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Sammanfattning

Uppsatsen syftar till att granska den svenska och EG-rättsliga lagstiftningen av relevans för 
dagvatten, för att utreda om det finns ett rättsligt system som garanterar en effektiv hantering 
av dagvattenfrågor. Granskningen har genomförts via att studera naturvetenskapligt material 
rörande dagvatten och dess miljöpåverkan, relevant lagstiftning på dagvattenområdet samt 
övriga rättskällor, rapporter och examensarbeten. Resultat visade att det finns ett rättsligt 
system för att hantera dagvattenfrågor i svensk rätt. Specifika krav gällande dagvatten 
framkom, både i EG-rättslig och i svensk lagstiftning. Positivt var även att samtliga 
verksamheter som ger upphov till dagvatten räknas som miljöfarliga och i många fall även 
omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt, samt att dagvattenfrågor faktiskt ofta regleras 
genom villkor vid prövning om tillstånd till miljöfarlig verksamhet. Dock visade det svenska 
regelsystemet även upp brister främst i att komma åt den diffusa belastningen, vilken 
tillsammans med exploateringen av marken utgör de främsta orsakerna både till förekomsten 
av dagvatten och till dagvattnets miljöpåverkan. Bristerna består främst av svaga regler kring 
genomförande av miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram. Vidare blev resultatet att 
kommunernas nyckelroll i vattenförvaltningen inte är tillfredsställande idag, då det inte finns 
någon klar strategi för dagvattenhanteringen utan den är beroende av ekonomiska 
förutsättningar och hur avloppsnätet är uppbyggt i den enskilda kommunen. 
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Abstract

The main purpose of this essay has been to review the Swedish and EU legislation of 
relevance for run-off rain water, in order to investigate if a legal system that guarantees an 
effective handling of run-off rain water questions exists. The review was implemented via 
studying natural science materials concerning run-off rain water and its environmental impact, 
relevant legislation for the run-off rain water area and other sources of law, reports and 
dissertations. The result showed that there is a legal system in order to handle questions 
regarding run-off rain water in Swedish law. Specific requirements regarding run-off rain 
water emerged, both in EU and Swedish legislation. Another positive result was that all 
activities that give origin to run-off rain water are to be seen as environmental damaging 
activities and are in many cases also included in conditions - or report duty, plus that run-off 
rain water questions actually often is regulated through conditions when permits to 
environmental damaging activities are implemented. However, the Swedish legal system also 
showed deficiencies, foremost in managing the diffuse strain, which along with the 
exploitation of the land constitutes the two most important reasons both to the occurrence of 
run-off rain water and to the run-off rain water’s environmental impact. The deficiencies 
comprise most of pore rules revolving the implementation of environmental quality standards 
and programs of measures. Furthermore, the result showed that the municipalities' key role in 
the water administration is not sufficient today, because there is not any clear strategy on how 
to handle run-off rain water,  since it is depending on economic conditions and how the 
collecting system for urban waste water is edified in the individual municipality.
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Förkortningar och förklaringar

Antropogen Av människan orsakad (miljöpåverkan)

Bräddning Avloppsvatten som vid enstaka tillfällen (t.ex. vid överbelastning) 
avleds (bräddas) för att avlasta magasin, bassäng eller ledning 

CO2 Koldioxid

CO Koloxid

Denitrifikation Sönderfall av oxiderade kväveföreningar under bildande av 
kvävgas

Endokrina system Körtlar hos människor och djur som bildar hormoner och insöndrar 
dem till blodet

Eutrofiering Övergödning, tillgången på näring ökar i ett naturområde

Exploatering Utnyttjande av obebyggd mark för bebyggelse eller anläggning

Hydroforer Tryckkärl som ingår i ett lokalt vattenförsörjningssystem

Klorid Salt av saltsyra

Konduktivitet Förmågan för geologiskt material att släppa igenom ämnen.

Korrosion Kemisk reaktion mellan ett material och den omgivande miljön, 
med följd att material och/eller miljön påverkas

MB Miljöbalken (1998:808)

Nitrifikation Energigivande bakteriell process där ammoniumjoner oxideras 
först till nitrit sedan vidare till nitrat

NOx Samlingsbeteckning för olika kväveoxider

PAH Polycykliska aromatiska kolväten

PBL Plan- och bygglagen (1987:10)

PPP Polluter Pays Principle – Principen om att förorenaren betalar

Prop. Regeringens proposition

Recipienten Mottagare (av miljöpåverkan)

SNFS Statens naturvårdsverks författningssamling

SOU Statens offentliga utredningar

Va-anläggningar Vatten- och avloppsanläggningar

VFF Förordning (2004:660) om förvaltningen av kvaliteten på 
vattenmiljön
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1. Inledning
Föreställ dig en typisk vår i en någorlunda snörik tätort, som till exempel Luleå kommun. Snö 
svart av smuts ligger i drivor längs gator och vägkanter. När vårsolens strålar värmer snön 
smälter den och vattnet rinner långsamt undan och ner i porlande gatubrunnar. Brunnarna kan 
stockas igen och svämma över. Vattenpölar skimrar av oljerester och andra föroreningar och 
genom fönster letar sig solens strålar och synliggör damm och smuts på glasrutan. Kraftiga 
regnskurar spolar av vägar, gator och byggnader och mycket av vinterns föroreningar är inte 
längre synliga för kommuninvånarna. Men var tar föroreningarna vägen och vilka 
miljöeffekter kan de orsaka? Det är just detta som utgör dagvattenproblematiken.

Dagvatten utgörs av nederbördsvatten som tillfälligt rinner av från hårdgjorda ytor i tätorter, 
såsom tak, byggnader och vägar.1 När vattnet rinner av från de hårdgjorda ytorna drar det med 
sig föroreningar i form av till exempel tungmetaller, olja och partiklar, främst härstammande 
från diffusa utsläppskällor, varav trafiken utgör den stora källan.2  Markanvändningen spelar 
en stor roll för hur avrinningen ser ut och därmed även för vilka föroreningar som dagvattnet 
och recipienterna blir exploaterade för.3 Miljöeffekter - såsom övergödning och tillförsel av 
förorenande ämnen till sjöar och vattendrag - som dagvattnet kan ge upphov till varierar 
beroende på hur det förorenade dagvattnet hanteras.4 Problematiken kring dagvatten ligger 
främst i den diffusa karaktären samt svårigheterna i hanteringen av det.

1.1. Syfte
Uppsatsen syftar till att granska den EG-rättsliga och svenska regleringen kring dagvatten, för 
att utreda om det finns ett rättsligt fungerande system för en effektiv hantering av 
dagvattenfrågor. I syftet ingår att undersöka vad dagvatten är, hur det behandlas och vilka 
problem det ger upphov till, vilken EG-rättslig lagstiftning som blir relevant för 
dagvattenfrågor, samt hur dagvattenproblematiken hanteras i den svenska lagstiftningen. 

Uppsatsen skall utgöra bakgrundmaterial inom projektet Policyskapande för adaptiv 
förvaltning av naturresurser (AMORE). AMORE- projektet är tvärvetenskapligt och 
inkluderar utöver rättsvetenskap även ämnena statsvetenskap, historia, nationalekonomi, 
tillämpad geologi och avfallsteknik. Projektets studieobjekt är tillförseln av dagvatten till Lule 
älv. 

1.2 Metod
För att uppnå syftet med uppsatsen har vi studerat naturvetenskapligt material kopplat till 
dagvattenfrågor samt den svenska och EG-rättsliga lagstiftningen som är av relevans för 
dagvattenhanteringen. Den naturvetenskapliga studien var nödvändig för att kunna kontrollera 
om lagstiftningen klarar de specifika problem som är förknippade med dagvatten. Den 
författning som i första hand har studerats är lagar, förordningar, föreskrifter och EG-rättsliga 
direktiv. Vi har vidare använt oss av lagförarbeten, doktrin, rapporter och utredningar från 

                                                
1 SNFS 1994:7 2§
2 Bergström, 2005, s.9
3 Ibid.s.10
4 Ibid.s.8-10
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myndigheter, samt avhandlingar och examensarbeten från universitet. Något prejudikat som 
specifikt behandlar dagvattenfrågor eller villkor för dagvatten återfinns inte i svensk praxis, 
däremot har vi studerat rättsfall rörande tillståndsprövningar för miljöfarlig verksamhet, för 
att få fram exemplifierande formuleringar av tillståndsvillkor gällande dagvatten.

1.3 Avgränsning
Ramen för uppsatsen är att vi valt att undersöka vilket rättsligt system som finns för att 
rättsligt hantera dagvattenfrågor. Fokus har legat på att utröna vilka krav lagstiftningen 
faktiskt innehåller, medan frågan för hur de kraven i praktiken efterlevs har lämnats utanför. 
Vidare har vi i första hand utgått från de skyldigheter som åligger kommunerna, medan 
industriernas hantering av dagvatten berörs mer kortfattat. När det gäller den 
naturvetenskapliga studien av dagvatten har vi avgränsat den genom att i första hand titta på 
de delar som är av relevans för att kunna utreda om det rättsliga systemet är tillräckligt för att 
hantera de specifika problem som dagvatten för med sig. 
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2. Dagvatten, system och miljöeffekter

2.1 Bakgrund om dagvatten

Avloppsvatten är ett vitt begrepp som i regel innefattar förorenat vatten, såsom spillvatten, 
kylvatten, dagvatten, dräneringsvatten och lakvatten som kommer från deponier. Detta vatten 
leds sedermera bort av rörledningar, diken och dylika system.5 Dagvatten, som alltså är en del 
av begreppet avloppsvatten, definieras som ”nederbördsvatten, det vill säga regn- eller 
smältvatten, som inte tränger ned i marken, utan avrinner på markytan.”6. När dagvatten, i 
form av regn eller avsmält snö, tillfälligt rinner av från hårda ytor såsom tak, byggnader, gator 
och bilar, drar det med sig olika föroreningar som till exempel tungmetaller, olja och andra 
petroleumprodukter från bilavgaser, som har deponerats i torr eller våt form på de hårda 
ytorna.7

Vatten renas naturligt i marker och ängar genom att passera ned igenom jordlagren och når till 
sist grundvattnet.8 Denna naturliga process, kallad perkolation, har dock minskat på grund av 
exploateringen av marken, då den inneburit att de gröna ytorna har minskat medan de hårda 
ytorna har ökat. Exploateringen av mark gör även att vattnets naturliga vägar skärs av, 
avrinningen från de hårdgjorda ytorna ökar och därmed ökar även belastningen på 
ledningsnätet.9

Dagvattnet leds antingen till recipienterna helt orenat eller till ett reningsverk.10 Om det leds i 
ett kombinerat ledningssystem hamnar det tillsammans med spillvattnet i ett reningsverk.11  I 
reningsverken renas dagvattnet och en stor del av föroreningarna hamnar då i 
avloppsslammet. Dagvattnet kan även ledas i ett duplikatsystem, vilket innebär att det leds till 
sjöar och vattendrag direkt - utan att renas innan - och ger då en okontrollerad spridning av 
föroreningar till recipienten.12

2.1.1 Snöhantering

Som framgått ovan är snö en del av dagvattnet. Stockholms stad har i en utredning granskat 
alternativa lösningar för bortforsling av snön.13 Utredningen lade fram tre olika alternativ för 
hur snöhanteringen skulle kunna utföras. Dessa alternativ jämfördes med hänsyn till 
miljöpåverkan - främst i form av föroreningar till luft och vatten - och även genom en 
granskning av resursanvändningen, bullernivåerna och estetiken. Vidare tog utredningen 
hänsyn till framkomlighet, säkerhet och tillgänglighet, vilka är Stockholm stads 
grundläggande syften med snöhanteringen.14 Den sista aspekten som analyserades var hur 

                                                
5 Hemsida 1.
6 SNFS 1994:7 2§
7 Bergström, 2005, s.9
8 Ibid.s.9
9 Ibid.s.9 
10 Ibid.s.9
11 Dagvattenstrategi för Stockholms stad, 2005, s.3
12 Bergström, 2005, s.3
13 Trafikkontoret i Stockholm, Snöhantering och snöbortforsling i Stockholm, 2006-10-25
14 Ibid.s.8
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kostnaderna för snötransport, anläggning, drift, landdeponier och kylanläggningar skulle se 
ut.15 Nedan följer en redogörelse för fördelar och nackdelar med de olika alternativen. 

Sjötippning

Det första framlagda förslaget var att behålla den dåvarande hanteringen, innefattande 
sjötippning vid befintliga sjötippar i Stockholms innerstad.16 Förslagets fördelar var korta 
transportsträckor, vilket medförde låga transportkostnader, samt minimerade utsläpp till luft. 
Nackdelarna med detta alternativ var att det skulle ske utsläpp av föroreningar till Mälaren 
och Saltsjön, vilket förde med sig att en regelbunden muddring av bottensedimenten krävdes. 
Bullerproblem var ytterligare en negativ aspekt, vilket skulle uppkomma både vid tippningen 
och vid transporterna i innerstaden. Vad gällde den estetiska delen ansågs det negativt att den 
hopplogade snön i normala fall blir missfärgad av föroreningar och halkbekämpningsmedel i 
form av salt och sand. När denna snö sedan flyter på vattnet kan det leda till en förfulande 
vattenspegel.17

Landdeponi

Det främsta alternativet till sjötippningen innefattade tre stycken landdeponier och ett 
bergrum för snölager, där snön skulle användas som en resurs för kylproduktion.18 Dessa 
anläggningar skulle vara belägna 7 km från Stockholms innerstad.19 Fördelarna med detta 
förslag var att inga föroreningar skulle släppas ut i Mälaren eller Saltsjön och därav skulle inte 
heller någon muddring av bottensedimenten behövas och inga flytande snömassor 
förekomma. Detta alternativ skulle även ge en möjlighet för att utnyttja snön för 
kylproduktion. Olägenheterna var dock problemen med var landdeponierna och snökyllagren 
skulle placeras, då de måste ligga inom ett rimligt avstånd från innerstaden, men det skulle 
även kräva tid för lokalisering, tillståndsprocesser och anläggningsbyggande.20 Den lämpliga 
marken bör ha rätt förutsättningar vad avser bland annat stabilitet, sättningsbenägenhet och 
ytbärighet.21 Utifrån inhämtade erfarenheter från andra kommuner visade undersökningen att 
processen med att starta upp landdeponier kan ta upp till 5 år, beroende på motstånd från 
närboende och andra intressenter. Vid en jämförelse med alternativ 1 - sjötippningen - kan 
man se att detta alternativ skulle resultera i ökade transportkostnader, samtidigt som det 
längre transportavståndet skulle ge ett ökat utsläpp av föroreningar till luft samt ökad 
förekomst av buller.22 Vidare skulle en anläggningskostnad ligga på mellan 5 och 10 miljoner 
kr.23 Utredarna yttrade vidare att de förlängda transporttiderna skulle kunna komma att 
medföra lägre servicenivå med avseende på framkomlighet, tillgänglighet och säkerhet.24

Det fanns även ett förslag på att istället uppföra två stora landdeponier, en norr och en söder 
om Stockholm, vilka skulle ligga inom en radie av 15 km från innerstaden, således längre ut 
än de ovannämnda landdeponierna.25 Detta alternativ skulle inte ge några föroreningar i 
Mälaren eller Saltsjön, så ingen muddring skulle behövas och det skulle inte heller resultera i 
några flytande snömassor i Stockholms vatten. Svårigheterna med detta förslag var att det var 

                                                
15 Ibid.s.4
16 Ibid.s.4
17 Ibid.s.5
18 Ibid.s.5
19 Ibid.s.4
20 Ibid.s.4
21 Ibid.s.11
22 Ibid.s.4
23 Ibid.s.11
24 Ibid.s.5 
25 Ibid.s.4 
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besvärligt att hitta lämpliga platser för anläggningarna och att de utökade transporterna, i 
jämförelse med de andra alternativen, skulle resultera i en ökad förorenings- och bullernivå 
samt höjda transportkostnader. Ur en ekonomisk synvinkel skulle dessa anläggningar generera 
kostnader för byggande och drift och det skulle i sin tur förmodligen resultera i en lägre 
servicenivå när det gäller framkomlighet, tillgänglighet och säkerhet, då snön kommer att 
ligga kvar en längre tid på gator och allmänna platser. Rent estetiskt kan den kvarliggande 
snön på gator förfula stadsbilden och landdeponierna kan resultera i en förfulande 
landskapsbild. Vidare skulle även detta alternativ, i likhet med det andra alternativet, kräva tid 
för lokalisering, tillståndsprocesser och anläggningsbyggande.26

Snösmältning

Till sist upptogs ett alternativ till de tidigare nämnda metoderna (sjötippning, landdeponering 
och utnyttjande av snön som kylaresurs) nämligen att smälta snön.27 Ett sätt att utföra detta är 
att smältningen sker direkt på vägarna med hjälp av kemiska medel, vilket resulterar i ett 
minskat snöröjningsbehov. Det som talar emot denna smältmetod är att det finns en 
målsättning att minska användningen av kemiska medel och genom att denna metod skulle 
öka användandet av halkbekämpningsmedel, kan inte alternativet ses som realistiskt. 
Användandet av tillförd energi kan anses vara ett bättre alternativ. Energin bör utgöras av 
någon form av spillvärme, exempelvis från avloppsvatten, sjövatten eller av luft som kommer 
från trafiktunnlar eller liknande. För att denna metod skall kunna sättas igång måste vidare 
utredning ske.28

