annat anges. 

1.1 Syfte och disposition 
Studien syftar till att belysa den småskaliga svenska vattenkraftens 
rättsliga förutsättningar. Vissa avgränsningar måste vid den här ty-
pen av framställningar alltid göras. Med detta i åtanke ligger studi-
ens huvudsakliga fokus på bestämmelsernas genomslag i den indi-
viduella prövningen vid t.ex. tillsyn och tillståndsprövningar. 
Rapporten ska därför inte ses som en heltäckande redogörelse av 
alla de frågor som aktualiseras vid prövningen av småskaliga vat-
tenkraftverk utan som en analys av några av de mest centrala fråge-
ställningarna. Det finns därför flera intressanta aspekter som läm-
par sig väl för framtida studier i ämnet. Detta gäller bl.a. betydelsen 
av Natura 2000 och även kopplingen mellan art- och habitatdirek-
tivet och ramvattendirektivet. Även det fastighetsrättsliga inslaget i 
vattenrätten i form av t.ex. fallrätter osv. faller utanför denna sam-
manställning. Ännu en fråga som är av intresse för framtida forsk-
ning är hur domstolarna rent praktiskt gör naturvetenskapliga be-
dömningar och vilka processuella regler som då är tillämpliga. 

Inledningsvis ges en kortfattad naturvetenskaplig bakgrund för att 
klargöra vilken miljöpåverkan som vattenkraft kan ge upphov till. 
Detta följs av en kort redogörelse för tillståndets funktion inom miljö-
rätten. Därefter görs nedslag i några av de mest väsentliga materiella 
bestämmelser som reglerar vattenkraften. De processuella frågor som aktuali-
seras vid vattenverksamheter skiljer sig till viss del från vad som 

 
4 http://www.kammarkollegiet.se/sites/default/files/bilaga_till_2012_ars_rapport        
_0.pdf 
5 http://ec.europa.eu/research/energy/eu/research/hydropower/index_en.htm 
6 Lag om elcertifkat 2 kap. 5 §.  
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gäller för övrig miljöfarlig verksamhet. Nästa avsnitt ägnas därför åt 
att redogöra för dessa och deras betydelse i den praktiska pröv-
ningen. 

Eftersom den svenska vattenkraften och inte minst de småskali-
ga kraftverken i stor utsträckning etablerades runt början av 1900-
talet finns det därför ett betydande antal äldre anläggningar. Detta 
illustreras även av miljöprocessutredningens sammanställning som 
anger att 3393 av totalt 3727 kraftverk drivs med stöd av 1918 års 
vattenlag eller motsvarande äldre lagstiftning. Regleringen rörande äldre 
befintliga anläggningar får därför stor praktisk betydelse. Även förut-
sättningarna att genomföra omprövningar av utfärdade tillstånd är en 
viktig del av vattenkraftens rättsliga förutsättningar.  

Därefter kommer möjligheten att genom privaträttsliga natur-
vårdsavtal reglera verksamhetsutövarens drift av kraftverk diskute-
ras. Detta följs av en redogörelse för ramvattendirektivet och dess 
betydelse. Slutligen kommer avsnittet avslutande kommentarer.  

2 Naturvetenskaplig bakgrund 
Sett utifrån klimatsynpunkt är vattenkraften en bra förnyelsebar 
energikälla med låga utsläpp av växthusgaser. Vattnets lägesenergi 
omvandlas i turbinerna till rörelseenergi som i sin tur blir elektrici-
tet i generatorn. Vattenkraften medför dock negativa effekter på 
naturmiljön och den biologiska mångfalden. Kraftverken skapar 
vandringshinder. Inte sällan passerar allt vatten genom turbinerna 
där fiskar och andra vattenorganismer löper stor risk att skadas 
eller dödas. En undersökning från 2008 av kraftverket Ätranfors 
visade att 71 % av ålarna i studien slogs sönder i när de passerade 
kraftverkets turbiner eftersom anläggningen dessutom bara är ett 
av flera vattenkraftverk i Ätran var det endast fem av de 120 ra-
diomärkta ålarna som lyckades ta sig till havet.7 Eftersom kraftver-
ken ofta utgör vandringshinder förhindras därmed de vattenlevan-
de arterna från att sprida sig och reproducera sig normalt. 

I större vattendrag finns dessutom ofta regleringsdammar som 
fungerar som vattenmagasin som kan lagra större mängder vatten. 
Det är just detta som ger vattenkraften dess funktion som regler-
kraft. När efterfrågan är som störst t.ex. under vintern släpps mer 

 
7 http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.187826/vattenkraftverk-dodade-71-procent-av-
alarna 
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vatten genom turbinerna och därmed produceras mer el.8 Re-
gleringen påverkar dock flödet som ofta får stora variationer. Ge-
nom dämningen omvandlas även vattnet från strömmande till lugnt 
vilket påverkar vilka arter som trivs där, vissa fiskarter såsom lax 
fungerar t.ex. optimalt bara i strömmande vatten. I vissa fall har 
anläggningar rätt att under perioder helt innehålla vattnet och inte 
släppa något vatten nedströms överhuvudtaget. Detta bildar torrfå-
ror och får stora negativa effekter på vattendraget. 

En stor del av den skadliga påverkan vattenkraft medför kan 
undvikas genom användandet av bästa möjliga teknik. Genom att 
bygga omlöp och ställa krav på att en viss mängd vatten alltid ska 
släppas genom dem kan vattenlevande livsformer förhållandevis 
riskfritt passera kraftverket. 

3 Allmänt om tillståndets funktion inom 
miljörätten 

Ansökningsmål är mål som rör vattenverksamhet eller mål som rör 
mer omfattande miljöfarlig verksamhet. För denna typ av mål har 
miljödomstolarna en fullständig utredningsskyldighet.9 Ansök-
ningsmål är indispositiva och sker genom officialprövning. Trots 
detta skriver Per Henrik Lindblom att miljödomstolarna förefaller 
vara mindre benägna än vad koncessionsnämnden var att ta egna 
initiativ till att utredningen kompletteras.10 Även Jan Darpö argu-
menterade i en artikel från 2002 för att miljöprocessen blivit alltmer 
”tvåpartsorienterad” och att det finns brister i hur domstolarna 
tillämpar officialprövningsskyldigheten.11  

MB förutsätter en väl fungerande och effektiv tillsynsverksam-
het. I propositionen till MB fastslås att tillsynen över efterlevnaden 
av lagstiftningen skärps genom införandet av balken. Tillsyn be-
skrivs som en avgörande länk i kedjan mål, hänsyn, tillstånd, tillsyn, 
omprövning, överträdelse och straff.12 En grundläggande förutsätt-
ning för att kunna bedriva en effektiv tillsyn är att de verksamheter 

 
8 http://energimyndigheten.se/sv/Statistik/Energikallor/Vatten--/ 
9 Jfr MB 22 kap. 11 § och prop. 1997/98:45 del 1 s. 466. 
10 Lindblom, Miljöprocess del 2, s. 674. 
11 Darpö, Rätten till en god miljö. Betraktelser kring rättspraxis om enskildas och föreningars möj-
ligheter att komma till tals inom miljörätten, i fastighetsrättsliga studier till minne av Sten Hillert, s. 
104. 
12 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 491 ff. 
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som enligt MB är tillståndspliktiga också har tillståndsprövats. Det 
är i tillståndsprövningen som de miljömässiga och juridiska avväg-
ningar verksamheten ger upphov till ska göras.  

MB kan följaktligen sägas vara uppbyggd utifrån att alla de verk-
samheter som enligt balken är tillståndspliktiga också har tillstånds-
prövats. För vattenkraften är det motsatta, att tillstånd saknas mer 
regel än undantag. I miljöprocessutredningens sammanställning 
anges att av totalt 3727 kraftverk var det endast 334 som inte drevs 
med stöd av ÄVL eller motsvarande äldre lagstiftning eller helt 
saknade tillstånd.13 En verksamhetsutövare som bedriver verksam-
het som kräver tillstånd enligt MB är skyldig att visa att giltigt till-
stånd föreligger. Tillståndets existens är därmed precis som dess 
giltighet och innehåll en bevisfråga. Möjligheterna att bedriva en 
aktiv och effektiv tillsyn av den småskaliga vattenkraften är därför 
mot bakgrund av hur få anläggningar som prövats enligt MB myck-
et begränsade.  

4 Materiella bestämmelser som reglerar 
vattenkraften  

4.1 Bästa möjliga teknik 
En verksamhetsutövare är skyldig att visa att verksamheten bedrivs 
i enlighet med de allmänna hänsynsreglerna i MB. Detta gäller både 
vid tillståndsprövning men även vid tillsyn. Enligt MB 2 kap. 3 § 
ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Av 
propositionen till MB framgår att kravet gör sig gällande bl.a. avse-
ende hur anläggningen utformas, underhålls och drivs. Samma 
proposition behandlar även frågan om vad som närmare avses med 
bästa möjliga teknik. 

”Tekniken måste från teknisk och ekonomisk synpunkt alltså 
vara industriellt möjlig att använda inom branschen i fråga. Det 
innebär att den skall vara tillgänglig och inte bara förekomma på 
experimentstadiet.”14 
 

 
13 SOU 2009:42 s. 95 f. 
14 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 232. 
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Det ska även ske en skälighetsavvägning enligt MB 2 kap. 7 § 
som bl.a. innebär att kravet på bästa möjliga teknik gäller i den ut-
sträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Mer kon-
kret innebär det främst att den miljömässiga nyttan av en åtgärd ska 
vägas mot den ekonomiska kostnaden. Vad gäller bästa möjliga 
teknik utgår bedömningen från vad som är ekonomiskt rimligt från 
branschförhållanden, den aktuella verksamhetsutövarens betal-
ningsförmåga saknar betydelse för bedömningen.15 Resultatet av 
vad som är att anse som bästa möjliga teknik efter att skälighetsav-
vägningen är gjord brukar refereras till som bästa tillgängliga teknik.  

Av praxis från MÖD framgår att småskalig vattenkraft i sig kan 
vara oförenlig med kravet på bästa tillgängliga teknik. I M 7869-11 
rörande Svärdsjövattendraget ansökte verksamhetsutövaren om att 
anlägga ett nytt småskaligt vattenkraftverk på en plats där det redan 
fanns tre mindre kraftverk. I processen framkom uppgifter om att 
de befintliga kraftverken i framtiden skulle komma att ersättas av 
en ny större anläggning. MÖD konstaterade dock att prövningen 
måste utgå ifrån den befintliga ansökan och att bästa tillgängliga 
teknik inte kunde anses innebär att vattenkraften på platsen ut-
vanns av fyra olika kraftverk varav det ena var från 1914. Enligt 
MÖD var detta tillräckligt för att ansökan skulle avslås.  

Mycket av vattenkraftens negativa påverkan på miljön kan be-
gränsas genom användandet av bästa möjliga teknik. Det kan t.ex. 
innebära fungerande omlöp där vandrande vattenorganismer kan 
passera kraftverket utan att behöva gå genom turbinerna. I en rap-
port från miljö- och jordbruksutskottet framhåller dock Natur-
vårdsverket att detta sällan är fallet i verkligheten. Verket anger att 
detta beror på olika anledningar men främst p.g.a. att många verk-
samheter drivs av gamla tillstånd.16 För att genomdriva kravet på 
bästa möjliga teknik vid tillståndsgivna anläggningar behöver till-
stånden omprövas vilket som framgår nedan är en både tids- och 
resurskrävande process.  

4.2 Alternativa produktionssätt 
Av MB 2 kap. 3 § framgår att verksamhetsutövaren är skyldig att 
vidta ”… de försiktighetsmått i övrigt” som behövs för att hindra 

 
15 Prop. 1997/98:45 s. 231. 
16 2011/12:RFR 1, s. 35. 
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att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors häl-
sa eller miljön. Redan enligt miljöskyddslagen och lagen om kemis-
ka produkter gällde dock att det inte kunde krävas att verksamhets-
utövaren skulle frångå syftet med verksamheten. Avser ansökan 
tillstånd till att producera en viss färg kan verksamhetsutövaren inte 
tvingas tillverka en annan sorts färg med andra egenskaper. Infö-
randet av MB innebar ingen ändring i detta avseende, verksamhets-
utövaren råder fortfarande över syftet med verksamheten. För vat-
tenkraften är syftet med verksamheten däremot inte är att driva just 
ett vattenkraftverk utan att producera energi.17 

Detta kan i vissa fall vad gäller småskalig elproduktion innebära 
att ett annat produktionssätt ska väljas framför småskalig vatten-
kraft. Mindre vattenkraftverk kan trots låg produktionskapacitet 
ändå medföra betydande negativa konsekvenser bl.a. för den biolo-
giska mångfalden. MB 2 kap. 3 § kan därför innebära att syftet bätt-
re kan uppnås genom t.ex. vindkraftverk. Naturvårdsverket fram-
förde detta argument i MÖD M 9586-06 rörande anläggandet av 
ett nytt vattenkraftverk i Flian. Frågan prövades dock inte eftersom 
tillståndsansökan avslogs med hänsyn till MB 11 kap. 6 §. 

För verksamheter som innebär betydande miljöpåverkan gäller 
kravet att miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla alternativa 
utformningar av verksamheten och en motivering till varför ett 
visst alternativ har valts, MB 24 kap. 7 § 4 p. Länsstyrelsen ges en-
ligt samma paragraf rätt att inom ramen för samrådsförfarandet 
ställa krav på att andra jämförbara sätt att nå samma syfte ska redo-
visas. I propositionen till MB redovisas just andra möjligheter att 
producera energi som ett exempel på detta.18 Det är dock svårt att 
se att krav på den typen av alternativredovisningar framförs i någon 
större utsträckning. 

En betydligt vanligare argumentationslinje i mål rörande vatten-
kraft drivs istället av verksamhetsutövare. Sökandesidan framhåller 
i dessa fall att om det aktuella projektet inte kommer till stånd så 
kommer samma mängd energi istället att behöva produceras ge-
nom kolkraft vilket skulle vara ett sämre alternativ för miljön.19 
Detta kommenteras närmare under avsnitt 4.5.1 som behandlar 
den samhällsekonomiska bedömningen. 

 
17 Jfr Michanek och Zetterberg, Den svenska miljörätten, s. 126. 
18 Prop. 1997/98:45 del 2 s. 64. 
19 Jfr t.ex. Julared kraftverk, MÖD M 5795-11. 
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Ett liknande även det vanligt argument från sökandesidan är att 
direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi 
från förnybara energikällor att medför bifall ska lämnas till ansö-
kan. 20 I direktivet uppställs krav på hur stor andel av energiför-
brukningen som ska komma från förnyelsebara energikällor år 
2020.21 Av direktivets bilaga I framgår att kraven varierar mellan 
medlemsstaterna och för Sverige gäller att andelen förnyelsebart 
producerad el ska uppgå till minst 49 % av den totala energian-
vändningen år 2020. 

Energimyndigheten uppger att under år 2009 och 2010 uppgick 
andelen förnyelsebar el till drygt 47 % av Sveriges totala energiför-
brukning vilket utgjorde en snabbare ökning än vad som var för-
väntat.22 Risken att Sverige under de kommande tio åren skulle få 
svårt att öka andelen förnyelsebart producerad energi med 2 pro-
centenheter är alltså liten. 

4.3 Lokalisering 
MB 2 kap. 6 § ställer krav på att det bl.a. för vattenverksamheter 
väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att verksamhetens 
ändamål ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för 
människors hälsa och miljön. Bestämmelsen får störst genomslag 
vid prövningen av nya verksamheter men ska även tillämpas på 
befintliga verksamheter vid t.ex. ändringar eller tillsyn. Det kan där-
för bli aktuellt med omlokalisering av existerande verksamheter. 
Detta ska dock prövas mot MB 2 kap. 7 § och det resultatet blir 
därför i många fall att det är orimligt att ställa sådana krav.23 Efter-
som inte minst småskalig vattenkraft ofta anläggs på platser där 
vattendraget tidigare utnyttjats t.ex. genom drift av kvarnar eller 
äldre kraftverk som tagits ur drift får begränsningen i 2 kap. 7 § 
stor praktisk betydelse. 

I propositionen till MB anges visserligen att verksamhetsutöva-
ren är skyldig att redovisa alternativa platser, jfr MB 6 kap. 7 §. Där 

 
20 Jfr t.ex. sökandens argumentation i MÖD M 2350-11 och M 1145-11 Vänersborgs 
mark- och miljödomstol. 
21 Direktivet 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara 
energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 
2003/30/EG artikel 3. 
22 http://energimyndigheten.se/sv/Press/Nyheter/Snabbare-okning-av-fornybar-
energi/ 
23 Jfr Bengtsson m.fl. Miljöbalken en kommentar, 2:6. och MÖD 2010:29. 

 13



Ingela Lindqvist 
 

konstateras dock även att detta inte gäller när det p.g.a. verksamhe-
tens speciella karaktär inte är möjligt att bedriva verksamheten på 
en annan plats. Som exempel nämns utvinning av en speciell fyn-
dighet på en viss plats men även situationen att en verksamhetsut-
övare vill bygga ett kraftverk i en speciell fors.24 

Ett senare fall där MÖD tagit ställning till lokaliseringsfrågan är 
M 7869-11 rörande Svärdsjövattendraget. Falu kommun hade till-
sammans med ett kraftbolag ansökt om att vidta flödesfrämjande 
åtgärder eftersom vattendraget vid flera tillfällen haft problem med 
höga flöden och vattennivåer vilket lett till skador på närliggande 
fastigheter. I samband med dessa säkerhetshöjande åtgärder avsåg 
bolaget anlägga ett mindre vattenkraftverk. MÖD konstaterade att 
eftersom det redan låg tre mindre kraftverk placerade på motsatta 
stranden skulle anläggandet av detta fjärde komma att försvåra 
möjligheten att vidta ytterligare flödesfrämjande åtgärder. Mot bak-
grund av detta avslogs ansökan om ytterligare ett kraftverk. 

Att vattenverksamheter ska utföras så att de inte försvårar annan 
verksamhet som i framtiden kan antas beröra samma vattentillgång 
följer av MB 11 kap. 7 §. I förarbetena anges tio år som en period 
inom vilken verksamheten bör komma till stånd för att beaktas 
enligt 11 kap. 7 §.25 Kravet gäller bara allmänna och enskilda ända-
mål av vikt. En viktigare begränsning av bestämmelsens tillämp-
ningsområde är dock att kravet på utförandet bara gäller i den ut-
sträckning det kan ske utan oskälig kostnad. Paragrafen utgör alltså 
inte en tillåtlighetsregel. 

Målet rörande Svärdsjövattendraget var visserligen en något spe-
ciell situation där själva ansökan om anläggandet av kraftverket 
även innefattade flödesfrämjande åtgärder. Faktum kvarstår dock 
att det var behovet av ytterligare säkerhetshöjande åtgärder utöver 
de som ansökan omfattar som MÖD fäste vikt vid. Forskning visar 
på att nederbördsmängder och antalet dagar med extrem neder-
börd kommer att öka i ett framtida klimat.26 Det är alltså möjligt att 
läsa domen om Svärdsjövattendraget som att MÖD har öppnat 
upp för att i ökad utsträckning beakta behovet av eventuella fram-
tida flödesfrämjande åtgärder även i andra fall. 

 
24 Prop. 1997/98:45 del 2 s. 63. 
25 Prop. 1997/98:45 del 2 s. 130. 
26 Jfr SOU 2007:60 Bilaga B 14, s. 11. 
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4.4 Hushållningsbestämmelserna 
MB 2 kap. 6 § ska läsas mot bakgrund av MB 3 och 4 kap. MB 3 
kap. 1 § anger att vattenområden ska användas för de ändamål som 
områdena med hänsyn till platsens beskaffenhet, läge och behov är 
mest lämpade för. I 3 kap. 2 § föreskrivs vidare att större oexploa-
terade områden så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan påverka områdets karaktär. 

MB 3 kap. 3 § tar sikte på mark- och vattenområden som är sär-
skilt känsliga från ekologisk synpunkt. Här gäller att de så långt 
som möjligt ska skyddas från åtgärder som kan skada naturmiljön. 
Till skillnad från 2 § saknas ordet ”påtaglig”. Gabriel Michanek 
framhåller att en möjlig tolkning av detta är att eftersom paragrafen 
tar sikte på särskilt känsliga områden bör varje skadligt ingrepp 
motverkas.27 

I MB 4 kap. 6 § 1 st uppställs ett förbud mot vattenkraftverk, 
vattenreglering och vattenöverledning för kraftändamål. Förbudet 
gäller dels de fyra nationalälvarna och deras käll- och biflöden samt 
en rad ytterligare vattenområden inklusive käll- och biflöden som 
finns uppräknade i paragrafen. I 4 kap. 6 § 3 st finns dock ett un-
dantag som tillåter vattenverksamhet som endast förorsakar 
obetydlig miljöpåverkan. 

Av propositionen till MB framgår att undantaget innebär att 
mindre åtgärder som hänför sig till en redan företagen utbyggnad, 
t.ex. ombyggnationer eller effektiviseringar är tillåtliga under förut-
sättning att miljöpåverkan inte ökar i ”… nämnvärd omfattning.”. I 
samma proposition framhålls även att det visserligen kan vara möj-
ligt att tillstånd även lämnas till helt nya vattenkraftverk men att 
”Det emellertid torde vara utomordentligt få helt nya projekt som 
har endast obetydlig miljöpåverkan.”.28 

MB 4 kap. 6 § har, bortsett från att 6 § 1 st MB omfattar även 
käll- och biflöden, samma lydelse som lag (1987:12) om hushållning 
med naturresurser m.m. I propositionen till den äldre lagen förs ett 
resonemang om att småskaliga vattenkraftverk trots förbudet mot 
nyutbyggnation i vissa fall kan vara tillåtna. Det rör sig om två situ-
ationer, den första är när vattenkraften kan användas som energi-
källa för enstaka hushåll där alternativen att t.ex. dra elledningar 
skulle innebära ett större ingrepp i naturmiljön. 

 
27 Michanek, karnov online, Miljöbalken 3 kap. 3 § not 86. 
28 Prop. 1997/98:45 del 2 s. 41. 
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Den andra situationen är mer aktuell i nutida förhållanden. En-
ligt lagförarbetena kan undantaget även tillämpas på fall där vatten-
draget redan påverkas av någon typ av anläggning, t.ex. en flott-
ningsdamm. I de situationer där uppförandet av ett kraftverk kan få 
positiva effekter såsom att dåligt underhållna flottningsdammar 
restaureras kan nyetablering av småskaliga vattenkraftverk vara till-
låtna trots förbudet i 4 kap. 6 §.29 Detta undantag kan därmed 
komma att aktualiseras i flera fall även i situationer med småskalig 
vattenkraft. Ett exempel på detta är när verksamhetsutövare avser 
öppna upp ett befintligt vandringshinder, t.ex. en äldre damm, ge-
nom att bygga ett omlöp.30 

Eftersom vattenkraften i Sverige redan är väl utbyggd är dock en 
betydligt vanligare situation att en befintlig kraftstation ska restau-
reras eller underhållas. Frågan blir då vilken typ av åtgärder som ska 
anses omfattas av undantaget för mindre åtgärder vid befintliga 
anläggningar. Ett exempel på detta är den långdragna prövningen 
av Untra kraftverk.  Verksamhetsutövaren har där meddelats till-
stånd till att uppföra en ny kraftstation i anslutning till ett befintligt 
kraftverk som anlades 1911- 1912. Det aktuella vattendraget utgör 
en sträcka som omfattas av MB 4 kap. 6 § och inom det område 
som påverkas av kraftverkets vattenreglering finns även flera Natu-
ra 2000 områden. 

Nacka mark- och miljödomstol anger att förbudet omfattar ut-
byggnad av vattenkraft.  Enligt domstolen omfattar ansökan visser-
ligen uppförandet av en ny kraftstation men den ska vara belägen 
inom befintligt verksamhetsområde och delvis ersätta det befintliga 
kraftverket. Eftersom ansökan inte skulle medföra ökad vattenav-
ledning, vattenhushållningen skulle vara oförändrad, fastslog dom-
stolen att MB 4 kap. 6 § inte innebar ett hinder mot att bevilja an-
sökan. Arbetena skulle bl.a. ske i torrhet vilket innebär att delar av 
vattendraget helt behövde torrläggas under fyra månader och vatt-
net skulle då istället ledas genom Natura 2000 området. Enligt 
mark- och miljödomstolen föranledde detta inte någon annan be-
dömning än att ansökan var förenlig med MB 4 kap. 6 § 3 st om 
åtgärder som orsakar endast obetydlig miljöpåverkan.31 Domen är 
överklagad till MÖD som ännu inte har beslutat om prövningstill-
stånd ska meddelas. 
 
