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1  Inledning 

1.1  Bakgrund 

Ett villkor i ett miljötillstånd kan enligt 22:25 p. 6 MB formuleras som ett 

begränsningsvärde. Begränsningsvärdet är en kvantitativ gräns som används för att 

formulera skyddsåtgärder i syfte att skydda miljön. Ett villkor formulerat som ett 

begränsningsvärde kan t.ex. föreskriva att verksamheten högst får släppa ut 70 mg 

kväveoxid/MJ tillförd energi.  

 Innan 2009 kunde begränsningsvärdet formuleras som ett gränsvärde eller ett 

riktvärde. Båda värdena skulle som huvudregel alltid innehållas. En överträdelse av 

gränsvärdet ledde direkt till en straffrättslig sanktion medan ett överskridande av ett 

riktvärde skulle åtföljas av rättelseåtgärder. Om verksamhetsutövaren underlät att vidta 

rättelseåtgärder inträdde straffsanktion. Riktvärdet var därmed åtgärdsinriktat. 

Riktvärden användes främst för att föreskriva låga begränsningsvärden uppmätta under 

en kort tidsperiod medan gränsvärden användes för att reglera en verksamhets totala 

utsläpp över en längre tidsperiod. 

 Under 2009 utmönstrade Mark- och miljööverdomstolen begreppen riktvärde 

och gränsvärde ur villkor formulerade som begränsningsvärden. Framöver skulle endast 

begreppet begränsningsvärde användas. Skälet till utmönstringen var att riktvärdets 

formulering bedömdes vara oprecis. Denna brist på precision innebar med hänsyn till de 

stränga sanktioner som följer vid en villkorsöverträdelse att riktvärdeskonstruktionen 

ansågs rättsosäker. 

 Utmönstringen av riktvärdeskonstruktionen har dock inneburit vissa problem vid 

utformningen av villkor formulerade som begränsningsvärden. 

Riktvärdeskonstruktionens åtgärdsinriktade formulering kan därmed sägas ha lämnat att 

visst hålrum efter sig. Det finns således skäl att undersöka möjligheten att återinföra 

riktvärdeskonstruktionen.   

  

1.2  Syfte och frågeställning 

Uppsatsens huvudsakliga syfte är att utreda om riktvärdeskonstruktionen bör återinföras. 

För att utreda detta undersöks dels om utmönstringen av riktvärdeskonstruktionen var 
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obefogad, dels möjligheten att lansera en alternativ riktvärdeskonstruktion som är 

förenlig med ny praxis.  

 Utredningen av om utmönstringen var obefogad utgörs av ett ifrågasättande av 

om riktvärdeskonstruktionens formulering var så rättsosäker att det är klandervärt samt 

ett ifrågasättande av om alla villkorsöverträdelser måste vara straffrättsligt 

sanktionerade. Denna del syftar därmed till att ifrågasätta själva utmönstringen. 

Lanseringen av en alternativ riktvärdeskonstruktion är ett försök att skapa en ny 

riktvärdeskonstruktion som är förenlig med ny praxis. Denna del ifrågasätter inte 

utmönstringen som sådan utan föreslår en lösning för att ersätta den utmönstrade 

riktvärdeskonstruktionen.  

 För att utreda ovanstående frågor undersöks de skäl som låg bakom 

utmönstringen av riktvärdeskonstruktionen. De rättsfall där utmönstringen inleddes – 

främst NJA 2006 s. 310 och MÖD 2009:2 – analyseras och diskuteras. Delar av 

resonemanget i MÖD 2009:2 ifrågasätts. Syftet med detta är att nyansera frågan om 

rättssäkra villkor samt frågan om kontrollbestämmelser bör regleras i ett 

kontrollprogram eller genom kontrollvillkor.  

 För att motivera ett återinförande av riktvärdeskonstruktionen genomförs en 

undersökning av hur villkor formulerade som begränsningsvärden utformats efter 

utmönstringen av rikt- och gränsvärden. Detta sker genom en rättsfallsanalys. 

 

I uppsatsen aktualiseras således följande frågeställningar: 

1. Var utmönstringen av riktvärdeskonstruktionen obefogad? 

a. Var riktvärdeskonstruktionens formulering rättsosäker?  

b. Måste alla villkorsöverträdelser vara straffrättsligt sanktionerade? 

2. Är det möjligt att utforma en alternativ riktvärdeskonstruktion som inte är 

rättsosäker?  

  

1.3  Disposition 

Uppsatsen inleds med en beskrivning av gällande rätt avseende tillstånd för miljöfarlig 

verksamhet. Vad som avses med miljöfarlig verksamhet samt hur sådan verksamhet 

regleras genom tillstånd, tillsyn och sanktion beskrivs översiktligt.  
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I avsnitt 3 beskrivs och analyseras utmönstringen av riktvärdeskonstruktionen. NJA 

2006 s. 310 och främst MÖD 2009:2 analyseras. Analysen syftar till att utreda och 

diskutera de skäl som låg bakom utmönstringen av riktvärdeskonstruktionen. I avsnittet 

diskuteras även frågan om kontrollbestämmelserna bör regleras i ett kontrollprogram 

eller med hjälp av kontrollvillkor.  

 I avsnitt 4 undersöks hur utmönstringen av riktvärdeskonstruktionen har 

påverkat utformningen av villkor formulerade som begränsningsvärden. 

Undersökningen sker genom en rättsfallsanalys. Avsnittet syftar främst till att motivera 

ett återinförande av riktvärdeskonstruktionen.  

 I avsnitt 5 beskrivs hur riktvärdeskonstruktionen kan legitimeras. Två alternativa 

angreppssätt beskrivs. Det första alternativet innebär ett ifrågasättande av om 

riktvärdeskonstruktionens formulering är så rättsosäker att det kan anses klandervärt. 

Argumentationen syftar till att påvisa att villkorets formulering inte ska ses för sig utan i 

kombination med de omkringliggande skyldigheter som följer av miljöbalken. Ses 

villkoret tillsammans med dessa regler framträder en tydligare bild om vilka 

skyldigheter som gäller för en verksamhetsutövare. Det andra alternativet bygger på ett 

ifrågasättande av om alla villkorsöverträdelser måste vara straffrättsligt sanktionerade. 

Kan en mindre möjlighet att straffrättsligt sanktionera vissa villkorsöverträdelser godtas, 

kan nämligen precisionskravet sättas något lägre. Sätts precisionskravet något lägre kan 

den något oprecisa riktvärdeskonstruktionen åter tillåtas.  

 I avsnitt 6 lanseras en alternativ riktvärdeskonstruktion. Denna 

villkorsformulering är anpassad efter de invändningar som MÖD framfört mot den 

ursprungliga riktvärdeskonstruktionen. I den alternativa riktvärdeskonstruktionen 

specificeras de tidpunkter då rättelseåtgärderna ska inledas respektive ha effekt. I 

avsnittet utreds om denna konstruktion är lämplig samt vilka följder den får för 

tillståndsprövningen.  

  

1.4  Metod 

I arbetet har främst juridisk metod använts. Juridisk metod inkluderar rättskälleläran 

men tillåter, i jämförelse med rättskälleläran, att fler källor används för att granska 
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gällande rätt.1 Juridisk metod är en lämplig metod eftersom myndighetspublikationer, 

partsinlagor och intervjuer har använts vid författandet av uppsatsen.   

 Lagtext och förarbete har använts för att studera gällande rätt avseende de 

grundläggande frågorna om miljöfarlig verksamhet, tillstånd, tillsyn och sanktioner. 

Eftersom lagtext och förarbeten inte i detalj behandlar frågan om begränsningsvärdets 

utformning har andra rättskällor, främst praxis, undersökts. Praxis från främst Mark- 

och miljööverdomstolen ligger till grund för stora delar av uppsatsen. En stor mängd 

rättsfall har analyserats i syfte att utreda gällande rätt. Analysen gör inte anspråk på att 

vara fullständig utan urval har gjorts i syfte att svara på framställningens frågeställning. 

Majoriteten av rättsfallen är från överrätt. Ett fåtal underrättsavgöranden har använts i 

exemplifierande syfte. Deras begränsade prejudicerande verkan har beaktats. Urval av 

relevanta rättsfall har skett genom en systematisk sökning i rättsfallsdatabaser.  

 Som ett led i rättsfallsanalysen har partsinlagor och yttranden från den sökande 

respektive Naturvårdsverket undersökts. Inlagorna innehåller ofta en mer djupgående 

diskussion än den som kommer till uttryck i den refererade domen. Dessa källor har 

dock använts med tillförsikt eftersom de, särskilt i den sökandes fall, kan vara starkt 

partiska. Naturvårdsverkets yttranden är dock främst gjorda i egenskap av 

expertmyndighet; deras yttranden har därmed behandlats som ett yttrande från en 

expertmyndighet avseende en särskild rättsfråga. I de fall där Naturvårdsverket själv är 

part har deras yttrande av naturliga skäl behandlas med tillförsikt.  

