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Disposition

• Vattendirektivets syfte
• Fastställande av miljömål
• Undantag
• Weserdomen
• Sveriges implementering
• Sammanfattning



Vattendirektivets syfte

• Ramdirektiv - ram för vattenförvaltning

• Ställer inte specifika krav på vattenkvalitet eller ekologi

• Decentralisering/regionalisering (?)



Fastställande av miljömål
• Två typer av miljömål

– Miljömål för ekologisk status (biologiska kvalitetsfaktorer, hydromorfologiska 
kvalitetsfaktorer och fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer)

– Miljömål för kemisk status = miljökvalitetsnormer för prioriterade ämnen

• Direktivet talar om hur vi ska arbeta för att ta fram miljömål för 
ekologisk status, inte exakt vilka miljömål (med undantag för 
miljökvalitetsnormer för prioriterade ämnen) 

• De mål som vi fastställer ska vi nå genom antagande av 
åtgärdsprogram 

• Ett mål om icke-försämring



Undantag enligt Vattendirektivet
• Förlängd tid

– Teknisk omöjligt eller ekonomisk orimligt (som längst till 2027)

• Mindre stränga miljömål
– Miljömässiga och samhällsekonomiska behov som den påverkande 

verksamheten fyller kan inte tillgodoses på ett sätt som är ett bättre alternativ för 
miljön utan att det medför orimliga kostnader

• Ny verksamhet
– Nya modifieringar som är av ett allmänintresse av större vikt och/eller fördelarna 

för miljön och samhället med att uppnå miljömålen uppväger inte fördelarna med 
den nya modifieringen

– Nya  hållbara mänskliga utvecklingsmöjligheter och status endast sänks från hög 
till god



Rimligheten

• Ligger i att undantagen tillämpas
• Inte vid bestämmande av om krav behöver 

vidtas



Rimligheten
• Om vi sätter mål med väldigt hög ambitionsnivå och inte 

tar hänsyn till andra samhällsmål – kommer vi att behöva 
vidta åtgärder för att nå miljömålen

• EU-rätten tvingar oss att nå miljömålen, men EU-rätten 
tvingar oss inte att sätta orimliga miljömål

• Att vi ställer orimliga miljömål innebär inte att vi kan 
ställa orimliga krav på jordbrukare eller andra – blir 
istället dyrt för Sverige



Weserdomen

• C-461/13 – EU-domstolens tolkning av icke-försämringskravet
• Icke-försämringskravet ska tillämpas vi enskilda prövningar

– Vid tillämpningen ska undantagsmöjligheten beaktas

• En försämring innebär att klassificeringen av en kvalitetsfaktor sänks 
en klassgräns

– Är vattenförekomsten klassificerad som dålig är varje försämring otillåten

• Gäller nya verksamheter eller åtgärder



Undantag enligt Vattendirektivet
• Konstgjorda och kraftigt modifierade vattenförekomster

– Åtgärderna för att uppnå god ekologisk status skulle få en betydande negativ 
påverkan på

• Miljön i stort
• Sjöfart, inklusive hamnanläggningar och rekreation
• Verksamheter för vilka vatten lagras, te.x dricksvattenförsörjning, 

kraftproduktion eller bevattning
• Vattenreglering, skydd mot översvämning, markdränering
• Andra lika viktiga hållbara mänskliga utvecklingsverksamheter

– Om de nyttiga mål som uppnås genom de konstgjorda eller förändringade 
egenskaperna på grund av teknisk genomförbarhet eller oproportionerligt höga 
kostnader inte rimligen kan uppnås på något annat sätt som utgör ett bättre 
alternativ för miljön



Svenska implementeringen
• Undantagen implementerade i vattenförvaltningsförordningen

– Restriktiv tillämpning av Vattenmyndigheten
– Främst tillämpat förlängd tidsfrist

• Klassificering av ekologisk status görs utifrån Havs-
vattenmyndighetens föreskrift 2013:19

– För detaljerade
– Komplexa bedömningar
– Brist på underlag
– Expertbedömningar
– Tillräckligt bredda intervall?

• Små vattenförekomster



Rimliga och proportionerliga miljömål
• Det är således mycket viktigt att undantagen tillämpas när 

miljömålen fastställs för vattenförekomster som påverkas av 
jordbruk för att det inte ska krävas orimliga åtgärder för att uppnå 
god ekologisk status

• Det finns inget stöd i vattendirektivet för att ställa orimliga och 
oproportionerliga krav på en verksamhetsutövare och om Sverige 
fastställer orimliga mål kan kostnaden för att uppnå dessa inte 
åläggas verksamhetsutövaren

• EU-rätten ska inte användas som ett svepskäl för att kunna ställa 
orimliga och oförnuftiga krav på olika verksamheter

• EU-rätten ska inte användas som ett svepskäl för att vi inte ska 
utvärdera vilka miljömål och miljökrav som är rationella att ställa
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