29 Prop. 1985/96:3, s. 110 f. 
30 Jfr M 5795-11 som dock inte rörde en sträcka utpekad i 4 kap. 6 §. 
31 Nacka mark- och miljödomstol M 5228-07. 
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4.5 Den samhällsekonomiska bedömningen enligt 
MB 11 kap. 6 §  

4.5.1 Allmänt om bedömningen 

MB 11 kap. 6 § stadgar att en vattenverksamhet endast får bedrivas 
om dess fördelar från allmän och enskild synpunkt överväger kost-
naderna, skadorna och olägenheterna av den. Syftet är att förhindra 
vattenverksamheter och vattenanläggningar som inte är samhälls-
ekonomiskt motiverade. Av propositionen till MB framgår att 
prövningen enligt 11 kap. 6 § innebär en förhållandevis fri och 
mångsidig bedömning av verksamheten. Även skador på egendom 
som tillhör sökanden beaktas.32 

Under kategorin allmänna intressen återfinns bland annat natur-
värden vilket gör att verksamheter som trots att de enligt en rent 
ekonomisk analys är lönsamma ändå kan vara otillåtliga p.g.a. de 
skador de medför på miljön.33 Av praxis från HD framgår att be-
dömningen ska grundas på en ekonomisk analys av rimlig omfatt-
ning när en sådan kan göras. I samma avgörande framhålls även att 
det åtminstone alltid bör utföras en grov uppskattning av anlägg-
ningskostnaderna och de direkta skador en verksamhet kommer 
medföra.34 

Ett på sökandesidan vanligt argument är att vattenkraft utgör 
förnybar el vilket är positivt och ska vägas in i den samhällsekono-
miska bedömningen. MÖD har i domen om Flians kraftverk kon-
staterat att vattenkraften utgör ett bidrag till landets energiföresörj-
ning från en förnybar och inhemsk källa. Domstolen fastslog även 
att det är en fördel enligt MB 11 kap. 6 § att växthuseffekten mot-
verkas genom att kolkraft från t.ex. Danmark inte produceras. 
Denna fördel uppkommer enligt MÖD när nettoexport sker till 
länder med elproduktion av fossila bränslen och när nettoimport 
sker till Sverige från sådana länder och vattenkraften därmed mins-
kar behovet av nettoimport. I fallet med Flian vägde nackdelarna 
ändå över och verksamheten avslogs med hänsyn till MB 11 kap. 6 
§.35 
 

 
32 Prop. 1997/98:45 del 2 s. 129. 
33 Jfr NJA 2008 s. 3. 
34 NJA 1989 s. 581. 
35 MÖD M 9586-06. 
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Även i den överklagade domen angående Rundbackens kraft-
verk, MÖD M 10108-11, beaktar domstolen att det rör sig om för-
nyelsebar elproduktion. Angående den samhällsekonomiska be-
dömningen konstaterades att verksamhetens negativa effekter på 
t.ex. strömstarens övervintringsmöjligheter ”… uppvägs av den 
miljövinst som den ökade elproduktionen innebär.”. Bedömningen 
av hur miljövinsten av förnybar energi ska beaktas enligt 11 kap. 6 
§ knyter an till alternativa produktionssätt och de försiktighetsmått 
i övrigt som verksamhetsutövaren är skyldig att vidta enligt MB 2 
kap. 3 §. 

Kammarkollegiet begär i sitt överklagande av MÖD:s dom i 
Rundbacken att HD ska klargöra vilka produktionssätt som i så fall 
ska ligga till grund för jämförelsen som resulterar i att vattenkraften 
innebär en miljövinst. Det fanns i målet ingen utredning som visa-
de på att andra förnyelsebara produktionssätt t.ex. vind- eller våg-
kraft inte kunnat uppnå samma resultat med minskad påverkan på 
miljön.36 Länsstyrelsen i Jönköping har tagit fram statistik som visar 
att 1550 småskaliga kraftverk under 1 MW tillsammans producerar 
endast 2 % av den svenska vattenkraften.37 Mot bakgrund av detta 
kan det ifrågasättas hur stor miljövinst den förnybara energin från 
minikraftverk innebär. Klart är att ett småskaligt kraftverk med en 
installerad effekt på maximalt 1,5 MW innebär en begränsad positiv 
miljöeffekt i form av minskad klimatpåverkan. 

En inte helt ovanlig situation är att ett vattenkraftverk anläggs i 
anslutning till ett befintligt vandringshinder t.ex. en damm. I en 
dom från MÖD 30 maj 2012 rörande Julareds kraftverk behandla-
des frågan hur det kan påverka den samhällsekonomiska bedöm-
ningen. Fallet gällde anläggandet av ett nytt vattenkraftverk. Av 
ansökan framgick att verksamhetsutövaren avsåg att bygga ett om-
löp och på så sätt öppna upp ett befintligt vandringshinder i form 
av en damm i en del av vattendraget som under en längre tid varit 
stängd för fiskvandring. Verksamheten skulle på så sätt medföra 
positiva effekter på naturmiljön. 

Kammarkollegiet och Länsstyrelsen anförde dock att fria vand-
ringsvägar bör säkerställas genom utrivning av befintliga vand-
ringshinder. En annan tolkning skulle kunna leda till att verksamhe-

 
36 Kammarkollegiet överklagande i mål M 10108-11, Kammarkollegiets dnr 22-11734-
09. 
37 http://www.limnologerna.org/VD2012/foredrag%202012/dag2%20vattenkraft/Jak 
obBergengren.pdf 
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ter som i sig inte är samhällsekonomiskt motiverade trots detta an-
ses tillåtliga. MÖD delade denna bedömning och ansåg inte att nyt-
tan av skyddsåtgärden som trots allt vidtogs för att minska verk-
samhetens skadliga verkningar skulle tillgodoräknas 
verksamhetsutövaren vid bedömningen enligt 11 kap. 6 §.38 

Detta får ses som ett avsteg från tidigare praxis från MÖD, bl.a. 
domen 18 oktober 2011 rörande Ålanda kraftverk. MÖD fann där 
att ett vattenkraftverk var tilltåligt enligt 11 kap. 6 § eftersom det 
skulle leda till att ett omlöp öppnade upp ett tidigare definitivt 
vandringshinder i form av en damm. MÖD tog i det fallet fasta på 
att det enligt länsstyrelsen saknades konkreta planer på att restaure-
ra vattendraget. De positiva effekterna av ett omlöp skulle därför 
tillräknas verksamhetsutövaren.39 

Vad MÖD har gjort är att gå från en mer pragmatisk hållning i 
frågan till att göra en mer principiell tolkning som stämmer bättre 
överens med ordalydelsen i MB 11 kap. 6 §. Det är onekligen så att 
domen i målet med Ålanda kraftverk öppnar upp för att verksam-
heter som i sig är samhällsekonomiskt olönsamma beviljas tillstånd. 
En viktig aspekt är dock att utrivningar inte verkställs i någon stör-
re omfattning. Det praktiska resultatet av att inte tillgodoräkna 
verksamhetsutövaren fördelarna av att ett omlöp kommer till stånd 
blir därför ofta att det definitiva vandringshindret kvarstår.  

4.5.2 Elcertifikatens betydelse för den samhällsekonomiska 
bedömningen 

En faktor som har stor betydelse för den småskaliga vattenkraften 
är rätten till elcertifikat. Elcertifikatsystemet är ett incitament som 
syftar till att öka mängden förnybar el.40 Vad som enligt lagen om 
elcertifikat anses vara förnyelsebar el finns definierat i 1 kap. 2 § 
och vattenkraft är ett av de energislag som finns uppräknat där. 
Vissa aktörer, främst elleverantörer men även vissa elanvändare 
t.ex. vissa elintensiva industrier, är enligt elcertifikatsystemet kvot-
pliktiga. Det innebär att de varje kalenderår måste förvärva ett visst 
antal elcertifikat. Hur många varierar i förhållande till hur stor deras 
försäljning respektive användning av el varit under året.41 Har en 

 
38 MÖD M 5795-11. 
39 MÖD M 9756-10. 
40 http://energimyndigheten.se/Foretag/Elcertifikat/ 
41 Lag om elcertifikat 4 kap. 
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kvotpliktig aktör inte lyckats införskaffa tillräckligt många elcertifi-
kat kommer en sanktionsavgift att tas ut som då är högre än kost-
naden hade varit att förvärva dem.42 

Hur kan en aktör då förvärva elcertifikat? Grundprincipen är att 
producenter av förnyelsebar el tilldelas elcertifikat av staten för 
varje megawattimme förnyelsebar el de producerar. Certifikaten 
kan de senare sälja till kvotpliktiga aktörer på en öppen marknad 
där priset bestäms av köpare och säljare. Elcertifikat kan tilldelas 
för en produktion under 15 år, dock inte längre än till år 2035 då 
hela systemet med elcertifikat löper ut och upphör att gälla. 

Eftersom elcertifikat inte huvudsakligen är till för att belöna de 
aktörer som redan producerar förnyelsebar el utan syftar till att öka 
produktionen finns därför ytterligare begränsningar i rätten till cer-
tifikat. För vattenkraften gäller som huvudregel att anläggningen 
ska ha tagits i drift efter år 2002 (då systemet med elcertifikat in-
fördes) eller att den tagits ur drift före 1 juli 2001 och att driften 
därefter senare återupptagits men att det då har gjorts så stora inve-
steringar eller ombyggnationer att anläggningen ändå kan betraktas 
som ny. Flera remissinstanser var kritiska till att småskalig vatten-
kraft överhuvudtaget skulle omfattas av elcertifikatsystemet. Han-
delshögskolan i Göteborg påtalade t.ex. att sådana anläggningar 
varken är företags- eller samhällsekonomiskt effektiva.43 Ett tredje 
huvudalternativ infördes dock och det är att anläggningen var i 
drift 1 juli 2003 och att den installerade effekten inte var högre än 
1500 kilowatt vilket medför att småskaliga vattenkraftanläggningar 
gavs en generell rätt till elcertifikat.44 Anledningen till att just den 
småskaliga vattenkraften gavs en generell rätt till elcertifikat anges i 
förarbetena vara att den typen av anläggningar inte ansågs kom-
mersiellt självbärande.45 

I lagen om elcertifikat 2 kap. 6 § anges ytterligare två situationer 
som kan berättiga till elcertifikat. Det är dels anläggningar som har 
en installerad effekt på högst 15 megawatt och där innehavaren 
avser göra så stora ombyggnationer eller investeringar i anläggning-
en att Energimyndigheten gör bedömningen att de inte kan leda till 
någon långsiktigt lönsam produktion om verksamhetsutövaren inte 
tilldelas elcertifikat. Dels är det när myndighetsbeslut eller föreskrif-

 
42Lag om elcertifikat 6 kap. 
43 Prop. 2002/03:40, s. 42 f. 
44 Lag om elcertifikat 2 kap. 5 §. 
45 Prop. 2002/03:40 s. 43. 
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ter ställer nya krav på t.ex. hur verksamheten ska bedrivas och att 
dessa krav omöjliggör för verksamhetsutövaren att bedriva en lång-
siktigt lönsam produktion om innehavaren inte tilldelas elcertifikat. 
Alternativet till de två sista situationerna hade i det långa loppet 
annars varit att verksamheten fått läggas ner. Är lönsamheten i en 
anläggning för liten för att kunna möta t.ex. nya miljökrav är det 
normala annars att den tas ur bruk men här har lagstiftaren gjort 
bedömningen att behovet av förnyelsebar energi väger tyngre. 

Vad gäller miljökrav framhölls i lagförarbetena till införandet av 
elcertifikatsystemet att det är ett självklart villkor för att en elpro-
duktion ska omfattas av elcertifikatsystemet att anläggningen upp-
fyller svenska både gällande svenska och EU-rättsliga miljökrav. 
Eftersom detta redan kontrolleras av annan lagstiftning såsom till-
ståndsprövning saknades dock anledning att införa ett sådant krav i 
lagen om elcertifikat.46 

HD har i NJA 2008 s. 3 behandlat frågan om hänsyn ska tas till 
elcertifikat vid den samhällsekonomiska bedömningen enligt MB 
11 kap. 6 §. HD redogör där för att regeringen 2006 lagstiftade om 
ändringar i lagen om elcertifikat som innebar att småskalig vatten-
kraft efter år 2010 inte längre skulle tilldelas elcertifikat. Ändringar-
na var tänkta att träda i kraft 1 januari 2007 och bakgrunden var att 
andelen helt opåverkade eller måttligt opåverkade vattendrag var 
liten. Regeringen ansåg att potentiellt värdefulla vattendrag borde 
restaureras i syfte att öka de biologiska och ekologiska värdena. 
Småskalig vattenkraft skulle alltså undantas från elcertifikatsystemet 
i syfte att minska den växande konflikten mellan olika miljömål om 
förnyelsebar elproduktion och levande sjöar och vattendrag. 

Innan ändringarna i lagen hann träda i kraft var det dock reger-
ingsskifte. Den nya regeringen var av en annan åsikt och lagänd-
ringen trädde aldrig i kraft. Motivet till detta var att förnyelsebara 
energikällor skulle konkurrera med varandra så att den mest kost-
nadseffektiva produktionen byggdes ut först. Här gällde istället 
grundprincipen att konkurrensvillkoren inom systemet skulle hållas 
så likvärdiga som möjligt och sett utifrån det perspektivet hade det 
varit principiellt fel att undanta småskalig vattenkraft från elcertifi-
katsystemet. 

Efter denna redogörelse konstaterar HD att syftet med elcertifi-
katsystemet är att ge vissa elproducenter ökade inkomster utan någ-

 
46 Prop. 2002/03:40, s. 38 f. 
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ra motsvarande kostnadsökningar för att på så sätt främja produk-
tion av förnybar el. Därmed saknas skäl till att undanta inkomster-
na från elcertifikaten vid den samhällsekonomiska bedömningen 
enligt 11 kap. 6 §. HD poängterar dock att detta bara gäller för de 
15 år som anläggningen kan beräknas vara berättigad till elcertifikat 
och att det därför rör sig om en begränsad intäkt.47 

En märklig konsekvens av HD:s avgörande blir att nyttan av 
förnybar elproduktion ofta kommer att räknas två gånger vid pröv-
ningen enligt 11 kap. 6 §. Ett tydligt exempel på detta är MÖD 
dom M 6003-07. MÖD räknar där först intäkterna från elcertifika-
ten för att visa att verksamheten är företagsekonomiskt lönsam. 
Därefter går domstolen vidare till att diskutera fördelarna ur allmän 
synpunkt. Här anger MÖD särskilt att det finns ett starkt allmänt 
intresse av ökad förnybar elproduktion. Domstolen framhåller att 
Sverige ålagts vissa mål angående förnybar energi enligt EU-
direktiv och ökad vattenkraftsproduktion leder till bättre möjlighe-
ter att uppnå dessa mål. På detta sätt räknas vad som i själva verket 
är en positiv effekt, ökad förnybar elproduktion två gånger. Elcerti-
fikatsystemet är en del i det svenska genomförandet av EU:s ener-
gipolitik. 

Det saknas helt stöd för att värdera den ökade mängden förny-
bart producerad el dubbelt på detta sätt. EU ställer en rad olika 
krav på den nationella miljölagstiftningen, inte bara i frågor som 
rör klimat utan även t.ex. biologisk mångfald. Direktiv 
2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förny-
bara energikällor ställer krav på hur stor andel av energiförbruk-
ningen som ska komma från förnyelsebara energikällor år 2020.48 
Där framgår att kraven varierar mellan medlemsstaterna och för 
Sverige gäller att andelen förnyelsebart producerad el ska uppgå till 
minst 49 % av den totala energianvändningen år 2020. 

Energimyndigheten uppger att under år 2009 och 2010 uppgick 
andelen förnyelsebar el till drygt 47 % av Sveriges totala energiför-
brukning vilket innebär en snabbare ökning än vad som var förvän-
tat.49 Risken att Sverige under de kommande tio åren skulle få svårt 

 
47 NJA 2008 s. 3. 
48 Direktivet 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara 
energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 
2003/30/EG artikel 3. 
49 http://energimyndigheten.se/sv/Press/Nyheter/Snabbare-okning-av-fornybar-
energi/ 
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att öka andelen förnyelsebart producerad energi med 2 procenten-
heter är därmed liten. Utsikterna för att nå de mål som ställs enligt 
EU:s ramvattendirektiv för vatten eller ålförordningen är betydligt 
sämre.50 Att både räkna elcertifikaten och vikten av förnybar energi 
förutsätter att elcertifikaten ses som något skilt från energipolitiken. 
Sammanfattningsvis leder detta till en felaktig bedömning av verk-
samhetens fördelar från allmän och enskild synpunkt. 

Här ska även noteras att det visserligen är främst vid bedöm-
ningen enligt MB 11 kap. 6 § som elcertifikaten får genomslag i den 
rättsliga prövningen. Elcertifikatsystemets praktiska betydelse i 
form av ökat intresse för nyetablering och återupptagande av drift 
av småskaliga vattenkraftverk ska dock inte underskattas.51  

4.6 Rådighet 
För att få bedriva vattenverksamhet krävs att verksamhetsutövaren 
har rådighet över vattnet inom det område där verksamheten ska 
bedrivas, lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet 
(LSV) 2 kap. 1 §. Av praxis från HD framgår att rådighetskravet är 
en processförutsättning och därmed något som domstolar själv-
mant ska beakta.52 

Fastighetsägaren har rådighet över det vatten som finns inom 
fastighetens gränser. Rådighet kan också förvärvas till följd av upp-
låtelse av fastighetsägaren i form av t.ex. servitutsavtal eller enligt 
tvångsrätt, LSV 2 kap. 2 §. Bengtsson m.fl. skriver i Miljöbalken en 
kommentar att det finns flera exempel på praxis där domstolar fel-
aktigt utfärdat tillstånd utan begränsning i tiden när rådigheten 
grundats på tidsbegränsade nyttjanderätter.53 Den rättsliga statusen 
för dessa tillstånd efter det att nyttjanderätten löpt ut får anses 
oklar. Rådighet är en förutsättning för att verksamheten ska få be-
drivas. Detta torde i så fall utgöra grund för att kunna återkalla till-
ståndet enligt MB 24 kap. 3 §. Återkallelse får dock endast ske ut-
ifrån de förutsättningar som finns listade i 24 kap. 3 §. Situationen 
med bristande rådighet som var känd redan vid tiden för utfärdan-
 
50 Jfr Dekker, Assessment of the eel stock in Sweden, spring 2012. First post-evaluation of the 
Swedish Eel Management Plan. Aqua reports 2012:9.  
51 Jfr Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, promemoria dnr M2005/6595/E, s. 
6. 
52 NJA 1993 s. 67. 
53 Bengtsson m.fl. Miljöbalken en kommentar, lagen med särskilda bestämmelser om vat-
tenverksamhet, 2:1. 
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de av tillståndet faller dock inte in under någon av dem. Frågan är 
ännu inte besvarad i praxis. 

5 Processuella frågor vid prövningar av 
vattenkraft 

5.1 Rättegångskostnadsfördelningen  
En fråga som får betydelse inte minst för den småskaliga vatten-
kraften där de ekonomiska marginalerna ofta är små är rättegångs-
kostnadernas fördelning. Som huvudregel gäller att sökanden i an-
sökningsmål rörande vattenverksamhet svarar för både sina och 
motparternas kostnader vid mark- och miljödomstolen, MB 25 kap. 
2 §. 

I begreppet motpart ingår även sakägare som har rätt att föra ta-
lan i målet. I propositionen till MB stadgas tydligt att balken ska ha 
ett enhetligt sakägarbegrepp vad gäller rätt att föra talan och att 
överklaga.54 Trots detta saknas det uttrycklig definition av vem som 
omfattas av begreppet. MB 16 kap. 2 § stadgar endast att domar 
och beslut kan överklagas av ”… den som domen eller beslutet 
angår, om avgörandet har gått honom eller henne emot…”. Av 
praxis framgår dock att det är ett förhållandevis vitt begrepp.55 

Inte bara sakägare har rätt till ersättning enligt 25 kap. 2 § utan 
det gäller även för myndigheter t.ex. Naturvårdsverket och Kam-
markollegiet som har att tillvarata statens intressen. Den enda kate-
gori taleberättigade som inte har rätt till ersättning är miljöorganisa-
tioner.56 Det är därmed en vid krets av intressenter som har rätt till 
ersättning för t.ex. de ombudskostnader som processen ger upphov 
till. 

Till skillnad från mål om miljöfarlig verksamhet där varje part 
står för sina egna kostnader ska alltså motparternas rättegångskost-
nader betalas av sökanden. Detta får betydelse även vid ompröv-
ningar som är ansökningsmål men där sökanden, i de flesta fall sta-
ten i någon form är den som ska betala motparternas 
rättegångskostnader. I högre rätt är huvudregeln att den förlorande 

 
54 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 482. 
55 Jfr NJA 2004 s. 590. 
56 MB 25 kap. 2 §. 
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parten ska ersätta motpartens rättegångskostnader. Vid vattenverk-
samhet gäller dock att en sakägare som klagar och förlorar målet 
endast kan bli skyldig att stå för sina egna rättegångskostnader. En 
sakägare kan alltså aldrig bli skyldig att stå sökandens kostnader 
annat än med stöd av RB 18 kap. 6 § om vårdslös processföring.57 

5.2 Vilande villkor 
En inte helt ovanlig situation är att det finns vandringshinder ned-
ströms ett kraftverk som är föremål för prövning. Så var fallet bl.a. 
i prövningen av Torps kraftstation, MÖD 2010:13 där fiskens 
vandring hindrades av kraftverk nedströms som saknade omlöp. 
MÖD såg ingen anledning att göra undantag från MB 11 kap. 8 § 
och tillståndet förenades därför med villkor om att fiskväg skulle 
byggas enligt tillsynsmyndighetens anvisningar när myndigheten 
påkallade det. För att ge verksamhetsutövaren större klarhet om 
vad villkoret skulle komma att innebära föreskrevs att de föreskriv-
na 300 l/s som skulle minimitappas senare istället skulle släppas 
genom fiskvägen. 

Väckande av latenta villkor kan även ske avseende äldre domar. 
I t.ex. fallet med Granö kraftverk inskrevs en sådan skyldighet i 
domen från 1959. När lax eller havslaxöring i inte ringa omfattning 
bereddes möjlighet att vandra upp till Granö kraftverk skulle kraft-
verksägaren efter att talan väckts åläggas ytterligare skyldigheter att 
kompensera eller förebygga den skada kraftverket gav upphov till. I 
MÖD M 2011:49 fastslogs att detta villkor var tillräckligt för att 
myndigheterna inte skulle behöva använda sig av reglerna för om-
prövning när frågan redan prövats vid tillståndsprövningen. Pröv-
ningen skulle alltså ske genom att det ursprungliga målet från 1949 
åter togs upp till handläggning. 

Viktigt att notera är dock att MÖD framhåller att ”Miljödomsto-
len torde i ett fall som det förevarande ändå ha att ta hänsyn till 
bestämmelsen i 24 kap. 5 § sista st. miljöbalken.”. Begränsningen 
att en omprövning inte får leda till så ingripande villkor att verk-
samheten inte längre kan bedrivas eller avsevärt försvåras gäller 
alltså även vid väckande av latenta villkor. Detta följer av att tillåt-
lighetsfrågan måste anses avgjord redan vid den ursprungliga till-
ståndsprövningen. 

 
57 MB 25 kap. 2 § 2 st och MB 25 kap. 5 §. 
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5.3 Prövningens omfattning 
En fråga som får stor praktisk betydelse mot bakgrund av hur 
många äldre småskaliga kraftverk som redan finns i Sverige är be-
stämmandet av prövningens omfattning. En inte helt ovanlig situa-
tion är att kraftverk som behöver repareras och underhållas samti-
digt byggs om och effektiviseras. För att minska 
utredningskostnader och även sänka nivån på de krav avseende 
skyddsåtgärder som kan ställas inom ramen för prövningen är det 
från verksamhetsutövarens synpunkt önskvärt att vid begränsade 
ändringar inte pröva hela verksamheten utan bara just förändring-
arna. 

Genom införandet av MB begränsades möjligheten att meddela 
ändringstillstånd i förhållande till vad som tidigare gällt enligt äldre 
rätt. I förarbetena till MB angavs att det var otillfredsställande att 
en verksamhet drevs med stöd av flera tillstånd. Det gjorde till-
ståndsfrågan svår att överblicka vilket ansågs försvåra prövningen 
och tillsynen. I miljöbalkspropositionen poängteras därför att hela 
verksamheten bör tas upp till prövning vid ändringar som inte är 
obetydliga.58 

Här kan konstateras att situationen att en verksamhet omfattas 
av flera olika tillstånd fortfarande är ett högst påtagligt problem. 
Länsstyrelsen i Uppsala län uppger i en rapport från konsultföreta-
get WSP utförd på uppdrag av Kammarkollegiet att vissa kraftverk 
i Dalälven bedrivs med stöd av över 40 vattendomar. 40 olika till-
stånd reglerar vad som i verkligheten utgör en sammanhållen verk-
samhet. När det är så svårt att få en helhetsbild av de villkor som 
gäller för verksamheten försvåras möjligheterna att bedriva en ra-
tionell och effektiv tillsyn avsevärt.59 

MB 16 kap. 2 § ändrades dock år 2005 eftersom lagstiftar en an-
såg att möjligheterna att meddela ändringstillstånd blivit alltför be-
gränsade. Av paragrafens nya lydelse framgår att tillstånd kan be-
gränsas till att enbart avse ändring av en verksamhet. I 
propositionen till lagändringen konstateras att ändringar av verk-
samheter fått samma funktion som en omprövningar av tillstånd 

 
58 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 337. 
59 WSP, Pm bilaga 4, Utdrag ur utkast till rapporten Naturvetenskapliga prioriteringsgrunder för 
restaurering av vattendrag s. 15 f. 

 26



Den småskaliga vattenkraftens rättsliga förutsättningar i Sverige 

vilket ansågs olyckligt mot bakgrund av att en sådan process riske-
rar att bli tidskrävande. Ändringen gäller dock bara för miljöfarlig 
verksamhet och är inte tillämplig på verksamheter som bedrivs en-
ligt MB 11 kap. 

