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1.  Skyddsbehovet 
 
Skyddsbehovet är avgörande 
Befintliga och blivande vattentäkter kan skyddas (även reservvattentäkter). 
 
Området skall vara så stort att garantier skapas för att råvattnet efter normalt 
reningsförfarande kan användas för sitt ändamål.  
 
Utgångspunkten är att hela tillrinningsområdet för brunnen eller ytvattenintaget skall utgöra 
skyddsområde. 
 
Skyddsbehovet – i ett mycket långt tidsperspektiv – är avgörande för hur ingripande 
vattenskyddsföreskrifter kan vara. 
 
Det saknas i princip utrymme för att pröva om det är skäligt att bestämma skyddsområdets 
avgränsning eller föreskrifternas innehåll på det sätt som krävs m.h.t. behovet av skydd. Det 
är tveksamt om proportionalitetsregeln har någon praktisk betydelse i vattenskydds- 
sammanhang (inskränkning i enskilds rätt får inte gå längre än som krävs för att tillgodose 
skyddets syfte, 7 kap. 25 § miljöbalken, MB). 
 
En skyddsföreskrift kan, om det behövs, sträcka sig längre än kraven på allmän hänsyn och 
aktsamhet som måste iakttas enligt 2 kap. MB. 
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2.  Ersättningsfrågor 
 
Även svensk rätt har som en allmän rättsprincip att markägaren inte har rätt till ersättning om 
han av hänsyn till miljöskyddet förhindras att fortsätta ett miljöstörande beteende (jfr 
principen om att förorenaren skall betala). 
 
2.1  ”Pågående markanvändning” 
 
Det är pågående markanvändning – faktiskt pågående användning av marken – som ges visst 
skydd i lagen. 
 
Endast lagenlig användning kan grunda rätt till ersättning. Till lagregler hör allmänna 
aktsamhets- och hänsynsregler i lag och förordning (t.ex. 2 kap., 14 kap. 18 § MB). Dessa 
förtydligas på skilda områden i föreskrifter t.ex. av Naturvårdsverket, Statens Jordbruksverk 
och Livsmedelsverket. En vattenskyddsföreskrift grundar inte ersättningsrätt om den – som 
oftast är fallet – enbart kodifierar eller förtydligar vilka hänsynskrav som måste iakttas inom 
det aktuella skyddsområdet för att dessa ”lagars” allmänna hänsynsregler skall följas. 
 
I ny rättspraxis har ersättningsrätt ansetts inte föreligga om inskränkningen till följd av en 
skyddsföreskrift motsvarar normala skyddsbehovet som detta har uttryckts av 
Naturvårdsverket (se rättsfall 3.1 nedan). 
 
Förväntningsvärden ersätts inte. 
 
Även en användning som ingår i en normal och naturlig rationalisering anses som pågående. 
Detsamma gäller antagligen en ändring som markägaren inte har påbörjat men får genomföra 
med stöd av detaljplan eller ett bygglov eller tillståndsbeslut, ifall ändringen framstår som 
aktuell.  
 
En åtgärd som fordrar att tillstånd söks och meddelas är som regel ändrad användning 
(undantag dock i fråga om marklov enligt plan- och bygglagen för t.ex. schaktning). 
 
Att utvidga en grustäkt är pågående markanvändning om utvidgningen har stöd i meddelat 
täkttillstånd, men knappast om nytt tillstånd måste sökas. Att öppna husbehovstäkt är ändrad 
användning. 
 
2.2 ”Avsevärt försvårande”  
 
Markägaren har rätt till ersättning om en skyddsföreskrift innebär att hans mark tas i anspråk 
eller att hans pågående användning av marken inom berörd fastighetsdel försvåras avsevärt 
(31 kap. 4 § MB).  
 
Expropriationslagen gäller och differensprincipen tillämpas (skillnad i marknadsvärde  
”före – efter”). 
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För att ersättning skall utgå är det inte tillräckligt att inskränkningen p.g.a. en skyddsföreskrift 
går längre än vad som krävs enligt allmänna hänsynsregler. M.h.t. det stora allmänintresset 
måste en kvalifikationsgräns (toleransgräns) överskridas i enskilda fallet för att ersättningsrätt 
skall kunna åläggas va-huvudmannen. Bagatellartade intrång ersätts inte.  
 
Fastställandet av kvalifikationsgräns sker vid en fri prövning. Hänsyn tas även till ev. skador 
p.g.a. andra försvårande beslut de senaste tio åren beträffande fastighetsdelen i fråga och till 
markägarens ekonomi. Ett skadebelopp som i absoluta tal ter sig högt för ägaren (jfr 
skogsbolag – liten skogsägare) anses aldrig bagatellartat. 
 
Kommer domstolarna att tillämpa den i miljöbalksmotiven återgivna tumregeln om  
10 %-regeln (från 1987)?  
 
Synen på vad som utgör allmän hänsyn och aktsamhet skärps med tiden. 
 
Överskrids kvalifikationsgränsen får fastighetsägaren m.h.t. allmänintresset likväl vidkännas 
en ”självrisk” (i fråga om ersättningsgrundande beslut meddelade före 1998). Denna omfattar 
vad fastighetsägaren är skyldig att tåla utan ersättning (allmän aktsamhet och hänsyn i det 
enskilda fallet). 
 
2.3 Inskränkningar som drabbar tillstadda verksamheter 
Ett meddelat tillstånd ger s.k. rättskraft såvitt avser frågor som prövats i beslutet eller domen.  
 
