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Miljökvalitetsnormer i svensk rätt

• Miljökvalitetsnormer (MKN) – bestämmelser om 
kvaliteten på miljön i ett visst avgränsat område (t.ex. 
en vattenförekomst)
• MKN har två huvudfunktioner:

1. Ligger till grund för åtgärdsprogram
2. En utgångspunkt för bedömningen i tillsyns- och 

tillståndsärenden enligt miljöbalken, vid 
meddelande av föreskrifter samt vid planering 
och planläggning



Uppsala 2010-01-27

Vattenförvaltningens MKN
Vattenmyndigheternas normbeslut

• Krav på den vattenstatus som ska uppnås i respektive 
vattenförekomst

Ytvatten
Ekologisk status
(Ekologisk potential)
Kemisk ytvattenstatus

Grundvatten
Kvantitativ status
Kemisk grundvattenstatus
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Vattenförvaltningens MKN
Vattenmyndigheternas normbeslut, forts.

• Kraven syftar till att god status ska uppnås 
senast den 22 december 2015, om 
inte undantag har beslutats

• Undantag
• Vanligtvis tidsfrist för att uppnå god status

till 2021 (i vissa fall 2027)
• I undantagsfall mindre strängt krav (t.ex. att

det är tillräckligt att uppnå måttlig status)
• Generellt mindre strängt krav för kvicksilver

- inget krav på att uppnå god kemisk ytvatten-
status för kvicksilver, dock bör nuvarande
halter inte öka
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Vattenförvaltningens MKN
• Viktiga utgångspunkter för MKN inom 

vattenförvaltningen:

Normerna ska uppnås 2015 eller 2021 (2027 i vissa 
fall)
→ först efter den 22 december detta år kan en 
norm anses överträdd
Åtgärder under denna förvaltningscykel syftar 
framåt, de ska se till att normerna inte överträds –
proaktivt angreppssätt
(jfr t.ex. med ÅP för luft – reaktivt styrmedel)
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Vattenförvaltningens MKN
• Slutsats:

– MKN inom vattenförvaltningen kan sägas vara både 
bindande normer och mål för åtgärdsarbetet

– Detta behöver beaktas vid både prövningar och tillsyn och vid 
genomförande av åtgärdsprogrammet

• Ju närmare tidpunkten för uppnåendet av MKN man 
kommer, desto större krav på konkreta åtgärder bör 
aktualiseras

• Möjlighet: planering av åtgärdsarbetet på regional och 
lokal nivå, för att optimera resurser och prioritera insatser 
för att nå de uppsatta målen (MKN 2015/2021)
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MKN:s rättsliga verkan I
Miljökvalitetsnormer
• 5 kap 3 § miljöbalken (MB)

– 1 st: Myndigheter  och kommuner 
ska säkerställa uppfyllandet av MKN 
vid

• prövning av ärenden (tillstånd och 
anmälningar m.m.),

• tillsyn och
• meddelande av föreskrifter

– 2 st: Vid planläggning ska MKN 
iakttas

• Jfr med 2 kap. 2 § 3 och 4 st. PBL –
MKN ska följas vid planläggning och 
i andra ärenden enligt PBL (t.ex. 
bygglovsärenden)
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MKN:s rättsliga verkan II
Åtgärdsprogram (ÅP)
• 5 kap 4-8 §§ MB

– Om det behövs för att en MKN ska 
kunna uppfyllas, ska ett 
åtgärdsprogram upprättas och 
fastställas

– Ska ange vilka åtgärder 
myndigheter och kommuner 
behöver vidta för att MKN ska kunna 
uppnås – dessa åtgärder ska 
genomföras

– Får omfatta all verksamhet och alla 
åtgärder (fysiska och administrativa)
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Tillämpningsbestämmelser
Tillståndsprövning
• 2 kap 7 § andra stycket MB

– Rimlighetsavvägningen får inte medföra att en MKN 
åsidosätts

• 16 kap 5 § MB
– Ny verksamhet som medverkar till 

att en MKN överträds ska inte medges 
tillstånd (undantag vid kompensations-
åtgärder vid annan verksamhet)

• 16 kap 8 § MB
– Gemensamma villkor för två eller flera verksamheter –

förutsätter att VU är överens om detta
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2:7 andra stycket MB
• Hittills mycket sparsam praxis (jfr dock MÖD:s avgörande om 

enskilt avlopp i Stockholms skärgård - miljökvalitetsmål)

• Oklart hur långt regeln sträcker sig – framgår av förarbetena att 
den kan innebära ”orimliga” krav för en verksamhet eller att 
tillstånd inte meddelas (jfr dock 16 kap 5 § MB, som bara gäller 
ny verksamhet)

• Möjlig tolkning: Ger utrymme för att vidga ramarna för 
prövningen – tonar ner betydelsen av ekonomiska faktorer

• Observera ansvarsfördelningen – en enskild verksamhet ska 
(normalt) inte bära hela bördan för att uppfylla MKN (jfr dock 
ovan nämnda rättsfall)
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Kommentar till 16:5 och 16:8 MB
• 16 kap 5 § MB

– Gäller bara nyetableringar – avser inte utökning eller ändring 
av befintlig verksamhet, oavsett omfattning

– Vid kompensationsåtgärder krävs antingen gemensamma 
villkor (se 16:8) eller bindande åtaganden mellan 
verksamhetsutövarna – bör anges i tillståndet

– Koppling till 4 kap 11 § VFF? – undantag i MKN för vissa 
slag av ny verksamhet

• 16 kap 8 § MB
– Förutsätter gemensam prövning av verksamheterna, 

åtminstone i de delar som berörs
– Anges i förarbetena som ett viktigt verktyg för att uppfylla 

MKN – tillämpas inte i praktiken
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Tillämpningsbestämmelser
Återkallelse och omprövning
• 24 kap 3 § MB – återkallelse av tillstånd

– Överträdelse av MKN anges inte som grund för återkallelse
– Sannolikt kan 7 p tillämpas – pga. EG-rättsliga förpliktelser

• 24 kap 5 § MB – omprövning av tillstånd eller villkor
– Om verksamheten med någon betydelse medverkar till att 

MKN överträds (2 p) – dock inte framåtsyftande (2015)
– Observera fjärde stycket: Nya villkor får inte medföra hinder 

för verksamheten eller att den avsevärt försvåras (ev. istället 
fråga om återkallelse/förbud enligt 3 §) – jfr dock med 2 kap 
7 § andra stycket MB, om skälighetsavvägningen?
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Några knepiga frågor
• MKN för ekologisk status

– Sammanvägd bedömning
– Ofta modellbaserad och/eller expertbedömd 

status – hur sker kunskapsöverföring?
– Hur hanteras brist på data och osäkra 

bedömningar?
• Avrinningsområdesperspektivet

– MKN för enstaka vattenförekomster – hur 
beaktas större sammanhang? → del-ÅP?

• Hur ska ÅP och MKN samverka i 
prövning och tillsyn?

• Vattenmyndigheternas roll och mandat?
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www.vattenmyndigheterna.se

Tack!