I målet om Edensforsens kraftverk ansökte verksamhetsutöva-
ren om att rusta upp och effektivisera en av det befintliga och se-
dan tidigare tillståndsgivna kraftverkets två turbiner. Detta skulle 
bl.a. leda till en ökad drivvattenföring och större vattenavledning. 
Kammarkollegiet invände att ansökan var för snävt utformad efter-
som den inte var inriktad hela verksamheten. Miljödomstolen fram-
höll att det enligt vattenrättslig lagstiftning sedan lång tid varit möj-
ligt att ansöka om tillstånd till reparationer och ändringar av 
befintliga verksamheter utan att hela den befintliga verksamheten 
tas upp till prövning. 

Domstolens resonemang mynnar ut i att rättskraften i de domar 
som reglerar den befintliga verksamheten medför att det krävs sär-
skilt lagstöd för att de frågor som behandlats där ska kunna tas upp 
till ny prövning. Ett exempel på sådant lagstöd finns enligt domsto-
len i 24 kap. 5 § som anger förutsättningarna för att kunna omprö-
va tillstånd. Miljödomstolen framhåller även särskilt att det inte är 
möjligt att tillämpa MB 16 kap. 2 § om ändringstillstånd analogt på 
vattenverksamheter, en så stor förändring av rättsläget måste ske 
genom lagändring. Möjligheten om ändringstillstånd i MB 16 kap. 2 
§ infördes dock som en undantagsbestämmelse eftersom lagstifta-
ren ansåg att ansökningar om ändringar i alltför hög utsträckning 
kommit att fylla funktionen av omprövningar av hela tillståndet.60 
Detta talar i sig inte för att rättskraften i vattenrättsliga tillstånd 
skulle skilja sig från vad som gäller för tillstånd till miljöfarlig verk-
samhet. 

Domen om Edensforsens kraftverk överklagades till MÖD som 
konstaterar att det ”… krävs i princip särskilt lagstöd för att de giv-
na tillstånden ska bli föremål för ny prövning.”. Precis som miljö-
domstolen hänvisar MÖD till MB 24 kap. 5 §. MÖD framhåller att 
målet inte utgör en omprövningen enligt balken. Inte heller är det 
fråga om ett ändringstillstånd enligt MB 16 kap. 2 § eftersom detta 
inte är möjligt vid vattenverksamheter. Därmed är det enligt MÖD 
inte möjligt att ta upp även den tillståndsgivna befintliga verksam-
heten till prövning i det förevarande målet rörande effektivisering 

 
60 Prop. 2004/05:129 s. 62. 
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av kraftverket m.m. En intressant aspekt är att MÖD uttryckligen 
nämner även ersättningsrätten i MB 31 kap. 20- 23 §§ som ett ex-
empel på bestämmelser som reglerar förutsättningarna för om-
prövningar. 

Det är svårt att se vad MÖD har för stöd för denna slutsats. 
Miljödomstolen anger uttryckligen att det är tillståndens materiella 
rättskraft som hindrar att hela verksamheten tas upp till prövning. 
Även MÖD:s resonemang måste anses grundat på förutsättningen 
att det är rättskraften som gör att särskilt lagstöd krävs för att frå-
gor som regleras i ett gällande tillstånd ska kunna tas upp till pröv-
ning. Bestämmelserna som reglerar rättskraftens omfattning är de-
samma för både miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. och för 
vattenverksamheter, utgångspunkten är MB 24 kap. 1 §.  

Rättskraft när det kommer till miljörättsliga tillstånd är dock inte 
ett helt självklart begrepp. Per Henrik Lindblom menar att ”rätts-
kraft” överhuvudtaget är ett missvisande begrepp att använda ef-
tersom den rättsliga effekten är så försvagad av möjligheter till om-
prövning osv. Lindblom att det är mer korrekt att beskriva 
bestämmelserna i MB 24 kap. som materiella regler om tillståndets 
bindande verkan.61 

Lindblom skriver även att ett uttalande i Miljöskyddskommitténs 
betänkande tyder på att en verksamhetsutövare när som helst kan 
söka ett nytt och mera långtgående tillstånd än det som redan bevil-
jats. Betänkandet omfattade dock inte vattenverksamheter utan tog 
enbart sikte på miljöfarlig verksamhet. Lindblom framhåller dock 
vidare att verksamhetsutövarens rätt att söka nytt tillstånd även 
framgår indirekt av MB 24 kap. 3 § 1 st 6 p. Där stadgas att till-
ståndsmyndigheten kan återkalla ett tillstånd ”om ett nytt tillstånd 
ersätter ett tidigare tillstånd”.62 I paragrafen finns ingen begränsning 
som anger att stadgandet inte skulle avse även vattenverksamheter. 

Som ovan nämnts klargjordes det tydligt i miljöbalkspropositio-
nen att hela verksamheten bör tas upp till prövning när det inte rör 
sig om endast obetydliga ändringar. Bakgrunden var att när flera 
tillståndsbeslut reglerar en verksamhet försvåras tillsyn och kontroll 
av att tillståndsvillkoren följs vilket är till nackdel både för myndig-
heter och för verksamhetsutövare. Detta uttalande görs dock under 
avsnitt 4.12.3 som har rubriken ”Prövningen enligt miljöbalken av 

 
61 Lindblom, Miljöprocess del II, s. 659. 
62 SOU 1993:27 s. 574. 
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miljöfarlig verksamhet” vilket kan anses tala för att vattenverksam-
heter ska styras av andra regler. 

Under avsnittet som behandlar vattenverksamheter i miljöbalks-
propositionen anges dock inledningsvis att ”Miljöbalken skall ersät-
ta vattenlagen i de delar den lagen har anknytning till centrala miljö-
frågor.” Övriga bestämmelser som saknar denna koppling, t.ex. 
regler om rådighet, avgifter och samfälligheter förs istället in i lagen 
med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (LSV).63 Före-
skrifter om prövningens omfattning måste onekligen anses ha ett 
nära samband med centrala miljöfrågor. 

Lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet inne-
håller därför bara en paragraf som behandlar möjligheten att fast-
ställa ändrade bestämmelser om innehållande eller tappning av vat-
ten. Det rör då bl.a. specialfallet att någon annan än 
verksamhetsutövaren ansöker om ändring eftersom denne bättre 
vill utnyttja vattenkraften i sitt strömfall. I lagförarbetena till LSV 
anges dessutom särskilt att MB:s föreskrifter om förfarandet vid 
miljödomstolar naturligtvis ska tillämpas trots att vattenverksamhe-
ter även ska bedömas enligt LSV. I propositionen poängteras även 
att LSV endast innehåller kompletterande bestämmelser inriktade 
på mera vattenspecifik verksamhet.64 

I propositionen till MB under avsnittet rörande vattenverksam-
heter uttalar regeringen dessutom som svar på lagrådets kritik mot 
att integrera VL i den nya balken att: 

”… med beaktande av att prövningsregler, tillsynsregler etc. samord-
nas kan knappast hävdas att vattenlagens regler inarbetas i balken utan 
analys eller materiell översyn.”65 

Det finns inget avsnitt i miljöbalkspropositionen som tyder på att 
rättskraften i tillstånd som avser vattenverksamhet på något sätt 
skulle vara starkare än i tillstånd till miljöfarlig verksamhet. Inte 
heller finns det något sakligt skäl till att samma paragraf, MB 24 
kap. 1 § ska ges så diametralt olika innebörd beroende på om den 
tillämpas på vattenverksamheter eller miljöfarliga verksamheter. 
Tvärtom så gör sig de bakomliggande skälen till att lagstiftaren som 
huvudregel starkt förordade en sammanhållen prövning av hela 

 
63 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 361. 
64 Prop. 1997/98:45 del 2 s. 363. 
65 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 366. 
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verksamheten minst lika gällande vid vattenverksamheter. Proble-
men vad gäller t.ex. bedrivande av en effektiv tillsyn är knappast 
mindre vid vattenkraftverk som regleras av över 40 tillstånd än vad 
de är vid fabriker som drivs med stöd av en rad påbyggnadstill-
stånd. 

Ett argument är möjligtvis att säkerhetsskäl kan tala för att an-
sökningar om att upprusta och reparera vattenanläggningar bör 
handläggas skyndsamt. Det är viktigt att minimera risken för t.ex. 
dammhaverier och liknande. Här kan dock konstateras att ägare av 
vattenanläggningar är skyldig att underhålla den så att det inte upp-
kommer skada.66 I detta kan anses ligga ett krav att planera till-
ståndspliktiga åtgärder i god tid. Rör det som om åtgärder som inte 
kan vänta finns dessutom en möjlighet enligt MB 11 kap. 16 § att 
ansöka om godkännande i efterhand. 

Min bedömning är att det finns tre huvudsakliga skäl till att 
MÖD trots detta anser att hela verksamheten inte kan tas upp till 
prövning vid ansökan om ändringsarbeten. Det första är att reso-
nemanget i propositionen till MB om prövningens omfattning förs 
under rubriken ”Prövningen enligt miljöbalken av miljöfarlig verk-
samhet”. Ingenstans i förarbetena till MB framgår det dock att lag-
stiftaren avsåg att göra skillnad på vattenverksamheter och miljö-
farliga verksamheter vad gäller prövningens omfattning. Tvärtom 
anges som ovan nämnts i propositionen att inarbetningen av VL:s 
bestämmelser i MB medför en samordning av prövnings- och till-
synsregler. Ingenstans i miljöbalkspropositionen redovisas heller 
vilken ordning som skulle gälla för vattenverksamheter om MB 24 
kap. 1 § avses tillämpas annorlunda när det gäller vattenverksamhe-
ter. 

Det andra argumentet för att begränsa prövningens omfattning 
på det sätt som MÖD gör är att det stämmer överens med vad som 
traditionellt sett gällt för vattenrättsliga tillstånd. Detta argument 
brister dock. En av lagstiftarens viktigaste motiv till att lyfta in VL i 
den nya balken var att komma bort från det exploateringstänkande 
som gällt enligt äldre vattenrätt. Genom att inkorporera vattenrätts-
liga bestämmelser i MB och inte bara omarbeta VL skulle denna 
risk minskas och bestämmelsernas karaktär av miljöbestämmelser 
markeras.67 Att då hänvisa till vad som traditionellt sett gällt inom 

 
66 MB 11 kap. 17 §. 
67 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 365. 
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vattenrätten till förmån för en tolkning som försvårar tillsynsarbete 
och genomförande av miljöanpassningar av befintliga verksamheter 
går helt emot detta. 

Den tredje och sista möjliga grunden för MÖD:s bedömning av 
frågan om prövningens omfattning är ersättningsrätten i 31 kap. 
20-23 §§. I domen om Edensforsen hänvisar domstolen uttryckli-
gen till dessa bestämmelser. De framhålls där som exempel på pa-
ragrafer som reglerar förutsättningarna för att kunna ompröva 
meddelade tillstånd. I målet om Lagfors kraftverk argumenterade 
tillståndshavaren för att Kammarkollegiet försökte kringgå verk-
samhetsutövarens ersättningsrätt enligt 31 kap. genom att ta upp 
hela verksamheten till prövning. Tillståndshavaren hade där ansökt 
om att restaurera en damm som under en lång tid läckt och gett 
upphov till ett förhållandevis konstant vattenflöde i naturfåran. 

MÖD framhåller i domen om Lagfors att ombyggnationen av 
regleringsdammen syftade till att underhålla dammen och förbättra 
dess säkerhet. Frågan om minimitappning innebär en ändrad vat-
tenhushållning och ska enligt domstolen prövas enligt reglerna i 24 
kap. 5 och 7 §§ som anger förutsättningarna för omprövning.68 

Det är fullt möjligt att ersättningsrätten i 31 kap. 20-23 §§ har 
haft betydelse för hur MÖD har sett på frågan om prövningens 
omfattning även i målet om Edensforsens kraftverk. Enligt min 
mening saknas dock skäl att låta bestämmelserna ligga till grund för 
så långtgående slutsatser. Som stöd för detta kan inledningsvis kon-
stateras att ersättningsrätten i 31 kap. 20-23 §§ är minst sagt pro-
blematisk i förhållande till EU-rätten. 

Dels utgör rätten till ersättning otillåtet statsstöd och strider där-
för mot artikel 107 i fördraget om EU:s funktionssätt. Inget undan-
tag är tillämpligt som gör ersättningsrätten tillåten. Kommissionens 
avdelning för kommunikation har dessutom gjort en sammanfatt-
ning av de fram till år 2008 gällande riktlinjerna. Där behandlas det 
fall där statsstöd ges endast i syfte att underlätta anpassningen till 
nya tvingande EU-regler. Den typen av statligt stöd lyfts fram som 
ett exempel på stöd som inte bara har negativa marknadseffekter 
utan även strider helt mot principen om förorenaren betalar och 
som också kan utgöra ett hinder mot realiseringen av en hållbar 

 
68 MÖD 2009:44. 
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utveckling.69
  Det finns ingenting som tyder på att sådana situatio-

ner skulle bedömas annorlunda idag. Mot bakgrund de krav som 
följer av RDV kan i stort sett samtliga fall där 31 kap. 20-23 §§ ak-
tualiseras anses utgöra den typen av stöd. 

Dels är de problematiska i förhållande till RDV. Bestämmelser-
na utgör ett hinder mot genomförande av de miljöskyddsåtgärder 
som krävs för att svenska vattendrag ska nå upp till de miljömål 
som ställs enligt RDV. Rätten till ersättning är som visas nedan 
dessutom inte ett korrekt genomförande av principen om att för-
orenaren betalar som även följer av RDV artikel 9. Det finns där-
med goda skäl att ge ersättningsrätten i 31 kap. 20-23 §§ ett så be-
gränsat genomslag som möjligt.  Sammanfattningsvis talar 
övervägande skäl för att prövningens omfattning ska bedömas på 
samma sätt både avseende miljöfarlig verksamhet och vattenverk-
samhet. 

Det finns dock fall där praxis har funnit att prövningens omfatt-
ning blivit för snävt avgränsad. I ett avgörande från 2009 återförvi-
sade MÖD målet eftersom ansökan var för snävt utformad. Dom-
stolen konstaterar inledningsvis att dammsäkerhetshöjande åtgärder 
i regel inte ger anledning att ta upp hela verksamheten till prövning. 
I fallet som gäller Furudalsdammen ville dock bolaget även höja 
vissa dammar och dämningsgränser i syfte att öka produktionska-
paciteten. MÖD fastslår att tillståndet till den nya dämningsnivån 
principiellt ska betraktas som ett nytt tillstånd till vattenverksamhet 
och yrkandet om minimitappning ska därför prövas mot MB 2 kap. 
2 och 7 §§.70 Domen ger inte svar på frågan om MÖD ansåg att 
hela verksamheten skulle tas upp till prövning eller om det bara är 
den nya dämningsgränsen som utgör ett nytt påbyggnadstillstånd. 

Fallet med Laxöringen rörde ett strömkraftverk där bolaget an-
sökte om att byta ut turbinerna vilket bl.a. skulle öka kraftstatio-
nens slukförmåga. MÖD menade att detta endast skulle ge upphov 
till begränsade miljöeffekter och villkor om minimitappning utöver 
vad verksamhetsutövaren medgivit kunde inte ställas. I ett avslu-
tande stycke angående prövningens omfattning framhåller domsto-
len att ändringen inte påverkar någon vattenhushållningsbestäm-

 
69 http://europa.eu/legislation_summaries/other/l26106_en.htm, jfr även Gemenska-
pens riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd, (2008/C 82/01), Avsnitt 1.3.1.(16). 
70 MÖD 2009:37. 
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melse och inte heller medför sådan påverkan på allmänna eller en-
skilda intressen att hela verksamheten bör tas upp till prövning.71 

Av detta framgår att tidigare praxis har fäst vikt vid om den an-
sökta ändringen kommer att påverka en vattenhushållningsbe-
stämmelse eller inte. Begreppet vattenhushållning härstammar från 
ÄVL och utmönstrades redan genom införandet av VL, trots detta 
lever det kvar och ges betydelse även vid prövningar enligt MB. 
Bestämmelser om vattenhushållning finns i ÄVL 2 kap. 27- 32 §§ 
och af Klintberg har definierat begreppet som  

”… den inverkan på vattenförhållandena som uppkommer icke till 
följd av byggnaden i och för sig utan genom skötseln av dess rörliga 
delar såsom dammluckor e. dyl.” 

af Klintberg konstaterar även att uttrycket torde förutsätta att åt-
gärden ska syfta till att möjliggöra ett bättre tillgodogörande av 
vattnet än vad den naturliga tillrinningen åstadkommit. Främst av-
ser vattenhushållning åtgärder som inverkar på vattenståndet t.ex. 
genom höjning eller sänkning av vattnet ovanför byggnaden och 
åtgärder påverkan på vattenföringen t.ex. genom att innehålla vat-
ten vid anläggningen. 72 Det är oklart varifrån domstolarna hämtar 
stöd för att just vattenhushållningen är en så avgörande faktor vid 
frågan om prövningens omfattning. Kammarkollegiet har i senare 
mål framfört teorin att resonemanget grundar sig på en felaktig 
tolkning av förarbetena till 1918 års vattenlag.73 

5.4 Nollalternativet i MKB 
Som grund för tillståndsprövningar enligt MB ska verksamhets-
utövaren presentera en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Syftet 
med upprättandet av MKB anges i MB 6 kap. 3 § vara att identifie-
ra och beskriva de direkta eller indirekta effekter som den planera-
de verksamheten kan medföra på människor, djur, kulturmiljö 
m.m. Det ska också skapa förutsättningar för att kunna göra en 
samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och mil-
jön. 
 

 
71 MÖD M 290-09. 
72 af Klintberg, Om byggande i vatten enligt 2, 3 och 5 kap. Vattenlagen Lagtext med kommentar 
och sakregister s. 141. 
73 Kammarkollegiets argumentation i Rundbacken, MÖD M 10108-11. 
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MKB:n ska i den utsträckning det behövs mot bakgrund av 
verksamhetens art och omfattning innehålla bl.a. en beskrivning av 
konsekvenserna av att verksamheten inte kommer till stånd. Detta 
brukar beskrivas som nollalternativ, och av miljöbalkspropositio-
nen framgår att ett sådant alltid ska redovisas. Även där det i pro-
positionen förs ett resonemang om undantagsfall som t.ex. för-
svarsmaktens anläggningar, t.ex. ändring av befintliga skjutfält, där 
det inte är meningsfullt att redovisa alternativlokalisering eller noll-
alternativ. Även här framhålls dock att det är tillståndsmyndigheten 
som avgör i vilken utsträckning sökanden kan begränsa utredning-
en. Där fastslås även att ”Konsekvenserna av nollalternativet skall 
dock i stort sett alltid redovisas.”.74 

Nästa fråga blir därför vilka förhållanden som ska anses utgöra 
nollalternativ. I fallet med Lagfors kraftverk ansökte bolaget om att 
reparera och täta en regleringsdamm i anslutning till ett kraftverk. 
Dammen hade under lång tid läckt vilket gav upphov till ett förhål-
landevis konstant vattenflöde i torrfåran. Det ursprungliga tillstån-
det innehöll inte något krav på minimitappning. Bl.a. Fiskeriverket 
anförde att läckaget medfört att ett nytt naturtillstånd inträtt och att 
ansökan kunde bifallas endast under förutsättning att villkor om 
minimitappning föreskrevs. Under de år läckaget pågått hade både 
bottenfauna och flora etablerats och Fiskeriverket bedömde att det 
även fanns goda förutsättningar för reproduktion och uppväxt av 
bl.a. laxartad fisk. 

MÖD konstaterade 7 maj 2009 att verksamheten bedrevs med 
stöd av ett rättskraftigt tillstånd. Ansökan att få reparera anlägg-
ningen syftade enbart till att underhålla och förbättra dammsäker-
heten. Att detta rent faktiskt skulle medföra skador på miljön mot 
bakgrund av att ett delvis nytt naturtillstånd inträtt föranledde inte 
en annan bedömning. Här var det fråga om att återställa dammen i 
tillståndsgivet och dammsäkerhetsförbättrat skick, eventuella krav 
på minimitappning skulle istället ställas genom omprövning. MÖD 
framhåller särskilt att det faktum att den tillståndsgivna dammen 
med åren blivit otät saknar betydelse för frågan om tilltåligheten att 
återställa dammen i tillståndsgivet skick.75 

Den svenska regleringen av MKB förfarandet finns i MB 6 kap. 
och bygger på det EU-rättsliga direktivet 85/337/EEG (MKB- 

 
74 Prop. 1997/98:45 s. 289 f. 
75 MÖD 2009:44. 
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direktivet). Det ligger därför nära till hands att förutsätta att nollal-
ternativet i grunden är ett EU-rättsligt krav. Tyske professorn 
Ludwig Krämer lyfter dock fram avsaknaden av krav för sökanden 
att presentera alternativredovisningar som en av direktivets största 
brister. I artikel 5 p. 3 anges att ”- en översiktlig redovisning av de 
huvudalternativ som exploatören övervägt och de viktigaste orsa-
kerna till den valda lösningen med beaktande av miljöeffekterna,”. 
Krämer skriver att den allmänt accepterade tolkningen av detta är 
att verksamhetsutövaren inte har någon generell skyldighet att pre-
sentera olika alternativ till den ansökta verksamheten. Det är bara 
när sökanden faktiskt har genomfört undersökningar av olika alter-
nativ han eller hon är skyldig att redovisa dessa.76 

Även EU-kommissionen har i en rapport konstaterat att vissa 
medlemsstaters konsekvensbedömningar lägger stor vikt vid över-
vägandet av olika alternativ. Enligt rapporten finns det dock flera 
stater där sådana bedömningar inte är så ingående som de hade 
kunnat vara. Här nämns även att flertalet av medlemsstaterna vis-
serligen ställer krav på att redovisa ett nollalternativ men att det 
finns undantag.77 

EU-rätten ställer inte krav på att MKB:n ska innehålla ett nollal-
ternativ. Av ingressen till direktiv framgår dock att tillstånd för pro-
jekt som kan antas leda till betydande miljöpåverkan bör ges först 
efter det att en bedömning av verksamhetens huvudsakliga miljö-
påverkan. EU: direktivet om MKB tar dock bara sikte på verksam-
heter som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Direktivet 
definierar även vilka typer av verksamheter som omfattas av be-
greppet. Vattenkraft och dammar faller in under artikel 4 p. 2. För 
denna kategori av verksamheter och åtgärder gäller att medlemssta-
terna själva ska bedöma om de ska anses medföra betydande miljö-
påverkan. 

Den svenska implementeringen av detta finns i förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905). Av förordningen fram-
går vilka åtgärder och verksamheter som ska anses medföra bety-
dande miljöpåverkan. Anses ett projekt ha betydande miljöpåver-
kan gäller kraven på utredning i MB 6 kap. 7 § fullt ut, i övriga fall 

 
76 Krämer, EU envrionmental law, s. 156. 
77 EU-kommissionen, Rapport från kommissionen till europaparlamentet och rådet om tillämp-
ningen av och effektiviteten hos direktivet om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och 
privata projekt (direktiv 85/337/EEG, ändrat genom direktiv 97/11/EG) Hur har direktivet 
genomförts i medlemsstaterna?, s. 71. 
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ska de bara tillämpas i den utsträckning det behövs. MB 6 kap. 7 § 
motsvarar de minimikrav på utredning som anges i MKB-
direktivet.78 

I förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar 3 § anges att 
vattenverksamheter med vattenkraftverk alltid ska anses ha bety-
dande miljöpåverkan. För ändringar av vattenkraftverk och dam-
mar gäller istället enligt 3 § sista st att länsstyrelsen utifrån en rad 
kriterier i en bilaga till förordningen ska besluta om verksamheten 
eller åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. I 
målet om Lagfors kraftverk hade länsstyrelsen fattat beslut om att 
åtgärderna inte skulle anses medföra betydande miljöpåverkan. 
Konsekvensen av detta är att MKB- direktivet inte är tillämpligt på 
de dammsäkerhetshöjande åtgärder som prövningen avsåg. 

Om de ansökta åtgärderna istället ansetts innebära betydande 
miljöpåverkan skulle MÖD:s inställning att bortse från faktisk mil-
jöpåverkan med motiveringen att dammen redan tillståndsprövats 
varit problematisk. MKB- direktivet artikel 3 anger tydligt att be-
dömningen av miljöpåverkan ska identifiera, beskriva och bedöma 
de direkta och indirekta effekterna av ett projekt bl.a. beträffande 
flora, fauna och vatten. Direktivet innehåller inte något undantag 
att det kan bortses från negativ miljöpåverkan om den i någon mån 
redan kan ha ansetts tillståndsprövats. 

Detta är trots allt grunden i MÖD:s resonemang i målet om 
Lagforsens kraftverk. Verksamhetsutövaren har tillstånd att ha en 
tät damm, att dammen inte underhållits och det därför uppstått ett 
nytt naturtillstånd saknar betydelse eftersom tillståndet ger verk-
samhetsutövaren rätt att ha en tät damm utan minimitappning. 

Situationen kan jämföras med vad som gäller när verksamhets-
utövare genom naturvårdsavtal förpliktas sig att inte utnyttja till-
ståndet under viss tid. Typexemplet för vattenkraftverk är att till-
ståndshavaren åtar sig att inte driva kraftverket under en viss 
period. Det förväntade och önskade resultatet blir då att vandrande 
fisk kan ta sig förbi kraftverket och reproducera sig. Detta innebär 
att det vid naturvårdsavtalets slut har uppkommit ett nytt naturför-
hållande med högre naturvärden än vad som tidigare var fallet. 
Trots detta behöver kraftverksägaren inte ansöka om ett nytt till-
stånd för att återuppta driften av kraftverket vid avtalstidens slut. 
En väsentlig skillnad i förhållande till exemplet med naturvårdsavtal 

 
78 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 290. 
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finns dock i skyldigheten att söka tillstånd. I fallet med Lagforsen 
hade verksamhetsutövaren visserligen meddelats tillstånd att ha en 
tät damm men själva tätningsåtgärderna var fortfarande tillstånds-
pliktiga. 