2.2 Dagvatten och föroreningar

2.2.1 Källor till förorening genom dagvatten

För att närma sig problemet med föroreningar i dagvatten måste deras ursprung lokaliseras
och kontrolleras.29 Genom att finna punktkällor kan en eliminering eller i vart fall en 
minskning av föroreningar ske. I många fall är det dock de diffusa utsläppskällorna som är 
grunden till de stora problemen. De diffusa utsläppen kommer från trafiken, luftföroreningar 
och byggnadsmaterial, vilka är källor som är svåra att få bukt med. Många luftburna metaller 
och svavel införs från utlandet, men våra egna lokala och regionala föroreningar har också 
stor påverkan. Detta påvisades när vi övergick till svavelfattig eldningsolja och därmed kunde 
minska svavelhalten i Sverige. Ett reslutat av minskningen kan ses på den avtagande 
korrosionen av metaller som frigörs i dagvatten. Vidare har även en reducering av bly i 
luftnedfallet påvisats när vi övergick från bensin innehållande bly till blyfri bensin. Detta 
visar alltså vår egen påverkan på föroreningsmängden i dagvattnet.30

Den största källan för föroreningar av dagvattnet är som tidigare nämnts trafiken.31 Dagvatten 
från vägar innehåller ofta en hög halt av metaller och även föroreningar som till exempel PAH 
(polycykliska aromatiska kolväten), vilka är giftiga och svårnedbrytbara organiska 
föreningar.32 De organiska föreningarna härstammar från bilavgaser, drivmedel, smörjmedel, 

                                                
26 Ibid.s.6
27 Ibid.s.11
28 Ibid.s.11
29 Bergström, 2005, s.8
30 Ibid.s.8
31 Ibid.s.8
32 Bergström, 2005, s.10
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korrosion av fordon, slitage av däck, bromsbelägg, vägar och halkbekämpningsmedel. 
Metallerna koppar och zink, vilka återfinns på lyktstolpar och på byggnaders utsida, är 
svårnedbrytbara för naturen. Genom korrosion frigörs metallerna och når till slut 
recipienterna. Metallen kadmium är en mycket farlig metall och återfinns i det tillrinnande 
vattnet till sjöarna. Dess källa är troligen de förzinkade ytorna i städerna, då kadmium är en 
följeslagare till zink. En minskning av denna metall har visat sig efter att kadmium förbjöds 
som pigment och som stabilisator i exempelvis plast, samt för ytbehandlingar. Vidare kan 
även lokala aktiviteter påverka dagvattnet. Exempel på sådana lokala aktiviteter är biltvätt 
utanför biltvättsanläggningar, urin och fekalier från djur, gödsling och vedeldning i 
villapannor.33

Markanvändningen spelar en stor roll för hur tillrinningen ser ut och därmed för vilka 
föroreningar som dagvattnet och recipienterna blir exploaterade för.34 Markanvändningen 
brukar indelas i olika klasser av gles- och tät stenstad, industriområden, villaområden, odlad 
mark och naturmark, vilka sedermera ges schablonmässiga värden som innefattar dess 
föroreningsinnehåll. Värdena används sedan i beräkningar för föroreningsbelastningar. Då det 
är svårt att i dagvatten mäta halter på grund av dess varierande flöden så finns det få värden 
på dagvattnets föroreningsinnehåll och därmed blir tillförlitliga schablonvärden svåra att 
bestämma.35

2.2.2 Kemiska ämnen i miljön

Naturvårdsverket har genom ett screeningsprogram under perioden 2003-2004 framställt en 
rapport för att få en uppfattning om vilka kemiska ämnen som kan hittas i miljön, bland annat 
förekomsten av kemiska ämnen i avloppsvatten (där dagvatten ingår).36 Screening är en 
inventering för att avgöra om ett ämne eller en ämnesgrupp kan hittas i miljön och om 
människa och miljö riskerar att påverkas.37 Undersökningarna fungerar som en tidig 
larmsignal och ger underlag för beslut om kemikalierna måste följas med kontinuerliga 
mätningar.38 Följande grupper av ämnen är sådana ämnen som rapporten anser skall studeras 
vidare:39

- Organofosfater är ett ämne vilket används som mjukgörare i plaster och som 
flamskyddsmedel. Rapporten visar att belastningen på recipienterna från 
reningsverken är relativt höga och även att man fann höga halter av ämnet i 
avloppsslam. För att utröna om ämnet återfinns även längre ifrån den ursprungliga 
källan eller i biologiskt material i en halt som kan vara miljöfarlig, behövs fler 
undersökningar.40

- Bisfenol- A upptäcktes i mer än hälften av proverna från slam och spill-/dagvatten, 
vilka normalt innehåller mycket syre och näringsämnen. De uppmätta mängdernas 
höga halter resulterar i att ämnena blir svårnedbrytbara och därmed ökar risken för 
miljön. Halterna i avloppsvattnet uppvisade en nivå av toxicitet. Hur exponeringen av 
ämnet genom förpackningsmaterial och biologiskt material skulle påverka en recipient 
är ännu inte känt och därmed behövs fler utredningar för att bestämma de möjliga 

                                                
33 Ibid.s.10
34 Ibid.s.10
35 Ibid.s.10
36 Naturvårdsverket, Rapport 5524, 2006
37 Hemsida 2.
38 Ibid.
39 Naturvårdsverket, Rapport 5524, 2006, s.6
40 Ibid.s.6
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hälsoriskerna.41 Bisfenol- A är irriterande för hud, andningsorgan och ögon och kan ge 
allergi vid hudkontakt, samtidigt som det misstänks för att ge störningar i människans 
och djurens endokrina42 system.43

- Endosulfan och omvandlingsprodukten endosulfan-sulfat återfanns i luft och visade 
en variation mellan säsongerna både på västkusten och i Finland. Endosulfanen 
kommer med långväga atmosfärisk transport vilket följs av deposition. Även diffusa 
utsläppskällor, såsom reningsverk eller dagvattensystem, kan ha en betydelse då man 
funnit förekomst i lakvatten och även höga halter i urbana sediment. För att klart 
fastställa dessa källor bör fler analyser tas på avloppsvatten, slam och även på 
förorenade livsmedel.44 Endosulfan är en fettlöslig organisk förening som lätt tas upp 
oralt, via inandning och via huden. Ämnet har hög akut toxicitet hos djur och 
människor och stimulerar främst det centrala nervsystemet. Den huvudsakliga vägen 
för människor att exponeras för endosulfan är via kontaminerade livsmedel och vid 
yrkesmässig hantering av ämnet. Symptomen efter exponering är till exempel 
krampanfall, ryckningar, illamående, kräkningar, diarré, yrsel, förvirring och 
andnöd.45

- Siloxaner är en stor grupp av ämnen vilka används inom olika områden. Gruppen av 
ämnen sprids dels genom diffusa källor av konsumentprodukter som till exempel 
kosmetika, hygienartiklar och mjukgörare, men även också från punktutsläpp där 
ämnena tillverkas och handhas. Undersökningarna visade att nära utsläppskällorna kan 
nivåerna av siloxaner uppnå en toxisk nivå, men att halterna minskar snabbt med 
ökande avstånd. Denna ämnesgrupps påverkan på människan är ännu inte fastställd46, 
dock visar undersökningar att siloxaner är skadliga och kan lagras i 
vattenorganismer.47

- Adipater används inom plastindustrin och förekommer också som tillsatsämne i 
färger och oljor. Spridningen sker främst genom punktkällor, men även genom diffus 
spridning från hushållen. Ämnet bör enligt rapporten undersökas vidare.48

2.2.3 Föroreningar i snö

I snö, fruset dagvatten, finns föroreningar härstammande bland annat från atmosfäriskt 
nedfall, trafikrelaterade utsläpp och halkbekämpning.49 Under vinterperioden ackumuleras 
föroreningarna i snön för att sedan lösgöras under våren, när snösmältningen börjar. I 
doktorsavhandlingen, Sustainable Snow Handling skriven av Karin Reinosdotter, har 
föroreningarna i snö mätts i två svenska kommuner, nämligen Sundsvall och Luleå. 
Föroreningarna som har studerats är metaller, PAHer och partiklar.  Utredningen gav att den 
totala koncentrationen av metallerna koppar, bly och zink var relativt lika i de båda 
kommunerna längs vägar med ingen eller låg trafikbelastning.50 Utförda tester av snön i 
Stockholm visade även på en förekomst av metallerna kadmium, krom och nickel.51 I 
                                                
41 Ibid.s.6
42 Körtlar som bildar hormoner och insöndrar dem till blodet.
43 Nationalencyklopedin, sökord: Bisfenol- A
44 Naturvårdsverket, Rapport 5524, 2006, s.6
45 Esbjörnsson, 2002, s.2
46 Naturvårdsverket, Rapport 5524, 2006, s.7
47 Hemsida 3.
48 Naturvårdsverket, Rapport 5524, 2006, s.7
49 Reinosdotter, 2007, s.v
50 Ibid.s.26
51 Trafikkontoret Stockholm, Snöhantering och snöbortforsling i Stockholm, 2006, s.25
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Reinosdotters rapport framkom en skillnad mellan provtagningar gjorda år 2006 och de som 
utfördes för 20 år sedan, då mängden tungmetaller har minskat i hög grad.52  Vidare visade 
resultaten att en längre och kallare vinterperiod, vilket är vanligare förekommande i Luleå, 
gjorde att snön innehöll en större mängd föroreningar vid säsongens slut. Varmare vintrar och 
saltanvändningen i Sundsvall visade på lägre föroreningskoncentrationer, men även på större 
variationer under vinterperioden. Vägsaltets effekt på smältvattnet visade sig vara störst i 
början av en smältperiod, då den största mängden av klorid53 transporterades. pH i 
smältvattnet blev då lägre och en ökad transport av de lösta föroreningarna skedde. När en 
minskning av kloridkoncentrationen skedde sågs inte längre den tydliga skillnaden mellan 
föroreningstransporten från snö som innehöll salt och snö som inte innehöll salt. Höga 
kloridkoncentrationer bidrog till att en större mängd partiklar kunde transporteras med 
smältvattnet. Studier utförda i Luleå visade att ett användande av lokala snödeponier kunde 
minska utsläppen av CO2, CO och NOx, genom att transporterna då kan minskas. Dock kan ett 
ökat användande av lokala snödeponier resultera i en ökad risk för olyckor och lokala 
effekter, som till exempel försenad växtsäsong, översvämningar och dräneringsproblem.54

Farligheten i metaller bestäms av dess löslighet och i vilken form de uppträder.55 Metaller 
som är bundna i sediment och mark utgör sällan någon direkt hotbild för biomassan i vatten 
eller mark.56 Dock kan problem uppkomma då halterna av tungmetallerna koppar, kadmium 
och bly ökar vid lågt pH. Halterna av dessa ämnen är låga i grundvattnet, men stiger avsevärt i 
kranvattnet när de löses ut från hydroforer, varmvattenberedare och ledningar.57 Det har även 
visat sig att det finns ett samband mellan saltning av exempelvis vägar och en ökning av 
frigjorda metaller.58

2.2.4 Övergödning

Inom ramen för direktiv 91/271/EEG om rening av avloppsvatten (där dagvatten ingår) från 
tätbebyggelse (avloppsvattendirektivet)59 har Sverige pekat ut områden som är övergödda 
eller riskerar att övergödas om åtgärder inte vidtas.60 Vidare har alla vatten och kustområden 
utpekats som känsliga för fosforutsläpp. Områden även utpekade som känsliga för kväve är 
Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerrak. Reningsverken har i Sverige extra hårda krav 
för reningen av fosfor, medan även en utökad kväverening krävs i södra Sverige för verk som 
har utsläpp mot kust där fler än 10 000 människor blir berörda.61

Källan till forsforn är först och främst den naturliga processen vid förmultning av växtmaterial 
och spillning.62 Urlakningen av fosfor från åkermark samt utsläpp från kommunala 
reningsverk och industrier är dock den största källan till fosforutsläppen. Vidare kommer även 
en betydande del från enskilda avlopp på landsbygden.63 Vid undersökningar har det kunnat 
konstateras att en stor mängd kommer från trafiken och kan relateras till dess intensitet. 
Vilken del av trafiken som generar fosfor är inte klarlagd. Vidare har det framkommit att de 

                                                
52 Reinosdotter, 2007, s.26
53 Klorid = Salt av saltsyra
54Reinosdotter, 2007, s.v
55Trafikkontoret Stockholm, Snöhantering och snöbortforsling i Stockholm, 2006, s.20
56 Ibid.s.20
57 Brand och Gröndahl, 2005, s.100
58 Bergström, 2005, s.20
59 Se om direktivet avsnitt 3.2
60 Naturvårdsverket, Rening av avloppsvatten 2004, 2006, s.7
61 Ibid.s.7
62 Bergström, 2005, s.9
63 Naturvårdsverket, Rening av avloppsvatten 2004, 2006, s.7
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näringsämnen som når sjöarna ofta kommer från industriområden och från bräddning av
avloppsvatten i kombinerade ledningssystem.64 Se om bräddning och kombinerade 
ledningssystem avsnitt 2.3.1 nedan. 

Våra svenska sjöar har en livstid som är begränsad beroende på hur den biologiska 
produktionen ser ut.65 Produktionen varierar då materialtransporten kommer från olika källor, 
såsom floder, bäckar och nederbörd. Genom att människan bidrar med olika näringsämnen till 
naturen i stort har näringstillförseln till sjöarna ökat mycket snabbt.66 För höga halter av 
näringsämnen leder till eutrofiering av våra sjöar. De näringsämnena som tillförs 
vattenmiljöerna är sådana ämnen som normalt är tillväxtbegränsande, främst kväve och 
fosfor.67 Ett direkt resultat av tillförseln av näringsämnen är att sedimentlagret på sjöns botten 
ökar flera centimeter per år och minskar sjöns livstid drastiskt. En eutrofiering innebär vidare 
att hela sjöns ekosystem förändras då ett fåtal arter blir dominerande och en frekvens av 
algblomning ökar med grönt grumligt vatten som följd. I vissa sjöar är det vanligt att den 
blågröna algen massutvecklas, vilket kan resultera i en utsöndring av giftiga ämnen. 68 De 
giftiga ämnena kan sedermera leda till att boskap eller andra djur dricker och förgiftas av 
vattnet och dör, men även också till badförbud i den drabbade sjön då människan kan bli 
illamående, få kräkningar, diarré och feber av vattnet. Människan kan även drabbas av 
hudreaktioner, ögonirritationer, öronvärk, ont i halsen och huvudvärk vid kontakt med giftet.69

Miljösituation i våra svenska hav är något som diskuterats flitigt under de senaste åren.70

Östersjöns största problem är övergödningen och prover har visat att halterna av både kväve 
och fosfor är förhöjda jämfört med 50-60 år sedan. Trots att åtgärder har satts in för att 
komma till rätta med de syrefria bottnarna i Östersjön har problemen bara ökat. Förändringar 
har dock skett gällande synen på effekterna av kväve- och fosforminskning, då nyttan med 
kvävereningen har ifrågasatts av forskare, eftersom den naturliga tillförseln av kväve genom 
kvävefixering från luften är mycket stor. Kvävefixeringen utförs av cyanobakterierna 
(blågröna alger), vilka gynnas av den ökade mängden fosfor i vattnet. Om även kvävehalten 
är låg får den blågröna algen även fördel framför icke kvävefixerande alger. Att därmed 
minska andelen kväve i förhållande till fosfor skulle endast gynna cyanobakterierna, vilka 
genom sin kvävefixering i värsta fall skulle minska vinsten med utsläppet av kväve.71  

Källorna till förorening av dagvatten överensstämmer med källorna till övergödningen och 
hur dagvattnet tas om hand får således en betydelse för tillförseln av näringsämnen till 
recipienter. På det sättet finns en koppling mellan reningen av avloppsvatten - där hanteringen 
av dagvatten har betydelse - och övergödningen av våra svenska sjöar och hav. 