 I uppsatsen används Ulf Bjällås bok Miljöskyddslagen. Boken är utgiven 1996 

och är skriven utifrån miljöskyddslagen. Med hänsyn till att villkorsskrivningen i stora 

drag är densamma enligt miljöbalken som enligt miljöskyddslagen är boken fortsatt 

relevant för min framställning.  

 

1.5  Avgränsning 

Frågor som berör IED2 har i huvudsak lämnats utanför framställningen. IED har i 

svensk rätt införlivats genom främst industriutsläppsförordningen (IUF). IUF kommer 

gälla parallellt med tillstånd meddelade enligt miljöbalken. De BAT-slutsatser som 

                                                
1 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 38.  
2  Europaparlamentets Rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november om 2  Europaparlamentets Rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november om 
industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa utredning). 
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föreskrivs i IUF gäller verksamheter som klassas som industriutsläppsverksamheter. 

Slutsatserna ska även användas som referens vid tillståndsprövning enligt miljöbalken. 

Införlivandet av IED aktualiserar ett antal intressanta frågor. T.ex. ska endast de 

begränsningsvärden som uppmätts under ”normal drift” beaktas. En annan intressant 

detalj är den riktvärdesliknande konstruktion som införts i 1:9 IUF. Huruvida 

bestämmelsen ska tillämpas på samma sätt som det tidigare svenska riktvärdet är dock 

oklart.3 I skrivande stund har inga överträdelser av 1:9 prövats.  

 Med hänsyn till uppsatsens frågeställning och omfattning har ovanstående frågor 

lämnats utanför framställningen. IED berörs därmed endast i den mån det kan utgöra 

hinder för de resonemang som framförs i uppsatsen.   

 

  

                                                
3  Enligt Sofia Hedelius-Bruu, Naturvårdsverket, ska inte 1:9 IUF ses som en 
riktvärdeskonstruktion. Hon framhåller dock att det är något otydligt hur förhållandet 
mellan 1:8 och 1:9 ska tolkas, samt att frågan huruvida 1:8 är direkt straffsanktionerade 
är upp till rättstillämpningen att avgöra. 
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2  Tillstånd för miljöfarlig verksamhet 

2.1  Miljöfarlig verksamhet 

Med miljöfarlig verksamhet avses en verksamhet som är anknuten till mark, byggnad 

eller anläggning och som kan orsaka utsläpp till vatten, luft eller mark alternativt orsaka 

annan olägenhet för människors hälsa och miljö.4 Någon faktisk påverkan behöver inte 

visas utan det är tillräckligt att det finns en risk för miljöpåverkan.5  

För att få bedriva miljöfarlig verksamhet krävs det tillstånd eller anmälan. 

Närmare föreskrifter om vilka verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga 

är föreskrivet i miljöprövningsförordningen (2013:251). Förordningen klassificerar 

verksamheterna i A-, B-, och C-verksamheter beroende på dess förväntade påverkan på 

miljön. A- och B-verksamheter är tillståndspliktiga medan C-verksamheter är 

anmälningspliktiga. A-verksamheter är de största verksamheterna och omfattar t.ex. 

gruvanläggningar och pappersmassefabriker. Tillståndsprövning av A-verksamheter 

görs av mark- och miljödomstol. B-verksamheter är verksamheter som typiskt sett är 

något mindre miljöfarliga. Hit räknas bland annat olika slags industrier och 

energianläggningar. Tillståndsprövning för B-verksamheter sker hos länsstyrelsens 

miljöprövningsdelegation. I den fortsatta framställningen behandlas främst sådan 

miljöfarlig verksamhet som klassificeras som B-verksamhet.  

Syftet med tillståndsplikten är att ge ansvariga miljömyndigheter en möjlighet 

att styra val av plats, utformning samt i vissa fall säga nej till en miljöfarlig verksamhet 

innan verksamheten inleds.6  

 

2.2   Tillståndsprövningen  

Tillstånd för att bedriva en B-verksamhet söks hos länsstyrelsen, där prövning sker i en 

särskild miljöprövningsdelegation. Med ledning av främst miljöbalkens hänsynsregler i 

2 kap. och hushållningsbestämmelserna i 3-4 kap. bedömer prövningsmyndigheten om 

verksamheten ska få ett miljötillstånd och preciserar tillståndet närmare med hjälp av 

                                                
4 Bengtsson, m.fl., Miljöbalken en kommentar, 9:1.  
5 Bengtsson, m.fl., Miljöbalken en kommentar, 9:1. 
6 Michanek & Zetterberg, Den svenska miljörätten, s. 253.  
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villkor.7  Vid prövningen ska hänsyn tas till miljöskydd, hälsoskydd, bevarande av 

biologisk mångfald, resurshållning och hushållning med material.8 Det övergripande 

målet med tillståndet är att verksamheten ska bedrivas på ett sätt som är förenligt med 

en hållbar utveckling enligt 1:1 MB. Vid tillståndsprövningen prövas verksamheten 

gentemot reglerna i 2-4 kap. Av stor vikt är de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 

Kapitlet innehåller bland annat regler om val av plats, ”bästa möjliga teknik” samt en 

slutavvägningsregel som i vissa fall stoppar en verksamhet som riskerar att leda till 

skada eller olägenhet av väsentlig betydelse. Utöver dessa bestämmelser ska 

hushållningsbestämmelserna i 3-4 kap. beaktas. De begränsningar och skyddsåtgärder 

som beslutas ska vara rimliga enligt 2:7.  

Prövningen resulterar i ett tillstånd som förenas med villkor. Dessa villkor 

föreskriver vilka försiktighetsmått som måste vidtas av verksamhetsutövaren samt 

under vilka förutsättningar verksamheten får bedrivas. Verksamhetsutövaren är skyldig 

att följa villkoren. Bedrivs verksamhetens i strid med villkoren kan det utgöra skäl till 

bland annat återkallelse av tillståndet och åtal för otillåten miljöverksamhet.  

Ett tillstånd skyddar verksamhetsutövaren genom dess rättskraft. Tillståndets 

rättskraft framgår av 24:1 MB och innebär att miljömyndigheterna som huvudregel inte 

kan skärpa kraven mot verksamheten i efterhand. Inte heller kan andra krav på förbud 

eller försiktighetsåtgärder enligt 2 kap. ställas på verksamheten. Tillståndets rättskraft 

gäller dock endast de frågor som har prövats i domen eller i beslutet. Tillståndet kan 

under vissa omständigheter återkallas eller omprövas. Ett skäl för återkallelse är att 

verksamhetsutövaren bryter mot ett i tillståndet föreskrivet villkor.  

 

2.3   Tillståndsvillkor 

2.3.1  Villkor preciserar tillståndet 

Vid tillståndsbedömningen görs en bedömning av vilka rimliga skyddsåtgärder och 

begränsningar i övrigt som behövs ur miljösynpunkt. Dessa försiktighetsmått anges som 

villkor i miljötillståndet. Villkoren fungerar som en precisering av de miljökrav som 

stadgas i miljöbalken och som legat till grund för tillståndsprövningen. Villkoret 

reglerar och ligger till grund för den miljöfarliga verksamhetens bedrivande, 
                                                
7 Michanek & Zetterberg, Den svenska miljörätten, s. 256 f. 
8 Prop. 1997/98:45 del 1, s. 172.  
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tillståndshavarens kontroll av att tillståndet och villkoren följs, myndigheternas tillsyn 

av verksamheten och sanktioner av olika slag.9  

Tillståndets innehåll regleras i 22:25 MB. Paragrafen innehåller en uppräkning 

av de villkor som ett tillstånd ska innehålla. Listan är inte uttömmande utan ska ses som 

en minneslista. Utgångspunkten är att tillståndet ska innehålla de villkor som behövs för 

att hindra eller begränsa skadlig miljöpåverkan eller andra olägenheter. Innehållet i 

tillståndet ska anpassas efter ansökan och de frågor som aktualiseras i målet.10  

Tillståndsvillkoren kan delas upp i två kategorier: allmänna och särskilda villkor. 

Det allmänna villkoret binder sökanden till alla åtaganden som gjorts i ansökan och 

under handläggningen av ansökan.11 De särskilda villkoren är mer preciserade och 

anger till exempel en gräns för utsläpp av ett visst ämne.12 De särskilda villkoren kan 

enligt 22:26 st. p. 6 MB formuleras som begränsningsvärden. Vanligtvis anges inte hur 

villkoret ska uppfyllas utan det står verksamhetsutövaren fritt att välja teknik och 

metod.13 I min framställning är det främst villkor formulerade som begränsningsvärden 

som är av intresse. Dessa villkor utformades fram till 2009 som antingen gränsvärden 

eller riktvärden. Skillnaden mellan gräns- och riktvärden beskrivs närmare nedan. 