Även bortsett från de EU-rättsliga kraven är det fortfarande 
svårt att se MÖD:s tolkning som förenlig med de svenska bestäm-
melserna om miljökonsekvensbeskrivningar. I miljöbalksproposi-
tionen anges att det är viktigt att i större utsträckning använda en 
beslutsteknik där förutsättningarna för miljön beaktas inför olika 
typer av beslut. Prövningen av verksamheter som var för sig eller 
som sammantagna med andra har betydelse för miljön ska baseras 
på en beskrivning och analys av beslutens konsekvenser för bl.a. 
miljön. Syftet med miljökonsekvensbeskrivningar är enligt proposi-
tionen att ett bättre underlag för beslut och möjliggöra en samlad 
bedömning av en planerad verksamhets miljöpåverkan.79 Mot bak-
grund av detta är MÖD:s beslut att bortse från faktisk miljöpåver-
kan problematisk. 

6 Regleringen rörande äldre befintliga 
anläggningar 

6.1 Lagligförklaring 
Om en vattenanläggning tillkommit utan tillstånd enligt VL eller 
motsvarande äldre regler eller om tillståndsfrågan rörande en sådan 
anläggning är oklar kan verksamhetsutövaren ansöka om att få an-
läggningen lagligförklarad enligt MBP 17 §. Av samma paragraf 
framgår även att i de fall en verksamhetsutövare söker tillstånd för 
att ändra en vattenanläggning som tillkommit utan tillstånd innan 
införandet av MB finns ett krav att ansökan om lagligförklaring ska 
göras samtidigt. Det motsatta, att enbart ansöka om lagligförklaring 
utan att samtidigt pröva frågan om tillstånd avseende den verksam-
het som bedrivs vid anläggningen är däremot möjligt.80 

Enligt MBP 18 § är det den lagstiftning som gällde vid anlägg-
ningens tillkomst som ska tillämpas vid laglighetsprövningen. Är 
anläggningen byggd 1920 är det alltså 1918 års vattenlag som ska 

 
79 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 272. 
80 Jfr MÖD M 7431-11. 
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användas för att bedöma om anläggningen är laglig. Viktigt att no-
tera är dock att det bara är själva anläggningen som kan lagligför-
klaras. All vattenverksamhet såsom begreppet definieras i MB som 
bedrivs vid anläggningen ska prövas enligt balkens regler. Detta 
innebär att t.ex. en äldre damm kan lagligförklaras men att den 
dämning och reglering av vatten som utförs där ska prövas i enlig-
het med MB. 

Av propositionen till MB framgår att det endast är anläggningar 
som har tillkommit utan tillstånd som kan lagligförklaras. Om an-
läggningen var tillståndspliktig vid tiden för uppförandet saknar 
däremot betydelse.81 Vad som närmare avses med tillstånd i detta 
sammanhang finns inte definierat i förarbetena men eftersom para-
grafen är tillämplig även när tillståndsfrågan är oklar borde den 
därmed vara tillämplig även på vissa äldre rättigheter t.ex. privile-
giebrev. Detta bekräftas även av senare praxis från MÖD i domar-
na om Färna, Lilla Kedjen och Gisslarbo kraftverk.82 

MÖD har 24 januari 2012 fastslagit att det inte kärvs en miljö-
konsekvensbeskrivning i den omfattning som MB stipulerar för 
tillståndsansökningar när det gäller lagligförklaringar enligt äldre 
rätt. Ansökan ska dock innehålla ”… någorlunda konkreta uppgif-
ter om hur anläggningen påverkar naturförhållandena på platsen.”. 
I samma dom framhålls även att sökanden måste presentera en 
fullständig teknisk beskrivning av anläggningen. Det ska även tyd-
ligt framgå vad ansökan omfattar, såsom vilka delar av anläggning-
en som ska lagligförklaras.83 

En intressant aspekt är hur lagligförklaringar förhåller sig till 
kravet på rådighet. Av lagen med särskilda bestämmelser om vat-
tenverksamhet 2 kap. 1 § framgår att det är en förutsättning för att 
få bedriva vattenverksamhet att verksamhetsutövaren har rådighet 
över området där verksamheten ska bedrivas. HD beslutade i fallet 
med Ejforsen att rådighet däremot inte är ett krav vid lagligförklar-
ingar. Beslutet grundade sig på att MBP 17 § endast uppställer kra-
vet att verksamhetsutövaren äger eller avser att utnyttja den aktuella 
anläggningen.84 

Lagligförklaringar kan även förenas med villkor, MBP 17 §. Fö-
rarbetena till MB ger inget svar på vilken typ av villkor som kan 

 
81 Prop. 1997/98:45 del 2 s. 391. 
82 MÖD 2012:26, MÖD 2012:27, MÖD 2012:28. 
83 MÖD M 7431-11. 
84 NJA 2010 s. 246. 
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föreskrivas eller vad dessa villkor ska prövas emot, t.ex. om det är 
lagstiftningen som gällde vid anläggningens tillkomst eller MB som 
ska ligga till grund för bedömningen.85 Skrivningen om möjlighet 
att föreskriva villkor saknar dessutom motsvarighet i promulga-
tionslagen till VL så inte heller där besvaras frågan.86 Något tydligt 
svar ges inte i praxis. 

Anser man att bedömningen av skyddsvillkor ska ske enligt MB 
innebär det en öppning till att inkludera mer moderna miljökrav i 
bedömningen. Ett argument för en sådan tolkning är att det följer 
av EU-rätten att anläggningar inte ska undantas kraven i RDV en-
dast p.g.a. att de är gamla. Om skyddsåtgärder och liknande prövas 
mot MB kan det dock ifrågasättas vilken funktion institutet laglig-
förklaring överhuvudtaget fyller. Att en anläggning lagligförklaras 
enligt äldre rätt får dock även i så fall betydelse för rätten att bibe-
hålla anläggningen. En anläggning som eventuellt inte hade ansetts 
tillåtlig enligt MB t.ex. mot bakgrund av MB 2 kap. 6 § kan fortfa-
rande bedömas som laglig enligt äldre rätt och får därmed bibehål-
las. Mot bakgrund av detta, EU-rättens krav på fördragskonforma 
tolkningar och det övergripande målet för hela MB: hållbar utveck-
ling, talar övervägande skäl för att villkorsbestämningen bör ske 
utifrån MB:s bestämmelser. 

Det kan hävdas att detta är en fråga som får begränsad praktisk 
betydelse eftersom all eventuell verksamhet som sker vid anlägg-
ningen uttryckligen ska prövas enligt balken. Det är dessutom 
ovanligt med lagligförklaringar som inte är förenade med tillstånds-
ansökan avseende någon form av vattenverksamhet. Frågan om 
villkorsskrivning är dock inte enbart av teoretiskt intresse eftersom 
en verksamhetsutövare kan välja att inte ta ett meddelat tillstånd i 
anspråk. Tillståndet förfaller då och de skyddsåtgärder som därige-
nom föreskrevs aktualiseras aldrig. En lagligförklaring behöver 
dock inte tas i anspråk för att inte förfalla. Det finns därför anled-
ning för domstolarna att tydligt klargöra vilka villkor som avser 
lagligförklaringen respektive tillstånd till verksamheten. 

 
85 Jfr Prop. 1997/98:45 del 1 s. 369 f. och del 2 s. 390 f. 
86 Lag om införande av 1983 års vattenlag, 17 §. 
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6.2 Äldre tillstånd och rättigheter 

6.2.1 Allmänt om rättskraft 

Enligt MB 24 kap. 1 § gäller ett tillstånd mot alla såvitt avser frågor 
som har prövats i domen eller beslutet. Konkret innebär detta att 
verksamhetsutövaren har en rätt att bedriva viss verksamhet på ett 
visst sätt och att denna rätt endast kan inskränkas under vissa för-
utsättningar genom t.ex. omprövning eller återkallelse av tillståndet. 
Rättskraften i ett tillstånd medför att förelägganden och förbud inte 
får begränsa ett beslut eller en dom om tillstånd, MB 26 kap. 9 §. 

Som ovan nämnts bedrivs ett stort antal kraftverk med stöd av 
äldre rätt. Detta torde vara fallet inte minst inom den småskaliga 
vattenkraften där strömmande vatten tidigare ofta utnyttjats för att 
driva t.ex. kvarnar och mindre industriella anläggningar. Vilken 
rättslig status privilegiebrev och liknande äldre rättigheter har vid 
tillämpningen av MB är därför en fråga som får stor praktisk bety-
delse. 

Viktigt att notera är att en verksamhetsutövare som bedriver 
verksamhet som enligt MB eller föreskrifter som meddelats med 
stöd av MB  är tillståndspliktig har att visa att giltigt tillstånd före-
ligger. I domen från 19 april 2012 rörande Färna kraftverk framhöll 
MÖD att tillstånd enligt äldre lagstiftning kan vara fortsatt gällande 
men att det är verksamhetsutövaren som har bevisbördan för att så 
är fallet.87 

6.2.2 Övergivna anläggningar 

Här kan inledningsvis konstateras att utgångspunkten är att ett 
meddelat tillstånd som inte är tidsbegränsat gäller för all framtid. 
HD har dock i NJA 1984 s. 790 fastställt att ett tillstånd kan vara 
att anse som övergivet och den rätt som därigenom föreskrevs för-
fallen. I fallet HD prövade hade ett dämningstillstånd inte utnyttjats 
och dammbyggnaden inte underhållits under 55 år och detta var 
tillräckligt för att tillståndet ansågs ha förfallit. Domstolen fäste 
även vikt vid att ägaren inte på något synbart sätt visat att han haft 
för avsikt att utnyttja dämningsrätten. 
 

 
87 MÖD 2012:26. 
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I ett avgörande från MÖD 2003 fastställs dock att det är tillräck-
ligt att vattenföretaget varit övergivet i 36 år. I domen konstateras 
även att det för kringboende och andra utomstående måste ha 
framstått som om verksamheten sedan lång tid var avslutad och 
inte skulle återupptas igen. Ett övergivande av ett vattenföretag 
innebär enligt MÖD att tillståndet automatiskt har förfallit.88 Efter-
som det inte minst sedan införandet av elcertifikatsystemet är en 
förhållandevis vanlig situation att driften återupptas vid äldre an-
läggningar är frågan om övergivande något som får stor betydelse.89 

6.2.3 Tillstånd meddelade enligt äldre rätt 

MBP 5 § behandlar frågan om äldre tillstånd m.m. Där anges att 
tillstånd, godkännanden osv. som meddelats enligt någon av de 
lagar som finns uppräknade i MBP 2 § eller enligt motsvarande 
bestämmelser i äldre lag ska fortsätta att gälla även efter balkens 
ikraftträdande. De ska då anses meddelade med stöd av motsva-
rande bestämmelser i MB. En av de lagar som nämns i MBP 2 § är 
1983 års VL. Tillstånd som meddelats enligt VL är därmed fortsatt 
giltiga. 

Inte sällan åberopar dock verksamhetsutövare äldre rättigheter 
än så. Frågan blir då hur gamla tillstånd som fortfarande anses gäl-
lande enligt MBP 5 § och ses som meddelade enligt motsvarande 
äldre bestämmelser. Det kan hävdas att tillstånd meddelade enligt 
ÄVL inte ska anses fortsatt giltiga p.g.a. att ÄVL inte kan ses som 
en äldre motsvarighet till VL. ÄVL medgav tvångsrätter och av-
vägningar som inte sällan är oförenliga med MB:s övergripande mål 
om hållbar utveckling. I utredningen SOU 2009:10 Vattenverk-
samheter konstateras även uttryckligen att ÄVL huvudsakligen var 
en ren exploateringslag.90 

Ett sådant resonemang om att ÄVL inte är en motsvarighet till 
MB saknar dock helt stöd i praxis och argumentet att äldre rätt inte 
tog hänsyn till miljöaspekter i tillräcklig utsträckning kan i så fall 
riktas mot alla de lagar berörs av övergångsbestämmelsen. Att stär-
ka målet om hållbar utveckling var ett av de bakomliggande skälen 
till att överhuvudtaget införa MB. 

 
88 MÖD 7250-01. 
89 Jfr Prop. 2005/06:154 bilaga 4 s. 110 f. 
90 SOU 2009:10 s. 230. 
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Innan ÄVL infördes 1918 gällde 1880 års förordning om jorde-
gares rätt öfver vattnet å hans grund, även kallad vattenrättsförord-
ningen (VRF). Här börjar det bli svårare att hävda att tillstånd har 
meddelats enligt motsvarande bestämmelser i äldre rätt. Det var 
först genom införandet av ÄVL som en obligatorisk tillstånds-
prövning infördes. 91 Innan dess gällde grundsatsen att tillgodogö-
rande av vatten inte fick ske så att det direkt eller indirekt innebar 
ett intrång i enskilda eller allmänna intressen. 92 

MÖD har i tre domar från 2012 tagit ställning i frågan om vilken 
rättsverkan äldre rättigheter ska tillmätas.93 I domen om Färna 
kraftverk rörande äldre rättigheter uttalade MÖD följande: 

”En rätt enligt privilegiebrev utgör en särskild rättighet att förfoga 
över vattnet men kan inte jämställas med ett tillstånd enligt miljöbal-
ken. Kungsådran Kraft Aktiebolag har i målet inte visat att något till-
stånd enligt miljöbalken eller de tidigare gällande vattenlagarna 
(1918:523 och 1983:291) finns för vattenverksamheten vid Färna 
kraftverk. Bolaget har inte heller gjort gällande att någon prövning en-
ligt 1880 års vattenrättsförordning har gjorts av anläggningen.” 

Att så gamla rättigheter fortfarande kan ha relevans enligt MB har 
ett nära samband med tillståndspliktens omfattning och utform-
ning. Elproduktion i vatten är som ovan nämnts i sig inte en till-
ståndspliktig verksamhet enligt MB 11 kap. 2 §. Vad som är till-
ståndspliktigt är istället t.ex. åtgärder som syftar till att förändra 
vattnets djup eller läge såsom dämning eller avledning av vatten. 
Om ett kvarnhjul i en äldre rättighet har bytts ut mot en elproduce-
rande turbin saknar därmed betydelse för rättighetens fortsatta gil-
tighet enligt balken. 

Skrivningen I MÖD:s dom angående Färna kraftverk får anses 
ge uttryck för att prövningar enligt 1880 års VRF trots allt ska be-
traktas som tillstånd enligt MB 5 §. Så gamla tillstånd knyter dock 
an till en annan central fråga som aktualiseras inte minst vid äldre 
tillstånd, nämligen den om vad rättskraften omfattar. Som ovan 
nämnts gäller ett tillstånd enligt MB 24 kap. 1 § mot alla och envar 
såvitt frågor som prövats i målet. 

 
91 Jfr Flodin, Vattenkraft och urminnes hävd, s. 15 f. 
http://www.svenskvattenkraft.se/doc.asp?M=100000629&D=600002340&L=SE 
92 Betänkande med förslag till vattenlag m.m. 1917 s. 118 f. 
93 Färna kraftverk MÖD 2012: 26, MÖD 2012:27, MÖD 2012:28. 
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En central aspekt rörande tillstånd enligt VRF är prövningens 
uppbyggnad enligt äldre rätt. Som tidigare nämnts var det först ge-
nom ÄVL som en obligatorisk förprövning infördes. Eftersom 
vatten även innan ÄVL:s införande fortfarande var en viktig resurs 
fanns det dock skyddsbestämmelser rörande vattenverksamheter 
även innan dess. Vid tiden för införandet av ÄVL pågick elektrifie-
ringen av Sverige som bäst samtidigt som första världskriget led 
mot sitt slut.  Vattenkraftens betydelse för elförsörjningen var stor 
och vattendragen hade minskat i betydelse både som farled och 
födokälla. I betänkandet till ÄVL konstateras därför att lagstift-
ningen i Sverige visserligen sedan gammalt byggt på grundsatsen att 
tillgodogörande av vatten inte fick ske så att det direkt eller indirekt 
innebar ett intrång i enskilda eller allmänna intressen. Mot bak-
grund av den ökade betydelse vatten fått som kraftkälla ansågs det 
däremot inte möjligt att hålla kvar vid denna ordning.94 

Det var en långdragen och besvärlig lagstiftningsprocess som till 
slut mynnande ut i ÄVL. Dåvarande justitieministern ska ha bjudit 
på champagne överlag när lagförslaget tillslut antogs.95 Resultatet 
blev till stor del att äldre rätts generella skyddsbestämmelser fick ge 
vika. Parallellt med VF gällde 1852 års fiskeristadga som senare 
kom att ersättas av 1900 års fiskeristadga. Föreskriften från 1852 
innehöll t.ex. krav på att åtminstone en sjättedel av vattnet skulle 
rinna fritt. Dispens kunde visserligen meddelas men då skulle 
dammen vara försedd med ”nödiga bottenluckor för den upp- och 
nedvandrande fisken.”.96 Denna typ av generella skyddsbestämmel-
ser utmönstrades till stor del genom införandet av ÄVL som istället 
bygger på att den sortens frågor ska behandlas i den individuella 
prövningen. 

För att kunna bedöma vad rättskraften i ett tillstånd enligt VRF 
omfattar måste tillståndet därför läsas mot bakgrund av de generel-
la bestämmelser som gällde vid tiden för utfärdandet. Sammanfatt-
ningsvis är alltså tillstånd enligt de båda vattenlagarna och VRF 
fortsatt giltiga men det är viktigt att ha i åtanke att rättskraften en-
dast omfattar vad som prövats i målet. Äldre rätt innehåller dessut-
om i hög grad generella skyddsbestämmelser som är tillämpliga på 
verksamheten även om de inte finns intagna i själva tillståndet.  

 
94 Betänkande med förslag till vattenlag m.m. 1917 s. 118 f. 
95 Wiklund, Fiske och vattenvård enligt vattenlagen och tillhörande specialförfattningar, s. 2. som 
hänvisar till Mia Leche-Löfgrens biografi ”Upplevt”. 
96 1852 års fiskeristadga 2 kap. 14 §. 
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Inte sällan åberopas dock äldre rättigheter än så till grund för 
rätten att bedriva viss vattenverksamhet. I t.ex. målet med Färna 
kraftverk hänvisade verksamhetsutövaren till privilegiebrev som 
staten utfärdade 1641 och gav Färna bruk rätt att anlägga stång-
jänrnshammare och att dämma upp vattnet vid bruket. Verksam-
hetsutövaren åberopade i det målet även att verksamheten bedrevs 
enligt urminnes hävd, denna rättighets ställning kommer att be-
handlas nedan. 

Under processens gång uppdagades även att bruket 1804 givits 
rätt att tillverka 1870 skeppund smide vid tre hamrar och sex här-
dar. MÖD uttalar här att ”En rätt enligt privilegiebrev utgör en 
särskild rättighet att förfoga över vattnet men kan inte jämställas 
med ett tillstånd enligt miljöbalken.”. Vidare konstateras att det 
finns skäl att anta att anläggningen efter ansökan av verksamhets-
utövaren skulle bli lagligförklarad.97 Detta tyder på att privilegiebrev 
och liknande äldre rättigheter kan ha betydelse vid en lagligförklar-
ing i form av bevisverkan. En lagligförklaring innebär att anlägg-
ningens laglighet ska prövas enligt den rätt som gällde vid dess 
uppförande, ett privilegiebrev som ger rätt att uppföra t.ex. smedja 
vid platsen talar onekligen för att den uppfördes i enlighet med 
äldre rätt. 

Mot bakgrund av att MÖD inte anser att privilegiebrev är att 
anse som tillstånd enligt MB gör domstolen den något nyskapande 
tolkningen att länsstyrelsen med stöd av MB 26 kap. 9 § därmed 
kan förelägga verksamhetsutövaren att söka tillstånd. Får detta ge-
nomslag bland tillsynsmyndigheterna är det något som skulle kunna 
minska behovet av omprövningar väsentligt. 

Om privilegiebrev inte gäller som tillstånd och därmed inte ger 
skydd mot ingripande genom tillsyn kvarstår dock frågan om vad 
MÖD avser med skrivningen att privilegiebrev ”… utgör en sär-
skild rättighet att förfoga över vattnet.”. Formuleringen ger intryck 
av att privilegierna trots allt har någon form av rättsverkan. 

Möjligtvis ska MÖD:s nya praxis ses som att verksamheter som 
bedrivs med stöd av privilegier är möjliga att angripa på två sätt. 
Det kan ske antingen genom att förelägga verksamhetsutövaren att 
söka tillstånd eller genom att initiera en omprövning. Övergångsbe-
stämmelsen MBP 34 § som anger att omprövning enligt MB kan 
ske av rättigheter som avses i ÄVL 2 kap. 41 § talar för en sådan 

 
97 MÖD 2012:26. 
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tolkning.  Det råder dock stora skillnaderna i vem som ska presen-
tera underlag, rättegångskostnader och ersättning enligt 31 kap. MB 
vid tillståndsansökan och omprövning. Det är därför svårt att se 
varför myndigheter i en situation där det är möjligt att förelägga 
verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd istället skulle välja att 
initiera en omprövning av t.ex. privilegiebrevet. 

6.2.4 Urminnes hävd 

Det finns ytterligare en kategori vattenverksamheter som bedrivs 
utan tillstånd enligt MB. Vid flera anläggningar hämtas den rättsliga 
grunden för verksamheten endast i det faktum att verksamheten 
har bedrivits på platsen under väldigt lång tid och därmed anses 
omfattas av urminnes hävd. Detta gäller inte minst småskalig vat-
tenkraft där någon form av utnyttjande av vattnet ofta skett genom 
t.ex. kvarnhjul eller bergverk. Institutet urminnes hävd utmönstra-
des vid införandet av nya jordabalken (JB) som trädde i kraft 1972. 
Av JB:s promulgationslag (JP) 6 § framgår dock att de bestämmel-
ser om urminnes hävd som fanns i äldre jordabalken (ÄJB) fortfa-
rande ska gälla för de fall då hävd uppstått innan införandet av JB.  

ÄJB 1 § stadgar att: 

”Det är urminnes hävd: där man någon fast egendom eller rättighet i 
så lång tid okvald och ohindrad besuttit, nyttjat och brukat haver, att 
ingen minnes, eller av sanna sago vet, huru hans förfäder, eller fång-
esmän först därtill komne äro.” 

I utredningen SOU 2006:14 om samernas sedvanemarker framhålls 
att ett uttalande av professor Undén98 ger att urminnes hävd ska 
avse två mansåldrar tillsammans utgörande ungefär 90 år. Utred-
ningen konstaterar även att det uttalandet har fått visst genomslag.99 
För att urminnes hävd ska kunna föreligga är därmed utgångspunk-
ten att anläggningen eller verksamheten som omfattas av den till-
kommit innan 1882. Detta är 90 innan JB trädde ikraft och institu-
tet utmönstrades. 

År 1880 upphävdes 20 kap. i 1734 års byggningabalk och ersat-
tes av VRF. VRF:s övergångsbestämmelse i 25 § fick sin utform-
ning delvis i enlighet med ett förslag från riksdagen. I 25 § stadgas 

 
98 Undén, Svensk Sakrätt II fast egendom, s. 140. 
99 SOU 2006:14 s. 382. 
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att förordningen inte ska rubba gällande rätt och frihet att dämma 
osv. Riksdagen hade anfört att: 

 ”… dels och i stället för ’annan tillkommen rättighet’ sättes ’annan 
rättighet’, det senare på det att ingen tvekan må kunna uppstå, att icke 
till här afsedd rättighet skall hänföras äfven den, som grundas å ur-
minnes häfd…”.100 

Uttalandet ska läsas som att riksdagen ville förtydliga att urminnes 
hävd verkligen var en av de rättigheter som avsågs i 25 §. Urminnes 
hävd hade därmed enligt VRF rättsverkan på så sätt att verksamhe-
ter i den mån de bedrevs i enlighet med urminnes hävd inte påver-
kades av den nya lagens ikraftträdande. 1918 ersattes VRF av ÄVL. 
Övergångsbestämmelsen i ÄVL 2 kap. 41 § som stadgar att kapitlet 
inte rubbar äldre rättigheter är i stort sett identisk med 25 § i VRF. 
Bestämmelsen om skyldighet att tåla viss förlust till förmån bl.a. för 
fisket är ny men i övrigt är stadgandet helt överensstämmande med 
25 §. Det är därför en fullt rimlig slutsats att urminnes hävd var en 
rättighet som stod sig även enligt ÄVL. 

Detta bekräftas även av af Klintberg som angående skriver att 2 
kap. 41 § att: 

”De här avsedda rättigheterna ha i regel karaktären av servitut till 
förmån för den fastighet vartill vattenbyggnaden hör. Ett sådant servi-
tut är ofta av offentligrättslig natur, d.v.s. det grundar sig på privile-
giebrev, dom, skattläggning, eller annan offentlig rättshandling. Ex-
empel härpå ges i lagtexten, då där talas om ’den rätt och frihet, som 
är förunnad bergverk, kvarnar, och fiskeverk’. Rättigheten kan emel-
lertid även ha uppkommit genom privaträttsligt avtal eller grundas på 
urminnes hävd.”. 

Som nämnts ovan framhåller även af Klintberg att den som påstår 
sig ha en rättighet som avses i 2 kap. 41 § har att bevisa både rät-
tighetens existens och dess närmare innebörd. Som en konsekvens 
av att hävd kan utgöra en rättighet som avses i 2 kap. 41 § skriver 
han dock att det inte föreligger något absolut krav på att visa upp 
någon upplåtelsehandling. Det går lika bra att föra bevisning om att 
viss vattenhushållning sedan lång tid tillbaka tillämpats vid byggna-
den utan invändningar från motstående intressen.  