2.3 Avloppssystem och rening av avloppsvatten och dagvatten
Under senare delen av 1800-talet påbörjades utbyggnaden av ett nytt avloppssystem i 
Sverige.72 Rörledningar lades ner i marken och förde avloppsvattnet från kök och 
vattentoaletter till närmaste sjö eller kust. Det nya avloppssystemet ersatte det tidigare 

                                                
64 Bergström, 2005, s.19
65 Brand och Gröndahl, 2005, s.75
66 Ibid.s.75
67 Ibid. s.65
68 Ibid. s.75
69 Bergström, 2005, s.19
70 Naturvårdsverket, Rening av avloppsvatten 2004, 2006, s.7 
71 Ibid.s.7
72 Naturvårdsverket, Rening av avloppsvatten 2004, 2006, s.4 
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systemet, där hushållens avfall hade samlats i gropar och tunnor och sedermera nyttjades av 
traktens bönder till gödsling. Även nedgrävning var en lösning som användes för att göra sig 
av med avfallet. Att vattenklosetterna infördes i Sverige var ett försök att förbättra de sanitära 
förhållandena i bostäder och inne i städer. Sedan 1920-talet var de vattenburna avloppen de 
system som övervägande användes, först i de större städerna och sedan även på de mindre 
orterna.73

2.3.1 Avloppsledningssystem

I Sverige finns det idag cirka 2080 kommunalt drivna reningsverk.74 Dessa anläggningar tar 
hand om det vatten som släppts ut i de allmänna avloppsnäten, till vilka majoriteten av 
Sveriges hushåll är anslutna. Mängden vatten som passerar genom de kommunala 
reningsverken uppgår till cirka 2 miljarder kubikmeter per år och här ingår även dagvatten, 
det vill säga vatten som kommer från gatubrunnar, hustak samt en viss mängd avloppsvatten 
från industrier.75 Naturvårdsverkets bedömning är att ungefär 95 % av tätorternas 
avloppsvatten genomgår både biologisk och kemisk rening.76 Se om reningsmetoderna avsnitt 
2.3.3 nedan. I Stockholms stad introducerades de moderna avloppsledningarna under 1870-
talet.77 Systemet byggde på att det i samma ledning fördes bort dag- och avloppsvatten i ett så 
kallat kombinerat ledningssystem. Fördelen med ett sådant system är att dagvatten går till 
reningsverken istället för att släppas ut orenat. Det negativa med systemet är att den naturliga 
tillrinningen till sjöar och vattendrag försvinner då vattnet leds bort och även att kraftiga 
regnmängder och snösmältningsperioder leder till en bräddning78 av vattnet.79 Resultatet av en 
sådan bräddning blir att inte bara dagvattnet utan även annat avloppsvatten släpps direkt ut i 
naturen utan att renas. Bräddningens effekter och även det faktum att det förr släpptes ut 
obehandlat avloppsvatten till recipienter kan ses i dagens sjöars höga halter av näringsämnen. 
Det kombinerade avloppssystemet fortsatte att byggas ut fram till 1950 då en övergång skedde 
till ett så kallat duplikatsystem. Det systemet har istället en separat ledning för avloppsvatten 
och en separat ledning för dagvatten. Dagvattnet leds direkt till sjöar och vattendrag utan att 
renas innan och ger där en okontrollerad spridning av föroreningar.80 År 2000 var hälften av 
Stockholms stads avloppssystem duplikat och hälften bestod av det kombinerade 
avloppssystemet. I det kombinerade avloppssystemet finns det 300 stycken bräddningspunkter 
varav 250 stycken står i direkt kontakt med mottagaren via ledning. Recipienterna för det 
bräddade avloppsvattnet i Stockholm är främst Mälaren och Saltsjön. Störningar eller 
planerade arbeten som kan påverka bräddningen skall anmälas till Miljöförvaltningen.81

                                                
73 Ibid.s.4
74 Olofsson, Rapport 2004:2, s.12
75 Ibid.s.12
76 Naturvårdsverket, Rening av avloppsvatten 2004, 2006, s.3
77 Bergström, 2005, s.7
78 Avloppsvatten som vid enstaka tillfällen (t.ex. vid överbelastning) avleds (bräddas) för att avlasta magasin, 
bassäng eller ledning 
79 Bergström, 2005, s.8
80 Dagvattenstrategi för Stockholms stad, 2005, s.3
81 Bergström, 2005, s.8
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2.3.2 Reningsanläggningar 

Som tidigare nämnts släpptes avloppsvattnet till en början ut från tätorter och industrier helt 
orenat.82 Detta ledde med tiden till problem för de aktuella sjöarna, vattendragen och 
kustområdena. Utsläppen av näringsämnen och syreförbrukande ämnen ledde till syrebrist, 
fiskdöd och i vissa fall vattenburna epidemier. Fram till 1940- talet sågs vattenföroreningarna 
som en kommunal angelägenhet och dess åtgärdsmöjligheter var ringa. Den kommunala 
utbyggnaden av reningsanläggningarna gick långsamt, vid år 1940 fanns det endast 15 verk 
och vid 1955 hade det stigit till det dubbla. På 1960-talet fick övergödningen av vatten ett 
stort utrymme i den svenska debatten. Vid denna tidpunkt var många sjöar och vattendrag 
kring tätorterna påverkade av decenniers utsläpp från avloppen. Badplatser, som tidigare hade 
varit fina, fick alger insköljda på stranden, övergödningen av vattnet blev utbredd och i vissa 
sjöars vatten upptäcktes tungmetaller och andra kemikalier som varit lagrade i sedimenten. 
Dessa miljökonsekvenser härstammade från tidigare verksamma industriers synder. Miljölarm 
utfärdades vid denna tid frekvent, vilket resulterade i ökade statliga insatser mot 
vattenföroreningarna. Under slutet av 1960-talet skedde mycket av det fortsatta arbetet mot 
föroreningar då Naturvårdsverket bildades 1967, nya bidrag utdelades för att sanera de 
kommunala avloppen och 1969 kom den nya lagstiftningen, miljöskyddslagen. Under 
perioden 1971-1979 gjorde staten en insats på cirka 10 miljarder kronor för utbyggnaden av 
de kommunala reningsverken. Även vissa industrier fick statligt stöd till miljövårdande 
åtgärder i början av 1970-talet, vilket till stor del gick till att investera i bättre reningssystem. 
Vidare har de industrier som har enskilda avlopp utfört stora satsningar för att minska sina 
utsläpp, medan de privata fastigheter som har enskilda avlopp däremot inte har lyckats minska 
sina utsläpp.83

2.3.3 Reningsmetoder

Sveriges kommunala avloppsreningsverk är uppbyggda på olika sätt, men utgörs oftast av 
kombinerade system bestående av mekaniskt, kemiskt och biologisk rening på olika sätt.84

Den inledande fasen av avloppsreningen sker alltid med någon form av mekanisk rening, 
medan det sedan förekommer olika kombinationer mellan reningsmetoderna. Här följer de 
olika kombinationerna:

- Biologisk rening

- Kemisk rening

- Biologisk-kemisk rening (konventionell trestegsrening)

- Biologisk-kemisk rening med särskilt kvävereningssteg

- Biologisk-kemisk rening med kompletterande rening (exempelvis filter)85

I den mekaniska reningen sker avskiljande av större fasta partiklar som till exempel sand, 
grus, småsten, träbitar, papper, hår, textilier och plast.86 Reningen sker med hjälp av galler, 
sandfång och genom försedimentering.87

                                                
82 Naturvårdsverket, Rening av avloppsvatten, 2004, 2006, s.4
83 Ibid.s.4
84 Naturvårdsverket, Rening av avloppsvatten 2004, 2006, s.15
85 Ibid.s.15
86 Ibid.s.15
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Det kemiska steget avser avskiljandet av främst fosfor från avloppsvattnet. Denna process 
utförs genom att man tillsätter fällningskemikalier baserade på aluminium eller järn som fäller 
ut den lösta fosforn. Efter denna så kallade flockbildning avskiljer man slammet genom 
exempelvis sedimentering. Under denna kemiska process avlägsnas cirka 90 % av fosforn.88

Biologisk rening utförs genom ett utnyttjande av mikroorganismer, främst bakterier, vilka 
livnär sig på det organiska materialet som återstår efter den mekaniska reningen. Ungefär 90 
% av de organiska ämnena renas bort från vattnet och cirka 20 % av kvävet förbrukas av 
mikroorganismerna. Mikroorganismerna klumpar sedan ihop sig i flockar och avlägsnas i 
sedimentbassänger. Denna process går under benämningen aktivslam-metoden.89

I en del reningsverk kan kvävet renas bort redan i den biologiska processen. Kväverening är 
en tämligen komplicerad process och är därmed mer vanlig i de stora reningsverken än de 
små, men sker även där om det finns känsliga recipienter i närområdet. I en 
vattenreningsanläggning förs vattnet mellan olika bassänger, där vissa är syresatta och vissa är 
syrefria, vilket gör att olika mikroorganismer skapar sina gynnsamma livsmiljöer. I miljöer 
där syre finns närvarande kan nitrifikationsbakterier överföra ammonium till nitrat och 
därefter kan denitrifikationsbakterier under syrefria förhållanden överföra nitrat till kvävgas. 
Denna kväverening medför i normalfallet att 50-75 % av kvävet avlägsnas.90

Det sista reningssteget som sker är filtreringen. Den är till för att öka graden av rening i 
sådana reningsverk där det finns särskilt höga krav på reningen. I detta steg tas slam och 
partiklar bort som inte hinner sjunka ner till botten i sedimenteringsbassängerna.91

                                                                                                                                                        
87 Ibid.s.15
88 Ibid.s.15
89 Ibid.s.15
90 Ibid.s.15
91 Ibid.s.15
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3. Dagvattenproblematiken och EG-rätten

3.1 Bakgrunden till EU:s ramvattendirektiv 
Vatten är en nödvändig resurs för allt liv på jorden.92 Omkring 70 % av jordens yta är täckt av 
vatten, men trots att vatten förekommer i sådana rikliga mängder på vår planet är tillgången 
på rent vatten en begränsad resurs.93 Belastningarna på vattenförekomsterna ökar globalt sett, 
dels genom föroreningar och dels genom ett stigande behov av vatten av god kvalitet för en 
mängd olika syften. När det gäller Europas vatten beräknas cirka 20 % av ytvattnet vara 
allvarligt hotat av föroreningar, samtidigt som runt 60 % av de europeiska städerna 
överutnyttjar sina grundvattenresurser.94 Överutnyttjandet av grundvattenresurserna för i sin 
tur med sig att många våtmarkers existens hotas och att tillgången till dricksvatten försämras. 
Även om vattensituationen i Europa idag är gynnsam i jämförelse med många andra delar av 
världen, där akut vattenbrist på grund av torka och översvämningar är ett stort problem, är 
kvalitén på det europeiska vattnet långt ifrån tillfredsställande idag.95

3.1.1 Mål och syften med ramvattendirektivet

Mot den ovan redogjorda bakgrunden antog Europaparlamentet och Rådet den 23 oktober år 
2000 direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område - EU:s ramvattendirektiv. Flera tidigare direktiv på vattenområdet 
gäller parallellt med ramvattendirektivet, men kommer successivt att upphöra att gälla när 
ramvattendirektivet har införlivats i de nationella rättordningarna.96 Den rättsliga grunden för 
ramvattendirektivet är artikel 175.1 i EG-fördraget, vilket innebär att skyddet av miljön är 
rättsaktens huvudsyfte, i det här fallet genom att bevara och förbättra vattenmiljön i hela 
gemenskapen.97 Direktivet tillhandahåller ett övergripande system för skyddet av Europas 
vatten och bygger på ett samarbete mellan alla parter som berörs eller som har ett intresse i 
frågan.98 Samarbetet är en grundläggande förutsättning för direktivets genomförande och 
omfattar samarbete och samverkan dels på gemenskapsnivå, medlemsstatsnivå och lokal nivå, 
och dels mellan myndigheter, användare, intresseorganisationer och allmänheten.99

En annan viktig byggsten i ramvattendirektivet är vetskapen om att vatten är en ömtålig resurs 
i behov av skydd.100 En enda droppe av ett giftigt ämne kan förorena tusentals liter vatten101

och dessutom bli kvar under generationer i vårt grundvatten. Europas vatten påverkas idag av 
en mängd olika källor, såsom jordbruk, industrier och hushåll, det vill säga verksamheter som 
har betydelse för uppkomst av dagvatten. Av denna anledning är ett allmänt mål med 

                                                
92 Skoog, 2005, s.117
93 Ibid.s.117
94 Europeiska kommissionen, Ramdirektiv för vatten - Slå upp det!, s.2
95 Ibid.s.2
96 Direktiv 2000/60/EG artikel 22
97 Ibid. Preambeln, p.19
98 Europeiska kommissionen, Ramdirektivet för vatten – Slå upp det!, s.3
99 Direktiv 2000/60/EG Preambeln, p.14
100 Ibid. preambeln p.1
101 Europeiska kommissionen, Ramdirektiv för vatten - Slå upp det! .s.6
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direktivet att förebygga förorening vid källan och att fastställa kontrollmekanismer för att 
säkerställa att alla föroreningskällor hanteras på ett hållbart sätt.102

Det huvudsakliga syftet med direktivet är att upprätta en ram för skyddet av samtliga 
vattenförekomster i Europa.103 Inlandsytvatten, kustvatten och grundvatten samt allt vatten i 
övergångszonerna mellan dessa vattenförekomster omfattas således av direktivets 
bestämmelser.104 Dels skall ytterligare försämringar av vattenförekomsterna hindras 
(principen om icke-försämring) och dels skall statusen i akvatiska och terrestra ekosystem 
samt våtmarker skyddas och förbättras.105 Vidare är syftet att främja en hållbar 
vattenanvändning och ett långsiktigt skydd av vattenförekomster106 samt att skapa en bättre 
kontroll och minska utsläppen av prioriterade och farliga förorenande ämnen,107 för att 
därigenom bidra till att en tillräcklig tillgång finns av både ytvatten och grundvatten av god 
kvalitet.108 Målet är att allt vatten i Europa skall ha uppnått en ”god status” senast till år 
2015.109 Begreppet ”god status” diskuteras under avsnitt 4.1.2 nedan.

3.1.2 Genomförande och viktiga tidsfrister i ramvattendirektivet

Ramvattendirektivet uppställer flera krav för genomförande och en tidsplan för när de skall 
vara uppnådda. Det första steget är införande av nationella och regionala vatten- och 
miljölagar, anpassade till ramvattendirektivets krav. Implementeringen skall ha varit 
genomförd av medlemsstaterna senast den 22 december år 2003.110

Enligt direktivets artikel 3.1 skall medlemsstaterna dela in alla vattenförekomster inom sitt 
nationella territorium i avrinningsområden, vilka sedan hänförs till olika avrinningsdistrikt. 
Med avrinningsområde menas ”landområde från vilket all ytvattenavrinning strömmar 
genom en sekvens av åar, floder och, möjligen, sjöar till havet vid ett enda flodutlopp, eller 
vid en enda flodmynning eller ett enda delta”111, medan ett avrinningsdistrikt omfattar ett 
eller flera angränsande avrinningsområden samt de grund- och kustvatten som är förbundna 
med avrinningsområdena.112 För varje avrinningsdistrikt skall sedan en ansvarig myndighet 
utses, med huvudansvaret för vattenförvaltningen i distriktet.113 Indelningen i 
avrinningsdistrikt och utnämnande av ansvariga vattenmyndigheter skall ha varit genomförd 
den 22 december år 2003.114

För varje avrinningsområde skall en analys av belastningarna och den antropogena påverkan 
på vattenförekomsterna, inklusive en ekonomisk analys, ha genomförts senast den 22 
december år 2004.115 Statusen skall sedan övervakas och för det syftet skall ett 
övervakningsprogram upprättas för varje avrinningsdistrikt.116 Övervakningsprogrammen 

                                                
102 Direktiv 2000/60/EG preambeln p.40
103 Ibid. artikel 1
104 Ibid. artikel 1
105 Ibid. artikel 1.a
106 Ibid. artikel 1.b
107 Ibid. artikel 1.c
108 Ibid. artikel 1.e
109 Ibid. artikel 4. 
110 Ibid. artikel 24.1
111 Ibid. artikel 2.13
112 Ibid. artikel 2.15
113 Ibid. artikel 3.2
114 Ibid. artikel 3.7 och artikel 24
115 Ibid. artikel 5.1
116 Ibid. artikel 8.1
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skall överensstämma med de krav som uppställs i bilaga V i direktivet och ha varit 
operationella från och med den 22 december år 2006.117

Ett viktigt moment i genomförandet av ramvattendirektivet är upprättandet av åtgärdsprogram 
för varje avrinningsdistrikt, i syfte att uppnå direktivets mål. Åtgärdsprogrammen skall 
omfatta en mängd åtgärder, varav vissa är grundläggande och obligatoriska, medan andra 
skall vidtas ”vid behov”.118 Åtgärdsprogrammen skall vara upprättade senast den 22 december 
2009 och samtliga åtgärder operationella senast till samma datum år 2012.119 Efter år 2015 
skall programmen ses över och sedan uppdateras vart sjätte år.120 En viktig del av 
åtgärdsprogrammens genomförande är i sin tur de miljökvalitetsnormer som skall anges och 
uppnås, för att minska föroreningen av vatten. Med miljökvalitetsnormer avses i 
ramvattendirektivet ”koncentrationen av ett visst förorenande ämne eller en viss grupp av 
förorenande ämnen i vatten, sediment eller biota, som, för att skydda människors hälsa och 
miljön, inte bör överskridas.”121 Här bör uppmärksammas att i definitionen används 
formuleringen inte bör överskridas vilket tyder på att miljökvalitetsnormerna som avses skall 
fastställas i form av riktvärden istället för i form av gränsvärden. För vidare diskussion om 
skillnaden mellan de olika typerna av miljökvalitetsnormer se avsnitt 4.1.3. 

Det är kommissionen som ansvarar för att ta fram förslag till miljökvalitetsnormer122 och ett 
första steg i den processen skedde genom framtagande av en lista över prioriterade ämnen, 
vilken publicerades år 2001 och lades till som bilaga X till ramvattendirektivet.123 Förslag till 
miljökvalitetsnormer för de prioriterade ämnena på listan har tagits fram,124 men är när detta 
skrivs (i maj 2008) ännu inte beslutade. Tanken är att ett dotterdirektiv med 
miljökvalitetsnormer i form av gränsvärden för de 33 prioriterade ämnena, samt åtta andra 
ämnen eller ämnesgrupper, skall tas fram av kommissionen.125 Medlemsstaterna är dock 
själva ansvariga för att ange miljökvalitetsnormer för ämnen som har förts upp på listan, i de 
fall där överenskommelser på gemenskapsnivå saknas.126

Dotterdirektivet med miljökvalitetsnormer för de prioriterade ämnena är således tänkt att 
innehålla gränsvärden som inte får överskridas, medan ramvattendirektivet alltså definierar 
miljökvalitetsnormer i form av riktvärden. Samtidigt vill vi även erinra om principen om icke-
försämring som finns med i ramvattendirektivet, vilken som nämnts innebär att 
vattenförekomsternas status inte får försämras. Följaktligen ställer vi oss frågan om vilken typ 
av miljökvalitetsnormer som egentligen skall fastställas av medlemsstaterna själva, det vill 
säga om de skall vara i form av riktvärden eller i form av gränsvärden. Om riktvärden är 
tillräckligt, vilket ramvattendirektivets definition tyder på, uppkommer ytterligare frågan om 
huruvida detta kan anses överensstämma med principen om icke-försämring, det vill säga hur 
ett riktvärde som endast skall eftersträvas och inte bör överskridas kan vara förenligt med att 
en vattenförekomsts status inte får försämras. Det återstår att se hur frågorna kommer att lösas 
i praktiken.