 

2.3.2  Gräns- och riktvärden 

Enligt 22:25 st. 1 p. 6 MB ska ett tillstånd i förekommande fall innehålla villkor som 

reglerar utsläpp, begränsningsvärden och bästa möjliga teknik som behövs för att 

begränsa verksamhetens skadliga påverkan på miljön eller som annars behövs för att 

förhindra skadlig påverkan på omgivningen. Villkoren innehåller ofta 

begränsningsvärden som med angivande av ett momentanvärde eller tidsmedelvärde 

reglerar en verksamhets högsta tillåtna utsläpps- eller bullernivå.14  

 Begränsningsvärden kunde tidigare föreskrivas som antingen gränsvärde eller 

riktvärde. Båda värdena ska som huvudregel innehållas. Skillnaden mellan gräns- och 

riktvärden ligger i den rättsföljd som följer vid ett överskridande. Ett överskridande av 

                                                
9 Prop. 1997/98:45 del 1, s. 172.  
10 Prop. 1997/98:45 del 2, s. 246.  
11 Bjällås & Rahmn, Miljöskyddslagen, s. 119 f.  
12 Bjällås & Rahmn, Miljöskyddslagen, s. 119.  
13 Michanek & Zetterberg, Den svenska miljörätten, s. 257.  
14 Bengtsson, m.fl., Miljöbalken en kommentar, 22:25. 
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ett gränsvärde innebär direkt ett villkorsbrott som under vissa förutsättningar är 

straffrättsligt sanktionerat enligt reglerna om otillåten miljöverksamhet. Överskrids 

däremot ett riktvärde är verksamhetsutövaren skyldig att vidta åtgärder för att korrigera 

överskridandet och förhindra att ett överskridande upprepas. Först om 

verksamhetsutövaren underlåter att vidta åtgärder gör denne sig skyldig till en straffbar 

överträdelse av villkoret. 15  Riktvärdeskonstruktionen erbjuder därmed 

verksamhetsutövaren en viss bromssträcka innan en överträdelse resulterar i en 

straffrättslig sanktion.  

Riktvärdeskonstruktionen har förekommit i Koncessionsnämndens praxis sedan 

1981, då miljöskyddslagen skärptes. Skärpningen innebar att det så kallade 

kränkningsrekvisitet togs bort. Kränkningsrekvisitet förutsatte för straffbarhet, utöver 

att begränsningsvärdet överskridits, att villkorsbrottet innebar en kränkning av ”allmän 

eller enskild rätt”. Detta var mycket svårt att visa i det enskilda fallet, varför 

straffbestämmelserna uppfattades som tomma hot.16 När kränkningsrekvisitet togs bort 

blev samtliga villkorsöverträdelser direkt straffbara, något som verksamhetsutövarna 

uppfattade som betungande. För att lindra denna börda skapade KN 

riktvärdeskonstruktionen. Konstruktionen innebar att straffbarheten knöts till en 

underlåtelse att vidta åtgärder, istället för till själva överskridandet. Konstruktionen 

möjliggjorde också för tillsynsmyndigheten att avvakta med beslut om åtal skulle 

väckas eller inte.17   

 Enligt miljöbalkens motiv får riktvärden användas när det är lämpligt. Det kan 

vara lämpligt att använda riktvärden när ny teknik ska användas och det är svårt att 

avgöra vilken utsläppsbegränsning som är möjlig. Riktvärden bör dock alltid följas upp 

och ersättas med ett gränsvärde. Som huvudregel bör därmed riktvärden endast 

användas vid prövotidsförordnanden.18  

Under 2009 utmönstrade dock Mark- och miljööverdomstolen begreppen 

gränsvärde och riktvärde ur villkor formulerade som begränsningsvärden. Domstolen 

förklarade att villkor innehållandes begränsningsvärden ska vara klara och tydliga, det 

ska vara klarlagt att det finns konkreta åtgärder som tillståndshavaren kan vidta för att 

                                                
15 Bjällås, Miljöskyddslagen, s. 123. 
16 Prop. 1980/81:92, s. 49 f.  
17 Bjällås, Riktvärden – Nu utmönstrade för gott. 
18 Prop. 1997/98:45 del 1, s. 172.  
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klara begränsningsvärdet samt att ramen för kontrollen ska anges i villkoret.19 Ett 

överskridande av begränsningsvärdet innebär ett villkorsbrott som är straffrättsligt 

sanktionerat – dess rättsliga följd är således densamma som det ovan beskrivna 

gränsvärdet. Utmönstringen av begreppen gräns- och riktvärde behandlas utförligt i 

avsnitt 3. 

 

2.3.3  Vikten av tydliga villkor 

Tidigare har det konstaterats att de miljökrav som följer av miljöbalken preciseras i 

form av försiktighetsmått som införs i tillståndet i form av villkor. För att dessa 

försiktighetsmått ska få avsedd effekt krävs det att villkoren är tydliga. Villkoren har 

avgörande betydelse för tillsynen och möjligheten att påföra sanktionsavgift och straff 

men också för att tillståndshavaren själv ska kunna utveckla mål och medel för att följa 

upp sitt miljöarbete.20 Efterlevnaden av miljöbalken är beroende av att tillståndshavaren 

förstår syftet med reglerna och betydelsen av att de följs samt att det finns ett 

fungerande tillsynssystem som beivrar eventuella överträdelser.21 Därför ska villkoren 

vara konkreta och exakta. Tillståndet och dess villkor ska ha en så tydlig avgränsning att 

det objektivt går att fastställa när en överträdelse har skett.22   

Både tillsynsmyndigheten och tillståndshavaren har ett intresse av att tillståndet 

och villkoren är tydliga. En framsynt tillståndshavare kan med ledning av villkoren 

skaffa sig en uppfattning om vad som förväntas av verksamheten och därigenom 

utforma mål och interna rutiner för att klara miljökraven. Detta förväntas också av 

tillståndshavaren. Genom reglerna om egenkontroll har ett stort ansvar för tillsynen 

lagts på tillståndshavaren. Att denne är införstådd med de miljökrav som ställs på 

verksamheten är således en förutsättning för en fungerande tillsyn. Samtidigt måste 

egenkontrollen kontrolleras och vid överträdelser sanktioneras. Tydliga villkor 

underlättar denna tillsyn. Vikten av tydliga villkor är således av godo för ”båda sidor” 

samt fundamentalt för att miljöbalkens miljömål ska få genomslag. Trots detta bör 

motivuttalandet i vissa fall ses som en målsättning snarare än ett krav. Det är inte 

                                                
19 MÖD 2009:2.  
20 Prop. 1997/98:45 del 1, s. 171. 
21 Prop. 1997/98:45 del 1, s. 172.  
22 Prop. 1997/98:45 del 1, s. 171 f. 
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möjligt, eller lämpligt, att för alla situationer författa knivskarpa villkor. Denna fråga 

diskuteras ytterligare i avsnitt 5.2.  

 

2.3.4  Kontrollvillkor och kontrollprogram 

Detaljerade regler för kontrollen av villkoret regleras vanligen i ett kontrollprogram. 

Kontrollprogrammet utformas av tillsynsmyndigheten och reglerar t.ex. vilken 

mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod som ska användas vid kontroll av 

verksamheten. 23  Tillståndsmyndigheten kan välja att reglera dessa frågor direkt i 

tillståndet. Med hänsyn till den omständliga procedur som en ändring av ett tillstånd och 

dess villkor innebär har det ansett vara praktiskt att närmare reglera kontrollen utanför 

tillståndet. På så vis kan dessa bestämmelser ändras utan att själva tillståndet behöver 

ändras. Reglering av kontroll behandlas ytterligare i avsnitt 3.5.  

 

2.4   Tillsyn  

En effektiv tillsyn är viktig för genomförandet av miljöbalkens miljömål. Tillsynen 

regleras främst i 26 kap. MB och i förordning (1998:901) om verksamhetsutövare 

egenkontroll (FVE).  

  För att möjliggöra en effektiv tillsyn har lagstiftaren försett tillsynsmyndigheten 

med ett antal rättsliga verktyg. Ett sådant verktyg är möjligheten att enligt 26:9 MB 

meddela föreläggande eller förbud. Föreläggande eller förbud används för att frammana 

en ändring hos en verksamhetsutövare som överträder miljöbalkens regler eller annan 

miljörättslig lagstiftning. Förelägganden kan även användas för att genomdriva 

efterlevnad av domar eller andra beslut som meddelats med stöd av miljöbalken. 

Förelägganden kan enligt 26:14 förenas med vite. Som huvudregel är det dock inte 

möjligt att utfärda förbud eller förelägganden mot en verksamhet som erhållit tillstånd. 

Ett tillstånds rättskraft skyddar således verksamhetsutövaren från att ett senare 

föreläggande eller förbud skärper de mot tillståndshavaren riktade miljökraven. 

 En viktig del av tillsynssystemet är verksamhetsutövarens egenkontroll. 