 
100 NJA II 1882, nr 1 s. 59. 
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Innebörden av 2 kap. 41 § ÄVL får genomslag även i 1983 års 
vattenlag (VL). I 15 kap. VL regleras tillstånds rättskraft. VL:s 
promulgationslag (VP) 19 § stadgar att även tillstånd enligt ÄVL 
ska anses som tillstånd enligt VL. Av 19 § 2 st framgår att detta 
gäller även för sådana rättigheter som avses i ÄVL 2 kap. 41 §. 

I MBP 5 § föreskrivs som nämnts ovan att tillstånd meddelade 
enligt VL eller motsvarande äldre lagstiftning även fortsättningsvis 
ska anses gällande. Mot att urminnes hävd ska anses falla in under 
MBP 5 § kan riktas den principiella invändningen att bestämmelsen 
tar sikte på ”meddelade” tillstånd. Urminnes hävd är knappast en 
rättighet som har meddelats vid ett specifikt tillfälle utan snarare 
uppkommit efter att betydande tid förflutit. Det kan dock starkt 
ifrågasättas om en så stor förändring mot vad som tidigare gällt inte 
skulle kommenterats i förarbetena. Min bedömning är därför att 
urminnes hävd är en av de rättigheter som omfattas av MBP 5 §. 

Detta talar för att det fortfarande är fullt möjligt att bedriva 
verksamheter endast med stöd av urminnes hävd. Senare praxis 
från MÖD i de tre ovan nämnda domarna Färna, lilla Kedjen och 
Gisslarbo kraftverk visar dock att det inte är fullt så enkelt. I fallet 
med lilla Kedjens kraftverk ansåg bolaget att verksamheten bedrevs 
med stöd av urminnes hävd. Domstolen uttalade där att: 

”Bolaget har genom de vaga uppgifter som lämnats om urminnes 
hävd inte visat att en särskild rättighet att förfoga över vattnet på plat-
sen 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 kraft-
verk. 
 
Bolaget har dock anfört att det är Färna kraftverk som äger Kedjebo-
hammars damm och har därtill hörande fall och regleringsrätt samt att 
bolaget har ett nyttjanderättsavtal med ägaren. I en annan dom som 
Mark- och miljööverdomstolen har meddelat denna dag i mål M 
2350-11 avseende Färna kraftverk har domstolen funnit att Färna 
bruk har meddelats privilegier som utgör en särskild rättighet att för-
foga över vattnet men att det inte kan jämställas med ett tillstånd en-
ligt miljöbalken." 
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MÖD konstaterar inledningsvis att de vaga uppgifter som verk-
samhetsutövaren lämnat angående urminnes hävd inte visar att en 
särskild rätt att förfoga över vattnet. En tolkning av denna skriv-
ning är att den indirekt ger uttryck för att det går att visa att urmin-
nes hävd föreligger och att det i så fall innebär en särskild rättighet 
att förfoga över vattnet. Även Stefan Rubenson pekar i en artikel 
på JP Miljönet på möjligheten att domstolen ansåg att urminnes 
hävd skulle kunna ha betydelse. Han konstaterar dock att MÖD i 
sina domskäl i vissa fall tar upp omständighet som åberopats av 
parter utan att själv ta ställning till rättsfrågan. Enligt Rubenson är 
det därför inte möjligt att dra några slutsatser utifrån rättsfallet om 
hur domstolen ser på urminnes hävd.101 

Vad MÖD fastslår är dock att de uppgifter som angetts om ur-
minnes hävd inte är tillräckligt för att visa att det föreligger en ”sär-
skild rättighet att förfoga över vattnet”. Det är precis samma for-
mulering som domstolen använder när den konstaterar att 
privilegiebrev visserligen utgör en ”särskild rättighet” men att de 
trots detta inte kan jämställas med tillstånd enligt MB. Min bedöm-
ning är därför att urminnes hävd har samma funktion och rättsver-
kan enligt MB som privilegiebreven har. I domstolens motivering 
till att MB 26 kap. 9 § ger tillsynsmyndigheten möjlighet att före-
lägga verksamhetsutövaren att söka tillstånd anges att bristen på 
driftsvillkor försvårar länsstyrelsens tillsynsarbete. Detta argument 
är minst lika gällande vid urminnes hävd som vid privilegiebrev. 

Det är överhuvudtaget svårt att finna några sakliga skäl till var-
för urminnes hävd skulle anses innebära en starkare rättighet än 
privilegiebrev. Som ovan visats har urminnes hävd länge ansetts 
kunna utgöra en rättighet inom vattenrätten och omfattas bl.a. av 
övergångsbestämmelsen ÄVL 2 kap. 41 §. Detta gäller dock i allra 
högsta grad även för privilegiebrev.102 Enligt min mening kan där-
för urminnes hävd inte anses ha en starkare ställning enligt MB än 
vad MÖD bedömt att privilegiebrev har. En rätt som grundas på 
urminnes hävd utgör därmed inte hinder mot tillsyn och det är i 
enlighet med MÖD:s avgörande i målet om Lilla Kedjen möjligt att 
med stöd av MB 26 kap. 9 § förelägga verksamhetsutövaren att 
söka tillstånd. 

 
101 Rubenson, Frågan om vattenkraft och urminnes hävd fortfarande olöst- men kanske ett begränsat 
problem. 
102 Jfr af Klintberg, Om byggande i vatten, s. 173. 
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Sannolikt kan rättigheter som grundas på urminnes hävd precis 
som privilegiebrev omprövas.103 Mot bakgrund av skillnaderna mel-
lan tillståndsprocesser och omprövningar vad gäller t.ex. rätte-
gångskostnader och skyldighet att presentera underlag lär dock 
möjligheten att ompröva en rättighet grundad på urminnes hävd 
inte utnyttjas i någon större utsträckning. 

MÖD anger i samtliga tre fallen Färna, Gisslarbo och Lilla Ked-
jen att privilegiebreven talar för att anläggningen skulle bli laglig-
förklarad. Det är dock svårt att se att även urminnes hävd skulle 
kunna ges sådan bevisverkan. Vid en lagligförklaring ska anlägg-
ningen bedömas enligt de regler som gällde vid dess tillkomst och 
det ligger i sakens natur att en anläggning vid sin tillkomst inte kan 
omfattas av urminnes hävd. 

Senare underrättspraxis från Växjö mark- och miljödomstol illu-
strerar dock att det fortfarande råder osäkerhet om hur urminnes 
hävd ska bedöms. Mark- och miljödomstolen har där i ett mål utta-
lat att den eventuella rätt som verksamhetsutövaren kan göra gäl-
lande med stöd av urminnes hävd måste anses begränsad till den 
funktion och omfattning som går att härleda till anläggningens ur-
sprungliga utförande. Mot bakgrund av detta bedrivs kraftproduk-
tionen utan tillstånd och länsstyrelsen bör därför med stöd av MB 
25 kap. 9 § förelägga verksamhetsutövaren att söka tillstånd.104 

Sett utifrån vad tillståndsplikten i MB 11 kap. 2 § omfattar bris-
ter dock detta resonemang. Ändringen av anläggningen har varit 
tillståndspliktig. För frågan om betydelsen av en rättighet att avleda 
vatten saknar det däremot helt relevans om det sker till förmån för 
elproducerande turbiner eller ett kvarnhjul. Klart är dock att det 
inte är helt oproblematiskt att frågor av så stor praktisk betydelse 
besvaras uteslutande av praxis. Den eventuella betydelsen av ur-
minnes hävd utgör ännu en vattenrättslig fråga som saknar betydel-
se för den centrala frågeställningen inom miljörätten, den om hur 
verksamheten förhåller sig till de bestämmelser MB ställer upp till 
skydd för miljön. Ännu en fråga som ger upphov till administrativa 
kostnader i form av processer i syfte att klargöra ett otydligt rättslä-
ge. 
 

 
103 Jfr MBP 34 §. 
104 Växjö mark- och miljödomstol M 2735-11. 
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7 Omprövningar 
Miljöprocessutredningen gjorde 2009 en sammanställning av anta-
let vattenkraftverk och regleringsdammar. Det finns ingen heltäck-
ande förteckning över vattenverksamheter i Sverige utan statistiken 
baserades på enkätsvar från länsstyrelserna och det finns därför en 
viss osäkerhetsfaktor i uppskattningen. 

Enligt länsstyrelsernas redogörelser fanns det totalt sett 3727 till-
ståndsgivna vattenkraftverk och regleringsdammar i Sverige. Av 
dessa hade 3393 tillstånd enligt ÄVL eller motsvarande äldre lag-
stiftning, 261 drevs enligt tillstånd meddelade enligt 1983 års vat-
tenlag och 73 hade tillstånd enligt MB. Normalt sett gäller ett till-
stånd för all framtid och den enda möjligheten för myndigheter att 
få till stånd ändringar av villkoren i ett meddelat tillstånd blir därför 
genom omprövning. År 2009 vid tiden för sammanställningen hade 
78 tillstånd omprövats enligt MB.105 Eftersom tillstånden enligt äld-
re rätt sällan lever upp till de moderna miljökrav som ställs enligt 
MB måste det alltså ske en omfattande revision av tillstånd avseen-
de vattenkraft. Inte minst är detta nödvändigt för att leva upp till 
de EU-rättsliga krav som ställs på den svenska vattenförvaltningen. 

Rättskraften i ett meddelat tillstånd gäller ”mot alla och envar” 
och kan endast brytas igenom under vissa angivna förutsättningar. 
En möjlighet att göra detta är genom omprövning enligt MB 24 
kap. 5 §. I paragrafen finns en rad olika situationer uppräknade som 
alla medför att tillståndet kan omprövas, t.ex. att verksamheten 
med någon betydelse medverkar till att en miljökvalitetsnorm inte 
följs eller att det har gått minst tio år sedan tillståndet vann laga 
kraft. 

MB 26 kap. 2 § föreskriver även att tillsynsmyndigheterna ska 
ansöka om omprövning eller ta upp frågan om att ändra eller upp-
häva villkor i de fall villkoren i ett tillstånd inte är tillräckliga och 
förutsättningar föreligger enligt 24 kap. 5 §. MÖD har dessutom 
ändrat sin tidigare praxis och enskilda har numera rätt att överklaga 
tillsynsmyndigheters beslut att inte vidta åtgärder mot en tillstånds-
given verksamhet. Den enskilde som är berörd av beslutet och det 
har gått denne emot kan nu få detta prövat i domstol.106 Det är 
ännu oklart vilken betydelse detta kommer att få i praktiken.  

 
105 SOU 2009:42 s. 95 f. 
106 MÖD 2011:46, M 2554-11. 
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Av domen i MÖD framgår inte hur den praktiska bedömningen 
av den enskildes överklagan ska ske. En högst sannolik och rele-
vant invändning från myndigheternas sida är då att de saknar eko-
nomiska resurser för att ompröva tillståndet i fråga. Eftersom detta 
argument troligtvis kan åberopas i samtliga överklaganden av det 
här slaget blir det intressant att se hur domstolarna kommer att 
bedöma den invändningen. Accepteras den utan vidare kommer 
MÖD:s nya praxis att få ett begränsat genomslag. 

Mer troligt är dock att domstolen bedömer invändningen som 
irrelevant. Av MB 26 kap. 2 § framgår att när villkoren i ett tillstånd 
inte är tillräckliga och förutsättningarna enligt 24 kap. 5 § är upp-
fyllda så ”…skall myndigheten…” initiera en omprövning av till-
ståndet. Skall-skrivningen i bestämmelsen lämnar inget utrymme 
för beaktande av myndigheters ekonomiska förutsättningar. Det 
ska dock noteras att en sådan ordning leder till att omprövningsar-
betet blir tämligen slumpmässigt. Vilka åtgärder som genomförs 
kommer i så fall att styras av berörda enskilda med resurser och 
kunskap att föra talan i domstol istället för att insatser görs där de 
kan ge maximala miljömässiga vinster. En mellanväg vore då om 
domstolen skulle acceptera att myndigheterna agerar efter ompröv-
ningsprogram. Kan en omprövningsmyndighet visa att den aktuella 
verksamheten kommer att omprövas men först efter en viss priori-
teringsordning är det fullt möjligt att det är tillräckligt. 

Det sker ett fåtal omprövningar av tillståndsgivna vattenverk-
samheter varje år, merparten av dessa genomförs av Kammarkolle-
giet.107 I statistik från 2011 redovisar Kammarkollegiet att myndig-
heten under de fem senaste åren (2007- 2011) har initierat108 22 
omprövningar. Av samma genomgång framgår även att kollegiet 
gör bedömningen att det under de kommande fem åren kommer 
att genomföras ungefär lika många omprövningar.109 Detta innebär 
en omprövningstakt av ca 4,5 tillstånd per år. 

Detta ska ses mot bakgrund av den stora andel verksamheter 
som bedrivs med stöd av äldre rätt. I miljöprocessutredning angavs 
att 3393 kraftverk som bedrivs med stöd av den exploateringsinrik-

 
107 Kruse, rapport angående rättsverkan och tillämpning av miljökvalitetsnormer för vatten- genomfö-
rande av ett uppdrag från Naturvårdsverket, s. 45. 
108 Initierat används i den bemärkelsen att en ansökan om omprövning har lämnats in 
till domstol. 
109 Kammarkollegiet, Omprövningar - sammanställning till Älvräddarna, Dnr 4.1-3999-11. 
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tade ÄVL eller motsvarande äldre lagstiftning.110 Det är visserligen 
rimligt att anta att en del av dessa helt saknar tillstånd och att mo-
derna miljökrav därmed kan genomföras genom tillsyn istället för 
omprövning. 

Detta ändrar dock inte det faktum att behovet av omprövningar 
är avsevärt större än 4,5 tillstånd per år. Det finns flera anledningar 
till varför omprövningstakten inte är högre. En av dessa är bristan-
de ekonomiska resurser.111 Att ompröva tillståndsgivna vattenkraft-
verk är en kostsam process. Rättegångskostnader är en av utgifts-
posterna vid omprövningar. Myndigheten och verksamhets-
utövaren står sina egna rättegångskostnader men myndigheten ska 
ersätta eventuella övriga parter för deras kostnader.112 Detta gäller 
dock inte vid omprövningar till skydd för fisket, myndigheten där 
inte är skyldig att ersätta någons rättegångskostnader. Även vid 
omprövningar i syfte att förbättra en anläggnings säkerhet gäller 
andra regler, då är det istället verksamhetsutövaren som ska ersätta 
övriga parters kostnader.113 

Tillståndshavaren har dessutom enligt MB 31 kap. 20 § rätt till 
ersättning i de fall en omprövning medför begränsningar i rätten att 
reglera vattnets avrinning, förlust av vatten eller fallhöjd. Vid om-
prövningar bl.a. till förmån för naturmiljön gäller dock begräns-
ningen att verksamhetsutövaren är skyldig att tåla en förlust avse-
ende 5- 20 % av produktionsvärdet respektive värdet av den 
minskade fallhöjden eller vattenmängden.114 

Detta kan ge upphov till förhållandevis höga kostnader. Vid 
omprövningen av Reinholdsfors kraftverk bestämdes ersättningen 
till två miljoner kr. Kraftverket har en installerad effekt om 0,24 
MW. Gränsen för vad som anses som småskalig vattenkraft går i 
Sverige vid 1,5 MW och i EU vid 10 MW. Reinholdsfors är alltså 
även för att vara ett småskaligt vattenkraftverk en liten anläggning. 
Släppandet av vattnet i den faunapassage som omprövningen syf-
tade till att skapa ledde till en förlust av totalt 21 % av bruttovärdet 
av kraftproduktionen, det rörde sig inte om något totalt stopp av 
produktionen.115 Att ersättningen trots detta uppgick till två miljo-

 
110 SOU 2009:42 s. 95 f. 
111 Naturvårdsverket, Bedömda åtgärder och medel för restaurering av sjöar och vattendrag, s. 31. 
112 MB 25 kap. 3 §, detta gäller dock inte miljöorganisationer. 
113 MB 25 kap. 3 §. 
114 MB 31 kap. 22 §. 
115 MÖD 2011:16. 
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ner kr ger en indikation om vilka avsevärda belopp ersättningen 
kan bestämmas till. 

Reglerna gällande ersättningsrätten är dessutom komplicerade 
och svårtillämpade och det finns egentligen bara tre fall där de har 
tillämpats fullt ut.116 Skälet till detta anges i en rapport av Natur-
vårdsverket från 2009 vara att ersättningen dittills bestämts genom 
frivilliga överenskommelser och betalats av det allmänna via Na-
turvårdsverket eller Fiskeriverket.117 I ett faktablad från Natur-
vårdsverket anges dessutom att ekonomiska hänsyn begränsar vilka 
miljöförbättrande åtgärder som kan uppnås. Verksamhetsutövarens 
rätt till ersättning har i praktiken oftast varit styrande för vad staten 
har yrkat vid omprövningar av vattenverksamheter.118 

Ännu en faktor som bidrar till att omprövningsinstitutet kost-
samt för myndigheterna är frågan om vem som är skyldig att pre-
sentera underlag t.ex. miljökonsekvensbeskrivningen som ska ligga 
till grund för prövningen. För miljöfarlig verksamhet stadgas i MB 
22 kap. 2 a § en skyldighet för verksamhetsutövaren att tillhanda-
hålla den utredning om verksamheten och övriga förhållanden som 
behövs för prövningen. Detta gäller även vid omprövningar. 

För vattenverksamheter finns dock inget motsvarande krav att 
verksamhetsutövaren ska presentera underlag.119 Där är det istället 
alltid sökanden, oavsett om det är en myndighet eller verksamhets-
utövaren själv som har tagit initiativ till omprövningen som är skyl-
dig att ta fram den utredning som behövs för att kunna pröva må-
let.120 Detta är en både resurs- och kostnadsmässigt en krävande 
process. I de flesta fall förutsätter en ansökan dessutom verksam-
hetsutövarens medverkan i någon form t.ex. för att kunna ta fram 
teknisk information.121 

I MB 26 kap. 21 § finns visserligen en bestämmelse som även 
gäller för vattenverksamheter och som ger tillsynsmyndigheten rätt 
att förelägga verksamhetsutövaren att lämna de uppgifter och 
handlingar som behövs för tillsynen. Eftersom t.ex. Kammarkolle-

 
116 MÖD 2011:16, MÖD M 5404-09, MÖD M 5419-09.  
117 Naturvårdsverket, Bedömda behov av åtgärder och medel för restaurering av sjöar och vattendrag, 
s. 22. 
118 Naturvårdsverket, Omprövning av vattenverksamhet Fakta 8287 april 2007, s. 9. 
119 Prop. 2001/02:65 s. 39. 
120 MB 22 kap. 1 och 2 §§. 
121 Vattenmyndigheten Bottenhavet, Fria vandringsvägar rapport 2008:16, s. 26. 
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giet inte är någon tillsynsmyndighet saknar kollegiet rätt att begära 
in den typen av underlag.122 

Peter Rudberg vid Stockholm Environment Institute pekar på 
ännu en möjlig faktor som bidrar till att omprövningar är en så 
omständlig process. Han konstaterar att omprövningar av vatten-
kraftverk ofta syftar till att förbättra vandringsmöjligheterna bl.a. 
för fisk. Detta åstadkoms generellt sett genom att omprövningarna 
medför villkor om att det ska byggas faunapassager och att krav på 
att vatten ska släppas genom dem. Mindre vatten genom turbinerna 
leder till minskad produktion och därmed minskade intäkter för 
verksamhetsutövaren. Eftersom ersättningsrätten i MB 31 kap. 20- 
22 §§ innehåller begränsningen att tillståndshavaren är skyldig att 
tåla en förlust på 5- 20 % ger detta enligt Rudberg verksamhetsut-
övaren incitament till att förhala processen så länge som möjligt.123 

Ännu en begränsning avseende omprövningsinstitutets genom-
slag finns i MB 24 kap. 5 § 5 st. Där framgår att en omprövning 
inte får medföra så ingripande villkor att verksamheten inte längre 
kan bedrivas eller att den avsevärt försvåras. Bengtsson m.fl. fram-
håller att skrivelsen tar sikte på situationer där de yrkade skyddsåt-
gärderna skulle göra det ekonomiskt orimligt att fortsätta driva 
verksamheten.124 Eftersom en omprövning av vattenkraftverk i re-
gel syftar till att en del av vattnet ska ledas vid sidan av turbinerna 
innebär det därmed en minskad produktion. Småskalig vattenkraft 
har inte sällan små marginaler och en omprövning som leder till 
minskad lönsamhet men eventuellt ökade kostnader. Det kan t.ex. 
röra sig om installation och skötsel av faunapassage som därmed 
kan aktualisera begränsningen i MB 25 kap. 5 § 5 st. Alternativet i 
dessa fall är att myndigheterna ansöker om återkallelse enligt 25 
kap. 3 §. Återkallelse kan ske när omprövning av ett tillstånd inte är 
lämpligt eller ens möjligt. Ett tillstånd kan återkallas helt eller delvis 
under de förutsättningar som finns angivna i MB 23 kap. 3 §. 

Sammantaget är det flera faktorer som bidrar till att göra om-
prövningsinstitutet till en kostnadskrävande process. Bottenhavets 
vattenmyndighet uppskattar att två tredjedelar av kostnaderna för 

 
122 Jmf MB 26 kap. 3 § och miljötillsynsförordningen (2011:13). 
123 Rudberg, Constant Concessions Under Changing Circumstances: the Water and Renewable 
Energy Directives and Hydropower in Sweden, s. 22. 
124 Bengtsson m.fl., Miljöbalken en kommentar, 24:5. 
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restaurering av vattendrag är rent administrativa t.ex. kostnader för 
de rättsliga processerna och utrednings- och projektarbete.125 

Peter Rudberg lyfter även fram avtal som ett nödvändigt inslag 
för att Sverige ska ha en möjlighet att i tid kunna leva upp till de 
miljökrav som ställs enligt RDV. Han pekar på att processer såsom 
omprövningar av tillstånd är mycket resurs- och tidskrävande. 
Rudberg menar därför att någon form av överenskommelse mellan 
berörda parter är en förutsättning för att kunna revidera äldre till-
stånd i den takt som behövs.126 En tillståndsprövning enligt MB 
utgör dock inte civilrätt som inblandade parter kan avtala om. Att 
berörda myndigheter tillstyrker en ansökan kan visserligen ses som 
en indikation på att den är förenlig med balken. Det fråntar dock 
inte på något vis domstolen dess skyldighet att självmant och själv-
ständigt bedöma om t.ex. de allmänna hänsynsreglerna är uppfyll-
da. 

8 Naturvårdsavtal 
Ett fenomen på vattenrättens område som till stor del saknar mot-
svarighet inom energirättens övriga delar är förekomsten av privat-
rättsliga avtal mellan myndigheter och verksamhetsutövare. Detta 
sker då i form av naturvårdsavtal som har sin grund i avtalslagen. 
Naturvårdsavtal är enligt JB 7 kap. 3 § är att anse som nyttjanderät-
ter. Ett sådant avtal kan inte upphäva miljörättsliga tillstånd som 
reglerar verksamheten men i de fall detta inte strider mot tillstån-
dets villkor är det möjligt att avtala om att verksamhetsutövaren 
inte ska nyttja tillståndet.127 

Innan 2007 var det endast skogsstyrelsen som kunde ingå natur-
vårdsavtal, nu har även Naturvårdsverket och Länsstyrelserna givits 
denna möjlighet.128 Det är därför sannolikt att det kommer att ske 
en viss ökning av antalet naturvårdsavtal rörande vattenkraften. 
Regeringen efterlyste 2008 just en ökad användning av naturvårds-
avtal inom naturvårdsområdet, bl.a. vad gäller skydd av sjöar och 
vattendrag.129 Även i de gemensamma riktlinjer som tagits fram av 

 
125 Vattenmyndigheten Bottenhavet, Fria vandringsvägar rapport 2008:16, s. 19 f. 
126 Rudberg, Constant Concessions Under Changing Circumstances: the Water and Renewable 
Energy Directives and Hydropower in Sweden, s. 22. 
127 Naturvårdsverket m.fl., Naturvårdsavtal, Riktlinjer för tillämpning, version 2.0, s. 17. 
128 Prop. 2008/09:214, s. 33. 
129 Prop. 2008/09:214, s. 70 ff. 
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Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Skåne lyfts 
tillståndsgiven vattenkraft fram som ett exempel på situationer där 
det kan vara lämpligt att ingå naturvårdsavtal.130 

Sportfiskarna behandlar i sin rapport om elcertifikaten bl.a. fal-
len med Testeboån och Säveån. I Testeboån ingick länsstyrelsen ett 
avtal med kraftverksägaren om att kraftverket skulle stängas från 1 
juni till 31 oktober 2008 i syfte att gynna djur- och växtlivet i ån, 
inte minst vandrande fisk, t.ex. lax. Kraftverket ligger mellan två 
naturreservat, gränsar till ett Natura 2000-område och är bedömt 
som ett nationellt särskilt värdefullt vattendrag. 