                                                
117 Ibid. artikel 8.2
118 Ibid. artikel 11.2
119 Ibid. artikel 11.7
120 Ibid. artikel 11.8
121 Ibid. artikel 2.35
122 Ibid. artikel 16.7
123 Beslut nr 2455/2001/EG artikel 1
124 Förslag 2006/0129 (COD) till Europaparlamentets och rådets direktiv om miljökvalitetsnormer inom 
vattenpolitikens område och ändring av direktiv 2000/60/EG
125 Naturvårdsverket, Handbok 2007:4, s.14
126 Direktiv 2000/60/EG artikel 16.8
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Förvaltningsplaner för samtliga avrinningsdistrikt skall tas fram och publiceras senast den 22 
december år 2009.127 Vad en förvaltningsplan skall innehålla anges i direktivets bilaga VII.128

Förvaltningsplanen är den samlade arbetsplan som skall styra hela arbetet för att uppnå en 
”god status” för vattenförekomsterna i distriktet och den skall omfatta all den information som 
tidigare samlats in, vilket till exempel innefattar en allmän beskrivning av avrinningsområdets 
karakteristika inklusive en karta över området, en sammanfattning över de antropogena 
effekterna på distriktet inklusive identifiering av punktkällor och diffusa källor, samt en 
sammanfattning av de miljömål, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram som har tagits fram 
för distriktet.129 Förvaltningsplanerna skall ses över och uppdateras senast den 22 december 
2015 och därefter vart sjätte år.130 Hur implementeringen och genomförandet av 
ramvattendirektivet fortskrider för Sveriges del redovisas i avsnitt 4 nedan.

3.2 Annan relevant EG-rättslig lagstiftning
År 2006 antog Europaparlamentet och Rådet direktiv 2006/118/EG om skydd för grundvatten 
mot föroreningar och försämring (grundvattendirektivet). Grundvatten är ”allt vatten som 
finns under markytan i den mättade zonen och som står i direkt kontakt med marken eller 
underliggande jordlager.”131 Grundvattendirektivet är ett dotterdirektiv till ramvattendirektivet 
och utgör en utveckling av ramdirektivets artikel 17,132 vilken behandlar strategier för att 
hindra och begränsa förorening av grundvatten, i syfte att nå målet god kemisk 
grundvattenstatus.133 Det finns sedan tidigare ett direktiv för grundvatten134, vilket i korthet 
handlar om tillståndsgivning för utsläpp till grundvatten, omhändertagande samt 
deponering.135 Det äldre direktivet ersätts till viss del av det nya grundvattendirektivet, men 
båda direktiven gäller parallellt fram till dess att det äldre grundvattendirektivet upphör att 
gälla år 2013.136 Genom det nya grundvattendirektivet inrättas särskilda åtgärder i syfte att 
hindra och reglera förorening av grundvatten.137 Åtgärderna omfattar att fastställa kriterier för 
bedömning av god kemisk grundvattenstatus138, samt kriterier för att identifiera och vända 
ihållande uppåtgående trender på försämring av grundvatten.139 Vidare hänvisar 
grundvattendirektivets artikel 6 till ramvattendirektivets artikel 11 om åtgärdsprogrammens 
innehåll140 och föreskriver att samtliga nödvändiga åtgärder (där reglering av antropogen 
påverkan ingår) för att förebygga förorening av grundvatten måste finnas med i 
åtgärdsprogrammen.  Statens Geologiska Undersökning (SGU) har givit förslag på hur det 
nya grundvattendirektivet skall införlivas i svensk rätt141, vilket skall vara gjort till den 16 

                                                
127 Ibid. artikel 13.6
128 Ibid. artikel 13.4
129 Ibid. bilaga VII
130 Ibid. artikel 13.7
131 Ibid. artikel 2.2
132 Direktiv 2006/118/EG artikel 1.1
133 Direktiv 2000/60/EG artikel 17
134 Direktiv 80/68/EEG 
135 SGU, Dnr 04-2066/2006, s.6
136 Ibid. s.6
137 Direktiv 2006/118/EG artikel 1.1
138 Ibid. artikel 1.1.a
139 Ibid. artikel 1.1.b
140 Se avsnitt 3.3
141 Se Dnr 04-2066/2006
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januari 2009.142 Direktivet får betydelse för dagvattenproblematiken främst genom de 
antropogena verksamheter som orsakar direkt eller indirekt förorening av grundvatten.143

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/11/EG om förorening genom utsläpp av vissa 
farliga ämnen i gemenskapens vattenmiljö är ett annat direktiv kopplat till 
ramvattendirektivet. Direktivet ersätter det tidigare direktivet 76/464/EEG om förorening 
genom utsläpp av vissa farliga ämnen i gemenskapens vattenmiljö144 och gäller endast fram 
till år 2013,145 det vill säga endast under en övergångsperiod till dess att ramvattendirektivet 
genomförts i de nationella rättsordningarna.146 I det nya direktivet ställs hårda krav upp vad 
gäller kontrollen av vissa prioriterade farliga ämnen, listade i två förteckningar i bilaga 1 till 
direktivet. Medlemsstaterna skall vidta samtliga nödvändiga åtgärder för att förhindra att 
vatten förorenas av något av de listade ämnena.147 Krav ställs upp på tidsbegränsade 
förhandstillstånd, vilka även skall innehålla fastställda utsläppsnormer för varje utsläpp av 
något av de prioriterade ämnena i förteckning I i direktivets bilaga I.148 Utsläppsnormerna 
skall utgöras av gränsvärden som inte får överskridas, det vill säga den högsta tillåtna 
koncentration av ett ämne i ett utsläpp skall fastställas.149  Vid tillståndsgivningen och vid 
förnyelse av tillstånd måste de direktiv innehållande kvalitetsnormer för vatten listade i 
ramvattendirektivets bilaga IX beaktas.150 För ämnena som listas i förteckning II i direktivets 
bilaga I måste medlemsstaterna upprätta program innehållande krav på förhandstillstånd med 
utsläppsgränsvärden, för varje utsläpp till vatten som kan innehålla något av ämnena.151

Utsläppsgränsvärdena skall grundas på de miljökvalitetsnormer, vilka har fastställts i enlighet 
med befintliga rådsdirektiv.152 Direktivet har införlivats i svensk rätt genom SNFS 1995:7 om 
utsläpp av industriellt avloppsvatten (där även dagvatten ingår) som innehåller vissa ämnen, 
vilka beskrivs nedan i avsnitt 4.2.4. 

Av betydelse i sammanhanget är även den lista över 33 prioriterade ämnen som nämndes 
tidigare och som utgör bilaga X till ramvattendirektivet.153 Listan är antagen mot bakgrund av 
artikel 16 i ramvattendirektivet,154 vilken behandlar strategier mot förorening av vatten och 
där syftet är att utsläpp och spill av de prioriterade ämnena skall upphöra eller gradvis 
elimineras155 inom gemenskapen inom en 20-årsperiod.156 Gränsvärden för vart och ett av de 
prioriterade ämnena håller som nämnts på att förhandlas fram på EU-nivå och kommer att 
framställas i ett dotterdirektiv till ramvattendirektivet.157

Direktiv 91/271/EEG om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse 
(avloppsvattendirektivet) är ett direktiv som direkt berör dagvattenhanteringen inom 
gemenskapen, då dagvatten utgör en del av avloppsvattnet. Direktivet är införlivat i den 
svenska rätten genom två olika föreskrifter; SNFS 1994:7 om rening av avloppsvatten från 

                                                
142 Direktiv 2006/118/EG artikel 12
143 Ibid. artikel 2.4
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145 Direktiv 2000/60/EG artikel 22.2
146 Ibid. preambeln 55
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tätbebyggelse och SNFS 1990:14 om kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient från 
anläggningar för behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse.158 Föreskrifterna behandlas 
i avsnitt 4.2.4 nedan. Avloppsvattendirektivet behandlar hopsamling, rening och utsläpp av 
avloppsvatten - inklusive dagvatten - både från tätbebyggelse och från vissa 
industrisektorer.159 I direktivet uppställs krav på tillräckliga ledningsnät för tätorter160, där 
särskilt förorening av recipienter till följd av dagvattenutsläpp skall beaktas och begränsas.161

Specifikt anges att medlemstaterna skall vidta åtgärder för att begränsa förorening till följd av 
dagvattenbräddning på grund av till exempel ovanligt kraftig nederbörd.162 Se om bräddning i 
ledningsnät avsnitt 2.3.1. Vidare uppställs krav på sekundär rening av avloppsvattnet i 
ledningsnätet innan det släpps ut163, samt krav på att avloppsvatten i ledningsnätet 
härstammande från industrier omfattas av förhandsprövning och tillståndregleringar.164

Direktivet ställer även upp krav på att medlemsstaterna skall övervaka utsläppen från 
reningsverken för att säkerställa att de uppfyller kraven i bilaga 1 till direktivet.165 Bilaga 1 till 
direktivet uppdaterades 1998 genom direktiv 98/15/EG.166 Av avloppsvattendirektivet följer 
således att dagvatten skall samlas upp och genomgå någon form kontroll och sekundär rening 
innan det släpps ut.

3.3. Dagvattenproblematikens roll i den EG-rättsliga 
lagstiftningen
Dagvatten som begrepp nämns överhuvudtaget inte i ramvattendirektivet. Det finns dock 
vissa bestämmelser av relevans för dagvattenhanteringen, framför allt när det handlar om 
minskning av utsläpp av förorenande och prioriterade ämnen, både från punktkällor och 
diffusa källor. Eftersom dagvatten ofta innehåller en mängd föroreningar spelar 
medlemsstaternas hantering av dagvattnet en direkt roll för att ramvattendirektivets mål skall 
kunna uppnås. Det är främst genom den påverkan dagvattnet har på recipienten om det leds ut 
till sjöar och vattendrag utan att renas innan, som får betydelse för att målet god vattenstatus 
skall kunna nås. Av relevans är även principen om icke-försämring i ramvattendirektivet, 
vilken uppställer att kvaliteten på en vattenförekomst inte får försämras. 

Redan av ramvattendirektivets artikel 1 framgår att ett av direktivets syften är att åstadkomma 
en gradvis minskning av utsläpp och spill av de prioriterade ämnena.167 Åtgärderna som skall 
vidtas för detta syfte framgår bland annat av artikel 10 i ramvattendirektivet, vilken 
föreskriver ett kombinerat tillvägagångssätt för att minska utsläpp från både punktkällor och 
diffusa källor. Vi vill här erinra om att de diffusa utsläppen utgör den främsta källan till 
förorening av dagvatten.168 I artikel 10 föreskrivs att medlemsstaterna skall säkerställa 
upprättande och/eller genomförande av någon form av kontroll av utsläppen från både 
punktkällor och diffusa källor, i enlighet med de krav som ställs i samtliga andra relevanta 
EG-rättsakter på området. Här nämns till exempel IPPC-direktivet,169
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160 Ibid. artikel 3
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168 Se avsnitt 2.2.1
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avloppsvattendirektivet170 samt alla de direktiv förtecknade i bilaga IX innehållande 
kvalitetsnormer för vatten.171  Kontrollen av utsläppen kan ske genom antagande av 
utsläppsregleringar grundade på bästa tillgängliga teknik, fastställande av relevanta 
gränsvärden för utsläpp eller, vid diffus påverkan, genom antagande av regleringar och 
iakttagande av bästa miljöpraxis i den mån det är lämpligt.172 De åtgärder som vidtas i syfte 
att uppfylla artikel 10 i ramvattendirektivet skall ingå i åtgärdsprogrammen för distriktet.173

Åtgärdsprogrammen spelar som tidigare nämnts en nyckelroll för att uppfylla 
ramvattendirektivets krav och således även för medlemsstaternas hantering av 
dagvattenfrågor. Programmens innehåll regleras främst av artikel 11 i ramvattendirektivet, 
vilken räknar upp både de obligatoriska och de kompletterande åtgärder som medlemsstaterna 
skall vidta. De obligatoriska åtgärderna utgör grundläggande minimikrav vilka måste finnas 
med i samtliga åtgärdsprogram och här finns en del bestämmelser av relevans för 
dagvattenproblematiken.174 Förutom kravet som nämndes ovan, på åtgärder för att uppfylla 
artikel 10, ställs här krav på åtgärder i form av förhandsreglering för utsläpp från 
punktkällor,175 inrättande av nödvändiga åtgärder och regleringar för att komma åt och minska 
den diffusa påverkan,176 krav på åtgärder som förbjuder direkta utsläpp av förorenande ämnen 
med vissa undantagsmöjligheter,177 samt krav på åtgärder för att minska spill av förorenande 
ämnen från tekniska installationer och för att minska oavsiktliga utsläpp genom 
olyckshändelser, till exempel på grund av översvämningar.178 Bilaga VI del A i 
ramvattendirektivet är också kopplat till åtgärdsprogrammens innehåll och räknar upp flera 
direktiv vars krav skall finnas med och uppfyllas genom programmen. Även här nämns bland 
annat avloppsvattendirektivet specifikt, vilket har betydelse för dagvattenhanteringen.

En annan bestämmelse i ramvattendirektivet av betydelse i sammanhanget är artikel 16. 
Artikeln handlar främst om vilka åtgärder som skall vidtas på gemenskapsnivå för att minska 
föroreningar, det vill säga det arbete som pågår just nu med att ta fram ett dotterdirektiv med 
miljökvalitetsnormer för de prioriterade ämnena,179 men föreläggar även medlemsstaterna 
vissa skyldigheter. Medlemsstaterna är skyldiga att själv anta miljökvalitetsnormer för de 
prioriterade ämnen i bilaga X vilka är aktuella för medlemsstatens vatten, när gränsvärden på 
gemenskapsnivå saknas.180 Likaså skall medlemsstaterna se till att åtgärder vidtas för att 
reglera utsläppen av de aktuella ämnena från huvudkällorna.181 Artikeln blir relevant främst 
eftersom dagvatten innehåller en mängd föroreningar som kan nå recipienter.

Ramvattendirektivet reglerar således dagvattenfrågor främst indirekt genom 
åtgärdsprogrammens innehåll samt genom hänvisning till avloppsvattendirektivet och de krav 
som ställs där. Kraven i det direktivet har redovisats ovan i avsnitt 3.2. 
Avloppsvattendirektivet hör inte till de direktiv som successivt ska upphöra att gälla när 
ramvattendirektivet införlivats till fullo i medlemsstaternas lagstiftningar.182

                                                
170 Direktiv 91/271/EEG
171 Direktiv 2000/60/EG artikel 10.2
172 Direktiv 2000/60/EG artikel 10.2
173 Ibid. artikel 11.3.a 
174 Ibid. artikel 11.3
175 Ibid. artikel 11.3.g
176 Ibid. artikel 11.3.h
177 Ibid. artikel 11.3.j
178 Ibid. artikel 11.3.l
179 Se avsnitt 3.1.2 och not 125
180 Direktiv 2000/60/EG artikel 16.8
181 Ibid. artikel 16.8
182 Se direktiv 2000/60/EG artikel 22 för att se vilka rättsakter som berörs.
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4. Dagvattenproblematiken och den svenska rätten

4.1 Implementering av ramvattendirektivet i svensk rätt
EU:s ramvattendirektiv har införlivats i den svenska rätten främst genom införande av 
förordning (2004:660) om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön, 
(vattenförvaltningsförordningen, VFF),183 förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion, 
samt genom vissa ändringar i bland annat 5 kapitlet Miljöbalken (MB) om 
miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram.184 VFF bygger på ramvattendirektivets 
bestämmelser och hänvisar även direkt till direktivets artiklar och bilagor i flera fall.185

Genom de nya bestämmelserna är Sveriges landområden och kustvattenområden numera 
indelade i fem olika vattendistrikt; Bottenvikens, Bottenhavets, Norra Östersjöns, Södra 
Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt.186 Indelningen baseras i huvudsak på 
avrinningsområdenas naturliga sammanlänkning med de stora havsbassängerna i Östersjön.187

En länsstyrelse i varje län fungerar som vattenmyndighet för distriktet, med huvudansvaret för 
förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön i området.188 Vattenmyndigheterna utgörs av 
länsstyrelsen i Norrbottens län för Bottenvikens vattendistrikt, länsstyrelsen i Västernorrlands 
län för Bottenhavets vattendistrikt, länsstyrelsen i Västmanlands län för Norra Östersjöns 
vattendistrikt, länsstyrelsen i Kalmar län för Södra Östersjöns vattendistrikt samt länsstyrelsen 
i Västra Götalands län för Västerhavets vattendistrikt.189 Vid varje vattenmyndighet finns 
även en särskild vattendelegation med uppgift att fatta beslut inom vattenmyndighetens 
ansvarsområde.190

4.1.1 Genomförande av ramvattendirektivet i Sverige

De utsedda vattenmyndigheterna har huvudansvaret för förvaltningen av Sveriges vatten och 
därigenom även för att ramvattendirektivets krav genomförs på ett korrekt sätt. De ansvarar 
för att ta fram underlaget för att kunna klassificera vattenförekomsterna, vilket skall ske 
genom en beskrivning av distriktets vatten, en kartläggning av den antropogena påverkan i 
området samt en ekonomisk analys av vattenanvändningen i distriktet.191 Närmare föreskrifter 
om hur kartläggningen och analysen av ytvattnet skall gå till finns i Naturvårdsverkets 
föreskrifter 2006:1 om kartläggning och analys av ytvatten. Vattenmyndigheterna skall även 
fastställa nödvändiga kvalitetskrav för ytvattenförekomster, grundvattenförekomster och 
skyddade områden inom sitt distrikt,192 i syfte att nå målet god vattenstatus till år 2015,193

samt upprätta den förvaltningsplan som skall styra vattenförvaltningen i distriktet.194 Som 
nämnts ovan i avsnitt 3.1.2 är förvaltningsplanen det samlade dokument som beskriver hur 
                                                
183 Naturvårdsverket, Rapport 5489, 2005, s.10
184 SFS (2003:890) och SFS (2004:224) om ändring i miljöbalken
185 Se t.ex. VFF 1:4 och 3:1
186 MB 5:10 1st
187 Prop. 2003/04:57 s.8
188 MB 5:11 1st
189 Förordning (2007:825) 22§
190 Ibid. 24§ 
191 VFF 3 kap 1§ 1st
192 Ibid. 4 kap 1§
193 Ibid. 4 kap 2§ 
194 Ibid. 5 kap 1§ 1st
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distriktet ser ut geografiskt, vilken kvalitet vattnet i distriktet har, vilka åtgärder som har 
vidtagits samt vilka åtgärder som planeras i framtiden, för att målet god status skall kunna 
nås.195 Tanken är att förvaltningsplanerna skall tjäna som planeringsunderlag för beslut hos 
samtliga berörda myndigheter och samtidigt utgöra ett kontinuerligt verktyg för 
kommunikation till allmänheten och andra intressenter.196 Figur 1 nedan visar en schematisk 
skiss över hur vattenförvaltningen i Sverige skall genomföras. Tidsplanen för genomförande 
av åtgärder följer de krav som ramvattendirektivet ställer upp, vilka redovisades under avsnitt 
3.1.2 ovan. Här kan dock påminnas om att avsikten är att åtgärdsprogrammen samt 
förvaltningsplanen med kvalitetskrav både skall vara färdigställda och beslutade om till år 
2009.197

Figur 1. Vattenförvaltningscykeln.