Egenkontrollen följer av 26:19 MB och innebär att den som bedriver verksamhet eller 

vidtar åtgärder som kan medföra olägenheter för människors hälsa eller påverkan på 

                                                
23 Michanek & Zetterberg, Den svenska miljörätten, s. 258. 
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miljön är skyldig att fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka 

eller förebygga negativa verkningar. Huvudansvaret för egenkontrollen vilar på 

verksamhetsutövaren, som i sin tur kontrolleras av tillsynsmyndigheten. Det är 

verksamhetsutövarens skyldighet att se till att miljöbalkens regler följs och att villkor 

meddelade i tillstånd efterlevs.24 Ett stort ansvar för verksamhetens efterlevnad av 

miljöbalken ligger därmed på verksamhetsutövaren. Detta har ansetts lämpligt eftersom 

det är verksamhetsutövaren som har störst kunskap om verksamheten och dess 

verkningar.25  Missköter verksamhetsutövaren egenkontrollen är tillsynsmyndigheten 

skyldig att ingripa enligt 26:1. En väl genomförd egenkontroll underlättar 

tillsynsmyndighetens kontroll av verksamheten.26 

Utöver egenkontrollen är verksamheter som omfattas av tillstånds- och 

anmälningsplikt skyldiga att årligen lämna in en miljörapport. Kravet stadgas i 26:20 

MB och syftar till att förstärka egenkontrollen, förbättra myndigheternas insyn och 

tillgodose informationsbehov hos andra intressenter.27  

 Slutligen är tillsynsmyndigheten skyldig att anmäla misstänkta miljöbrott. 

Anmälningsskyldigheten följer av 26:2 MB och innebär att polis- och åklagarmyndighet 

ska informeras om tillsynsmyndigheten misstänker att en verksamhetsutövare bryter 

mot de skyldigheter som följer av miljöbalken.  

 

2.5   Sanktioner 

Handlande i strid med miljöbalken sanktioneras genom förvaltningsrättsliga sanktioner 

enligt främst 24 kap. MB samt av straffrättsliga sanktioner enligt 29 kap. För min 

framställning är främst de sanktioner som aktualiseras vid en villkorsöverträdelse av 

intresse.  

De förvaltningsrättsliga sanktioner som främst blir aktuella vid en 

villkorsöverträdelse är omprövning eller återkallelse av tillståndet och dess villkor. 

Enligt 24:5 p. 4 MB får tillståndsmyndigheten ompröva tillstånd samt ändra eller 

upphäva ett villkor om verksamhetsutövaren bryter mot meddelade tillstånd eller villkor. 

Enligt 24:3 p. 2 får tillståndsmyndigheten helt eller delvis återkalla tillstånd om 
                                                
24 Prop. 1997/98:45 del 2, s. 279.  
25 Prop. 1997/98:45 del 2, s. 279 f. 
26 Michanek & Zetterberg, Den svenska miljörätten, s. 412. 
27 Prop. 1997/98:45 del 2, s. 280.   
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tillståndet eller däri meddelat villkor inte följs och avvikelsen inte är av ringa betydelse. 

Återkallelse bör som huvudregel ske i sista hand efter att andra sätt att åstadkomma 

rättelse visat sig vara resultatlösa.28 

Att överträda ett villkor är även straffrättsligt sanktionerat enligt bestämmelsen 

om otillåten miljöverksamhet i 29:4 MB. Överträds t.ex. ett begränsningsvärde 

föreskrivet i ett villkor är 29:4 tillämplig. För straffbarhet krävs att handlingen skett 

uppsåtligen eller genom oaktsamhet samt att handlingen inte är att bedöma som ringa. 

Enligt 29:11 anses en handling vara ringa om överträdelsen framstår som obetydlig med 

hänsyn till det intresse som straffbestämmelsen avser att skydda. Vid en 

sammanvägning av omständigheterna är det endast bagatellartade förseelser som 

undantas från straffansvar.29 

                                                
28 Bengtsson, m.fl., Miljöbalken en kommentar, 24:3. 
29 Prop. 1997/98:45 del 1, s. 530.  
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3  Utmönstringen av riktvärdeskonstruktionen 

3.1   Inledning 

Villkor innehållande begränsningsvärden kunde tidigare formuleras som gränsvärden 

och riktvärden. Under 2009 började dock Mark- och miljööverdomstolen utmönstra 

begreppen gränsvärde och riktvärde. Domstolen hade uppmärksammat en oroande 

utveckling där riktvärden föreskrevs allt mer frekvent samt att tillämpningen var 

oenhetlig. Dessutom bedömdes riktvärdeskonstruktionen som sådan vara rättsosäker. 

Detta riskerade enligt domstolen att leda till att tillståndssystemet skulle förlora sin 

styrande effekt.  

Praxisändringen innebär att villkor som föreskriver begränsningsvärden inte 

längre ska formuleras som gräns- eller riktvärde. Istället ska det endast begreppet 

begränsningsvärde användas. Begränsningsvärdet får som huvudregel inte överskridas. 

Kontroll och utvärdering av begränsningsvärdet regleras enligt kontrollvillkor som 

föreskrivs i tillståndet. Dessa kontrollvillkor ska åtminstone reglera ramen för 

kontrollen. 

Detta avsnitt syftar i första hand till att utreda vilka skäl som låg bakom 

utmönstringen av riktvärdeskonstruktionen. Med ledning av dessa skäl ifrågasätts delar 

av domstolens resonemang. Detta sker löpande samt i avsnitt 5 där argument för en 

legitimering av riktvärdeskonstruktionen framförs. Skälen till utmönstringen ligger även 

till grund för utformningen av den alternativa riktvärdeskonstruktionen som presenteras 

i avsnitt 6. Avsnittet syftar även till att utreda frågan om kontrollbestämmelser bör 

regleras i ett kontrollprogram eller med hjälp av kontrollvillkor.   

Avsnittet inleds med en analys av NJA 2006 s. 310. I detta avgörande 

underkände HD ett otydligt villkor med hänvisning till kravet på rättssäkerhet. Därefter 

följer referat av två avgöranden från MÖD där processen med att utmönstra 

riktvärdeskonstruktionen inleds. Sedan analyseras de skäl som ligger till grund för 

domstolens praxisändring samt frågan om kontrollbestämmelsernas reglering i 

kontrollprogram eller i kontrollvillkor. 
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3.2   Ett oprecist tillståndsvillkor bedöms vara rättsosäkert 

I NJA 2006 s. 310 konstaterade HD att ett villkor i ett miljötillstånd var oprecist och 

därmed rättsosäkert.30. Frågan rörde ett villkor som stadgade att ett bolag i den 

industriella processen inte fick använda sådana råvaror eller kemikalier för vilka det 

saknades dokumenterad kunskap om risken för hälso- och miljöskador. Aktuellt villkor 

var således inte formulerat som ett begränsningsvärde utan var ett villkor som föreskrev 

vissa kunskapskrav. Bolaget motsade sig villkorsutformningen och menade att det var 

olämpligt att i villkoret reglera kunskapskrav och produktval. Kunskapskrav finns 

annars reglerat i miljöbalkens allmänna hänsynsregler i 2 kap. MB och preciserat i 14:7. 

Kunskapskravet kan genomdrivas med hjälp av vite men är till skillnad från en 

villkorsöverträdelse inte straffsanktionerad.  

 Domstolen framhöll att villkoret uppfyllde ett angeläget syfte. Detta måste dock 

ställas mot det krav på rättssäkerhet som följer av att en överträdelse av tillståndsvillkor 

är förenade med stränga sanktioner. I det följande citeras domstolens huvudsakliga 

resonemang:  

”Mot detta skall ställas det krav på rättssäkerhet som följer av att tillståndsvillkor är 
förenade med stränga sanktioner. En överträdelse kan enligt 24 kap. 3§ första stycket 2 
medföra att tillståndet återkallas och den som med uppsåt eller oaktsamhet bryter mot 
ett villkor döms enligt 29 kap. 4 § andra stycket för otillåten miljöverksamhet till böter 
eller fängelse i högst två år. Med hänsyn härtill skall villkor utformas så att de kan 
utgöra grund för att konstatera om en överträdelse har begåtts och i så fall också kan 
ligga till grund för påföljder enligt sanktionssystemet. Villkoret i Miljööverdomstolens 
dom inger betänkligheter från denna synpunkt. I uttrycket ”dokumenterad kunskap” 
saknas varje precisering beträffande kvalitet och kvantitet. Tillståndshavaren kan inte av 
villkoret utläsa hur djupgående kunskaper som krävs eller hur de skall vara 
dokumenterade. Det går alltså inte att av villkoret konstatera om en överträdelse har 
begåtts.”31 
 

Avslutningsvis framhåller domstolen att villkoret efter en omformulering kan uppfylla 

kravet på rättsäkerhet. Målet återförvisades i denna del till Miljööverdomstolen.  