Visserligen bryts rättskraften hos ett tillståndsbeslut ”bryts” av en vattenskyddsföreskrift med 
förbud mot den tillstadda verksamheten. Men mot ett ersättningskrav från en tillståndshavare 
som genom en vattenskyddsföreskrift förbjuds att fortsätta den tillstadda verksamheten, kan 
va-huvudmannen sällan ha framgång med att invända att skyddsföreskriften inte går längre än 
vad som krävs redan enligt allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. MB. (Jfr rättfall 3.5 nedan) 
 
2.4  Särskilt om bekämpningsmedel  
Om miljönämnden vägrar att ge tillstånd enligt 14 § SNFS 1997:2 till spridning av 
bekämpningsmedel i ett vattenskyddsområde, kan det aldrig bli tal om ersättningsskyldighet 
för va-huvudmannen eller det allmänna. Detsamma gäller om markägaren får tillstånd men 
det förenas med stränga villkor. (Jfr AR 97:3 och kompletterande råden i NFS 2000:7).  
 
En vattenskyddsföreskrift som innehåller ”absolut” förbud mot att sprida bekämpningsmedel i 
den primära skyddszonen anses inte gå längre än vad motsvarar normalt skyddsbehov (jfr 
NFS 2003:16 och rättsfallet 3.1. nedan).  
 
Mot vad som anges i handboken till NFS 2003:16 (s. 48) har en va-huvudman ingen anledning att verka för 
tillståndsplikt för användning av kemiska bekämpningsmedel i en sekundär skyddszon; tillståndsplikt följer ju 
redan av 14 § i SNFS 1997:2).   
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2.4  Lagligt att låta va-kollektivet betala skördebortfall till lantbrukarna? 
Se Svenskt Vatten 5/2003, s. 17.  
 
3.  Några ersättningsfall ur rättspraxis 
3.1  Miljööverdomstolens (MÖD) domar den 15 maj 2002 i M 4900/00 och M 4902/02  

Grustäktsförbud, ej ersättning för allmän aktsamhet; normala skyddsbehovet som 
detta har uttryckts av NV är i regel avgörande. (19 kap. 7 § vattenlagen) 

 
       Kommentar: Se artikel i Svenskt Vatten 4/2002, s. 25 (vari även diskuteras frågan hur     
       bedömningen skulle ha utfallit ifall 31 kap. 4 § MB i stället hade varit tillämplig). 
       Andra exempel på föreskrifter som motsvarar ett normalt skyddsbehov (normalt ej           
       ersättningsskyldighet) är förbud mot  
       •  förvaring och användning av petroleumprodukter inom annan fastighet i primära  
          skyddszonen än bostads- eller jordbruksfastighet (oljeförsörjning av bostads- eller  
          jordbruksfastighet anses normalt kunna tillåtas efter prövning)  
      •   förvaring, transport och spridning i primära zonen av kemiska       
          bekämpningsmedel 
      •   bark- eller timmerupplag i primär eller sekundär skyddszon 
      •   ytterligare infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten i primär skyddszon  
          (säkerligen även förbud där mot befintliga sådana, jfr AR 90:15) 
      •   etablering i primära skyddszonen av miljöfarlig verksamhet som kan förorena vattnet 
      •   täkt av grus eller andra jordarter i skyddsområde för grundvattentäkt eller i primär   
          skyddszon för ytvattentäkt 
      •   markvärmeanläggningar eller värmelager i primär zon för grundvattentäkt 
      •   genomgående transport av farligt gods på andra vägar än ”rekommenderade” vägar 
    
      Ytterligare föreskrifter med ”absoluta” förbud kan behöva meddelas, t.ex. mot spridning     
       av vägsalt, och tänkas motsvara ”normalt skyddsbehov”.  
 
3.2 MÖD:s dom den 12 september 2002, DM 66, i M 9536/99  

Hantering av petroleumprodukter, ej ersättning för allmän aktsamhet; normala 
skyddsbehovet som detta har uttryckts av NV är i regel avgörande. (19 kap. 7 § 
vattenlagen) 

 
3.3 MÖD:s dom den 7 juli 2003 i M 19/02  

Kostnad för byggande av ny maskinhall för bl.a. sommarförvaring av snöskotrar 
med drivmedel ansågs ej föranledd av skyddsföreskriften, som motsvarade allmän 
aktsamhet. (19 kap. 7 § vattenlagen) 

 
3.4 MÖD:s dom den 5 maj 2003 i M 10486/02 

Reservatsförordnande med föreskrift om förbud mot gödsling, dikesrensning m.m., 
skadevärdering. (31 kap. 4 § MB) 

 
3.5   MÖD:s dom den 15 maj 2003 i M 1470/02 
        Tidsobegränsat grustäktstillstånd 1968. Vägrad dispens från skyddsföreskrifts    

förbud mot grusuttag djupare än 1 m under HGV. Fråga bl.a. om förbudet 
motsvarade allmän aktsamhet och tillståndets rättkraft samt om grusuttag på lägre 
nivå skulle omintetgöras vid en i täkttillståndet omtalad vattendomsprövning.  
(19 kap. 7 § vattenlagen) 
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3.6  Övrigt; mål med förbudstalan enligt 32 kap. MB  

Väghållare bedriver vägsaltning utan tillstånd. I ett mål vid en miljödomstol med 
Vägverket som svarande, för en va-huvudman talan med yrkande om förbud för verket att 
utföra sådan vägsaltning inom vattenskyddsområdet som kan medföra 
grundvattenförorening. Vidare yrkas åläggande för verket att utföra en anläggning för 
infiltration av inducerat grundvatten. (32 kap. 12 § MB) 
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