Källa: Naturvårdsverket, Rapport 5489, 2005, s.16

4.1.2 Begreppet ”god status”

Begreppet ”god status” är ett omfattande begrepp innefattande flera olika definitioner. Vad 
som är en god status är även olika för olika typer av vatten. För att kunna ta reda på vilken 
status en vattenförekomst har måste först ett referensförhållande fastställas.198

Referensförhållande definieras på Vattenportalen som ” Det tillstånd som råder om ett vatten 
är relativt opåverkat av mänskliga verksamheter… det vill säga ett vatten i nästan 
"naturtillstånd".”199 För varje typ av vattenförekomst skall ett sådant referensförhållande 

                                                
195 Ibid. Bilaga 1
196 Naturvårdsverket, Rapport 5489, 2005, s.62
197 VFF 5:1 2st och 6:2
198 Naturvårdsverket, Rapport 5489, 2005, s.36
199 Hemsida 5.
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fastställas, vilket sedan tjänar som jämförelseobjekt för att avgöra hur långt ifrån en god status 
en specifik vattenförekomst är. Klassificeringen av vad en god status är kan skilja sig både 
mellan medlemstaterna och mellan olika områden inom en medlemsstat200, då hänsyn får tas 
till medlemsstatens särskilda förutsättningar vad gäller den naturliga statusen samt den 
antropogena påverkan vattnet utsätts för.201 På detta sätt är klassificeringen adaptiv genom att 
den skall anpassas till de förhållanden som råder i ett specifikt område. 

I Sverige är det 4 kapitlet VFF som utgör grunden för att fastställa miljökvalitetsnormer för 
vatten i syfte att nå målet god vattenstatus. Bestämmelserna i den svenska förordningen är 
kortfattade och direkta hänvisningar görs istället till ramvattendirektivets bilaga V.202 Av 4 
kapitlet 8§ VFF framgår även att Naturvårdsverket och Sveriges Geologiska Undersökning 
(SGU) har bemyndigats att meddela närmare föreskrifter om hur kvalitetskraven för olika 
vatten skall tas fram. Sådana föreskrifter är framtagna för ytvatten genom NFS 2008:1; 
Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om klassificering och miljökvalitetsnormer 
för ytvatten. 

Till ytvatten räknas floder, sjöar, kustvatten, vatten i övergångszon samt konstgjorda eller 
kraftigt modifierade vattenförekomster.203 Det allmänna målet för alla ytvattenförekomster är 
att de skall ha uppnått en god ytvattenstatus till år 2015.204 En god ytvattenstatus är uppnådd 
när både den ekologiska statusen och den kemiska statusen åtminstone är god205, det vill säga 
i så liten utsträckning som möjligt avviker från det fastställda referensförhållandet.206

Ekologisk status definieras i ramvattendirektivet som ”ett uttryck för kvaliteten på strukturen 
och funktionen hos akvatiska ekosystem som är förbundna med ytvatten, klassificerad i 
enlighet med bilaga V”.207 Vattnet skall undersökas utifrån tre olika kvalitetsförhållanden; 
biologiskt, hydromorfologiskt och fysikalisk-kemiskt.208 Den biologiska statusen fastställs 
genom att undersöka sammansättning och förekomst av bland annat vattenväxter, bentiska 
evertebrater och fiskfauna, den hydromorfologiska statusen genom undersökning av till 
exempel vattenflöde, strömningsmönster, struktur på och typ av strand samt strandzonens 
struktur, medan den fysikalisk-kemiska statusens undersökningsparametrar är till exempel 
vattentemperatur, syreförhållanden, näringsförhållanden samt försurningskänslighet.209 När 
det gäller den kemiska statusen är det förekomsten av förorenande ämnen som skall 
undersökas. En god kemisk ytvattenstatus är uppnådd när koncentrationerna av förorenande 
ämnen inte överskrider de miljökvalitetsnormer som har fastställts i enlighet med 
ramvattendirektivets bilaga IX och artikel 16.7.210 I bilaga IX till direktivet listas flera tidigare 
direktiv med fastställda miljökvalitetsnormer och gränsvärden för utsläpp, vilka således skall 
iakttas av medlemsstaterna och artikel 16.7 handlar om det arbete som pågår med att ta fram 
gemensamma miljökvalitetsnormer för de 33 prioriterade ämnena i bilaga X till 
ramvattendirektivet.211

                                                
200 Barklund, 2006, s.5
201 Direktiv 2000/60/EG bilaga II p.1.1-1.4
202 Se VFF 4:2 och 4:5
203 Direktiv 2000/60/EG artikel 2.1
204 Ibid. artikel 4.a.ii och VFF 4:2
205 Ibid. artikel 2.18
206 Naturvårdsverket, Rapport 5489, 2005, s.36
207 Direktiv 2000/60/EG artikel 2.21
208 Ibid. bilaga V.1 samt NFS 2008:1 bilaga 1
209 Ibid. bilaga V samt NFS 2008:1 bilaga 1
210 Ibid. artikel 2.24
211 Se avsnitt 3.1.2 och not 124
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Även när det gäller god status för grundvatten är det två aspekter som skall vara uppfyllda; 
god kvantitativ status och god kemisk status.212 För den kvantitativa statusen rör det sig om 
att det totala uttaget av vatten från grundvattenförekomsten inte får vara större än vad som kan 
ersättas genom nybildning.213 För att en god kvantitativ grundvattenstatus skall vara uppnådd 
krävs således att uttaget av grundvatten sker på ett långsiktigt hållbart sätt så att 
grundvattennivån inte sänks.214 Grunden för vad god kemisk grundvattenstatus är finns i 
artikel 2.25 med hänvisning till bilaga V i ramvattendirektivet. De parametrar som skall 
undersökas för att uppnå en god kemisk status för grundvatten är konduktivitet215 och 
koncentrationen av förorenande ämnen.216 Målet är i huvudsak uppnått när koncentrationen av 
förorenande ämnen inte överstiger de gemensamma miljökvalitetsnormerna och fastställda 
tröskelvärdena, samt att grundvattnet inte uppvisar några effekter av intrusion av saltvatten 
eller andra ämnen.217 Kriterier för bedömningen samt åtgärder för förbättringen av den 
kemiska grundvattenstatusen utvecklas i dotterdirektivet om grundvatten.218

Grundvattendirektivet skall som nämnts tidigare vara införlivat i den svenska rättsordningen 
senast den 16 januari 2009.219 Förslag till införlivandet har lämnats av SGU genom Dnr 04-
2066/2006; Införlivande av grundvattendirektivet i svensk rätt. 

4.1.3 Miljökvalitetsnormer

Ett viktigt instrument för att målet god vattenstatus skall nås är de normer för miljökvalitet 
som fastställs mot bakgrund av klassificeringen av vattenförekomsterna i distriktet. 
Miljökvalitetsnormer utgörs av föreskrifter om kvalitetskrav på mark, luft, vatten eller miljön 
i övrigt, i syfte att skydda människors hälsa eller miljön.220 Till skillnad från många andra 
styrinstrument i MB - till exempel sådana som föreskriver gränser för utsläpp eller om vilka 
skyddsåtgärder som skall vidtas vid hanteringen av farliga kemikalier - utgår 
miljökvalitetsnormer från själva mottagaren (recipienten) och föreskriver en gräns för vilken 
kvalitetsnivå miljön minst måste ha.221 Således uttrycker en miljökvalitetsnorm hur miljön 
skall vara beskaffad och inte hur mänsklig verksamhet skall utformas.222

Miljökvalitetsnormerna måste av den anledningen ofta översättas från det eftersträvade 
miljötillståndet till olika handlingsregler för individen för att kunna uppfyllas.223 Ett sätt att 
hantera den översättningen är genom upprättande av åtgärdsprogram.224 Åtgärdsprogrammen 
diskuteras nedan under 4.1.4. Det är i första hand regeringen som har rätt att utfärda 
miljökvalitetsnormer225, men i de fall normerna baseras på EG-rätt kan även andra 
myndigheter besluta om dem efter delegation från regeringen.226 En sådan delegation har skett 

                                                
212 Direktiv 2000/60/EG artikel 2.19
213 Ibid. bilaga V 2.1.2 
214 Ibid. bilaga V 2.1.2
215 Förmågan för geologiskt material att släppa igenom ämnen.
216 Direktiv 2000/60/EG bilaga V 2.3.1
217 Direktiv 2000/60/EG bilaga V 2.3
218 Direktiv 2006/118/EG
219 Ibid. artikel 12
220 MB 5:1 1st
221 SOU 2005:59, s.55
222 Ibid.s.55
223 Ibid.s.55
224 MB 5:4 1st
225 MB 5:1 1st
226 MB 5:1 2st
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till vattenmyndigheterna när det gäller kvalitetsnormer för vatten baserade på 
ramvattendirektivet och andra direktiv på vattenområdet.227

En miljökvalitetsnorm kan ange föroreningsnivåer eller störningsnivåer i form av 
gränsvärden som inte får över- eller underskridas efter en viss tidpunkt.228 De kan även 
anges i form av riktvärden som skall eftersträvas och således inte bör över- eller 
underskridas efter en viss tidpunkt,229 alternativt i form av ett mått på förekomsten av 
organismer som kan tjäna som ledning för hur tillståndet i miljön faktiskt är,230 med andra ord 
ett mått på förekomsten av så kallade bioindikatorer. Uppräkningen i lagrummet är dock inte 
uttömmande, då fler typer av kvalitetsnormer kan ställas genom EG-rätten.231 Genom att 
miljökvalitetsnormer innebär en arbetsmetod med fokus på miljötillståndet som sådant utgör 
de ett bra instrument för att hantera situationer där diffus påverkan från många olika små 
källor bidrar till en oacceptabel föroreningsnivå.232 Som framgick under avsnitt 2.2.1 är det 
ofta den diffusa påverkan som är den stora källan till föroreningar i dagvatten. Den diffusa
påverkan är svår att komma åt med andra mer traditionella styrmedel, såsom till exempel 
individuell tillståndsprövning med föreskrivande av villkor för stora industrier. Den 
individuella prövningen syftar främst till en begränsning av olika störningar direkt vid källan 
och är på så sätt ett bra medel för att komma åt betydande punktkällor. 
Miljökvalitetsnormerna och den individuella prövningen kompletterar därigenom varandra 
genom att angripa miljöproblemen från olika håll, så att både punktkällorna och de diffusa 
utsläppen kan beaktas.233

Målet i ramvattendirektivet att alla vattenförekomster skall ha uppnått en god status till år 
2015 har i den svenska vattenförvaltningsförordningen översatts med att vattnet skall uppnå 
vissa kvalitetskrav till detta datum samt med ett krav på icke-försämring.234 Kvalitetskraven är 
en form av miljökvalitetsnormer och omfattas därmed av 5 kapitlet MB.235 Som tidigare 
nämnts föreskriver ramvattendirektivets artikel 10 att medlemsstaterna skall fastställa 
miljökvalitetsnormer och ett system för kontrollen och minskningen av utsläpp i enlighet med 
alla relevanta EG-rättsliga bestämmelser på området, senast till år 2012. Vi vill dock här även 
erinra om att avloppsvattendirektivet nämns särskilt i artikel 10, vilket är av relevans för
dagvattenproblematiken bland annat genom de krav som ställs upp på uppsamling och rening 
av dagvatten.236 Några av de EG-rättsakter innehållande gränsvärden för vattens miljökvalitet 
finns uppräknade i ramvattendirektivets bilaga IX, grundvattendirektivet hänvisar till de två 
fastställda kvalitetsnormerna för nitrat och bekämpningsmedel i grundvatten237 och för de 33 
prioriterade ämnena håller man inom EU på att ta fram gemensamma gränsvärden genom ett 
dotterdirektiv till ramvattendirektivet.238 Innan det dotterdirektivet är framtaget är 
medlemsstaterna själva ansvariga för att fastställa kvalitetsgränser för de prioriterade ämnen 

                                                
227 VFF 4:1
228 MB 5:2 1st 1p
229 MB 5:2 1st 2p
230 MB 5:2 1st 3p
231 MB 5:2 1st 4p
232 SOU 2005:59 s.58
233 Ibid.s.58
234 Ibid.s.84-85. Se även VFF 4:1-2
235 Ibid.s.85
236 Se avsnitt 3.2
237 Direktiv 2006/118/EG bilaga 1
238 Naturvårdsverket, Handbok 2007:4, s.11
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som finns med på listan.239 I en rapport från Naturvårdsverket från 2008 framgår vilka av de 
prioriterade ämnena på listan som är aktuella för Sveriges del.240

4.1.4 Åtgärdsprogram

Ett åtgärdsprogram är ett slags strategiskt planeringsdokument för genomförande av en 
beslutad miljökvalitetsnorm.241 Grunden för upprättande av åtgärdsprogram finns i 5 kapitlet 
4§ MB. I 5 kapitlet 6§ 1st MB anges att ett åtgärdsprogram får omfatta all verksamhet som 
kan påverka uppfyllandet av normen och samtliga åtgärder som bedöms nödvändiga för att 
normen skall klaras. Det minimum av information ett åtgärdsprogram skall innehålla framgår 
av 5 kapitlet 6§ 2st MB och innefattar; vilken miljökvalitetsnorm det avser, de åtgärder som 
måste vidtas, de ansvariga myndigheterna för genomförande av åtgärderna, en tidsplan för 
genomförande samt de övriga krav på åtgärder som ställs till följd av EG-rätten. Enligt 5 
kapitlet 8§ MB är det myndigheter och kommuner som är ansvariga för att åtgärderna i ett 
åtgärdsprogram genomförs.

Tanken bakom åtgärdsprogrammen är sålunda att upprätta en plan för att komma åt 
kollektivet av påverkare, det vill säga både tillståndspliktiga verksamheter och verksamheter 
som inte omfattas av tillståndsplikt. 242 Kostnadseffektivitet och rättviseskäl framförs som 
argument för att samordna genomförandet och fördela bördorna på flera grupper av 
påverkare.243 De åtgärder som kan bli aktuella måste dock ligga inom den nationella rättsliga 
ramen, vilket innebär att myndigheter och kommuner är begränsade till befintliga 
styrmedel.244 Exempel på styrmedel för att genomföra ett åtgärdsprogram är; lagstiftning och 
generella föreskrifter, administrativa styrmedel, avgifter och skatter, prövning och 
omprövning av tillstånd och villkor, tillsyn av verksamheter och åtgärder samt planläggning 
av mark.245

När det gäller åtgärdsprogram för vattendistrikten skall de som tidigare nämnts vara 
fastställda senast den 22 december 2009 och samtliga föreskrivna åtgärder operationella 
senast samma datum år 2012.246 Det är det beslutade åtgärdsprogrammet för vattendistriktet 
som skall ange de åtgärder som måste vidtas för att de fastställda miljökvalitetsnormerna skall 
kunna uppfyllas,247 vilket medför att det utgör ett mycket viktigt dokument för 
vattenförvaltningen. VFF 6 kapitlet 5§ innehåller omfattande och till viss del detaljerade 
regler om vilka åtgärder som skall eller kan ingå i ett åtgärdsprogram. Paragrafen anges i sin 
helhet nedan.