 I det aktuella fallet har domstolen bedömt huruvida villkoret enligt allmänna 

rättsgrundsatser var rättssäkert. Villkorets förenlighet med miljöbalkens förarbeten eller 

tillstånds- och villkorssystem har däremot inte bedömts. Detta är viktigt att hålla i 

minnet vid läsning av avsnitt 3.4 nedan. Min mening är nämligen att det uppstår 

olyckliga resultat när HD:s rättssäkerhetskrav förs in i miljöbalkens systematik utan 

någon ”översättning” eller annan begränsning.  
                                                
30 NJA 2006 s. 310. 
31 NJA 2006 s. 325.  
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Referenten Munck, idag hovrättsråd i Mark- och miljööverdomstolen, kom till en annan 

slutsats. Kanske anade han vilka problem HD:s rättssäkerhetskrav kunde medföra? 

Munch anför: 

”Bolagets oro för att villkoret skall bli orimligt att uppfylla måste tas på allvar. Villkoret 
är generellt utformat och ger föga ledning beträffande vad som mer konkret krävs av 
bolaget i varje situation. Ett villkor av förevarande slag måste emellertid, liksom 
lagstiftningen på området, utformas generellt för att fylla sin funktion. Viss ledning vid 
tolkningen av villkoret ges i Miljööverdomstolens domskäl. Naturvårdsverkets ovan 
redovisade skäl till att de föreslagit ett kunskapsvillkor kan också tjäna till viss ledning. 
Huvudansvaret för att bolaget inte skall belastas med onödiga utredningar och 
opåkallade driftstopp ligger hos tillsynsmyndigheten. Länsstyrelserna i landet har i 
denna egenskap under hand byggt upp en betydande kompetens på det miljörättsliga 
området och kontakten mellan länsstyrelserna och de större företagen är i allmänhet god. 
En länsstyrelses beslut i ett tillsynsärende kan också överklagas till miljödomstol. HD 
bedömer därför risken för att kunskapsvillkoret skall få orimliga konsekvenser för 
bolaget som liten.”32 

 

Munck menar att villkor enligt miljöbalken ibland måste utformas generellt för att fylla 

sin funktion. Därmed kan det ibland vara lämpligt att kravet på rättssäkerhet får stå 

tillbaka i avvägning mot andra intressen; i detta fall intresset av att formulera effektiva 

villkor till skydd för miljön. Muncks mer funktionella rättssäkerhetskrav kan sägas ligga 

till grund för den senare diskussionen i avsnitt 5. Särskilt vid diskussionen om huruvida 

riktvärdeskonstruktionen är så rättsosäker att det är klandervärt hämtas inspiration från 

Muncks funktionella rättssäkerhetskrav.33    

 

3.3  Begreppen gränsvärde och riktvärde utmönstras  

3.3.1  MÖD 2009:2 – Kalmar Industries 

MÖD 2009:2 berörde frågan huruvida ett bullervillkor skulle föreskrivas som ett 

riktvärde – vilket verksamhetsutövaren och mark- och miljödomstolen förespråkat – 

eller som ett gränsvärde.34 Bolaget menade att det på grund av omkringliggande 

ljudkällor var komplicerat att mäta bullernivåerna, att verksamhetens bullerbidrag låg 

under Naturvårdsverkets riktlinjer samt att det var orimligt strängt att kräva att 

verksamheten stoppades om en oförutsedd händelse skulle inträffa. Med ledning av 

detta ansåg bolaget att villkoret även i fortsättningen skulle formuleras som ett riktvärde.  

                                                
32 NJA 2006 s. 322 f.  
33 Se avsnitt 5.4.  
34 MÖD 2009:2. 
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Mark- och miljööverdomstolen konstaterade inledningsvis att riktvärdeskonstruktionen 

kan ge intryck av att det var tillåtet att överskrida begränsningsvärdet om 

verksamhetsutövaren därefter vidtar någon åtgärd för att undvika ett upprepande. 

Domstolen påpekade även att användningen av riktvärden blivit allt mer frekvent och 

att myndigheterna tycktes sakna en enhetlig uppfattning om när riktvärden ska användas. 

Avseende villkorets utformning hänvisade domstolen till NJA 2006 s. 310 och 

anförde:  

”Ett villkor måste också vara så utformat att det inte råder någon tvekan om vad som 
krävs av tillståndshavaren. Det ska gå att objektivt fastställa när en överträdelse har 
skett. Vikten av klara och tydliga villkor har understrukits av Höga domstolen i 
rättsfallet NJA 2006 s. 310.”35  
 

Med följande motivering slog domstolen fast att riktvärden inte var tillräckligt precisa 

och därmed rättsosäkra:   
”Riktvärdeskonstruktionen som sådan ger inte svar på frågan inom vilken tid 
tillståndshavaren ska börja vidta åtgärder eller inom vilken tid åtgärderna ska ha sådan 
effekt att värdet innehålls. Konstruktionen kan inte anses så konkret och exakt att det 
objektivt går att konstatera om en överträdelse har begåtts. Riktvärdeskonstruktionen 
uppfyller därmed inte det krav på rättssäkerhet som följer av att tillståndsvillkor är 
förenade med stränga sanktioner.”36  

 

Slutligen förklarade domstolen att precisa villkor är en förutsättning för att systemet 

med tillståndsprövning och villkor ska ha den styrande effekt som det är avsett att ha:  
”De krav på rättssäkerhet som sålunda gör sig gällande när ett villkor fastställs innebär 
att det inte får råda någon tvekan om innebörden av villkoret, varken från 
tillståndshavarens sida, som har att följa villkoret, eller från tillsynsmyndighetens sida 
som har att kontrollera efterlevnaden (26 kap. 1§). Även tillståndsmyndigheten måste 
ha klart för sig innebörden av villkoret och den kontroll som behövs för att kunna föra 
avvägningar enligt 2 kap. 3 och 7§§. Villkoren måste formuleras med dessa 
utgångspunkter, annars är risken att systemet med tillståndsprövning och 
villkorsskrivning inte får den styrande effekt det är avsett att ha, och att det på nytt 
uppstår den situation som rådde i slutet på 1970-talet, då begränsningsvärden i många 
fall uppfattades som målsättningar och efterlevnaden var dålig.”37 

 

Därmed beslutade domstolen att begreppen gränsvärde och riktvärde skulle utmönstras 

ur villkor som innehåller begränsningsvärden. Fortsättningsvis skulle endast begreppet 

begränsningsvärde användas. Detta värde får som huvudregel inte överskridas. Villkoret 

ska vara klart och tydligt och det ska vara klarlagt att det finns konkreta åtgärder som 

tillståndshavaren kan vidta för att klara begränsningsvärdet. Villkoret nyanseras genom 

                                                
35 MÖD 2009:2.  
36 MÖD 2009:2.  
37 MÖD 2009:2.  



 
 

 

26 

kontrollbestämmelser. Åtminstone ramarna för kontrollen ska föreskrivas direkt i 

villkoret. Detta ligger enligt domstolen i linje med det dåvarande IPPC-direktivet och 

hur villkorsskrivning genomförs i övriga EU.  

Således tog domstolen bort ordet riktvärde i det aktuella villkoret och införde 

istället ett andra stycke som föreskrev hur kontrollen av villkoret skulle ske. Den 

aktuella verksamhetens bullernivåer ansågs inte vara av allvarligt slag utan bedömdes 

vara normala för en industriell verksamhet. Med ledning av detta beslutade domstolen 

att kontroll av bullernivåerna skulle ske genom närfältsmätningar och beräkningar samt 

att kontroll skulle ske så snart det skett förändringar i verksamheten som kan påverka 

bullernivån, dock minst vart tredje år. Om tillsynsmyndigheten upptäcker att 

begränsningsvärdet har överskridits ska detta anmälas till polis- och åklagarmyndighet i 

enligt med 26:2 MB.   

Exakt samma formuleringar och argumentation framfördes i MÖD 2009:9 där 

domstolen avgjorde frågan om utformningen av villkor som reglerade vissa utsläpp av 

metaller.38   

 

3.3.2  MÖD 2009:49 – Knauf Danogips 

Ett bolag som tillverkade kartong ansökte om tillstånd att från sin verksamhet släppa ut 

en organisk substans, mätt som COD, i Göta älv.39 Frågan i målet var dels vilka 

utsläppsnivåer som skulle gälla, dels hur villkorsbegränsningen skulle utformas. 

Miljödomstolen hade föreskrivit ett villkor om 1100 kg/dygn utformat som ett riktvärde. 

Bolaget överklagade villkoret och menade att värdet var långt under de nivåer som 

ansågs vara BAT för ”special paper mills”, att det saknades skäl att i aktuellt fall 

föreskriva extra stränga villkor och att bolaget var tvungna att bygga ut sin 

reningsanläggning för att klara det föreskrivna värdet. Bolaget yrkade i första hand att 

villkoret skulle upphävas och frågan om utsläpp av COD skulle skjutas upp och i andra 

hand att villkoret skulle utformas som ett månadsmedelvärde och riktvärde om 1600 

kg/dygn. I tredje hand yrkade bolaget att villkoret skulle utformas som dels ett 

månadsmedelvärde och riktvärde om 1370 kg/dyn, dels som ett årsmedelvärde och 

gränsvärde om 1600 kg/dygn. Det tredje yrkandet är ett så kallat ”Knauf-villkor”.  