Åtgärden att stoppa kraftverket gav resultat och mängden vand-
rande lax ökade från tidigare i snitt två per år till 31 laxar bara un-
der 2008. För att stänga kraftverket under delar av sommaren 2008 
och en vecka 2009 betalade länsstyrelsen 1 277 138 kr. Inför 2010 
hade länsstyrelsen lyckats träffa ett avtal med kraftverksägaren om 
att kraftverket åtminstone periodvis skulle stoppas under vand-
ringsperioden. Sportfiskarna anger även i rapporten att länsstyrel-
sen har som ambition att åstadkomma en mer permanent lösning 
för vattendraget. De höga kostnaderna försvårar dock genomfö-
randet av ytterligare åtgärder.131 

Dessa avtal ger upphov till en rad frågor. Eftersom de är just 
privaträttsliga och inte inkorporerade i tillstånden för verksamhe-
terna går det inte att komma till rätta med eventuella avvikelser 
genom tillsyn. Ett sätt att se på det hade varit att man genom avtal 
konkretiserat vad som gällde redan tidigare genom det oklart ut-
formade tillståndet. Detta är dock inte möjligt av flera anledningar. 
Det kan hävdas att ersättningen indikerar att det är något som går 
utöver vad som kan krävas enligt tillståndet. Av större betydelse är 
dock att det är orimligt att vad två parter avtalar om blir styrande 
för tolkningen av tillståndet även för andra berörda t.ex. intresseor-
ganisationer och andra sakägare. Till detta kommer dessutom det 
faktum att avtalen i flera fall, t.ex. Testeboån varit tidsbegränsade. 
En lämpligare tolkning är som ovan nämnts att avtalet föreskriver 
en skyldighet för verksamhetsutövaren att inte nyttja tillståndet 
under viss tid. 

Eftersom krav på efterlevnad inte kan framföras via tillsyn är det 
istället traditionella privaträttsliga instrument som står till myndig-

 
130 Naturvårdsverket m.fl., Naturvårdsavtal, Riktlinjer för tillämpning, version 2.0, s. 16. 
131 Sveriges Sportfiske- och fiskevårdsförbund, rapport 1:2 2010, s. 34 f. 
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heternas förfogande. Länsstyrelsens alternativ är alltså att inleda en 
rättslig process mot de kraftverksägare som inte följer naturvårds-
avtalet för avtalsbrott i allmän domstol. Vid prövningen tillämpas 
då lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrät-
tens område (avtalslagen).132 

Vad staten i så fall betalar för är att slippa den rättsliga process 
som kommer till stånd i de fall där verksamhetsutövaren bestrider 
kraven på miljöskyddsåtgärder. Det kan dock även argumenteras 
för att sådana rättsliga processer, t.ex. omprövningar, kan ta flera år 
att genomföra. Naturvårdsavtalet gör att skyddsåtgärderna kan rea-
liseras betydligt snabbare. 

Skyddsåtgärder såsom släppande av vatten till förmån för fis-
kens vandring inte är en punktåtgärd som går att genomföra en 
gång ett år. För att kunna uppnå så stor nyttoeffekt som möjligt av 
den typen av miljöskyddsåtgärder krävs både kontinuitet och lång-
siktighet. Mot bakgrund av detta kan lämpligheten med tidsbegrän-
sade naturvårdsavtal starkt ifrågasättas. Ett naturvårdsavtal kan 
träffas för maximalt femtio år men bland de naturvårdsavtal som 
länsstyrelserna slutit har det förekommit kortare avtalsperioder, 0-
10 år.133 

Alternativet till avtal är att implementera miljöskyddsåtgärderna 
genom omprövning eller i de fall där skyddsåtgärderna ryms inom 
ramen för det befintliga tillståndet genomföra dem via tillsynsarbe-
tet. Som ovan nämnts kräver skyddsåtgärder vid vattenkraftverk i 
regel långsiktighet för att de positiva effekterna ska bli bestående. 
Mot bakgrund av detta är det sannolikt att det förr eller senare 
kommer att krävas en omprövning av det befintliga tillståndet även 
i de fall där naturvårdsavtal träffats. 

Omprövningar aktualiserar ersättningsskyldigheten enligt 31 
kap. 20- 23 §§ som tar sikte på inskränkningar i rätten att förfoga 
över vattnet. Att verksamhetsutövaren under viss tid fått ersättning 
för att inte nyttja tillståndet kommer alltså inte att påverka dennes 
rätt till ersättning i de fall en omprövning ger rätt till sådan. Inte 
heller får det betydelse för ersättningens storlek t.ex. genom att 
avdrag görs för den ersättning som redan utgetts. Sett i förhållande 
till den skyldighet myndigheter har enligt myndighetsförordningen 
3 § att hushålla väl med statens medel kan det därför ifrågasättas i 

 
132 Naturvårdsverket m.fl., Naturvårdsavtal, Riktlinjer för tillämpning, version 2.0, s. 19. 
133 Prop. 2008/09:214, s. 74. 
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vilken utsträckning det är lämpligt eller ens juridiskt möjligt att ingå 
naturvårdsavtal rörande driften av vattenkraftverk. 

Ännu en viktig aspekt är att naturvårdsavtal utgör en form av 
statligt stöd som regleras av EU-rättens regler konkurrensrättsliga 
regler om statsstöd. Utgångspunkten är att allt stöd som ges av en 
medlemsstat är otillåtet om det hotar att snedvrida konkurrensen 
genom att gynna vissa företag eller viss produktion.134 Det finns 
vissa undantag från denna huvudregel men en viktig grundprincip 
är att statsstöd inte kan ges endast i syfte att underlätta anpassning-
en av tvingande EU-regler. Kommissionens avdelning för kommu-
nikation framhöll 2008 att den typen av stöd inte bara har negativa 
marknadseffekter utan även strider helt mot principen om förore-
naren betalar. Denna kategori av statligt stöd kan därmed utgöra ett 
hinder mot realiseringen av en hållbar utveckling.135 

Den småskaliga vattenkraftens största miljöpåverkan sker ge-
nom fragmentering av vattendragen genom att anläggningarna ut-
gör vandringshinder. Det är därför en rimlig slutsats att naturvårds-
avtal kommer att ingås med verksamhetsutövare som driver 
vattenkraftverk i syfte att åtgärda kontinuitetsproblem. Kontinuitet 
är en av de aspekter som ligger till grund för fastställande av ekolo-
gisk status enligt RDV. Starka skäl talar därmed för att ersättnings-
rätten i MB 31 kap. 20-23 §§ inte är förenliga med de EU-rättsliga 
reglerna om statsstöd. 

9 Ramvattendirektivet 

9.1 Introduktion till ramvattendirektivet 
Till skillnad från stora delar av miljölagstiftningen utgår ramvatten-
direktivet (RDV) 2000/60/EG inte från de verksamheter som på-
verkar vattnet. Utgångspunkten är istället vattnet som sådant och 
dess kvalitet.  Direktivet tar sikte på vattenförekomster på land och 
har som syfte att uppnå god ytvattenstatus i alla EU:s vatten. Ytvat-
tenstatusen definieras av vattenförekomstens ekologiska eller ke-
miska status beroende på vilken som är sämst. Den huvudsakliga 
tidsgränsen är att god status ska ha uppnåtts år 2015 men direktivet 
ger möjligheter att i vissa fall skjuta fram tiden för uppfyllandet, 
 
134 EUF-fördraget artikel 107. 
135 http://europa.eu/legislation_summaries/other/l26106_en.htm 
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som längst till år 2027.136 Det finns också möjlighet att undanta vis-
sa vattenförekomster där det t.ex. p.g.a. samhällsekonomiska skäl 
inte är möjligt att uppnå god ytvattenstatus. Dessa klassas då som 
konstgjorda eller starkt modifierade. Målet i de fallen är inte god 
ekologisk status utan det lägre miljömålet god ekologisk potential. 

I Sverige finns fem vattenmyndigheter som har ansvaret för för-
valtningen av kvaliteten på vattenmiljön i sina respektive vattendi-
strikt. Vattenmyndigheterna är ansvariga för upprättandet av åt-
gärdsprogram i syfte att uppnå direktivets miljömål om god 
ekologisk status, vattenkemisk status och ickeförsämring. Pro-
grammen omfattar allt vatten inom distriktet och ska bl.a. klargöra 
vilka åtgärder som behöver vidtas, när de ska utföras och vem som 
ska genomföra dem. 

Kvalitetsfaktorerna för klassificering av ekologisk status definie-
ras i direktivets bilaga V. Inledningsvis bedöms biologiska faktorer 
såsom t.ex. sammansättning och förekomst av vattenväxter. Upp-
når ett vattendrag god eller hög status respektive god eller maximal 
potential sett utifrån både de biologiska faktorerna går man vidare 
till fysikaliskt- kemiska kvalitetsfaktorer. Naturvårdsverket konsta-
terar att bakgrunden till detta är att själva syftet med vattenförvalt-
ningen är att ”biologin ska må bra”, klassificeras den som måttlig 
eller ännu sämre finns det inget behov att separat bedöma andra 
kvalitetsfaktorer eftersom det då ändå måste upprättas åtgärdspro-
gram. För att vattenförekomstens status ska kunna klassificeras 
som god eller hög måste däremot även de stödjande kvalitetsfakto-
rerna uppnå samma status. 

Efter att ha beaktat de biologiska kvalitetsfaktorerna är nästa 
steg alltså att bedöma de fysikaliskt- kemiska faktorerna. I den ka-
tegorin hittar vi parametrar som vattnets näringsförhållanden och 
försurningsstatus.  Nästa kategori är de hydromorfologiska fakto-
rerna. Här ryms bl.a. kontinuitet som tar sikte på förekomsten av 
artificiella vandringshinder i vattendraget, t.ex. en kraftverksdamm 
eller ett vattenkraftverk utan omlöp.137 

 
136 RDV artikel 4 p. 1 och 4.  
137 Naturvårdsverket, Handbok 2007:4 Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, 
kustvatten och vatten i övergångszon En handbok om hur kvalitetskrav i ytvattenförekomster kan 
bestämmas och följas upp, s. 22. 
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9.2 Icke-försämringskravet 
RDV artikel 4 innehåller inte bara krav att vidta åtgärder i syfte att 
uppnå god ekologisk status utan ålägger även medlemsstaterna en 
skyldighet att ” genomföra alla nödvändiga åtgärder för att förhind-
ra försämring av statusen i alla ytvattenförekomster”. Detta brukar 
kallas icke-försämringskravet och ses som bindande för medlems-
staterna.138 Att det förutsätts vara bindande torde ha sin grund i att 
resultatet av att alla nödvändiga åtgärder vidtas är att målet uppnås. 
Annorlunda uttryckt; om alla nödvändiga åtgärder vidtas för att 
förhindra en försämring sker därmed ingen försämring. 

En möjlig invändning mot denna slutsats är dock att ekosystem 
är icke-linjära och att det finns faktorer som människan inte kan 
styra över, t.ex. kan invasiva arter orsaka stor skada i ett ekosystem 
och eventuellt påverka ett vattendrags status. Situationen att det 
inte saknas möjliga åtgärder att vidta för att förhindra en försäm-
ring torde dock vara ytterst ovanliga om de överhuvudtaget existe-
rar. Direktivet innehåller dessutom ett undantag i artikel 4 p. 5 som 
ger möjlighet för medlemsstaterna att inrikta sig på mindre stränga 
miljömål. Undantaget aktualiseras när vattenförekomstens naturliga 
tillstånd är sådant att uppnåendet av miljömålen mål skulle vara 
omöjligt eller oproportionerligt dyrt. Den allmänt accepterade in-
ställningen är därför att skrivningen om icke-försämring utgör ett 
bindande krav för medlemsstaterna. 

Efter att ha konstaterat att medlemsstaterna är skyldiga att för-
hindra försämring av statusen i alla ytvattenförekomster blir nästa 
fråga vad som avses med försämring. En tolkning är att vattenkva-
liteten inte under någon tidpunkt får försämras överhuvudtaget. En 
annan att tillfälliga försämringar kan tillåtas eller att kravet på icke-
försämring endast avser försämring mellan två olika statusklasser. 

Gällande vad som ska anses som en försämring av statusen finns 
det i huvudsak tre alternativ. Det första är att varje försämring av 
de parametrar som tillsammans bildar en kvalitetsfaktor sker i strid 
mot icke-försämringskravet. Parametrar är den minsta faktor som 
används vid bestämmandet av ett vattendrags ytvattenstatus. Ytvat-
tenstatusen utgörs av vattendragets kemiska eller ekologiska status 
beroende på vilken som är sämst. Den ekologiska statusen bestäms 

 
138 Jfr Kruse, Rapport angående rättsverkan och tillämpning av miljökvalitetsnormer för vatten- 
genomförande av ett uppdrag från Naturvårdsverket s. 21 och Keessen m.fl. European River 
Basin Districts: Are They Swimming in the Same Implementation Pool? s. 210 f. 
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i sin tur av statusen på en rad olika kvalitetsfaktorer. Kvalitetsfakto-
rerna finns angivna i RDV bilaga V och utgörs av t.ex. fiskfauna. 
Parametrarna är slutligen de minsta beståndsdelarna, de underlig-
gande värden som ligger till grund för fastställandet av en kvalitets-
faktors status. 

Att varje försämring av en parameter skulle vara att anse som ett 
brott mot icke-försämringskravet skulle få helt orimliga konsekven-
ser. Det kan då röra sig om mycket små förändringar som sett ut-
ifrån vattenförekomstens totala ytvattenstatus saknar betydelse. Det 
är dessutom orealistiskt att på ett tillförlitligt och kontinuerligt sätt 
kunna övervaka alla dessa underliggande parametrar. Parametrarna 
ges inte heller någon status vilket dessutom innebär att en sådan 
tolkning går utanför direktivets ordalydelse. 

Det ges däremot kvalitetsfaktorerna. I syfte att göra kvalitetskra-
ven jämförbara mellan stater ska kvalitetsfaktorerna ges en status.139 
Tolkningen att icke-försämringskravet inkluderar försämring av 
enskilda kvalitetsfaktorer är därmed förenlig med ordalydelsen i 
RDV artikel 4. 

Den tredje möjliga tolkningen av kravet på icke-försämring är att 
det krävs att det sker en förändring mellan två statusklasser. Detta 
innebär att det i vissa fall kan tillåtas förhållandevis stora försäm-
ringar i den faktiska miljön. Vattenförekomstens status definieras 
som ovan nämnts enligt principen att den kvalitetsfaktor som har 
lägst status styr. Detta skulle innebära att ett vattendrag där en kva-
litetsfaktor klassificerats som ”otillfredsställande” men övriga nått 
upp till nivån ”god” kan utsättas för avsevärda försämringar i den 
faktiska miljön utan icke- försämringskravet aktualiseras. 

I valet mellan kvalitetsfaktorer och statusklasser finns det inget 
klart svar. Det går att argumentera för att formuleringen ”… för-
sämring av statusen i alla ytvattenförekomster…” skulle tala för att 
kravet avser status i dess helhet t.ex. god ekologisk status. Å andra 
sidan får en så restriktiv tolkning resultatet att det i vattenföre-
komster där statusen har klassificerats som dålig kan tillåtas hur 
stora faktiska försämringar som helst eftersom det inte är möjligt 
för vattendraget att få en sämre status. Det kan därmed hävdas att 
en sådan tolkning inte är i linje med direktivets övergipande mål att 
uppnå god ytvattenstatus. Eftersom vattenförekomster med dålig 
status fortfarande omfattas av RDV:s mål om skydda och förbättra 

 
139 RDV Bilaga V 1.4.1 i) – iii). 
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statusen i ytvattenförekomster är dock icke-försämringskravet i det 
fallet av begränsad betydelse. 

I en komparativ studie gjord av bl.a. den holländska assisterande 
professorn Andrea M. Keessen visas att det finns stora skillnader i 
hur medlemsstaterna har valt att implementera icke-
försämringskravet. Av de fem undersökta länderna140 hade fyra 
gjort tolkningen att icke-försämringskravet aktualiserades först vid 
försämringar mellan statusklasser. Tyskland uppgav däremot att 
icke-försämringskravet gällde vid all form av negativ miljöpåver-
ka

verin-
sta

tidpunkten för när kvalitetskravet som 
fatställts ska vara uppfylld. 

 

n.141 
Sammanfattningsvis saknas ett entydigt svar på frågan om icke-

försämringskravet tar sikte endast på försämringar mellan status-
klasser eller om det även omfattar försämringar av kvalitetsfaktorer. 
Mot bakgrund av detta och hur olika medlemsstaterna har tolkat 
icke-försämringskravet kan det ifrågasättas varför ingen nationell 
domstol ännu har begärt ett förhandsavgörande från EU-
domstolen. Frågan gäller tolkningen av en rättsakt som beslutats av 
unionens institutioner, alla nationella domstolar kan och ö

nsen måste därmed föra saken vidare till EU-domstolen.142 
Ännu en fråga är vilken utsträckning icke-försämringskravet har 

i förhållande till tidsaspekten. Gäller förbudet mot försämring alltid 
vid alla tidpunkter eller kan tillfälliga försämringar accepteras? I den 
komparativa studien gjord av Keessen m.fl. uppges med viss osä-
kerhet att regleringen i två av de undersökta länderna, Tyskland 
och Storbritannien utgår från att icke-försämringskravet gäller hela 
tiden och att försämring i den bemärkelse som avses i RDV aldrig 
kan anses tillåtet. Övriga tre länder angav att det gällde under en 
sexårsperiod med start 2009 då miljökvalitetsnormerna för vatten 
trädde i kraft.143 Icke-försämringskravet får då anses ha tolkats 
framtåsyftande på så sätt att ingen försämring ska ha skett 2015 
vilket är den huvudsakliga 

140 De undersökta länderna är Nederländerna, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och 
Danmark. Med i studien är även Luxemburg, Belgien, Italien, Rumänien och Spanien 
men forskarna har i de fallen inte lyckats få fram material om hur icke-
försämringskravet tillämpas där. 
141 Keessen m.fl. European River Basin Districts: Are They Swimming in the Same Implementa-
tion Pool? s.     210 f. 
142 FEUF artikel 267. 
143 Keessen m.fl. European River Basin Districts: Are They Swimming in the Same Implementa-
tion Pool? s. 211. 
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I samma holländska studie behandlas även möjligheterna till 
kompensation. Enligt författarna är det en öppen fråga om och i så 
fall i vilken utsträckning det är möjligt att vidta kompensatoriska 
åtgärder utan att bryta mot icke-försämringskravet. Enligt dem ver-
kar Nederländerna vara det land som tillåter störst flexibilitet. Där 
förefaller det vara möjligt att kompensera försämring i en vattenfö-
rekomst genom att vidta förbättrande åtgärder i en annan.144 

RDV syftar visserligen till att upprätta en vattenförvaltning som 
bygger på ett helhetsperspektiv. Direktivet innehåller dock mycket 
detaljerade undantag som specificerar under vilka förutsättningar 
lägre krav kan ställas på vattenkvaliteten. Att läsa in ytterligare ett 
undantag i form av att kompensatoriska åtgärder vidtagits i en an-
nan vattenförekomst måste därför anses gå utöver vad som är tillåt-
ligt enligt RDV. 

I Sverige kommer icke-försämringskravet till uttryck i vattenför-
valtningsförordningen 4 kap. 2 § som anger att ” Kvalitetskraven 
för ytvatten ska fastställas så att tillståndet i ytvattenförekomster 
inte försämras …”. Vad som närmare avses med bestämmelsens 
skrivning att tillståndet inte försämras anges inte.  

Vattenmyndigheterna har gjort tolkningen att det inte är nöd-
vändigt att fastställa icke-försämringskravet som en självständig 
miljökvalitetsnorm, kravet ska istället beaktas vid fastställandet av 
kvalitetskravet för vattendraget t.ex. att god ytvattenstatus ska ha 
uppnåtts senast 2015.145 Av Naturvårdsverkets föreskrifter och all-
männa råd om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende 
ytvatten (NFS 2008:1) 3 kap. 2 § följer även att den miljökvalitets-
norm som utfärdas för en vattenförekomst inte får fastställas till en 
lägre status än vad vattenförekomsten är klassificerad som. Den 
svenska implementeringen av icke-försämringskravet utgår därmed 
från att det är försämring mellan statusklasser som avses. Den 
svenska regleringen innebär även att kravet ses som framåtsyftande 
och inte gäller innan 2015 då god ekologisk status som huvudregel 
ska vara uppnådd. 

Det kan dock diskuteras i vilken utsträckning detta stämmer 
överens med synsättet i prop. 2009/10:184 om åtgärdsprogram. 
Där konstateras att det finns möjligheter för vattenmyndigheterna 

 
144 Keessen m.fl. European River Basin Districts: Are They Swimming in the Same Implementa-
tion Pool? s. 212. 
145 Kruse, Rapport angående rättsverkan och tillämpning av miljökvalitetsnormer för vatten- genomfö-
rande av ett uppdrag från Naturvårdsverket. 
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att i vissa fall meddela undantag från de övergripande miljökvali-
tetsnormerna om god ekologisk status. I nästa mening nämns dock 
att detta inte gäller icke-försämringskravet som ”… alltid ska gäl-
la.”.146 Denna inställning har dock inte fått genomslag i svensk rätt. 

9.3 Kravet på god ytvattenstatus 
En av de materiellt viktigaste artiklarna i RDV är artikel 4 som 
konkretiserar vad som ska uppnås genom åtgärdsprogrammen och 
förvaltningsplanerna. Artikeln har rubriken ”miljömål” och anger 
att 

”1. Vid genomförande av de åtgärdsprogram som anges i förvalt-
ningsplanerna för avrinningsdistrikt skall medlemsstaterna… ” 

”… skydda, förbättra och återställa alla ytvattenförekomster om inte 
annat följer av tillämpningen av punkt iii när det gäller konstgjorda 
och kraftigt modifierade vattenförekomster i syfte att uppnå en god 
ytvattenstatus senast 15 år efter detta direktivs ikraftträdande i enlig-
het med bestämmelserna i bilaga V, om inte annat följer av tillämp-
ningen av de förlängningar som beslutats i enlighet med punkt 4 och 
av tillämpningen av punkterna 5, 6 och 7 och utan att det påverkar 
tillämpningen av punkt 8” 

Artikel 4 i direktivet föreskriver alltså att medlemsstaterna vid ge-
nomförande av åtgärdsprogrammen skall (min kursivering) genom-
föra alla nödvändiga åtgärder för att förhindra försämring av statu-
sen i alla ytvattenförekomster samt skydda, förbättra och återställa 
alla ytvattenförekomster i syfte att uppnå god ytvattenstatus senast 
år 2015. Samma artikel innehåller även en rad undantag bl.a. vad 
gäller tidsgränsen för god status. Som rubrik har artikel 4 har rubri-
ken miljömål och frågan om i vilken utsträckning kravet på god 
ytvattenstatus är rättsligt bindande för medlemsstaterna har länge 
diskuterats. 

Lena Gipperth och Martina Ekelund Entson konstaterar att 
rättsverkan av miljömålen i artikel 4 inte preciserats i direktivet. De 
menar att vissa delar av artikeln utgör miljökvalitetsnormer som 
därmed är bindande för medlemsstaterna. De anser t.ex. att icke-

 
146 Prop. 2009/10:184, s. 42. 
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försämrings- kravet utgör en bindande miljökvalitetsnorm eftersom 
det förpliktar medlemsstaterna att vidta alla nödvändiga åtgärder.147 

Enligt Gipperth och Ekelund Entson är det däremot mer oklart 
vilken rättsverkan som ska tillmätas stadgandet om god ekologisk 
status.148 Formuleringen att medlemsstaterna ska ”… skydda för-
bättra och återställa alla ytvattenförekomster … i syfte att uppnå en 
god ytvattenstatus …” ger inte klart uttryck för att resultatet god 
ytvattenstatus ska uppnås. Formuleringen ”i syfte att” kan istället 
anses ge uttryck för en skyldighet att endast arbeta mot målet.149 
Frågan om i vilket avseende skrivningen om god status är bindande 
har stor praktisk betydelse. Om det inte är själva resultatet som 
anses bindande kan det finnas fler giltiga undantag från god ytvat-
tenstatus än de som finns uppräknade i direktivet.150 

Det finns flera skäl som talar för att stadgandet om god status 
ska anses bindande i den bemärkelsen att staterna är skyldiga att 
uppnå resultatet god ekologisk status. Hade god status bara innebu-
rit en skyldighet att arbeta för att målet uppnås är det t.ex. svårt att 
se behovet av de förhållandevis detaljerade undantagsbestämmelser 
som direktivet föreskriver. Bl.a. tidsgränserna för när god status ska 
ha uppnåtts indikerar att resultatet är bindande. 

I ingressen till RDV skäl 32 som behandlar exceptionella om-
ständigheter anges dessutom att ”Det kan finnas skäl att under vis-
sa förutsättningar göra undantag från kravet att hindra ytterligare 
försämring eller att uppnå god status…” (min kursivering). I pre-
ambeln omnämns därmed målet om god status som ett krav vilket 
även det talar för att målet är bindande avseende resultat. En 
grundläggande och i praxis väletablerad princip inom EU-rätten är 
dessutom att rättskällor ska tolkas ändamålsenligt. Sett mot bak-
grund av detta utgör det starka intresse för skyddet av unionens 
vattenresurser som kommer till uttryck i direktivets ingress ännu ett 
skäl till varför god status ska anses bindande avseende resultat. 

EU-domstolen har dessutom i ett mål angående implemente-
ringen av RDV uttalat att de flesta bestämmelser i direktivet ålägger 

 
147 Gipperth, Mot samma mål? – Implementeringen av EU:s ramdirektiv för vatten i Skandinavien, 
s. 23 f. 
148 Gipperth, Mot samma mål? – Implementeringen av EU:s ramdirektiv för vatten i Skandinavien, 
s. 24. 
149 Fråga om obligation of result eller best effort. 
150 Keessen m.fl. European River Basin Districts: Are They Swimming in the Same Implementa-
tion Pool? s. 206. 
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medlemsstaterna en skyldighet att säkerställa vissa målsättningar. 151 
Domstolens skrivning är svår att tolka på annat sätt än att de flesta 
av direktivets bestämmelser är bindande avseende resultat. 