                                                
239 Direktiv 2000/60/EG artikel 16.8
240 Naturvårdsverket, Rapport 5801, 2008
241 Naturvårdsverket, Rapport 5489, 2005, s.47
242 Michanek, 2007, s.180-181
243 Ibid.s.180-181
244 SOU 2005:113 s.22
245 Naturvårdsverket, Rapport 5489, 2005, s.49
246 VFF 6:2
247 VFF 6:1
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Som framgår av lagrummet skall ett åtgärdsprogram innehålla en mängd olika slags åtgärder, 
varav alla inte nödvändigtvis grundar sig på regler i MB.248 Av särskilt intresse för 
dagvattenproblematiken är bland annat punkt 4, vilken anger att åtgärder skall vidtas för att 
hindra eller reglera utsläpp av diffus karaktär. I paragrafens sista stycke görs även en 
hänvisning tillbaka till ramvattendirektivets artikel 11.3 och 11.4, vilka i sin tur bland annat 
hänvisar till 11 olika EG-rättsakter med specifika krav som medlemsstaterna är skyldiga att 
uppfylla.249 Även här nämns avloppsvattendirektivet specifikt, vilket bland annat ställer upp 
krav på uppsamling och rening av dagvatten från tätbebyggelse och industrier.250 Med hänsyn 
till att programmen skall arbetas fram mot bakgrund av klassificeringen av 
vattenförekomsterna i distriktet samt de fastställda miljökvalitetsmålen- och normerna, 
kommer troligtvis innehållet i programmen att variera i stor utsträckning mellan 
vattendistrikten.251 Åtgärdsprogrammen skall även ses över och omprövas om behov finns, 
minst vart sjätte år.252

4.1.5 Praktiskt genomförande av miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram 
i Sverige

Tre viktiga delmoment måste uppfyllas för att systemet med miljökvalitetsnormer skall 
fungera; beslut om själva normen, upprättande av åtgärdsprogram samt praktiskt 
genomförande av åtgärderna.253 Ansvaret för uppfyllande av miljökvalitetsnormer och 
genomförande av åtgärdsprogram ligger i Sverige på myndigeter – inklusive domstolar - och 
kommuner.254 Endast för dessa är fastslagna miljökvalitetsnormer och framtagna 
åtgärdsprogram rättsligt bindande, genom att de är skyldiga att vidta de åtgärder som enligt 
programmet ankommer på dem.255 Varken normerna eller programmen binder således de 

                                                
248 Naturvårdsverket, Rapport 5489, 2005, s.48
249 Ibid. s.48
250 Se avsnitt 3.2
251 Naturvårdsverket, Rapport 5489, 2005, s.46
252 MB 5:6 3st
253 Naturvårdsverket, Rapport 5489, 2005, s.59 
254 Se MB 5:3 och 5:8
255 Prop.2003/04:2 s.24

Åtgärdsprogrammens innehåll
5 § Ett åtgärdsprogram för vattendistrikt skall bl.a. innehålla
1. åtgärder för inrättande av vattenskyddsområden eller för att på annat sätt skydda dricksvatten,
2. åtgärder för att i den mån det är behövligt åstadkomma omprövning av tillstånd till eller villkor för
miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet,
3. åtgärder för att upptäcka och beivra brott mot bestämmelser till skydd för vatten,
4. åtgärder för att hindra eller reglera diffusa utsläpp av förorenande ämnen,
5. åtgärder för att förebygga eller begränsa att föroreningar indirekt tillförs grundvatten,
6. åtgärder för att motverka alla andra betydande negativa konsekvenser för vattenmiljön, särskilt de
åtgärder som behövs för att nödvändig ekologisk status eller god ekologisk potential skall kunna nås
när det gäller vattenförekomsters hydromorfologiska förhållanden, samt
7. de föreskrifter eller förslag till föreskrifter som behövs för att övriga åtgärder skall kunna genomföras.
Åtgärdsprogrammet skall därutöver innehålla sådana åtgärder och hänvisningar till övrig lagstiftning
som avses i artikel 11.3 och 11.4 i direktiv 2000/60/EG. 
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enskilda miljöpåverkarna, utan de berörs endast indirekt genom de beslutande myndigheternas 
styrning.256

Regleringen med miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram infördes för första gången i 
Sverige genom MB 1999, i syfte att uppfylla olika EG-rättsliga direktiv innehållande 
kvalitetsnormer.257 5 kapitlet MB har genomgått flera ändringar sedan införandet, senast i 
samband med implementeringen av ramvattendirektivet.258 Trots detta finns fortfarande 
många frågetecken kring regelsystemet om miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram och 
flera utredningar har genomförts i syfte att få klarhet i vilka tillämpningsproblem som 
förekommer.259 Utredningarna visar på flera brister och oklarheter i systemet och lämnar 
förslag till skärpta regler på området.260 Förslagen har i dagsläget inte resulterat i några 
ändringar. 

Av 5 kapitlet 3§ MB framgår att myndigheter och kommuner skall säkerställa att en beslutad 
miljökvalitetsnorm uppfylls. Säkerställandet skall ske genom beaktande av 
miljökvalitetsnormen vid prövning av frågor om tillåtlighet, tillstånd, godkännande, dispens 
och anmälningsärenden, vid tillsyner samt genom föreskrifter och vid planläggning enligt 
Plan- och bygglagen (PBL).261 Att normerna skall ”säkerställas” är ett begrepp det råder stor 
osäkerhet kring262 och det lämnas inte heller någon förklaring till begreppet i förarbetena till 
MB.263  Den rimligaste tolkningen är enligt Miljöbalkskommittén att uttrycket innebär att 
myndigheter och kommuner är skyldiga att se till att normerna klaras - eller med andra ord 
inte överskrids - och därmed att varje myndighet som utövar någon form av förprövning eller 
tillsyn skall föreskriva de nödvändiga åtgärderna som krävs för att klara normen vid varje 
enskilt ärende.264 Miljöbalkskommittén bedömer dock ett sådant högt ställt krav som orimligt 
av flera skäl.265 Dels med hänsyn till att det i stort sett är omöjligt att uppfylla en 
miljökvalitetsnorm genom föreskrifter i ett enskilt ärende och dels på grund av att funktionen 
att fördela krav mellan flera olika verksamheter och påverkare, vilket är en nödvändig 
förutsättning för att normen skall klaras, då riskerar att sättas ur spel.266 Kommittén menar att 
de diffusa källornas bidrag inte kan tas i beaktande i lika stor utsträckning om skyldigheten att 
säkerställa är så långtgående som lagtexten ger utrymme för. Istället menar kommittén på att 
säkerställandet av en miljökvalitetsnorm måste ske på ett sätt som medger att samtliga 
bidragande orsaker till överskridandet kan beaktas, bördorna kan fördelas rättvist och 
kostnadseffektivt och olika åtgärder kan vägas mot varandra.267 En helhetsbild över 
bidragande orsaker till att normen överträds krävs således för att en miljökvalitetsnorm skall 
kunna uppnås enligt Miljöbalkskommittén.268 Denna helhetsbild kan fås genom upprättande 
av ett åtgärdsprogram som anger de aktuella åtgärderna samt hur kraven skall fördelas mellan 
olika aktörer.269

                                                
256 Prop.1997/98:45 s.250 Del 1
257 SOU 2005:113 s.47
258 SOU 2005:59 s.63
259 Se SOU 2005:59 och SOU 2005:113
260 Se SOU 2005:59 s.25 ff. och SOU 2005:113 s.27 ff.
261 MB 5:3
262 SOU 2005:59 s.118
263 Prop.1997/98:45
264 SOU 2005:59 s.118-119
265 Ibid.s.119
266 Ibid.s.119
267 Ibid.s.119-120
268 Ibid.s.119
269 Ibid.s.20
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Kritik har även framförts mot att normerna och programmen inte är bindande förutom för 
myndigheter och kommuner.270 Att normerna och åtgärdsprogrammen inte är bindande för de 
enskilda aktörerna innebär svårigheter att praktiskt genomföra åtgärderna, med de regler och 
styrmedel som idag finns i MB.271 Diskussioner har förts om huruvida 5 kapitlet 3§ MB skulle 
kunna anses innebära ett eget materiellt miljökrav, med följden att myndigheter och 
kommuner kan ställa hur höga krav som helst mot enskilda genom en tillämpning av 
bestämmelsen.272 Tolkningen har dock bedömts som orimlig och även ansetts oförenlig med 
MB:s uppbyggnad och den troligaste tolkningen är därför istället att de materiella kraven som 
kan ställas på enskilda för genomförande av en miljökvalitetsnorm finns i 2 kapitlet MB, det 
vill säga i de allmänna hänsynsreglerna.273 De allmänna hänsynsreglerna beskrivs nedan 
under avsnitt 4.2.1. 

Vid tillämpning av de allmänna hänsynsreglerna skall en avvägning göras enligt 2 kapitlet 7§ 
1st MB, för att kontrollera att miljökraven inte är orimliga för den enskilda 
verksamhetsutövaren. Avvägningen får dock enligt 2 kapitlet 7§ 2st MB inte medverka till att 
en miljökvalitetsnorm överträds. Osäkerhet råder kring hur långtgående krav som kan ställas 
mot bakgrund av de allmänna hänsynsreglerna när en miljökvalitetsnorm finns, bland annat 
när det gäller kravet på bästa möjliga teknik. Den rimligaste tolkningen av det svenska 
rättsläget är att 2 kapitlet 3§ 2st MB - om bästa möjliga teknik - utgör ett ”tak” för hur höga 
krav som kan ställas i ett enskilt fall, oavsett om en miljökvalitetsnorm riskerar att överträdas 
eller inte.274 Det är dock möjligt att det svenska rättsläget är så pass oklart att högre krav än 
bästa möjliga teknik kan ställas genom en fördragsenlig tolkning, när en miljökvalitetsnorm 
grundar sig på EG-rätt.275

Den enda tydliga regeln om miljökvalitetsnormer i MB idag, med en direkt följd för enskilda 
verksamhetsutövare, är 16 kapitlet 5§.276 Lagrummet föreskriver att tillstånd, godkännande 
eller dispens inte får meddelas för en ny verksamhet som medverkar till att en 
miljökvalitetsnorm överträds. I korthet innebär regeln att en ny verksamhet som bidrar till att 
en miljökvalitetsnorm överträds eller riskerar att överträdas inte får ges klartecken att starta, 
oavsett hur litet tillskottet än är.277 Regeln har dock en mycket begränsad räckvidd, genom att 
den endast gäller för ny verksamhet, vilket omfattar tre olika situationer; 

1. ny verksamhet som kräver tillstånd, godkännande eller dispens, till exempel enligt 9 
kapitlet 6§ MB, 7 kapitlet 18§ MB eller 7 kapitlet 28 a§ MB,

2. ny verksamhet som prövas efter frivillig ansökan, vilket kan ske till exempel om 
verksamhetsutövaren vill ha den trygghet som ett rättskraftigt tillstånd innebär eller

3. ny verksamhet som prövas efter föreläggande enligt 9 kapitlet 6§ MB.278

Befintlig verksamhet som söker ändrings- eller påbyggnadstillstånd, icke tillståndspliktig 
verksamhet eller åtgärd samt omprövning av tillstånd eller villkor för en verksamhet omfattas 
således inte av 16 kapitlet 5§ MB.279 Det begränsade tillämpningsområdet av lagrummet leder 
till att det är svårt att helt stoppa en verksamhet som inte är ny. Möjligheten finns dock genom 
                                                
270 Se t.ex. SOU 2005:113 s.22 ff
271 Ibid.s.22
272 SOU 2002:107 s.168
273 Ibid.s.168
274 SOU 2005:113 s.65 ff
275 Michanek, 2007, s.143
276 SOU 2005:113 s.66
277 Ibid.s.66
278 Ibid.s.67
279 Ibid.s.68
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stoppregeln i 2 kapitlet 9-10§§ MB280, vars tillämpning kan innebära att en befintlig 
verksamhet måste upphöra eller att en ny verksamhet eller åtgärd förhindras. Här finns dock 
ett väsentlighetsrekvisit, vilket i praktiken avsevärt försvårar tillämpningen.281 När det gäller 
att hindra en verksamhet från att starta kan även lokaliseringsregeln i 2 kapitlet 6§ MB 
användas.282 Regeln får förmodligen störst betydelse för nya icke-tillståndspliktiga 
verksamheter. 

EG-domstolen har i ett flertal fall prövat medlemsstaternas genomförande av direktiv 
innehållande miljökvalitetsnormer.283 Härvid har domstolen bland annat uttalat att 
miljökvalitetsnormer skall antas i bindande form, att administrativ praxis inte är tillräcklig 
samt att enskilda individer skall vara tillförsäkrade rättigheter genom miljökvalitetsnormerna 
efter att implementeringstiden har gått ut.284 Den nationella lagstiftningen måste således 
garantera ett säkert genomförande av miljökvalitetsnormerna, vilket inte det svenska systemet 
gör idag.285 I de två utredningarna om miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram286 läggs flera 
förslag till skärpningar av reglerna fram. Ett förslag är att miljökvalitetsnormernas rättsverkan 
mot enskilda förtydligas och skärps genom förändringar i 2 kapitlet MB,287 ett annat att 
åtgärdsprogrammens verkan förändras så att det är möjligt att föreskriva åtgärder direkt 
riktade mot enskilda i syfte att uppnå en miljökvalitetsnorm.288 Det senare förslaget går ut på 
att införa liknande föreskrifter som idag finns för miljöskyddsområden även för 
åtgärdsprogram.289 I föreskrifter för miljöskyddsområden kan krav riktas mot enskilda oavsett 
om de har tillstånd eller inte290 och föreskrifterna bryter även rättsverkan i tillstånd.291

4.1.6 Förorenaren betalar

Frågan om vem som skall stå för kostnaderna för åtgärdsprogrammens uppställda krav är kort 
och gott, förorenaren. En grundprincip i MB är att det skall stå klart vad det kostar att använda 
och förorena vatten och därmed följer att förorenaren betalar.292 Principen benämns 
internationellt Polluter Pays Principle (PPP).293 PPP har, liksom försiktighetsprincipen, länge 
använts i internationella miljökonventioner och bygger på tanken att den som väljer att 
bedriva miljöfarlig verksamhet även skall betala för de åtgärder som krävs för att skydda 
miljön.294 Betalningsansvaret är en del som skall ingå när åtgärdsprogrammen tas fram. När 
det gäller kostnaden för vattentjänster - dit insamling och rening av avloppsvatten (inklusive 
dagvatten) räknas295 - ställer ramvattendirektivets artikel 9 upp krav på att medlemsstaterna 
skall se till att verksamhetsutövarna är med och betalar i enlighet med PPP.  Finansieringarna 

                                                
280 Ibid.s.64
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283 Se t.ex. Mål C–361/88
284 SOU 2005:113 s.92
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av åtgärderna kommer därmed vara en del av åtgärdsprogrammen, vilka är tänkta att lägga 
fram hur en verksamhetsutövare skall lägga upp sitt arbete för att kunna uppnå målen.296 EG-
medlemsländerna skall till år 2010 ha skapat en fungerande prispolitik för att styra 
vattenanvändningen i en mer effektiv och hållbar riktning.297

I Sverige är det i första hand kommunerna som ansvarar för mark- och vattenanvändningen, 
genom ansvaret de har för fysisk planering i enlighet med PBL.298 När det gäller kostnaderna 
för genomförande av åtgärdsprogrammen kommer kommunerna därmed få en nyckelroll, 
vilket är positivt utifrån att de har god lokalkännedom samt flera års vana av att arbeta med 
miljöfrågor. Den negativa aspekten ligger dock i att många kommuner har ekonomiska 
problem och helt enkelt inte har råd att lägga resurser på att lösa långsiktiga vattenmiljöfrågor. 
Därmed kan således kommunernas bristande ekonomi begränsa åtgärdsprogrammens 
genomförande.299 Åtgärdsprogrammen spelar som tidigare nämnts en nyckelroll för att 
uppfylla ramvattendirektivets krav och således även för medlemsstaternas hantering av 
dagvattenfrågor.

4.2 Rättslig reglering av dagvatten
Dagvatten är, vilket tidigare nämnts, en del av begreppet avloppsvatten. I lag om allmänna 
vattentjänster300 finner man en definition av avloppsvatten i 2 §, vilken lyder ”avlopp: 
bortledande av dagvatten och dränvatten från ett område med samlad bebyggelse eller från 
en begravningsplats, bortledande av spillvatten eller bortledande av vatten som har använts 
för kylning.” Denna definition var ny vid tiden för lagens tillkomst och innebär att 
skyldigheten att avleda dag- och dränvatten från allmänna platser och fastigheter inte längre är 
beroende av detaljplan, utan gäller för samtliga områden med samlad bebyggelse. När det 
gäller bortledande av spillvatten och även dag- och dränvatten från en begravningsplats eller 
vatten som använts för kylning så är skyldigheten däremot fortfarande knuten till 
detaljplanelagt område.301 Lagens syfte är att ta den form som de allmänna vattentjänsterna 
syftar till - nämligen att vara en samhällsservice - och av den anledningen skall lagen alltid 
tillämpas på det sätt som bäst tjänar detta mål.302 Kommunerna har den rättsliga 
bestämmanderätten över vatten- och avloppsanläggningarna (va-anläggningarna) och 
tillsammans kan en eller flera kommuner äga eller ha det bestämmande inflytandet över dessa, 
antingen direkt eller indirekt genom en juridisk person.303 Med bestämmanderätten följer ett 
utbyggnadsansvar av va-anläggningar för kommunerna, när det behövs utifrån 
hälsoskyddsskäl eller för skyddet av miljön.304  Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över 
kommunerna och skall verka för att kommuner vidmakthåller och ordnar en allmän va-
anläggning när så är nödvändigt.305 Länsstyrelsen skall även se till att kommuner fullgör sin 
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utbyggnadsskyldighet.306 Ett föreläggande från länsstyrelsen gentemot en kommun kan 
överklagas hos statens va-nämnd.307

4.2.1 De allmänna hänsynsreglerna

Miljölagstiftningen finns i första hand samlad i Miljöbalken308. I MB:s portalparagraf (1 
kapitlet 1 §) anges grundläggande målförutsättningar för hur MB skall tillämpas. Paragrafen 
anger att bestämmelserna syftar till att ”främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.”  För 
avloppsområdet (inklusive dagvattenhanteringen), liksom för andra områden, är det 2 kapitlet 
MB om de allmänna hänsynsreglerna som först blir tillämpligt. Här finns viktiga principer 
såsom försiktighetsprincipen, hushållnings- och kretsloppsprincipen och principen om 
verksamhetsutövarens bevisbörda. Nedan följer en genomgång av hänsynsreglerna och de 
principer som blir aktuella för avloppssystem och därmed även för dagvattenhanteringen.

Ett krav på tillräcklig kunskap för alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet 
(kunskapskravet) stadgas i 2 kapitlet 2§ MB. Regeln syftar till att alla som utövar en 
verksamhet eller vidtar en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som är nödvändig för att 
undvika skador på människors hälsa och miljön.309 Graden av kunskap som behövs varierar 
med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning.310 När det gäller dagvatten 
kan kunskapskravet till exempel användas för att kräva att en verksamhetsutövare skall ha 
erforderlig kunskap om de föroreningar som verksamheten ger upphov till i sin omgivande 
miljö och som därmed kan förekomma i dagvattnet.