                                                
38 MÖD 2009:9.  
39 MÖD 2009:49. 
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Domstolen konstaterade inledningsvis att det inte finns några skäl att föreskriva en lägre 

utsläppsnivå än 1600 kg/dygn. Detta värde motsvarar den nivå som bolaget i sitt 

andrahandsyrkande föreslagit som månadsmedelvärde och riktvärde och i sitt 

tredjehandsyrkande som årsmedelvärde och gränsvärde. Domstolen föreskrev ett 

utsläppsvärde formulerat som begränsningsvärde och månadsmedelvärde om 1600 

kg/dygn. Villkoret ska kontrolleras genom kontinuerlig tids- eller flödesstyrd 

provtagning. 

Domstolen avslutar med att konstatera att det - förutom den straffrättsliga 

påföljden - inte är så stora skillnader mellan de rättsföljder som följer av ett 

överskridande av ett gränsvärde respektive ett riktvärde:  
”Vid bedömning av vilken typ av föreskrifter som är strängast, måste det också tas i 
beaktande att skillnaden i betydelse mellan riktvärde och gränsvärde även enligt tidigare 
praxis inte är så stor som ibland görs gällande, då fokus ofta lagts på straffpåföljden vid 
ett överskridande. I själva verket får inget av värdena överskridas och överskridanden 
kan i båda fallen utlösa krav på åtgärder.”40 

 

Därefter konstaterade domstolen att ett överskridande i båda fallen kan följas av ett 

föreläggande, omprövning eller återkallelse av tillståndet och dess villkor. 

Avslutningsvis anförde domstolen:  
”De påföljder i form av krav på åtgärder eller förbud som kan aktualiseras är således 
stränga och de gäller både vid överskridanden av riktvärden och gränsvärden. En 
fokusering på enbart den straffrättsliga påföljden kan således ge en felaktig bild av att 
det skulle vara stora skillnader i påföljder mellan rikt- och gränsvärden.”41  

 

3.4  Riktvärden och rättssäkerhet  

3.4.1  Problem när HD:s rättssäkerhetskrav överförs till miljöbalken 

Som beskrivits ovan underkände HD i NJA 2006 s. 310 ett otydligt tillståndsvillkor med 

hänvisning till kravet på rättssäkerhet. I avgörandet uttalar domstolen att ett villkor ska 

vara utformat så att det kan utgöra grund för att konstatera om en överträdelse har 

begåtts och i så fall också kunna ligga till grund för påföljder enligt sanktionssystemet. 

Uppfyller inte villkoret detta krav är villkoret, med hänsyn till de stränga sanktioner 

som följer av ett överskridande, inte rättssäkert.42 I aktuellt fall var den oprecisa 

formuleringen inte intagen i ett villkor formulerat som begränsningsvärde. Det var 

                                                
40 MÖD 2009:49.  
41 MÖD 2009:49. 
42 NJA 2006 s. 310, s. 325. 



 
 

 

28 

således varken ett riktvärdes- eller gränsvärdesvillkor som prövades. Inget i domen 

tyder dock på att det fastslagna rättssäkerhetskravet inte ska gälla alla tillståndsvillkor. 

Det är däremot tveksamt om HD beaktat den betydelse som detta rättssäkerhetskrav 

skulle få på tillståndsskrivningen samt att det troligtvis innebär att det vanligt 

förekommande ”allmänna villkoret” underkänns.  

I MÖD 2009:2 beslutar MÖD med hänvisning till NJA 2006 s. 310 att 

riktvärdeskonstruktionen inte kan anses så konkret och exakt att det objektivt går att 

konstatera om en överträdelse har begåtts eftersom konstruktionen inte anger inom 

vilken tid tillståndshavaren ska börja vidta åtgärder eller inom vilken tid åtgärderna 

ska ha sådan effekt att värdet innehålls. På grund av denna brist på information menar 

domstolen att riktvärdeskonstruktionen inte uppfyller det rättssäkerhetskrav som gäller 

för tillståndsvillkor och som fastslagits i NJA 2006 s. 310. De fortsätter sedan med att 

förklara att detta rättssäkerhetskrav innebär att det inte får råda någon tvekan om 

innebörden av villkoret, varken från tillståndshavarens sida, som ska följa villkoret, 

eller från tillsynsmyndighetens sida som ska kontrollera efterlevnaden av villkoret. 

Därefter konstateras att villkor måste utformas utifrån dessa utgångspunkter för att 

systemet med tillståndsprövning och villkorsskrivning ska få den styrande effekt som 

den är avsedd att ha.43   

Avgörandet innebär att MÖD omsätter det rättssäkerhetskrav som HD slagit fast 

i NJA 2006 s. 310. Att föra in detta rättssäkerhetskrav utan någon ”översättning” eller 

begränsning (t.ex. att det endast ska gälla tillståndsvillkor formulerade som 

begränsningsvärden) leder till ett olyckligt och konstigt resultat. Det rättssäkerhetskrav 

som HD utformade i NJA 2006 s. 310 var visserligen skrivet med hänsyn till 

miljöbalkens system. Däremot var det inte anpassat efter miljöbalkens system utan 

beslutades med hänsyn till allmänna rättsgrundsatser. När MÖD för in detta 

rättssäkerhetskrav i miljöbalkens system uppstår problem. Ett exempel på detta är att det 

vanligt förekommande ”allmänna villkoret” och alla andra villkor som inte är ”konkreta 

och exakta” bör underkännas med hänvisning till kravet på rättssäkerhet.  

Men är detta en lämplig tolkning? Har domstolen genom uttalandena i MÖD 

2009:2 skapat ett precisionskrav som underkänner alla villkor som inte är knivskarpa 

med hänvisning till att de inte är rättssäkra? Ska endast de villkor som kan preciseras i 
                                                
43 Formuleringarna är snarlika de formuleringar som används i miljöbalkens förarbeten, 
jfr Prop. 1997/98:45 del 1, s. 170. 
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form av begränsningsvärden eller som kan anges i exakta skyldigheter accepteras? Eller 

ska det göras åtskillnad mellan olika villkor så att olika grad av precision krävs 

beroende på villkorstyp? Endast genom en sådan åtskillnad kan de – numera rättssäkra – 

tillståndsvillkoren innehållande begränsningsvärden samsas med de oprecisa ”allmänna 

villkoren”. En sådan åtskillnad tycks sakna stöd i både lag och förarbete. Kort sagt; det 

går inte att med enbart argumentet ”rättssäkerhet” förklara varför MÖD utmönstrade 

riktvärdeskonstruktionen. Nej, istället för att fastna på vad som är rättssäkert eller inte 

bör vi istället fråga oss vad domstolen ville uppnå med utmönstringen av riktvärden?   

 

3.4.2  Vad ville MÖD uppnå med utmönstringen? 

Efter att ha konstaterat att riktvärdeskonstruktionen inte uppfyller det krav på 

rättssäkerhet som gäller för tillståndsvillkor, slår domstolen fast att villkor ska utformas 

så att de kan utgöra grund för att konstatera om en överträdelse har begåtts och i så fall 

kunna ligga till grund för påföljder enligt sanktionssystemet. Riktvärdeskonstruktionens 

bristande precision innebär att det är svårt att konstatera när en överträdelse har skett. 

Ett sådant villkor blir svårt att kontrollera och efterleva. Det råder även osäkerhet 

beträffande riktvärdens rättsliga status samtidigt som riktvärden börjat föreskrivas 

alltmer frekvent och oenhetligt. Domstolen menar att en fortsatt användning av 

riktvärdeskonstruktionen därmed riskerar att leda till att systemet med 

tillståndsprövning och villkorsskrivning inte får den styrande effekt som avsetts. Detta 

kan leda till att begränsningsvärdet i dessa villkor uppfattas som målsättningar snarare 

än som gränser. Detta riskerar att sluta i den situation som rådde på 70-talet, då 

efterlevnaden av tillståndsvillkor var bristfällig. Sammanfattningsvis kan det 

konstateras att domstolen ville uppnå tydlighet och klarhet. Detta krav ansågs 

nödvändigt för att stävja en negativ utveckling av villkorsskrivandet.44  

I miljöbalkens förarbeten stadgas att tillståndets och villkorets utformning har 

avgörande betydelse för möjligheterna att utöva en effektiv tillsyn, genomföra 

eventuella sanktioner samt för utövandet av tillståndshavarens egenkontroll. Villkoren 

ska vara konkreta och exakta; omfattningen av tillståndet ska ha en tydlig avgränsning 

så att det objektivt går att fastställa när en överträdelse har skett. 45 Syftet med tydliga 

                                                
44 Bjällås, Riktvärden – Nu utmönstrade för gott. 
45 Prop. 1997/98:45 del 1, s. 171. 
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villkor är därmed främst att möjliggöra en fungerande egenkontroll och tillsyn samt vid 

behov kunna tillgripa sanktioner. Systemet med tillståndsprövning och 

villkorsskrivning är ett styrmedel som syftar till att uppnå miljöbalkens mål om 

miljöskydd. För att detta styrmedel ska fungera måste ovanstående kontrollsystem 

innefattande egenkontroll, tillsyn och sanktionssystem fungera effektivt.  