I Sverige har lagstiftaren gjort tolkningen att målet om god yt-
vattenstatus är rättsligt bindande. I propositionen Åtgärdsprogram 
och tillämpningen av miljökvalitetsnormer 2009/10:184 anges att 
de mål som föreskrivs i artikel 4 är bindande för medlemsstaterna. 
Som skäl för detta anges att det annars inte hade funnits behov av 
undantag och möjligheter att förlänga tidsfrister. 152 Även domen 
från MÖD rörande Ladvattenån kan tolkas som att domstolen de-
lar inställningen att ekologisk status är bindande avseende resultat. 
MÖD uttalar där att 

”Vidare är medlemsstaterna bundna av direktivets bestämmelser om 
icke- försämring och om att målen ska uppnås.”153 

I Sverige har miljömålen i artikel 4 implementerats genom miljö-
kvalitetsnormer. 154 I vattenförvaltningsförordningen 4 kap. 2 § an-
ges de övergripande miljökvalitetsnormerna. Dessa är att tillståndet 
inte försämras och att senast år 2015 ska ytvatten ha uppnått god 
ytvattenstatus, konstgjorda och kraftigt modifierade ytvattenföre-
komster ska uppnå god ekologisk potential och god kemisk ytvat-
tenstatus och slutligen att ska grundvatten uppnå god grundvatten-
status. 

Vattenmyndigheterna i respektive distrikt utfärdar kvalitetskrav 
och det är dessa miljökvalitetskrav som utgör de miljökvalitetsnor-
mer verksamheter ska prövas mot. Här ges även möjlighet för vat-
tenmyndigheterna att utfärda undantag från tidsgränsen 2015.155 

Miljökvalitetsnormerna som anges i vattenförvaltningsförord-
ningen och de normer som utfärdas av vattenmyndigheterna faller 
in under kategorin ”övriga normer som följer av Sveriges medlem-
skap i EU”, MB 5 kap. 2 § 1 st 4 p. I propositionen 2009/10:184 
anges att det för den typen av normer är tillräckligt att tillämpa MB 
2 kap. för att normerna ska uppfyllas. 156 För den typen av normer 

 
151 Kommissionen mot Luxemburg, 30 november 2006, C-32/05 p. 39 och 43. 
152 Prop. 2009/10:184 s. 41 f. 
153 MÖD M 2012:19. 
154 Prop. 2009/10:184 s. 41 f. 
155 Vattenförvaltningsförordningen 4 kap. 9 §. 
156 Prop. 2009/10:184 s. 42 och 46. 

 66



Den småskaliga vattenkraftens rättsliga förutsättningar i Sverige 

kan inte högre krav än vad som är rimligt enligt 2 kap. 7 § ställas, 
den möjligheten finns endast för gränsvärdesnormer. 

9.4 Ramvattendirektivets betydelse för tolkningen av 
nationell rätt 

Det finns ett antal domar och beslut rörande tillämpningen av mil-
jökvalitetsnormer för vatten. I en sammanställning gjord på upp-
drag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Vattenmyndighe-
ten Västerhavet konstaterar dock dåvarande länsjuristen Sara Gran 
att det saknas en tydlig rättstillämpning rörande miljökvalitetsnor-
mer för vatten. Mot bakgrund av att praxis ”spretar” uppmuntras 
myndigheter att tillämpa miljökvalitetsnormer vid beslut och till-
ståndsprövningar i syfte att skapa ett tydligare rättsläge.157 

Här är även viktigt att framhålla att MB 5 kap. 3 § anger att 
myndigheter och kommuner ska ansvara för att miljökvalitetsnor-
mer följs. Till myndigheter hör även domstolar vilket torde få bety-
delse för hur de ska tolka hänsynsregler i MB 2 kap. i ärenden där 
det finns risk att en norm inte kommer att följas. 

Kammarkollegiet har argumenterat för att svenska domstolar 
har en skyldighet att tolka den nationella lagstiftningen utifrån di-
rektivets syfte eftersom miljökvalitetsnormen god ekologisk status 
och icke-försämringskarvet har sin grund i RDV. Mot bakgrund av 
detta skulle det t.ex. utgöra en olägenhet av väsentlig betydelse en-
ligt MB 2 kap. 9 § att inte leva upp till god ekologisk status och 
kravet på icke-försämring. Ansökningar avseende verksamheter 
som medför att normen inte följs ska därmed avslås.158 MB 2 kap. 9 
§ tar sikte på verksamheter som befaras föranleda skada eller olä-
genhet av väsentlig betydelse på människors hälsa eller miljön. Att 
tillämpa paragrafen i de fall där en miljökvalitetsnorm inte kommer 
att följas skulle innebära ett betydligt utökat tillämpningsområde i 
förhållande till tidigare praxis. 

Även uttalandet i propositionen 2009/10:184 om att det för den 
typen av normer är tillräckligt att tillämpa MB 2 kap. för att nor-
merna ska uppfyllas kan ses som ett argument för att tillämpa MB 2 
kap. 9 § på det sättet. I propositionen har lagstiftaren tydligt angett 
att kravet på god ytvattenstatus är bindande för medlemsstaterna 
 
157 Länsstyrelsen Västra Götaland m.fl., Domar och beslut som behandlar miljökvalitetsnormer 
för vatten, sammanställning daterad 5 juli 2012, s. 3. 
158 Jfr bl.a. MÖD M 568-11. 
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och i samma proposition anges att detta kan uppnås genom att en-
dast tillämpa MB 2 kap. Det är svårt att se hur detta kan uppnås 
utan att börja tillämpa MB 2 kap. betydligt mer strikt än vad som 
hittills skett avseende vilka miljöskyddsåtgärder som kan krävas. 

En sådan tillämpning skulle dock innebära en stor förändring i 
förhållande till i vilka situationer t.ex. 2 kap. 9 § hittills har aktuali-
serats. Att regelmässigt börja tillämpa stoppregeln som tidigare an-
vänts vid ytterst få tillfällen endast mot bakgrund av ett uttalande i 
en proposition är inte rimligt. Ett så kraftigt avsteg från tidigare 
praxis behöver starkare stöd än så. Enligt min mening utgör EU-
rätten och dess krav på effektivt genomförande och fördragskon-
forma tolkningar en sådan omständighet som motiverar ett så vä-
sentligt utökat tillämpningsområde. 

Frågan har ännu inte besvarats av praxis, det kan dock ifrågasät-
tas om domstolarna anser att skyldigheten att tolka nationell rätt 
fördragskonformt väger tillräckligt tungt i fallet med miljökvalitets-
normer enligt RDV. Det beror inte minst på hur man väljer att se 
miljömålet i RDV artikel 4 angående god ekologisk status som bin-
dande avseende resultat eller bara som en skyldighet att arbeta mot 
målet. Som ovan nämnts gör den svenska lagstiftaren bedömningen 
att målet är bindande avseende resultat och det kan därmed hävdas 
att frågan är avgjord vad gäller hur svenska domstolar ska förhålla 
sig till kravet. 

RDV är visserligen utfärdat med stöd av Fördraget om Europe-
iska Unionens Funktionssätt (FEUF) artikel 192 och är därmed ett 
minimidirektiv.159 Detta medför att det står Sverige fritt att införa 
hårdare krav än vad som följer av direktivet. Det kan därför vara 
möjligt att se stadgandet i propositionen som något som går utöver 
vad som följer av EU-rätten. Eftersom propositionen klart anger 
att lagstiftaren anser att miljömålet är juridiskt bindande kan det 
svenska genomförandet av miljömålet därför inte ses som en av-
siktlig överimplementering. 

Enligt min mening är det dock inte tillräckligt för en domstol att 
nöja sig med att den svenska regeringen anser att miljömålet god 
ekologisk status är bindande för medlemsstaterna. Som ovan 
nämnts kan ett uttalande i en proposition inte motivera en så dras-
tisk ändring av praxis. Domstolarna behöver istället göra en själv-
ständig bedömning av om kravet bindande avseende resultat eller 

 
159 FEUF artikel 193. 
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endast innebär en skyldighet att arbeta mot målet. Här ska även 
erinras om att domstolarna vid osäkerhet om hur en fördragsakt 
ska tolkas dessutom är skyldiga att hänskjuta frågan till EU-
domstolen. Av resonemanget ovan följer dock att miljömålet god 
ekologisk status är att anse som bindande avseende resultat. Ut-
gångspunkten blir därmed att svenska domstolar är skyldiga att 
tolka den nationella rätten, inte minst MB 2 kap. fördragskonformt.  

EU-domstolen fastslog i Von Colson och Kamann mot Land 
Nordrhein- Westfalen att 

” Det ankommer på den nationella domstolen att, med fullt utnytt-
jande av den bedömningsfrihet som den har enligt nationell rätt, tolka 
och tillämpa den lag som har antagits för att genomföra direktivet i 
överensstämmelse med gemenskapsrättens krav.”.160 

I fallet Marleasing utvecklade EU- domstolen doktrinen om indi-
rekt effekt till att 

”… den nationella domstolen vid tillämpningen av nationell rätt, oav-
sett om det rör sig om bestämmelser som antagits före eller efter di-
rektivet, är skyldig att i den utsträckning det är möjligt tolka den na-
tionella rätten mot bakgrund av direktivets ordalydelse och syfte så att 
det resultat som avses i direktivet uppnås…161 

9.5 Begränsningar i svenska domstolars  
bedömningsfrihet 

Ovan har konstaterats att de nationella domstolarna är skyldiga att 
så långt det är möjligt använda sin bedömningsfrihet för att direkti-
vet ska genomföras. Nästa fråga blir därmed om en så stor föränd-
ring i förhållande till tidigare praxis kan anses falla inom svenska 
domstolars bedömningsfrihet. 

EU-domstolen har fastslagit att skyldigheten att tolka den natio-
nella rätten fördragskonformt begränsas av de allmänna rättsprin-
ciper som är en del av gemenskapsrätten, särskilt principerna om 
rättssäkerhet och icke- retroaktivitet.162 Det kan dock noteras att det 
målet rörde frågan hur långt kravet på indirekt effekt sträcker sig 
 
160 Von Colson och Kamann mot Land Nordrhein- Westfalen, 10 april 1984, C-14/83, 
p. 28. 
161 Marleasing SA mot Comercial Internacional de Alimentación SA, 12 november 
1990, C-106/89 p. 8. 
162 Kolpinghuis Nijmegen BV, 8 oktober 1987, C- 80/86, p. 13. 
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inom ramen för straffrätten. I ytterligare ett mål rörande begräns-
ningar i skyldigheten att tolka den nationella rätten fördragskon-
formt uttalar EU-domstolen att den aldrig kan leda till en tolkning 
contra legem.163 Enligt min mening är en så extensiv tolkning av 
MB 2 kap. visserligen ett avsevärt avsteg från tidigare praxis men 
fortfarande fullt förenligt med paragrafernas ordalydelse och utgör 
därmed inte en rättstillämpning contra legem. 

Det finns dock fler begränsningar avseende domstolarnas be-
dömningsfrihet. Svenska domstolar är bundna av Europeiska kon-
ventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grund-
läggande friheterna (EKMR). Av praxis från Europadomstolen 
framgår att framgår att tillstånd till att bedriva en ekonomisk verk-
samhet är en sådan rättighet som skyddas under artikel 1 första 
tilläggsprotokollet till EKMR (P1).164Artikeln stadgar rätt till respekt 
och skydd för egendom men ger även möjlighet för staten att in-
skränka denna rätt och reglera nyttjandet av egendom bl.a. i enlig-
het med det allmännas intresse. 

Europadomstolen har i det uppmärksammade fallet, Fredin v 
Sweden (ECHR 1991-02-18) behandlat frågan om rättskraften i ett 
miljörättsligt tillstånd. Två makar ägde en fastighet där de bedrev 
en grustäkt. Driften hade pågått sedan någon gång i början på 
1960-talet och ett tillstånd utan begränsning i tiden lämnades för 
verksamheten 1963. 1973 ändrades lagstiftningen så att myndighe-
terna gavs möjlighet att återkalla givna tillstånd till täktverksamhet 
tio år efter det att lagändringen trätt i kraft. Makarna Fredin gjorde 
under 1970- och 80-talet stora investeringar i verksamheten. Tidigt 
1980-tal inledde länsstyrelsen förhandlingar med Fredins som 
syftande till att återkalla tillståndet eftersom verksamheten påver-
kade skyddsvärda naturvärden. 1984 togs också beslut om att åter-
kalla tillståndet och detta fastställdes senare av regeringen. 

Makarna överklagade därefter beslutet till Europadomstolen och 
menade att återkallandet innebar en kränkning av deras rätt till 
skydd för egendom. Domstolen konstaterade inledningsvis att 
återkallandet visserligen aktualiserade artikel 1 tilläggsprotokoll 1 
om skydd och respekt för egendom. Som ovan nämnts medger 
dock artikeln inskränkningar av rätten till egendom om det sker till 
förmån för ett allmänt intresse. Beslutet om återkallelse var inte på 

 
163 Pupino, 16 juni 2005, C- 105/03, p. 24. 
164 Jfr Pine Valley (ECHR 1991-11-29). 
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något sätt oförutsebart, verksamhetsutövarna hade inte några berät-
tigade förväntningar på fortsatt drift och beslutet var inte heller 
oproportionerligt. Mot bakgrund av detta samt det faktum att åter-
kallelsen byggde på en rimlig avvägning mellan enskilda och all-
männa intressen fann domstolen att återkallandet av tillståndet inte 
skett i strid mot EKMR. 

Appliceras detta resonemang om berättigade förväntningar, för-
utsebarhet och proportionalitet på en så radikal ändring av tidigare 
gällande praxis framstår det inte helt självklart att en sådan tolkning 
faller inom domstolarnas bedömningsfrihet. Inledningsvis kan kon-
stateras att fallet med Fredin rörde en situation där verksamheten 
bedrevs i enlighet med ett meddelat och giltigt tillstånd. Frågan är 
om det överhuvudtaget är möjligt att prata om berättigade förvänt-
ningar och förutsebarhet vid nyetablering av vattenkraftverk. Kra-
vet på förutsebarhet gör sig gällande vid alla situationer där EKMR 
aktualiseras. I artikel 1 P1 kommer detta till uttryck i 2 st som stad-
gar att ”… inskränker dock inte en stats rätt att genomföra sådan 
lagstiftning som staten finner nödvändig för att reglera nyttjandet 
…”. 

De allmänna hänsynsreglerna är utfärdade i form av lag och jag 
anser inte att en ändrad tillämpning av dem kan anses strida mot 
kravet på förutsebarhet. Efter införandet av MB med dess över-
gripande mål om hållbar utveckling kan det dock omöjligen hävdas 
att en förväntan att få bedriva en verksamhet som t.ex. skapar defi-
nitiva vandringshinder kan vara berättigad.  Inte minst medverkar 
ersättningsrätten i MB 31 kap. 20- 22 §§ till att en direktivkonform 
tolkning av MB 2 kap. är oproblematisk i förhållande till egen-
domsskyddet enligt EKMR. 

Resonemanget ovan behandlar möjligheterna att ompröva till-
ståndsgivna verksamheter. Vid prövningen av helt nya verksamhe-
ter är en striktare tolkning av t.ex. MB 2 kap. 9 § helt oproblema-
tisk. I P1 artikel 1 2 st ges staterna rätt att reglera nyttjandet av 
egendom till förmån för allmänna intressen. I denna situation aktu-
aliseras inte några berättigade förväntningar och begränsningen har 
skett genom lagstiftning. Att tolkningen av begränsningen ändras 
genom praxis är därför förenligt med de krav som följer av EKMR. 

Svenska domstolar är därmed skyldiga att tolka MB 2 kap. 9 § så 
att uttrycket ”… skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för 
människors hälsa eller miljön…” omfattar de fall där icke- försäm-
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ringskravet eller en miljökvalitetsnorm enligt RDV riskerar att 
överträdas. 

9.6 Resultat av en fördragskonform tolkning 
I miljöbalkspropositionen framhålls att miljökvalitetsnormer utgör 
en miniminivå för vad som måste beaktas vid tillämpningen av MB 
2 kap.165 Som Kruse konstaterar var utgångspunkten vid införandet 
av MB att miljökvalitetsnormer angav den lägsta nivå för godtagbar 
miljökvalitet när de allmänna hänsynsreglerna ska tillämpas.166 Nu-
mera har visserligen MB 2 kap. 7 § ändrats på ett sätt som tyder på 
att miljökvalitetsnormerna för vatten inte är avsedda att få lika stort 
genomslag som t.ex. gränsvärdesnormer. Trots detta går det inte att 
utläsa en avsikt att frångå grundsatsen att miljökvalitetsnormer 
konkretiserar en lägsta acceptabel nivå av kvaliteten på miljön. 

Detta är relevant eftersom det är i just sådana situationer där de 
skyddsåtgärder som behövs för att säkerställa en acceptabel stör-
ningsnivå inte rimligen kan krävas enligt 2 kap. 7 § som stoppregeln 
i MB 2 kap. 9 § aktualiseras.167 

Givetvis är det inte bara vid tillämpningen av stoppregeln i 2 
kap. 9 § som den fördragskonforma tolkningen bör få genomslag. 
Domstolarnas skyldighet att tolka den nationella rätten i ljuset av 
EU- rätten gör sig gällande i samtliga fall där det är nödvändigt för 
att genomföra direktivets krav och det ligger inom domstolens be-
dömningsfrihet att göra en sådan tolkning. Mer konkret innebär det 
att samtliga allmänna hänsynsregler i MB 2 kap. ska tolkas mot 
bakgrund av att god ekologisk status ska uppnås vid den av vat-
tenmyndigheten fastställda tidpunkten. 

Joakim Kruse lyfte under sin föreläsning på kursen miljörättsda-
gen frågan om vilken betydelse det får om en domstol kommer till 
slutsatsen att det inte är möjligt att nå god status. Det gäller t.ex. 
situationer där de åtgärder som är nödvändiga för att nå god status 
inte kan krävas mot bakgrund av MB 2 kap. 7 §. Kruse menade att 
en möjlig tolkning är att bedömningen att god status inte kan nås i 
så fall blir bindande för vattenmyndigheten som då får klassa vat-

 
165 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 262 f. 
166 Kruse, Rapport angående rättsverkan och tillämpning av miljökvalitetsnormer för vatten- genomfö-
rande av ett uppdrag från Naturvårdsverket, s. 28. 
167 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 236 f. 

 72



Den småskaliga vattenkraftens rättsliga förutsättningar i Sverige 

tendraget som kraftigt modifierat eller tillämpa något annat undan-
tag t.ex. skjuta fram tidpunkten för uppfyllandet av god status. 

Till att börja med kan det konstateras att mot bakgrund av den 
långtgående skyldigheten att tolka MB fördragskonformt är det 
tveksamt om det överhuvudtaget finns några sådana situationer. 
Vattenmyndigheterna ska enligt vattenförvaltningsförordningen 
fastställa kvalitetskrav för vattendragen. En vattenförekomst får 
enligt vattenförvaltningsförordningen 4 kap. 3 § klassas som konst-
gjord eller kraftigt modifierad vattenförekomst under vissa angivna 
förutsättningar. En av dessa är att de åtgärder som skulle behövas 
på ett betydande sätt kan antas påverka t.ex. miljön i stort, kraft-
produktion eller rekreationsintressen negativt. Det är dessutom ett 
krav att den nytta som följer av att vattenförekomsten är konst-
gjord inte till en rimlig ekonomisk kostnad eller p.g.a. tekniska skäl 
inte kan uppnås på annat sätt. 

Båda begreppen ”kraftigt modifierad ytvattenförekomst” och 
”konstgjord ytvattenförekomst” är dessutom direkt hämtade från 
RDV. Den omständigheten att ett begrepp ordagrant har överförts 
från ett direktiv fråntar det inte på något sätt de nationella organen 
skyldigheten att tolka bestämmelsen i ljuset av den bakomliggande 
fördragsakten. Det är minst lika viktigt att tolka föreskriften i en-
lighet med EU- domstolens praxis och direktivets ordalydelse och 
syfte i dessa situationer.168 Det är därmed inte möjligt för vatten-
myndigheten att överhuvudtaget påverkas av en svensk domstols 
eventuella slutsats att det enligt MB inte går att ställa de krav som 
är nödvändiga för att god status ska uppnås. 

9.7 Utredningsskyldighet 
Joakim Kruse menar i sin rapport angående miljökvalitetsnormer-
nas betydelse för bl.a. tillsyn och tillståndsprövning att normerna 
främst får genomslag vad gäller det naturvetenskapliga underlag 
som ska ligga till grund för prövningen. Enligt honom kommer 
samtliga aktörer, både myndigheter, verksamhetsutövare och till-
ståndsmyndigheter att i högre utsträckning behöva bidra till att ta 
fram ett detaljerat underlag. Underlaget ska redovisa för verksam-

 
168 Jfr Jans och Vedder, European Environmental Law After Lisbon, s. 217. 
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hetens påverkan på miljökvalitetsnormerna och vilka åtgärder som 
är tekniskt och ekonomiskt rimliga enligt MB 2 kap. 7 §.169 

I fallet rörande Ladvattenåns kraftverk 24 januari 2012 under-
kände MÖD bolagets miljökonsekvensbeskrivning eftersom den 
inte tillräckligt behandlade frågan om verksamhetens påverkan på 
normerna. Domstolen konstaterar att tillståndsmyndigheten med 
tillämpning av MB 2 kap. ska pröva om den sökta verksamheten 
kommer att medföra att miljökvalitetsnormen god ekologisk status 
inte kan uppnås för Ladvattenån 2021 och om verksamheten kan 
medföra en försämring som inte är tillfällig av åns ekologiska sta-
tus. 

Vidare framhåller MÖD att MB 6 kap. 7 § stadgar att för verk-
samheter som medför betydande miljöpåverkan ska miljökonse-
kvensbeskrivningen alltid innehålla en redogörelse för hur det ska 
undvikas att den ansökta verksamheten medverkar till att en miljö-
kvalitetsnorm enligt MB 5 kap. inte följs. 170 Här kan även tilläggas 
att verksamheter knutna till vattenkraftverk alltid antas ha betydan-
de miljöpåverkan.171 Verksamhetsutövaren valde i fallet med Lad-
vattenån att inte komplettera miljökonsekvensbeskrivningen med 
en redovisning av konsekvenserna för vattendragets ekologiska 
status utan uppgav endast att ingen påverkan skulle ske vilket ledde 
till att ansökan avvisades. 172 

Av NJA 2008:60 framgår att en godtagbar miljökonsekvensbe-
skrivning är en processförutsättning enligt RB 34 kap. 1 § och där-
med något som rätten självmant ska beakta. I NJA 2009:34 utveck-
lar HD detta resonemang och konstaterar att brister i 
miljökonsekvensbeskrivningar antingen kan utgöra ett processhin-
der eller vara av materiellt slag. Är miljökonsekvensbeskrivningen 
så undermålig att den inte kan läggas till grund för en prövning av 
verksamhetens miljöpåverkan är den att anse som ett processhin-
der. Ansökan ska i så fall avvisas. Om en prövning av inverkan på 
miljön trots allt är möjlig men det t.ex. inte går att avgöra om hän-
synsreglerna i MB 2 kap. är uppfyllda är detta istället något som 
påverkar ansökningens materiella hållbarhet vilket kan leda till att 
ansökan avslås.  

 
169 Kruse, Rapport angående rättsverkan och tillämpning av miljökvalitetsnormer för vatten- genomfö-
rande av ett uppdrag från Naturvårdsverket, s. 2 f. 
170 MÖD 2012:19. 
171 Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar 3 §. 
172 MÖD 2012:19. 

 74



Den småskaliga vattenkraftens rättsliga förutsättningar i Sverige 

 

Nacka mark- och miljödomstol har i ett mål rörande lagligför-
klaring av ett äldre vattenkraftverk och tillstånd till den där pågåen-
de kraftproduktionen behandlat frågan om hur miljökvalitetsnor-
merna för vatten förhåller sig till lagligförklaringar. Domstolen 
framhåller där i deldomen rörande Falkasjöns kraftverk att imple-
menteringen av RDV inte medförde någon ändring av de bestäm-
melser i MBP som reglerar institutet lagligförklaring. Av detta dras 
slutsatsen att det därför inte är möjligt att neka en lagligförklaring 
med stöd av MB 2 kap. och de miljökvalitetsnormer som gäller för 
vatten. Detta begränsar verksamhetsutövarens utredningsskyldighet 
och någon redovisning av påverkan på miljökvalitetsnormerna 
krävs därför inte i detta avseende. 

Miljödomstolen konstaterar dock vidare att driften av kraftver-
ket och den reglering som sker uppströms fortfarande har en på-
verkan på vattendraget. Här konstateras dock att: 

”Vid huvudförhandlingen och synen har emellertid vattendragets 
ekologiska status redovisats och även delvis vilken påverkan som 
verksamheten kommer att ha på nämnda vattendrag.” 

Anläggningens, d.v.s. dammbyggnadens och kraftverket inklusive 
tilloppstub etc. eventuella inverkan på miljökvalitetsnormerna ut-
reds inte överhuvudtaget. Driftens påverkan har ”delvis” redovisats 
på huvudförhandlingen och detta är enligt miljödomstolen tillräck-
ligt.173 Kammarkollegiet överklagade domen och anförde att MBP 6 
§ tydligt stadgar att miljökvalitetsnormer enligt MB 5 kap. ska till-
lämpas omedelbart. Kollegiet framförde vidare att en miljökonse-
kvensbeskrivning som ”delvis” berör en fråga inte kan anses fören-
lig med MB 6 kap. 7 § 2 p.174 MÖD meddelade partiellt 
prövningstillstånd men endast rörande rättegångskostnaderna, mil-
jödomstolens dom angående redovisningen av påverkan på miljö-
kvalitetsnormerna för vatten står därmed fast. 