I 2 kapitlet 3 § MB återfinns försiktighetsprincipen, vilken länge har använts i olika 
internationella konventioner inom miljölagstiftningen och sedermera lagfästs i MB. Principen 
innebär att så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada 
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön skall de skyddsåtgärder, begränsningar och 
försiktighetsmått som är nödvändiga vidtas, i syfte att förhindra och motverka 
skadeverkningar på miljön.311 Vidare skall bristen på bevis för att en olägenhet kan 
uppkomma, inte resultera i att en verksamhetsutövare blir befriad från att vidta 
skyddsåtgärder.312 Således räcker det med att det finns risk för skadeverkningar på miljön för 
att en verksamhetsutövare skall bli skyldig att vidta åtgärder. För avloppsområdet (och då 
även för dagvattenhanteringen) innebär detta att avloppssystem och reningsverk skall skapas 
på ett sätt som minimerar risken för skador och olägenheter för människor och miljön.313 2 
kapitlet 3 § MB rymmer även principen om bästa möjliga teknik. Bästa möjliga teknik skall 
användas för att minimera risken för miljöskador och i propositionen314 anges att förfarandet 
skall vara både tekniskt och ekonomiskt möjligt att genomföra i den aktuella branschen. Viss 
lindring kan dock ges till en verksamhetsutövare om fallet är så att det bedöms nödvändigt 
med en övergångstid för teknikanpassningen. Vad gäller omhändertagande av avfall skall det 
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ske med hänsyn till varje avfallslags särskilda egenskaper, så att minsta möjliga 
miljöpåverkan uppkommer och det bästa resursutnyttjandet sker.315

En annan princip av relevans är principen om verksamhetsutövarens bevisbörda, vilken 
återfinns i 2 kapitlet 1 § MB. Den innebär att den som bedriver en verksamhet eller vidtar en 
åtgärd har bevisbördan för att hänsynsreglerna följs. Bevisbördan gäller redan innan 
verksamheten startas, under verksamhetstiden och även efter det att verksamheten lagts ned. 

I 2 kapitlet 5 § MB finns hushållningsregeln angiven. Den stadgar att verksamhetsutövaren är 
skyldig att hushålla med energi och råvaror samt utnyttja de återvinningsmöjligheter som 
finns. I denna paragraf inryms även kretsloppsprincipen, vilken innebär att det som utvinns ur 
naturen skall på ett uthålligt sätt användas, återanvändas, återvinnas och bortskaffas med 
minsta möjliga resursförbrukning och utan att naturen skadas.316 Hushållningsprincipen 
innebär närmare att råvaror och energi skall användas så effektivt som möjligt och med målet 
att minska förbrukningen.317 När det gäller rening av avloppsvatten och därmed även 
dagvatten, kan principerna användas för att uppmuntra till återvinning av det avloppsslam 
som uppkommer vid reningen.318

Vidare finns även en regel om lokalisering av verksamhet. Den stadgas i 2 kapitlet 6 § MB 
och innebär att platsen för en verksamhet skall vara lämplig med hänsyn till MB:s 
portalparagraf i 1 kapitlet 1 § och medföra att ändamålet med verksamheten skall ”…uppnås 
med minsta möjliga intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.” Regeln tillämpas 
för både nytillkommande verksamheter, utvidgningen av befintliga verksamheter och vid 
omprövning av en verksamhets tillstånd vid exempelvis utbyggnad.319

Hänsynsreglerna upptar även en produktvalsprincip i 2 kapitlet 4 § MB. Principen innebär att 
den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall undvika att använda en miljöfarlig 
produkt om det finns ett miljövänligare alternativ som kan nå samma resultat. Om en 
organism eller en kemikalie kan ersättas med en mindre miljöskadlig skall så alltså ske. 
Gällande avloppssystem och dagvattenhanteringen kan regeln tillämpas vid valet av 
kemikalier och organismer vid reningsprocesser i reningsverk och i andra 
behandlingsprocesser.

De allmänna hänsynsreglernas krav på skyddsåtgärder kan inte drivas hur långt som helst av 
en myndighet, eftersom de inte får vara ”orimliga”. En avvägning skall alltså göras med 
hänsyn till den nytta skyddsåtgärderna och andra försiktighetsmått har för människors hälsa 
och miljön. Nivån på kraven skall ställas i särskild relation till exempelvis vilka ekonomiska 
kostnader det för med sig.320 Denna rimlighetsavvägning finns reglerad i 2 kapitlet 7§ MB och 
det är verksamhetsutövaren som har bevisbördan för att kraven inte är orimliga.321

4.2.2 Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet regleras i 9 kapitlet MB. Definitionen av vad en miljöfarlig 
verksamhet är finns i 1§.  Paragrafen återges i sin helhet nedan.
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2§ Med avloppsvatten avses 

1. spillvatten eller annan flytande orenlighet, 

2. vatten som använts för kylning, 

3. vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs 
för en viss eller vissa fastigheters räkning, eller  

4. vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats. 

Som framgår av lagtexten reglerar punkterna 1 och 2 förorening av ytvatten, grundvatten och 
mark,322 främst i form av utsläpp och markanvändning, medan punkt 3 reglerar andra typer av 
immissioner, till exempel i form av strålning och buller.323 En verksamhet som genererar eller 
släpper ut avloppsvatten räknas således som miljöfarlig, i enlighet med 1p. Av detta följer att 
kommunala avloppsanläggningar, samt övriga verksamheter som ger upphov till någon form 
av avloppsvatten, faller under begreppet miljöfarlig verksamhet. Eftersom dagvatten utgör en 
del av avloppsvattnet räknas såldes samtliga verksamheter som ger upphov till förorenat 
dagvatten som miljöfarliga. Varje jordbruk, industri, avloppsreningsanläggning eller övrig 
markanvändning kan resultera i uppkomst av dagvatten genom att nederbörd drar med sig 
föroreningar från fasta ytor som sedan når yt- eller grundvatten, vilket alltså medför att 
verksamheten blir miljöfarlig.  Av 9 kapitlet 1§ MB framgår även att det är den som släpper 
ut avloppsvattnet (dagvattnet) som ägnar sig åt den miljöfarliga verksamheten. Begreppet 
avloppsvatten definieras i 2§ vilken anges i sin helhet nedan. 

Av 9 kapitlet 6§ MB framgår att regeringen får föreskriva tillstånds- eller anmälningsplikt för 
miljöfarliga verksamheter. Sådana föreskrifter finns i form av förordning (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 5 § i förordningen stadgar att det krävs tillstånd för att 
bedriva en miljöfarlig verksamhet som har betecknats med A eller B i bilagan till 
förordningen, medan 21§ föreskriver anmälningsplikt för sådana verksamheter eller åtgärder 
som har beteckningen C i bilagan. Bilagan till förordningen listar de miljöfarliga 
verksamheter och åtgärder som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt MB. Där framgår
att avloppsreningsanläggningar som tar emot en mängd avloppsvatten som motsvarar minst 

                                                
322 Michanek, 2007, s.249
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1 § Med miljöfarlig verksamhet avses

1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark,

vattenområden eller grundvatten,

2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för

människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av

mark, luft, vattenområden eller grundvatten, eller

3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för 

omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat 

liknande.
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2000 personekvivalenter324 har förtecknats som B-anläggning, vilket innebär att tillstånd 
krävs från länsstyrelsen. För mindre avloppsreningsanläggningar med omkring 200 
personekvivalenter325 räcker det med en anmälan till kommunen innan verksamheten startas, 
eftersom verksamheten har beteckningen C. Bilagan till förordningen stadgar även tillstånds-
eller anmälningsplikt för en mängd olika verksamheter som genererar avloppsvatten, som till 
exempel industrier för ytbehandling av metaller eller plast.326 Tillstånds- eller anmälningsplikt 
kan således bli aktuellt för flertalet verksamheter som genererar avloppsvatten i form av 
dagvatten.

Något prejudikat som specifikt behandlar dagvattenfrågor eller villkor för dagvatten återfinns 
inte i svensk praxis. När det däremot gäller tillståndsprövningen av verksamheter som 
genererar dagvatten har vi efter förfrågan hos Miljööverdomstolen (MÖD) vid Svea Hovrätt 
erhållit följande svar av hovrättsrådet Liselotte Rågmark:

”… Dagvattenfrågor brukar redovisas och regleras vid prövning av tillstånd till miljöfarlig 
verksamhet. En sådan reglering kan antingen ske uttryckligen eller genom det s.k. allmänna 
villkoret (ett villkor som anger att verksamhetsutövaren, i den mån inte annat anges, ska 
bedriva verksamheten på det sätt som är beskrivet i målet). Däremot brukar frågorna inte 
vara så kontroversiella och alltså inte behandlas av oss som överinstans.   

Det kan vidare sägas att det inte direkt syns på ett villkor att det gäller dagvatten. Exempelvis 
kan det finnas villkor om att viss lagring ska ske under tak, att cisterner ska vara invallade 
eller att vissa ytor ska vara hårdgjorda på ett sådant sätt att det går att samla upp 
förorenande vatten som annars skulle belasta dagvattennätet. Det finns alltså en lång rad 
funktionskrav som bl.a. syftar till att hålla dagvattnet rent. I en del mål kan det också 
uppkomma en diskussion om dagvattnet kan ledas direkt till recipient eller om det 
dessförinnan ska gå till reningsverk. I mål om tillstånd till reningsverk har man ibland krav 
på att huvudmannen ska se över tillförseln av renat vatten till verket, så att de inte i onödan 
belastar reningen...”

Exempel på ett sådant allmänt villkor som Rågmark beskriver finns i MÖD M 3225/05: 

”Allmänt villkor

1. Om inte annat framgår av detta beslut skall verksamheten - inbegripet åtgärder för att minska 
vatten och luftföroreningar samt avfall och andra störningar för omgivningen - bedrivas i 
huvudsaklig överensstämmelse med vad bolaget uppgett eller åtagit sig i målet.”327

En annan typ av villkor som Rågmark talar om är sådana som direkt berör 
dagvattenhanteringen utan att specifikt nämna dagvatten som begrepp. Ett villkor av sådan 
karaktär, i det här fallet rörande en kommunal avloppsreningsanläggning, kan lyda som följer: 

”9. Avloppsledningsnätet skall fortlöpande ses över, underhållas och åtgärdas i syfte att 
förhindra driftstörningar, minska tillförseln av oönskade ämnen och tillrinningen av
ovidkommande vatten samt förhindra bräddning av obehandlat eller otillräckligt behandlat 
avloppsvatten. Kommunen skall årligen till tillsynsmyndigheten redovisa resultatet av detta 
arbete.”328

Exemplifierande specifika villkor gällande dagvatten föreskrivs bland annat för en 
tillståndspliktig avfallsdeponi i MÖD 2002 DM 9 och lyder:

                                                
324 Sifferkod 90.10
325 Sifferkod 90.20
326 Sifferkod 28.20
327 MÖD M 3225/05 s.18
328 MÖD 2002 DM 96 s.2
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”9. Runt hela deponin skall senast den 1 maj 2002 finnas avskärande dagvattendiken samt 
avskärande lakvattendiken.

10. Bolaget skall vidta åtgärder så att risken för att dagvatten från verksamheten rinner västerut 
mot Nyhagen elimineras.

11. Av verksamheten förorenat dagvatten samt lakvatten skall ledas till lakvattenmagasinet.

12. Bräddning från lakvattendiken eller lakvattenmagasinet till dagvattendiken eller naturliga 
vattendrag får ej ske.”329

Att dagvattenfrågor regleras genom villkor vid tillståndsprövningar till miljöfarlig verksamhet 
är alltså enligt Rågmark ganska vanligt förekommande, även om de sällan överklagas till 
högre instans. Villkorens okontroversiella karaktär är troligtvis anledningen till att inga 
prejudikat finns på dagvattenområdet.

4.2.3 Snöhanteringen – en avfallsverksamhet?

Snöhanteringen är något som upptar en stor del av dagvattenhanteringen. Volymen snö som 
behövs tas om hand varierar från år till år beroende på temperaturförhållanden, intensiteten i 
snöfallen och avsmältningsperioder.330 Snöhanteringsverksamheten sker av kommunen enligt 
de grundläggande bestämmelserna om gaturenhållning av allmänna platser. I 2 § lagen med 
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning331 kan läsas att det är kommunen 
som är ansvarig för snöröjningen för sådana områden som är detaljplanelagda enligt PBL332. 
Paragrafen bygger på den upphävda renhållningslagens333 18§,334 vilket medför att tidigare 
förarbeten fortfarande är relevanta.335 I propositionen till lagen med särskilda bestämmelser 
om gaturenhållning och skyltning336 hänvisas till 3§ i den dåvarande allmänna 
ordningsstadgan (AOst), vilken anger vad renhållningsbegreppet innefattar. Där framgår att 
vinterrenhållning inkluderas i begreppet renhållning och omfattar bland annat snöröjning och 
undanskaffande av snö och is.337

För att kunna fastställa vad snöhanteringen definieras som enligt svensk rätt blir 15 kapitlet 1 
§ MB, vilken definierar begreppet avfall, tillämplig. I paragrafen kan läsas att ”med avfall 
avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren 
gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.” 15 kapitlet 1§ MB 
överensstämmer med det avfallsbegrepp som EG: s avfallsdirektiv338 ställt upp. För att veta 
om snöhanteringen kan gå in under någon av avfallskategorierna som avses i ovannämnda 
lagrum, måste avfallsförordningen339 och dess bilagor undersökas. Bilaga 1 till 
avfallsförordningen räknar upp 16 olika avfallskategorier, där de 15 första anger specifika 
typer av avfall, medan kategori 16 fångar upp allt slags avfall som inte ingår i någon av de 
andra 15 kategorierna. Det innebär att kategori 16 kan tillämpas för att klassificera i princip 
vilket material som helst som avfall, även om materialet inte återfinns i någon av de mer 

                                                
329 MÖD 2002 DM 9 s.2
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331 SFS 1998:814
332 SFS 1987:10
333 SFS 1979:596
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337 Ibid.s.218
338 Direktiv 75/442/EEG
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specifika avfallskategorierna. Den avgörande frågan för om ett ämne skall klassificeras som 
avfall eller inte blir istället om innehavaren gör sig av med, avser eller är skyldig att göra sig 
av med det aktuella ämnet. Således kan snö, som kommunen är skyldig att på något sätt ta 
hand om, klassificeras som avfall åtminstone enligt kategori 16 i bilaga 1. I bilaga 2 till 
avfallsförordningen räknas sedan upp de olika typer av avfall som hör till avfallskategorierna i 
bilaga 1. Snöhanteringen står, vilket tidigare fastställts, under kommunalt ansvar och kan 
därmed identifieras som kommunalt avfall enligt bilaga 2 kapitel 20 vilken lyder ”kommunalt 
avfall (hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall), även separat 
insamlade fraktioner.” Utifrån avfallsregleringen räknas alltså snö från vinterväghållning som 
kommunalt avfall och kan anses ingå under avfall från gaturenhållning340 eller identifieras 
som annat kommunalt avfall.341

Bortforslingen av snön innebär således en hantering med avfall. Hanteringen kan innebära 
sjötippning och därmed blir även regleringen för dumpning tillämplig. Bertil Bengtsson m fl. 
kommenterar dumpningsbegreppet på följande sätt: ”dumpning utgår från kvittblivning, dvs. 
det är alltid fråga om dumpning när föremålets ägare manifesterar sin vilja att bli av med 
egendom inom ett vattenområde eller på det fria havet genom att föremålet sänks eller på 
annat sätt dumpas i vattnet, oavsett om det är oljeriggar, bilar, pråmar med last av osäljbara 
produkter eller avfall av mer konventionellt slag.342 Regleringen för dumpning återfinns i 15 
kapitlet 31-33 §§ MB och där framgår att ett generellt förbud mot dumpning av allt slags 
avfall råder. Naturvårdsverket kan meddela dispens från dumpningsförbudet för att en 
kommun skall kunna utföra sjötippning av snön.343

Regleringen av snöupplag på mark

Bortforslingen av snön kan även deponeras på markanläggningar och med hänsyn till 9 
kapitlet 1§ p1 MB, vilken upptar utsläpp av avloppsvatten i mark som miljöfarlig verksamhet, 
så bör därmed bedömningen bli att även tippning av snö på mark skall räknas som miljöfarlig 
verksamhet. Frågan blir sedan om det krävs tillstånd eller anmälningsplikt för den miljöfarliga 
verksamheten. Som framgick under avsnitt 4.2.2 om miljöfarlig verksamhet är det bilagan till 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd som räknar upp de verksamheter 
vilka är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 5§ eller 21§ i samma förordning. I bilagan 
finns deponering av avfall upptaget för ett flertal olika anläggningstyper.344 Samtliga 
anläggningstyper för deponering som uppräknas i bilagan till förordningen är 
tillståndspliktiga och kräver tillstånd antingen från miljödomstol eller från länsstyrelse. Om 
verksamheten omfattas av tillståndsplikt eller inte beror dock bland annat på hur stor mängd 
avfall, i detta fall i form av snö, som årligen tillförs en deponi. Om mängden snö som tillförs 
en deponi inte uppkommer till den volym som krävs för att verksamheten skall bli 
tillståndspliktig, kan verksamhetsutövaren ändå söka tillstånd enligt 9 kapitlet 6 § 3st MB.  
Genom att ansöka om tillstånd, trots att detta inte är en plikt, utnyttjar sökanden rätten till 
förprövning och erhåller ett rättskraftigt tillstånd, vilket ger verksamhetsutövaren en större 
säkerhet.345 Ett rättskraftigt tillstånd ger nämligen verksamhetsutövaren en grundläggande 
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344 Förordning (1998:899), Tabell till Bilaga, Sifferkod 90.290- 90.340
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trygghet mot senare krav på förbud och försiktighetsmått, som till exempel förändrade 
gränsvärden för utsläpp.346

För miljöfarliga verksamheter som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt MB 
finns en skyldighet att genomföra samråd enligt 12 kapitlet 6§ MB, om förutsättningarna i 
lagrummet är uppfyllda. Samrådsreglerna syftar till att komplettera reglerna om 
tillståndsplikt.347 Av lagrummet följer att om verksamheten kan komma att väsentligt ändra 
naturmiljön skall tillsynsmyndigheten ställa krav på att verksamhetsutövaren vidtar 
nödvändiga skyddsåtgärder och i sista hand kan tillsynsmyndigheten helt förbjuda 
verksamheten.  