Den utmönstring av riktvärden som skedde i MÖD 2009:2 kan därmed ses som 

ett försök av domstolen att närma dagens villkorsskrivning till de krav på precision som 

framgår av miljöbalkens förarbeten och som är en förutsättning för att systemet med 

tillståndsprövning och villkorsskrivning ska fungera. MÖD:s slutsats är visserligen i 

linje med det prejudicerande uttalande som NJA 2006 s. 310 innebär. Enligt min 

mening hade dock förarbetsuttalandena och den stora betydelse som villkorens 

utformning har för systemet med egenkontroll, tillsyn och sanktioner varit tillräckliga 

skäl för att motivera en diskussion om utmönstring. Därigenom hade domstolen 

undvikit att blanda in det rättssäkerhetsbegrepp som HD – förmodligen omedvetna om 

dess effekter – formulerat i NJA 2006 s. 310. Som ovan visat tenderar 

rättssäkerhetsdiskussionen att resultera i en rundgång där delar av dagens vedertagna 

tillståndsvillkor underkänns ”av bara farten”, något som knappast kan ha varit 

domstolens mening. Sammanfattningsvis synes motiven till utmönstringen varit goda – 

utmönstringen behövdes för att systemet med egenkontroll, tillsyn och eventuella 

sanktioner skulle fungera. Däremot kan det ifrågasättas om diskussionen om 

rättssäkerhet var lämplig. I det följande ska det precisionskrav som domstolen 

formulerade beskrivas närmare. 

 

3.4.3  Precisionskravets innebörd 

Det precisionskrav som formulerades i MÖD 2009:2 är till följd av kravet på 

rättssäkerhet relativt högt ställt. Precisionskravet innebär att det objektivt ska gå att 

fastställa om en överträdelse har skett. Detta precisionskrav är enligt domstolen ett 

måste för att uppfylla kravet på rättssäkerhet då en överträdelse av villkoren följs av 

stränga sanktioner. Riktvärdeskonstruktionen uppfyller inte detta höga precisionskrav 

eftersom det inte går att objektivt fastställa om en överträdelse har skett. Utmönstringen 

av riktvärden beror således på att dess formulering inte är tillräckligt precis för att vara 

rättssäker. Detta precisionskrav är utformat med hänsyn till att alla villkorsöverträdelser 
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ska sanktioneras. Särskilt viktigt torde kravet på rättssäkerhet – och därmed kravet på 

precision – vara avseende de straffrättsliga sanktionerna.46 Precisionskravets syfte är 

även i linje med domstolens vilja att skapa tydliga och klara villkor; en vilja som har 

stöd i miljöbalkens förarbeten. 

Trots detta kan det enligt min mening finnas tillfällen då intresset av 

rättssäkerhet bör stå tillbaka till fördel för andra viktiga intressen; t.ex. intresset av att 

föreskriva låga och för miljöskyddet effektiva begränsningsvärden. Detta kan ske på två 

sätt. Ett alternativ är att ifrågasätta om riktvärdeskonstruktionens formulering är så 

rättsosäker att den kan betraktas som klandervärd – eller om intresset av rättssäkerhet 

bör stå tillbaka något till fördel för intresset av att föreskriva låga och effektiva 

begränsningsvärden. Tesen bygger på att villkoret bör läsas tillsammans med de 

omkringliggande reglerna i miljöbalken. Läses villkoret tillsammans med främst 

bestämmelserna om egenkontroll tecknas nämligen en tydligare bild av de skyldigheter 

som följer av villkoret. En sådan tolkning hämtar viss inspiration från Muncks 

uttalanden i NJA 2006 s. 310.47 Tesen utreds i avsnitt 5.4.  

Det andra alternativet handlar inte så mycket om att sänka rättssäkerhetskravet i 

sig, utan snarare om att minska behovet av det. Som ovan konstaterats är 

precisionskravet strängt eftersom det vid en överträdelse följer stränga sanktioner. I 

avsnitt 5.3 ifrågasätts därför om alla villkorsöverträdelser måste vara straffrättsligt 

sanktionerade. Utan detta krav torde nämligen rättssäkerhetskravet och därmed 

precisionskravet kunnat sättas något lägre och därmed åter tillåta en 

riktvärdeskonstruktion.  

 

3.5  Reglering av kontroll; kontrollvillkor eller kontrollprogram? 

3.5.1  Ett nyanseringsbehov uppstår när gräns- och riktvärden utmönstras 

Som beskrivits i avsnitt 2.3.4 har bestämmelser om kontroll främst reglerats i ett 

kontrollprogram som villkoret hänvisat till. Det har ansetts praktiskt att reglera 

kontrollen utanför villkoret för att dels avlasta tillståndsprövningen, dels kunna ändra 

formerna för kontrollen utan att behöva ändra tillståndet enligt 24 kap. MB. Det bör 

poängteras att en användning av kontrollprogram respektive kontrollvillkor inte i sig 
                                                
46 I avsnitt 5.3.3 förklaras detta närmare.  
47 Se avsnitt 3.2.  
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innebär ett hinder för en användning av riktvärdeskonstruktionen. Frågan är dock 

central i MÖD 2009:2 samt berör alla villkor formulerade som begränsningsvärden; 

med hänsyn till detta har frågan om var kontrollbestämmelsernas ska regleras beretts 

plats i framställningen.  

 När begreppen gräns- och riktvärde utmönstrades återstod endast begreppet 

begränsningsvärde. Domstolen insåg att det skulle innebära svårigheter att reglera alla 

villkor – oavsett dess miljöpåverkan – på samma sätt. För att nyansera 

begränsningsvärdet beslutades att vissa föreskrifter om kontroll skulle föreskrivas direkt 

i tillståndet, som kontrollvillkor, istället för i ett kontrollprogram. 48 Tidigare kunde 

denna nyansering ske genom användning av gränsvärden och riktvärden. En verksamhet 

som innebar en allvarligare miljörisk kunde regleras med hjälp av gränsvärden medan 

riktvärden kunde användas för verksamheter med mindre miljöpåverkan, vid situationer 

där kontroll var svår eller orimligt dyr att kontrollera samt för att föreskriva 

funktionskrav som syftade till att reningsutrustning drevs på ett så effektivt sätt som 

möjligt.49 Sammanfattningsvis kan därmed sägas att nyanseringsbehovet till stor del har 

uppstått genom utmönstringen av begreppen gräns- och riktvärde.  

 Domstolen menar att kontrollvillkor erbjuder en möjlighet att nyansera 

villkorets betydelse i sakligt hänseende. En ordning där ramarna för kontrollen 

föreskrivs direkt i tillståndet ansågs även främja rättssäkerheten samtidigt som det 

överensstämde med det då gällande IPPC-direktivet50 och i övrigt var i linje med hur 

villkor författades i stora delar av EU. Enligt domstolen innebär kontrollvillkor således 

ytterligare två fördelar; bättre överenstämmelse med EU-rätten (främst IPPC-direktivet) 

samt ökad precision vilket bidrar till ökad rättssäkerhet.51  

 Med anledning av uppsatsens frågeställning utreds endast det sistnämnda 

påståendet; frågan om kontrollvillkor innebär en ökad rättssäkerhet. Domstolens 

resonemang om att kontrollvillkor innebär en bättre överenskommelse med IPPC-

direktivet är en intressant fråga som lett till viss kritik. Främst handlar kritiken om att 

domstolen inte förhållit sig till sin tidigare praxis.52 Frågan är dock främst intressant för 

                                                
48 MÖD 2009:2.  
49 Naturvårdsverkets yttrande i MÖD 2009:2, Dnr 546-3226-07 Rm, s. 5 ff.  
50 Rådets direktiv 96/61/EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att 
förebygga och begränsa föroreningar. 
51 MÖD 2009:2.  
52 Naturvårdsverkets yttrande i MÖD 2009:49, Dnr 611-1501-09 Rm, s. 6 
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en diskussion som syftar till att ifrågasätta om kontrollvillkor som sådana är nödvändiga. 

Med anledning av att ett krav på kontrollvillkor i sig inte är ett hinder för en användning 

av riktvärdeskonstruktionen har denna fråga lämnats utanför framställningen.53  

 Avsnittet syftar därmed främst till att diskutera följderna av att reglera 

bestämmelser om kontroll genom kontrollvillkor respektive genom ett kontrollprogram. 

Därtill utreds om en användning av kontrollvillkor innebär en ökad rättssäkerhet. 

 

3.5.2  Innebörden av att reglera kontrollen i kontrollvillkor respektive i ett 

kontrollprogram 

Regleras kontrollen genom kontrollvillkor istället för i ett kontrollprogram innebär det 

ett antal följder. För det första blir frågan om kontrollen en del av tillståndsprövningen. 