MBP 18 § föreskriver tydligt att anläggningens tillåtlighet ska 
bedömas utifrån de regler som gällde vid dess tillkomst. MBP 6 § 1 
st tar inledningsvis sikte på mål och ärenden som inletts före bal-
kens ikraftträdande. Samma st anger dock även att bestämmelser 
om miljökvalitetsnormer enligt MB 5 kap. ska tillämpas omedel-

 
173 Nacka mark- och miljödomstol deldom M 2909-10. 
174 Kammarkollegiets överklagande, kollegiets dnr 4.3- 4783-10. 
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bart. Frågan blir då om detta väger tillräckligt tungt för att frångå 
ordalydelsen i MBP 18 §. Det skulle i så fall ge resultatet att en an-
sökan om lagligförklaring kan avslås därför att anläggningen med-
för att en miljökvalitetsnorm för vatten inte kommer att uppnås. 

Tolkningen att miljökvalitetsnormer kan leda till att en lagligför-
klaring avslås får även stöd i miljöbalkspropositionen. Där anges att 
miljökvalitetsnormer har en indirekt verkan mot verksamhetsutöva-
re. Denna manifesteras bl.a. genom att tillsynsmyndigheter kan 
meddela de förelägganden och förbud enligt MB 26 kap. 9 § som 
krävs för att en norm inte ska överträdas. Utredningen och reger-
ingen gör enligt propositionen bedömningen att sådana ingripan-
den ska kunna göras även mot befintliga verksamheter som är i 
drift vid balkens ikraftträdande. Detta gäller dock inte verksamhe-
ter som bedrivs med stöd av tillstånd som skyddas av rättskraften i 
tillståndet. Dessa tillstånd kan dock under vissa förutsättningar 
omprövas. Eftersom normerna gäller fullt ut vid balkens ikraftträ-
dande saknas behov av övergångsbestämmelser gällande rättsver-
kan av miljökvalitetsnormer.175 

En anläggning som är aktuell för att lagligförklaras kan omöjli-
gen vara skyddad av rättskraften i ett tillstånd eftersom en grund-
läggande förutsättning för att kunna bevilja en lagligförklara är att 
tillstånd antingen saknas eller att tillståndsfrågan är oklar. Även det 
faktum att det anses saknas behov av övergångsbestämmelser för 
miljökvalitetsnormer talar för att de ska tillämpas även vid laglig-
förklaringar. Ännu ett tungt skäl till förmån för en sådan tolkning 
är att det följer av EU-rättens krav på fördragskonforma tolkning-
ar. Min bedömning är därmed att en ansökan om lagligförklaring 
kan avslås om anläggningen medför att miljökvalitetsnormer för 
vatten inte uppfylls. 

Även om man skulle komma till slutsatsen att en sådan tolkning 
inte är möjlig eftersom den går utöver ordalydelsen i MBP 18 § är 
leder det inte med nödvändighet till att miljökvalitetsnormer saknar 
betydelse vid lagligförklaringar. Enligt MBP 17 § kan lagligförklar-
ingar förenas med villkor. Som framgår ovan av avsnitt 5.1 talar 
övervägande skäl för att dessa villkor inte är bundna av vad som 
kunde krävas enligt äldre rätt. Balkens övergripande syfte om håll-
bar utveckling och skyldigheten att tolka nationell rätt fördragskon-
formt ger istället att vilka krav på skyddsåtgärder som kan aktuali-

 
175 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 606. 
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seras ska bestämmas utifrån vad som kan krävas enligt MB. Även 
enligt detta synsätt spelar därmed miljökvalitetsnormer en viktig 
roll vid lagligförklaringar. Normerna har stor betydelse för tolk-
ningen av bl.a. MB 2 kap. och anläggningens påverkan på miljökva-
litetsnormerna kan därmed inte utelämnas ur den motsvarighet till 
miljökonsekvensbeskrivningar som gäller vid lagligförklaringar.176 

Ännu en fråga är hur verksamhetsutövarens utredningsskyldig-
het förhåller sig till de vattendrag där den ekologiska statusen har 
klassificerats enligt den ”indikativa modellen”. För att kunna fast-
ställa ett vattendrags status krävs noggranna mätningar av flera kva-
litetsfaktorer t.ex. bottenfauna och påväxtalger. Sådana undersök-
ningar saknas i många fall och då används ofta ”den indikativa 
modellen” för att klassificera vattendragets status. Detta är vanligt 
inte minst i de nordligaste distrikten.177 

Bottenhavets vattenmyndighet konstaterar att det inom distriktet 
funnits mycket lite biologiska och vattenkemiska provtagningar att 
lägga till grund för bedömningen. Även underlaget vad gäller hyd-
romorfologi, t.ex. kontinuitet är mycket begränsat. Det faktum att 
myndigheten saknar resurser för att genomföra den nödvändiga 
provtagningen i kombination med den snäva tidsgränsen inom vil-
ken klassificeringen skulle vara genomförd medförde att vatten-
myndigheten i hög utsträckning använde sig av den indikativa mo-
dellen.178 

Sammanfattningsvis går den indikativa modellen i grunden ut på 
att myndigheten utifrån det material som trots allt finns gör en 
uppskattning av vad man tror att de olika kvalitetsfaktorerna i vat-
tendraget har för status och gör klassificeringen utifrån det.179 Ännu 
en metod som används för att klassificera vattendrag är att vatten-
förekomster typgrupperas. Där förutsätts flera vattenförekomster 
ha samma status eftersom de liknar varandra och har samma be-
lastning.180 

 
176 Jfr MÖD M 7431-11 om verksamhetsutövarens utredningsskyldighet vid lagligför-
klaringar. 
177 http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/vattenforekomst/status/Pages/ 
index.aspx 
178 Bottenhavets vattenmyndighet, Tillvägagångssätt för fördjupad karakterisering av sjöar och 
vattendrag i Bottenhavets vattendistrikt indikativ modell, s. 3. 
179 Jfr Bottenhavets vattenmyndighet, Tillvägagångssätt för fördjupad karakterisering av sjöar 
och vattendrag i Bottenhavets vattendistrikt indikativ modell, s. 1 ff. 
180 http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/vattenforekomst/status/Pages/ 
index.aspx 
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EU- kommissionen har haft synpunkter på detta och ställt en 
rad frågor till den svenska regeringen angående bl.a. statusklassifi-
ceringen. Där framhålls att den omfattande typgrupperingen t.ex. 
medfört att i Skagerrak och Kattegatt så övervakas bara runt 10- 20 
% av alla vattenförekomster. Trots detta är hela 95 % statusklassifi-
cerade.  Kommissionen pekar på att det därför förefaller saknas 
tillräckligt underlag för statusbedömningar vilket leder till stor osä-
kerhet bl.a. vad gäller utformningen av åtgärdsprogrammen. Havs- 
och vattenmyndigheten menar dock i sitt remissvar att situationen 
inte är fullt så dålig, t.ex. ska 30- 40 % av vattenförekomsterna som 
utgör kustvatten i Skagerrak och Kattegatt vara klassificerade ut-
ifrån biologiska kvalitetsfaktorer.181 

Oavsett hur andelen vattenförekomster där ekologisk status be-
dömts utifrån de kvalitetsfaktorer som RDV föreskriver förhåller 
sig till mängden vattenförekomster som är klassificerade utifrån 
typgruppering eller den indikativa modellen så kvarstår faktum att 
det finns situationer där biologiskt underlag varit bristfälligt. Det 
föreligger därmed i flera fall en inte försumbar osäkerhet om den 
statusklassificering som utfärdats av vattenmyndigheten stämmer 
överens med vattenförekomstens faktiska status. 

Det är följaktligen möjligt att de undersökningar som görs i 
samband med upprättandet av en miljökonsekvensbeskrivning vi-
sar på att vattenförekomstens faktiska status är sämre än vad vat-
tenmyndigheten har klassificerat den som. Detta torde i sig inte 
innebära något problem vid den individuella prövningen. Det är 
den ansökta verksamhetens påverkan på möjligheterna att nå den 
föreskrivna miljökvalitetsnormen som är relevant för prövningen. 
Frågan blir därmed om verksamheten riskerar att ytterligare försvå-
ra dessa möjligheter, att den inte får medföra en icke tillfällig för-
sämring av statusen följer redan av icke-försämringskravet. 

En svårare situation är när vattenförekomstens faktiska status är 
högre än vad vattenmyndigheten har klassificerat den som. Detta 
skulle kunna tolkas som att det finns ett betydande utrymme för 
faktiska försämringar av den ekologiska statusen. En sådan tolk-
ning ligger dock inte i linje med RDV:s övergripande syfte och är 
inte heller förenligt med icke- försämringskravet. 
 

 
181 Havs- och vattenmyndigheten, Underlag med anledning av frågor om Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpoliti-
kens område, s. 3. 
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Frågan om betydelsen av bristande underlag vid statusklassifice-
ring får till viss del anses besvarad av praxis genom MÖD:s beslut i 
Ladvattenån.182 Där är samtliga kvalitetsfaktorer för ekologisk sta-
tus, med undantag för förekomsten av främmande arter, antingen 
klassificerade enligt den indikativa modellen eller så är de inte be-
dömda överhuvudtaget.183 Trots detta fastslår MÖD tydligt att rät-
ten med tillämpning av MB 2 kap. ska pröva om den ansökta verk-
samheten kommer att medföra att god ekologisk status inte kan 
uppnås inom den tid som fastställts av vattenmyndigheten. 

9.8 Principen om att förorenaren betalar 
En grundläggande princip inom både den svenska och den EU-
rättsliga miljörätten är principen förorenaren betalar (PPP). Av ar-
tikel 191 i FEUF framgår att PPP ska vara styrande inom hela uni-
onens miljöpolitik. Principen finns även upptagen i RDV som inte 
bara innehåller bestämmelser om vattenkvalitet utan även ställer 
krav på den rättsliga regleringens utformning. RDV artikel 9 stad-
gar att: 

”1. Medlemsstaterna skall beakta principen om kostnadstäckning för 
vattentjänster inberäknat miljö- och resurskostnader, med beaktande 
av den ekonomiska analys som utförs enligt bilaga III och i enlighet 
framförallt med principen att förorenaren betalar. …” 

Det framhålls därmed särskilt att miljö- och resurskostnader hör till 
de kostnader som omfattas av kravet på kostnadstäckning, däremot 
ger direktivet i övrigt ingen ledning om vad som närmare avses 
med begreppet. Vidare anges att staternas prispolitik ska ge vatten-
förbrukare tillräckliga incitament att använda vatten effektivt och 
därigenom bidra till att direktivets miljömål uppnås. Vad som när-
mare avses med prispolitik finns inte definierat i direktivet. SOU 
2010:17 ”Prissatt vatten” framhåller dock att begreppet tar sikte på 
de skatter och bidrag som finns på området.184 

Sveriges hållning i frågan är dock att artikel 9 överhuvudtaget 
inte är tillämplig på vattenkraftsindustrin. Artikel 9 tar sikte på 
”vattentjänster” och ”vattenanvändning”. Tolkningen av dessa be-
 
182 MÖD M 2012:19. 
183 http://www.viss.lst.se/Waters.aspx?waterEUID=SE699546156929&userProfileID=
3 
184 SOU 2010:17 s. 78. 
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grepp blir därför avgörande för vilka verksamheter som omfattas 
av kravet på kostnadstäckning och en incitamentskapande prispoli-
tik. Vilka verksamheter som träffas av artikel 9 regleras av artikel 
2.38- 39 som har följande lydelse: 

”38) vattentjänster: alla tjänster som tillhandahåller hushåll, myndighe-
ter eller någon slags ekonomisk verksamhet 

a) uttag, uppdämning, lagring, rening och distribution av ytvatten eller 
grundvatten, 

b) insamling och rening av avloppsvatten som senare släpps ut till yt-
vatten. 

39) vattenanvändning: vattentjänster samt all annan verksamhet som 
enligt artikel 5 och bilaga II anges ha en väsentlig effekt på vattensta-
tusen.” 

EU-kommissionen har inlett ett överträdelseärende mot Sverige 
och flera andra medlemsstater och menar att bl.a. den svenska re-
gleringen har gett artikel 9 ett alltför snävt tillämpningsområde. 
Den svenska regeringen har nu svarat på kommissionens motivera-
de yttrande och nu är det upp till kommissionen att avgöra om man 
vill föra ärendet vidare. Nästa steg är i så fall att väcka talan mot 
Sverige för fördragsbrott i EU-domstolen. 

Enligt kommissionen utgör vattenkraften en industri som faller 
in under definitionen av vattentjänster.185 I sitt svar till kommissio-
nen framhåller den svenska regeringen att artikel 2.38 motsvaras av 
2 § lagen om allmänna vattentjänster, där vattentjänster definieras 
som ”vattenförsörjning och avlopp”.186 I lagens 2 § finns även en 
definition av vattenförsörjning och det är ”tillhandahållande av 
vatten som är lämpligt för hushållsanvändning”. Lagen om allmän-
na vattentjänster är alltså inte tillämplig på vattenkraft. 

I utredningen ”Prissatt vatten” (SOU 2010:17) konstateras att en 
ändamålstolkning ger resultatet att begreppet ”vattentjänst” omfat-
tar alla verksamheter som involverar något av de uppräknade mo-
menten. En verksamhet skulle då alltså bara behöva innebära t.ex. 
rening eller uppdämning för att utgöra en vattentjänst. Enligt detta 
synsätt inkluderas även vattenkraftsindustrin i begreppet. Det är 
också den tolkning som kommissionen förordar. Enligt utredning-

 
185 Motiverat yttrande överträdelsenr 2006/4643 s. 6. 
186 SOU 2010:17 s. 71. 
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en ”prissatt vatten” ger artikelns ordalydelse dock inte utrymme för 
en sådan tolkning. Att tolka momenten kumulativt anses inte heller 
vara ett alternativ eftersom det helt korrekt noteras att det är myck-
et svårt att finna en anläggning som innefattar lagring och uppdäm-
ning och rening osv. 

Utredningen ansluter sig därför till ett tredje alternativ. Man tar 
då fasta på hushållningsaspekten av vattenproblematiken. Kost-
nadstäckningskravet framhålls som ett viktigt verktyg för att be-
kämpa vattenbrist. Enligt denna tolkning träffar definitionen i 
2.38.a. bara verksamheter som förbrukar vatten, t.ex. konstbevatt-
ning inom jordbruket, hushållens förbrukning och vissa industrier. 
Eftersom vattenkraften inte förbrukar vatten i den meningen (det 
rinner bara genom turbiner) anses det därmed inte heller uppkom-
ma några resurskostnader som behöver täckas.187 

Det är även det tolkningsalternativ den svenska regeringen an-
slutit sig till. I sitt svar till kommissionen lyfter man bl.a. fram 
kopplingen till 2.38.b. som tar sikte på avloppshanteringen. Att 
avloppshanteringen och verksamheter som uttag och rening regle-
ras i samma artikel men ändå är uppdelade ska enligt regeringen 
tillmätas viss betydelse. Eftersom tillhandahållet av vattenförsörj-
ning i praktiken även förutsätter förekomsten av en avloppshanter-
ing beskrivs de därför som två sidor av hushållning med vatten. 
Även det faktum att artikel 2.39 med definitionen ”vattenanvänd-
ning” är skild från begreppet ”vattentjänst” anser regeringen tala 
för en tolkning som tar sikte på hushållningsaspekten.188 

Konsekvensen av Sveriges snäva tolkning av artikel 2.38 blir 
därmed att artikel 9 inte blir tillämplig på t.ex. vattenkraftsproduk-
tion. I sitt svar till kommissionen framhåller dock regeringen att 
den svenska regleringen av vattenkraft ändå lever upp till de krav 
som ställs enligt principen om förorenaren betalar. Vattenkrafts-
produktion inte får bedrivas utan tillstånd där bl.a. vattenförekoms-
tens status ligger till grund för de villkor som meddelas. Detta är 
t.ex. villkor om uppförandet av fiskvandringsvägar enligt MB 11 
kap. 8 §, därigenom placeras kostnaderna för negativ påverkan på 
miljön på verksamhetsutövaren. 189  

 
187 SOU 2010:17 s. 71 f. 
188 Svar från regeringen på kommissionens yttrande 2011-12-23, regeringskansliets dnr 
2006/4643 s. 5. 
189 Svar från regeringen på kommissionens yttrande 2011-12-23, regeringskansliets dnr 
2006/4643 s. 12. 
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En i rättspraxis väletablerad och grundläggande princip inom 
EU-rätten är dock att rättskällor ska tolkas ändamålsenligt.  Jag 
anser inte att det faktum att artikel 2.38: ”… uttag, uppdämning, 
lagring, rening och distribution…” är uppbyggd med kommatecken 
och att ordet ”och” används gör en teleologisk tolkning oförenlig 
med artikelns ordalydelse. Med detta sagt finns det därmed ingen 
anledning till att börja överväga ytterligare tolkningsalternativ så-
som att artikeln uteslutande tar sikte på hushållningsaspekten. Här 
ska även noteras att kommissionen 31 maj 2012 stämde Tyskland 
för att ha implementerat RDV felaktigt vad gäller krav på kostnads-
täckning. Enligt den definition som används i Tyskland anses bl.a. 
vattenkraft falla utanför tillämpningsområdet för artikel 9. Av 
kommissionens pressmeddelande framgår även att man har för 
avsikt att gå vidare med ärendet mot Sverige om lagstiftningen inte 
ändras.190 

Enligt min mening talar övervägande skäl för att vattenkraft om-
fattas av begreppet vattentjänster och därmed omfattas av kraven i 
RDV artikel 9 avseende kostnadstäckning i enlighet med PPP. Det-
ta kan ses som en utvidgning av principens tillämpningsområde. 
Industrier såsom vattenkraften förorenar inte miljön och inte heller 
förbrukar de vattnet i någon egentlig mening. Mot bakgrund av hur 
direktivet är formulerat och dess bakomliggande syfte anser jag 
dock fortfarande att det inte går att läsa på annat sätt än att vatten-
kraften omfattas av artikel 9. 

Som tidigare nämnts har Sverige i sitt svar på kommissionens 
motiverade yttrande i första hand argumenterat för att RDV artikel 
9 inte är tillämplig på vattenkraft. Regeringen menar dock att detta 
inte är av någon större betydelse eftersom svenska kraftverk har 
tillståndsprövats. I denna prövning har påverkan på vattenföre-
komstens status beaktats och mot bakgrund av detta har olika vill-
kor för hur verksamheten får bedrivas föreskrivits. Som exempel 
på villkor anges fiskefrämjande åtgärder och fiske- respektive byg-
deavgifter. Även det faktum att verksamhetsutövaren enligt MB 31 
kap. 20-23 §§ är skyldig att tåla en förlust på mellan 5- 20 % av 
produktionsvärdet lyfts fram som ett exempel på att svensk vatten-

 
190 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/536&format= 
HTML&aged=0&language=EN &guiLanguage=en 
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kraft bedrivs i linje med PPP . Sverige har därmed bestämmelser på 
området som uppfyller kraven i artikel 9.191 

Av den statistik som finns tillgänglig angående svenska vatten-
kraftverk framgår dock att endast en försvinnande liten andel har 
tillståndsprövats enligt MB. Den överväldigande majoriteten har 
prövats enligt 1918 års vattenlag eller saknar helt tillstånd. Det är 
därför vilseledande och helt enkelt inte sant att påstå att svenska 
vattenkraftverk har tillståndsprövats reglerats i enlighet med de 
krav som följer av RDV. 

Bygdeavgifter regleras i LSV 6 kap. Där framgår dock att bygde-
avgifter endast utgår om kraftverket har en installerad effekt på 
minst 5 MW.192 Gränsen för småskalig vattenkraft går enligt den 
definition som används i Sverige vid 1,5 MW. Dessa anläggningar 
kan därmed aldrig bli ålagda att betala bygdeavgifter. Ännu en kate-
gori vattenrättsliga avgifter är fiskeavgifter. Istället för att utfärda 
villkor om fiskefrämjande åtgärder enligt MB 11 kap. 8 § kan dom-
stolen ålägga verksamhetsutövaren att betala fiskeavgift. Det kan 
röra sig om en engångssumma eller en årlig avgift. Här krävs bara 
en installerad effekt på 0,1 MW och fiskeavgifter är därmed ett in-
strument som går att tillämpa även på småskaliga vattenkraftverk. 
En viktig aspekt är dock att fiskeavgifter i de fall de används ersät-
ter skyddsvillkor enligt MB 11 kap. 8 §. 

Att vattenkraften omfattas av kravet på kostnadstäckning och 
PPP får flera konsekvenser. Inledningsvis kan konstateras att rätten 
till ersättning enligt 31 kap. strider mot kraven i artikel 9. Kraftver-
ken utgör i många fall vandringshinder som innebär stark negativ 
miljöpåverkan och ger därmed upphov till miljökostnader. Lös-
ningen på problemet med vandringshinder är att skapa fria vand-
ringsvägar förbi kraftverken. Kostnaden för byggnationen ska vis-
serligen ligga på verksamhetsutövaren, däremot utgår ersättning för 
förlusten av det vatten som måste släppas genom dem så fort för-
lusten överstiger 5- 20 %. Det är därför svårt att beskriva ersätt-
ningsreglerna i 31 kap. 20- 23 §§ som utformade ”framförallt i en-
lighet med principen att förorenaren betalar. 

Av artikel 9.3. framgår visserligen att artikeln inte utgör hinder 
mot finansiering av vissa särskilda förebyggande eller avhjälpande 
åtgärder i syfte att uppnå direktivets mål. Här kan dock först och 
 
191 Svar från regeringen på kommissionens yttrande 2011-12-23, regeringskansliets dnr 
2006/4643. 
192 LSV 6 kap. 2 §.  
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främst ifrågasättas om en så generell rätt till statlig ersättning vid 
avstående av bl.a. vatten kan anses omfattas av undantaget för ”vis-
sa särskilda” åtgärder. Eftersom ersättningen kan bli förhållandevis 
hög och att bristande ekonomi i vissa fall är den direkta anledning-
en till att omprövningar inte genomförs trots ett miljömässigt be-
hov utgör dessutom bristen på ekonomiska resurser ett hinder mot 
omprövningar.193 En rätt till ersättning som p.g.a. att finansiering 
saknas omöjliggör omprövningar och därmed också genomförande 
av miljökrav kan omöjligen falla in under undantaget i 9.3. 

10 Avslutande kommentarer 
Vattenrätten utgör ett traditionstungt rättsområde där äldre rätt 
fortfarande har stor betydelse. Dels genom att flera bestämmelser i 
MB av olika anledningar tolkats i ljuset av motsvarande äldre be-
stämmelser.194 Dels får äldre rätt genomslag vid lagligförklaringar 
men framförallt p.g.a. det faktum att en överväldigande majoritet 
av de svenska vattenkraftverken som överhuvudtaget har till-
ståndsprövats bedrivs med tillstånd enligt VRF, ÄVL eller VL 

Att så mycket äldre rättigheter anses fortsatt gällande är ett pro-
blem i förhållande till tillsynsarbetet. Av en rapport gjord av WSP 
på uppdrag av Kammarkollegiet framgår att det råder osäkerhet 
dels om hur många kraftverk som överhuvudtaget finns inom länet 
och dels vilka eventuella tillstånd dessa bedrivs med stöd av. Detta 
är visserligen i grunden en resursfråga, Länsstyrelsen i Uppsala län 
uppger att länsstyrelsen är tillsynsansvarig över ca 170 dammar, ca 
23 vattenkraftverk, 200 sjösänkningsföretag och ca 3500 markav-
vattningsföretag. 

Det finns dock tendenser som tyder på att detta håller på att 
luckras upp. De tre prejudicerande domarna från MÖD rörande 
giltigheten av äldre rättigheter kan om de får genomslag bland till-
synsmyndigheterna leda till att ett betydande antal kraftverk till-
ståndsprövas enligt MB. Bottenhavets vattenmyndighet uppskattar 
att två tredjedelar av kostnaderna för restaurering av vattendrag är 
rent administrativa t.ex. kostnader för de rättsliga processerna och 
utrednings- och projektarbete måste förändringar.195 Mot bakgrund 

 
193 Jfr SOU 2009:42 s. 169. 
194 Jfr t.ex. resonemanget om prövningens omfattning och vattenhushållningsbestäm-
melser. 
195 Vattenmyndigheten Bottenhavet, Fria vandringsvägar rapport 2008:16, s. 19 f. 
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av detta och inte minst det omfattande restaureringsarbete som 
krävs enligt RDV måste förändringar som medför att resurser kan 
läggas på att faktiskt miljöförbättrande åtgärder ses som både posi-
tivt men också nödvändigt. 

Regeringen tillsatte i april 2012 en statlig utredning som ska se 
över reglerna om vattenverksamheter. Utredningen har ett brett 
kommittédirektiv och ska bl.a. föreslå de ändringar som behövs för 
att t.ex. principerna om bästa möjliga teknik och förorenaren ska få 
genomslag även inom vattenrätten. De förslag utredningen lämnar 
ska säkerställa att både MB:s hänsynsregler och EU:s krav på vat-
tenkvalitet efterlevs.196 Uppdraget ska redovisas i juni 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
196 Dir. 2012:29, s. 9 f. 
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