4.2.4 Naturvårdsverkets föreskrifter

I förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd stadgas i 47 § att Naturvårdsverket 
kan meddela generella föreskrifter för ett flertal olika områden. Med stöd av bestämmelsen 
har Naturvårdsverket meddelat föreskrifter om rening av avloppsvatten från 
tätbebyggelse348och föreskrifter om kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient från 
anläggningar för behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse.349 De förstnämnda 
föreskrifterna omfattar rening, utsläpp och kontroll av avloppsvatten från tätbebyggelse350 och 
ställer bland annat upp krav på att allt avloppsvatten, inklusive dagvatten, som uppsamlas i 
ledningsnäten skall undergå en sekundär rening i reningsverken före utsläpp, senast år 
2005.351 I föreskrifterna kan man vidare se att det finns specifika gränsvärden för exempelvis 
halten av organiskt material i det vatten som släpps ut till det mottagande vattendraget.352 Av 
5-7 §§ framgår att det ställs extra hårda krav på reningsverken - främst gällande kväveutsläpp 
- för kustbandet från norska gränsen till Norrtälje kommun, förmodligen främst med tanke på 
den koppling som finns mellan hur dagvatten tas om hand och övergödning.353 8§ kräver 
vidare att de avloppsreningsverk som omfattas av föreskrifterna skall utformas eller ändras så 
att representativa prover kan tas, både på det inkommande vattnet och på det vatten som skall 
släppas ut till recipienter. Kravet innebär således att befintliga reningsverk kan behöva ändras. 
Vidare uppställer 10§ krav på att industrispillvatten (där dagvatten ingår) skall undergå rening 
innan det får ledas vidare till de allmänna reningsverken, i syfte att säkerställa att driften och 
processerna i reningsverken inte störs.

Föreskrifterna om kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipienter från anläggningar för 
behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse omfattar kontroll, provtagning och analys av 
avloppsvatten från anläggningar, vilka behandlar avloppsvatten från tätbebyggelse med fler än 
200 invånare, men gäller även för mindre antal invånare om föroreningsnivån i avloppsvattnet 
motsvarar 200 personekvivalenter.354 Kontrollparametrar som avloppsvattnet skall analyseras 
utifrån är bland annat kemisk oxygenförbrukning, totalfosfor, totalkväve samt - för stora 
anläggningar - dessutom kvicksilver, kadmium, bly, koppar, zink, krom och nickel355, vilka är 
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ämnen som är vanligt förekommande i dagvatten. Kontrollresultaten skall kontinuerligt 
rapporteras till ansvarig tillsynsmyndighet.356

Ytterligare föreskrifter av relevans för avloppsområdet - och därmed även för 
dagvattenhanteringen - är SNFS 1995:7 om utsläpp av industriellt avloppsvatten som 
innehåller vissa ämnen. I föreskrifterna uppställs krav för en mängd olika ämnen och även 
specifika gränsvärden för dessa, som en industri får släppa ut i sitt avloppsvatten.357

Föreskrifterna tillämpas på sådana utsläpp som sker direkt ut i vattendrag, sjöar eller annat 
vattenområde och som innehåller något eller några av de uppräknade ämnena358. Exempel på 
några av de upptagna ämnena i föreskriften är kadmium, kvicksilver och DDT. Om ansvar på 
grund av överträdelser mot samtliga föreskrifter ovan är stadgat i 29 kapitlet 4§ MB - otillåten 
miljöverksamhet.
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5. Slutsatser och diskussion

Dagvatten är en del av det vidare begreppet avloppsvatten och utgörs av nederbördsvatten, i 
form av regn och avsmält snö. När dagvatten tillfälligt rinner av från hårda ytor såsom tak, 
byggnader, gator och bilar, drar det med sig olika föroreningar som till exempel tungmetaller, 
olja och andra petroleumprodukter från bilavgaser, som har deponerats i torr eller våt form på 
de hårda ytorna. Exploateringen av mark gör att vattnets naturliga vägar skärs av, avrinningen
från de hårdgjorda ytorna ökar och därmed ökar även belastningen på ledningsnätet. 
Markanvändningen spelar således en stor roll för tillrinningen och därmed för vilka 
föroreningar som dagvattnet innehåller och som recipienterna blir utsatta för. Oftast innehåller 
dagvattnet en hög halt av metaller, PAHer och partiklar. Föroreningarna kan härledas främst 
från trafiken i form av bilavgaser, drivmedel, smörjmedel, korrosion av fordon, slitage av 
däck och bromsbelägg, vägar och halkbekämpningsmedel, men även från luftföroreningar och 
byggnadsmaterial. De främsta föroreningskällorna är således av diffus karaktär, vilka är svåra 
att få bukt med. 

Det finns idag två olika system för hanteringen av dagvatten i tätbebyggda områden. Det ena 
är ett kombinerat ledningssystem, där dagvattnet tillsammans med övrigt avloppsvatten leds 
till och renas i ett reningsverk. Det andra systemet innebär att dagvattnet leds i ett 
duplikatsystem, där det når sjöar och vattendrag direkt och ger en okontrollerad spridning av 
föroreningar till recipienten. Enligt Naturvårdsverket renas ungefär 95 % av tätorternas 
avloppsvatten både kemiskt och biologiskt idag, dock har vi inte funnit några siffror på hur 
mycket av dagvattnet som faktiskt genomgår rening och inte heller på hur stor del av
avloppsvattnet som utgörs av dagvatten. I föreskrifter från Naturvårdsverket uppställs krav på 
att allt avloppsvatten som uppsamlas i ledningsnätet i tätbebyggda områden skall undergå 
sekundär rening före utsläpp ur reningsverken och detta skulle vara uppfyllt år 2005. Om det 
kravet har uppfyllts i praktiken ligger dock utanför ramen för detta arbete. Att dagvatten renas 
är dock av vikt för att komma till rätta med de miljöproblem i form av tillförsel av 
förorenande ämnen och näringsämnen som dagvattnet kan orsaka. Bland annat finns en 
koppling mellan dagvattnets innehåll av kväve och fosfor och problemen med övergödning. 
Hur dagvattnet hanteras får av den anledningen betydelse för vilka ämnen som når 
recipienterna.

Det är de diffusa utsläppskällorna som utgör de stora problemen med föroreningar i 
dagvatten. De främsta styrinstrumenten i den svenska miljöbalken för att komma åt den 
diffusa påverkan är miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram. Miljöbalkskommittén kom i sin 
utredning (SOU 2005:59) fram till att systemet med miljökvalitetsnormer kan utgöra ett bra 
instrument för att hantera diffus påverkan från många olika källor och på så sätt komplettera 
instrumentet med individuell tillståndsprövning. Miljökvalitetsnormer utgörs av föreskrifter 
om kvalitetskrav på mark, luft, vatten eller miljön i övrigt och utgår - till skillnad från många 
andra styrinstrument i miljöbalken - från själva recipienten, genom att föreskriva en gräns för 
vilken kvalitetsnivå miljön minst måste ha. Eftersom miljökvalitetsnormer uttrycker hur 
miljön skall vara beskaffad och inte hur mänsklig verksamhet skall utformas, måste de 
översättas till olika handlingsregler för individen för att kunna uppfyllas. Ett sätt att hantera 
den översättningen är genom upprättande av åtgärdsprogram. Ramvattendirektivets krav på 
åtgärder, vilka skall finnas med i åtgärdsprogrammen för vattendistrikten, får betydelse för 
medlemsstaternas hantering av dagvattenfrågor. Bland annat ställs krav på att 
medlemsstaterna skall säkerställa upprättande och/eller genomförande av någon form av 
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kontroll av utsläppen från både punktkällor och diffusa källor. Vidare ställs här krav på 
åtgärder i form av förhandsreglering för utsläpp från punktkällor samt inrättande av 
nödvändiga åtgärder och regleringar för att komma åt och minska den diffusa påverkan.

Frågan blir om det svenska systemet kring miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram är 
tillräckligt för att uppfylla ramvattendirektivets krav. Den främsta bristen i det svenska 
regelsystemet kring miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram är att de inte är rättsligt 
bindande, förutom för myndigheter och kommuner. Alltså binds inte de enskilda 
miljöpåverkarna av de planerade åtgärderna. Icke bindande åtgärdsprogram innebär 
svårigheter att praktiskt genomföra åtgärderna, med de styrmedel som idag finns i MB. Den 
förhärskande uppfattningen är idag att de materiella kraven som kan ställas på enskilda för 
genomförande av en miljökvalitetsnorm finns i 2 kapitlet MB, det vill säga i de allmänna 
hänsynsreglerna. Lena Gipperth kom dock i sin utredning om miljökvalitetsnormer och 
åtgärdsprogram (SOU 2005:113) fram till att regleringen i MB idag är otillräcklig för att 
garantera ett säkert genomförande av de EG-direktiv som föreskriver bindande 
miljökvalitetsnormer och hon föreslog skärpta regler på området. Ett förslag var att förändra 
just 2 kapitlet i syfte att skärpa och förtydliga miljökvalitetsnormernas rättsverkan mot 
enskilda. Vidare föreslog Gipperth en förändring av åtgärdsprogrammens verkan så att det 
skall vara möjligt att föreskriva åtgärder direkt riktade mot enskilda i syfte att uppnå en 
miljökvalitetsnorm. Förslaget gick främst ut på att införa liknande föreskrifter som idag finns 
för miljöskyddsområden även för åtgärdsprogram, innebärande att krav kan riktas direkt mot 
enskilda oavsett om de bedriver en tillståndspliktig verksamhet eller inte, samt att 
föreskrifterna bryter rättsverkan i tillstånd. Slutsatsen blir att det svenska systemet således inte 
är tillräckligt för att uppfylla ramvattendirektivets krav, särskilt när det handlar om att komma 
åt och minska den diffusa påverkan.

Ramvattendirektivet definierar miljökvalitetsnormer i form av riktvärden istället för i form av 
gränsvärden. Skillnaden mellan de två typerna av miljökvalitetsnormer är att riktvärden 
endast skall eftersträvas och inte bör över- eller underskridas, medan gränsvärden inte får
över- eller underskridas efter en viss angiven tidpunkt. Det dotterdirektiv med gemensamma 
miljökvalitetsnormer för de 33 prioriterade ämnena, vilket håller på att förhandlas fram på 
EU-nivå, är däremot tänkt att innehålla gränsvärden för utsläpp. Innan dotterdirektivet är 
framtaget är dock medlemsstaterna själva ansvariga för att ange miljökvalitetsnormer för de 
ämnen som finns med på listan i ramvattendirektivets bilaga X. Samtidigt finns principen om 
icke-försämring i ramvattendirektivet, vilken innebär att vattenförekomsternas status inte får 
försämras. Ramvattendirektivets oklara regelverk kring miljökvalitetsnormer leder till 
frågetecken om vilket ansvar som egentligen åligger medlemsstaterna. Fråga uppkommer om 
vilken typ av miljökvalitetsnormer som medlemsstaterna själva är skyldiga att fastställa, det 
vill säga om de skall vara i form av riktvärden eller i form av gränsvärden. Om riktvärden är 
tillräckligt, vilket ramvattendirektivets definition tyder på, uppkommer ytterligare frågan om 
huruvida detta kan anses överensstämma med principen om icke-försämring, om ett riktvärde 
som endast skall eftersträvas och inte bör överskridas kan vara förenligt med att en 
vattenförekomsts status inte får försämras. Här får även dagvattnets hantering betydelse 
genom att tillförsel av förorenat dagvatten till recipienter kan påverka och försämra en 
vattenförekomst status, det vill säga i direkt strid med principen om icke-försämring. Vår 
slutsats blir att det rättsliga systemet uppvisar brister och därmed kan inte en icke-försämring 
av vattenkvaliteten garanteras. 

När det gäller den mer specifika regleringen av dagvatten i svensk rätt är det i första hand lag
(2006:412) om allmänna vattentjänster som blir aktuell. Av den framgår att det är 
kommunerna som har ansvaret över va-anläggningarna - vilket även innefattar ett 
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utbyggnadsansvar - och de är skyldiga att avleda dag- och dränvatten från allmänna platser 
och fastigheter från alla områden med samlad bebyggelse. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet 
över kommunerna och skall bland annat tillse att kommunerna vidmakthåller och ordnar en 
allmän va-anläggning när det behövs samt att de uppfyller sitt utbyggnadsansvar. De 
kommunala avloppsanläggningarna faller under definitionen av miljöfarlig verksamhet i 9 
kapitlet 1§ MB och kräver även tillstånd eller anmälan för att få startas enligt MB. Om ett 
avloppsreningsverk i tätbebyggt område överstiger 2000 personekvivalenter krävs tillstånd av 
länsstyrelsen, medan det för mindre avloppsanläggningar räcker med en anmälan till 
kommunen. Utgångspunkten för anläggande och drift av avloppsreningsanläggningar är 2 
kapitlet MB om de allmänna hänsynsreglerna, oavsett om de kräver tillstånd eller inte. Bland 
annat blir försiktighetsprincipen relevant genom att den ställer krav på att avloppssystem och 
reningsverk skall skapas på ett sätt som minimerar risken för skador och olägenheter för 
människor och miljön. 

I Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1994:7 och SNFS 1990:14) uppställs krav på reningen 
och kontrollen av avloppsvatten, innan det får släppas ut till recipienten. Föreskrifterna 
bygger på avloppsvattendirektivet av vilket följer att dagvatten skall samlas upp och genomgå 
någon form kontroll och sekundär rening innan det släpps ut. Avloppsvattnet - inklusive 
dagvattnet - skall analyseras utifrån en mängd olika parametrar, som till exempel kemisk 
oxygenförbrukning, totalkväve samt i vissa fall förekomst av tungmetaller. Specifika 
gränsvärden finns för exempelvis halten av organiskt material. Vidare uppställer 
föreskrifterna krav på att industrispillvatten (där dagvatten ingår) skall undergå rening innan 
det får ledas vidare till de allmänna reningsverken, i syfte att säkerställa att driften och 
processerna i reningsverken inte störs. 

Alla verksamheter som ger upphov till förorenat dagvatten räknas som miljöfarlig verksamhet 
enligt 9 kapitlet 1§ MB. I många fall kräver sådana industrier även tillstånd eller anmälan 
enligt MB. Hovrättsråd Liselotte Rågmark anger att dagvattenfrågor brukar redovisas och 
regleras i samband med tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet, antingen genom det så 
kallade allmänna villkoret eller genom att ett eller flera specifika villkor för dagvatten 
föreskrivs. För industriellt avloppsvatten finns även föreskrifter från Naturvårdsverket i form 
av SNFS 1995:7 om utsläpp av industriellt avloppsvatten – inklusive dagvatten - som 
innehåller vissa ämnen. Där uppställs specifika gränsvärden för en mängd olika ämnen, till 
exempel kadmium, kvicksilver och DDT, som inte får överskridas i industrins avloppsvatten
om utsläppen sker direkt ut i sjöar, vattendrag eller annat vattenområde. 

Bortforsling av snö innebär en hantering med avfall enligt 15 kapitlet MB. Snöhanteringen 
kan innebära sjötippning, vilket innebär att dumpningsregleringen blir tillämplig. Det råder ett 
generellt förbud mot dumpning av allt slags avfall enligt MB och en kommun måste ansöka 
om dispens från förbudet för att kunna utföra sjötippning av snön. Snön kan även deponeras 
på markanläggningar. Sådan deponering räknas som miljöfarlig verksamhet och kan i vissa 
fall kräva tillstånd beroende på hur stor volym snö som läggs på deponi. 

Sammanfattningsvis blir vår bedömning att det finns ett rättsligt system för att hantera 
dagvattenfrågor i svensk rätt. Det finns en hel del specifika krav gällande dagvatten, både i 
EG-rättsliga direktiv och i svenska lagar, förordningar och föreskrifter. Som exempel kan 
nämnas avloppsvattendirektivets krav på att dagvatten skall samlas upp och genomgå 
sekundär rening innan utsläpp och att medlemsstaterna skall vidta åtgärder för att begränsa 
förorening till följd av dagvattenbräddning på grund av till exempel ovanligt kraftig 
nederbörd. Direktivet är införlivat i den svenska rätten genom föreskrifterna SNFS 1994:7 och 
SNFS 1990:14. Positivt är även att samtliga verksamheter som ger upphov till dagvatten 
räknas som miljöfarliga och i många fall även omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt, 
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samt att dagvattenfrågor faktiskt ofta regleras genom villkor vid prövning om tillstånd till 
miljöfarlig verksamhet. 

Det svenska regelsystemet uppvisar dock idag även brister. Bristerna består främst av 
svårigheter i att komma åt den diffusa belastningen på grund av svaga regler kring
genomförandet av miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram och det leder även till att 
ramvattendirektivets krav i det avseendet inte kan anses uppfyllda fullt ut i svensk rätt. Den 
diffusa belastningen tillsammans med exploateringen av marken utgör de främsta orsakerna 
både till förekomsten av dagvatten och till dagvattnets miljöpåverkan. Miljöpåverkan sker 
främst i form av tillförseln av förorenande ämnen och näringsämnen till sjöar och vattendrag, 
vilket bland annat bidrar till problemen med övergödning. Kommunernas nyckelroll i 
vattenförvaltningen ger också mer att önska. Det verkar idag inte finnas någon klar strategi för 
kommunernas hantering av dagvatten, utan den är beroende av ekonomiska förutsättningar 
och hur avloppsnätet är uppbyggt i den enskilda kommunen. Av den anledningen behövs ett 
fungerande samarbete på regional nivå. Eftersom arbetet med att genomföra 
ramvattendirektivet och dess bestämmelser i svensk rätt idag är i full gång och många 
tidsfrister ännu inte har löpt ut, är vår förhoppning att bristerna kommer att rättas till i och 
med att genomförandearbetet fortlöper.

Att det finns ett rättsligt system för att hantera dagvattenfrågor i svensk rätt är positivt, men 
den avgörande frågan blir om det befintliga regelsystemet kan anses tillräckligt för att 
garantera en effektiv hantering av dagvattenfrågor. Bristerna i och oklarheterna kring det 
svenska regelsystemet leder till att den frågan måste besvaras nekande. Vår slutliga 
bedömning blir därmed att det inte finns ett rättsligt fungerande system för en effektiv
hantering av dagvattenfrågor i svensk rätt idag. 
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