Detta är positivt i så mån att fler får insyn i kontrollbestämmelsernas utformning. 

Utformningen av kontrollen blir inte endast en fråga mellan tillståndshavaren och 

tillsynsmyndigheten. Blir frågan om kontroll en del av tillståndsprövningen kan även en 

mer komplett prövning av dess lämplighet enligt 2:3-6 och 2:7 MB ske.54 En negativ 

följd är att bedömningen av lämpliga kontrollbestämmelser riskerar att tynga 

tillståndsprocessen.55 

Tas bestämmelserna in i villkoret blir kontrollbestämmelserna en del av 

tillståndet. Detta innebär en ökad tydlighet om vilka kontrollbestämmelser som gäller då 

dessa framgår direkt av villkoret. En utomstående som vill undersöka hur kontrollen ska 

utföras behöver därmed endast undersöka tillståndet och dess villkor.  

Enligt 24:1 MB har en dom eller beslut i ett ansökningsmål rättskraft. Detta 

innebär att kontrollvillkoren åtnjuter rättskraft. Rättskraften hindrar tillsynsmyndigheten 

från att senare ändra mätmetod och t.ex. föreskriva en dyrare eller svårare mätmetod. På 

så vis uppstår en förutsebarhet avseende kontrollen. 

Rättskraften innebär också att kontrollbestämmelserna blir oflexibla, då en 

ändring måste ske enligt 24 kap. MB. Enligt 24:7 kan tillsynsmyndigheten under vissa 

förutsättningar ändra villkoren. Detta förutsätter att en ändring skulle medföra väsentligt 

                                                
53 För en djupare analys av kontrollprogrammets förenlighet med IPPC-direktivet och 
IED se Zellmer, Begränsningsvärde för utsläpps- och bullervillkor, s. 35 ff. 
54 Naturvårdsverkets yttrande i MÖD 2012:21, Dnr NV-01475-10 yttrande den 2010-
11-25, s. 2. 
55 Naturvårdsverkets yttrande i MÖD 2009:49, Dnr 611-1501-09 Rm, s. 6. 
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förbättrade förutsättningar för att kontrollera verksamheten. 56  Även 

verksamhetsutövaren kan ansöka om ändring av tillståndet enligt 24:1 och 24:8. Det 

föreskrivs dock relativt stränga krav för att mildra ett tillstånd enligt 24:8.57 Däremot 

kan tillståndshavaren argumentera för att en ändring av t.ex. mätmetod inte är en 

lindring av villkoret. I båda fallen måste dock ändringen föregås av en 

ansökningsprocess, vilket riskerar att göra processen långsam.58  

 Regleras kontrollen i tillståndet går därmed viss flexibilitet förlorad, vilket leder 

till att ändringar av kontrollen – på både verksamhetsutövarens och 

tillsynsmyndighetens initiativ – blir komplicerad. Detta riskerar att förhindra den 

tekniska utvecklingen. Ett syfte med begränsningsvärden är att de överlämnar åt 

verksamhetsutövaren att bestämma hur begränsningsvärdet ska uppnås.59 Detta ger 

verksamhetsutövaren möjlighet att använda ny och effektivare teknik i takt med att 

sådan blir tillgänglig. Regleras kontrollen i tillståndet finns det därmed risk för att nya 

och effektiva kontrollmetoder inte kan användas utan en föregående ändring av villkoret. 

Tas bestämmelser om kontroll in i villkoret blir dessa straffrättsligt 

sanktionerade. Använder tillståndshavaren t.ex. fel mätmetod riskerar denne därmed att 

göra sig skyldig till otillåten miljöverksamhet enligt 29:4 p. 2 MB. Ett kontrollprogram 

utfärdas av tillsynsmyndigheten och handläggs därmed inom ramen för tillsynen. En 

överträdelse av föreskrifter i ett kontrollprogram är därmed inte möjligt att straffrättsligt 

sanktionera enligt 29:4 p. 2.  

Avslutningsvis ska frågan om användningen av kontrollprogram är förenligt 

med IED utredas kort. I MÖD 2003:131 konstaterade domstolen att svensk praxis – att i 

villkoret hänvisa till ett kontrollprogram – var förenligt med IPPC-direktivet art. 9.5.60 

Sedan dessa har IPPC-direktivet ersatts av IED. Art. 14.1 (c) IED motsvarar art. 9.5 

IPPC-direktivet. Svensk rätt anses enligt utredningen uppfylla de krav som följer av art. 

14.1 (c).61 En bestämmelse som saknar motsvarighet i IPPC-direktivet är art. 14.1 (e).62 

Bestämmelsen torde uppfyllas i svensk rätt genom reglerna om egenkontroll samt 

                                                
56 Bengtsson, m.fl., Miljöbalken en kommentar, 24:7. 
57 Bengtsson, m.fl., Miljöbalken en kommentar, 24:8. 
58 Bjällås & Rahmn, Miljöskyddslagen, s. 135 ff. 
59 MÖD 2009:2, under rubriken ”Några utgångspunkter vid villkorsskrivning”. 
60 MÖD 2003:131. 
61 SOU 2011:86, s. 152. 
62 SOU 2011:86, s. 156. 
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reglerna om vad en tillståndsdom eller tillståndsbeslut ska innehålla.63 Bedömningen 

utgår dock ifrån att svensk rätt numera reglerar åtminstone ramarna för kontrollen i 

villkoret. Viss försiktighet vid tolkning av art. 14.1 (e) första ledet är därmed påkallat. 

Det kan enligt denna artikel krävas att åtminstone mätfrekvensen föreskrivs direkt i 

villkoret. Visst hinder för att reglera kontrollen genom endast ett kontrollprogram kan 

således föreligga enligt IED.  

 

3.5.3  Innebär kontrollvillkor en ökad rättssäkerhet?  

I MÖD 2009:2 anför domstolen att villkoret blir mer preciserat om bestämmelser om 

kontroll föreskrivs som kontrollvillkor. Denna precisering ska enligt domstolen leda till 

en ökad rättssäkerhet.64  

 Domstolen förklarar inte närmare hur kontrollvillkoren i praktiken ska leda till 

mer rättssäkra villkor. Detta påpekas även av Joen Morales som menar att det saknas en 

tydlig förklaring för hur kontrollvillkoren faktiskt ska påverka tillståndsvillkorets skärpa 

och rättssäkerhet. Istället har kontrollvillkoren i aktuellt fall främst använts för att 

erbjuda den mildring och nyansering av tillståndsvillkoren som är tänkt att ersätta den 

flexibilitet som riktvärdeskonstruktionen tidigare erbjöd. 65 I brist på ytterligare 

vägledning om hur kontrollvillkoren ska leda till rättssäkrare villkor görs i det följande 

ett försök att förstå vad domstolen menade.  

 Först och främst leder ett införande av kontrollbestämmelser i form av 

kontrollvillkor till att mer information läggs till villkoret; en ökad mängd information 

leder vanligtvis till ett mer precist, förutsägbart och därmed rättssäkert villkor. Som 

Naturvårdsverket påpekat kommer dock denna information med ett pris, då ett generellt 

krav på kontrollvillkor riskerar att tynga tillståndsprövningen på ett sätt som inte alltid 

är motiverat från hälso- och miljösynpunkt.66 Med hänsyn till detta bör frågan istället 

vara om det är nödvändigt för att uppfylla rättssäkerhetskravet att kontrollen regleras 

med hjälp av kontrollvillkor istället för i ett kontrollprogram. 

 För att avgöra detta bör vi se till syftet med förutsägbara – och därmed rättssäkra 

– kontrollbestämmelser. Dess syfte torde dels vara ett behov av att kunna verifiera en 
                                                
63 SOU 2011:86, s. 156. 
64 MÖD 2009:2.  
65 Joen Morales, Miljööverdomstolen ändrar kurs om riktvärde – en analys, 2009-02-17.  
66 Naturvårdsverkets yttrande i MÖD 2009:49, Dnr 611-1501-09 Rm, s. 6. 
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villkorsöverträdelse, dels kunna förutsäga vilka kontrollskyldigheter en 

verksamhetsutövare ska efterleva. I det följande undersöks om dessa syften uppfylls vid 

användande av kontrollvillkor respektive kontrollprogram.  

 För att kunna verifiera om en överträdelse har skett krävs tydliga bestämmelser 

om vad som ska kontrolleras. Denna tydlighet ska kontrollvillkoren bidra med. Är det 

således domstolens mening att det inte går att verifiera om en överträdelse har skett om 

kontrollbestämmelser inte finns införda i tillståndet? Som beskrivits ovan reglerades 

tidigare kontrollbestämmelserna i ett kontrollprogram. En överträdelse av villkoret har 

således varit möjlig att verifiera genom att rådfråga kontrollprogrammet. Behovet av att 

verifiera en överträdelse torde därmed kunna tillgodoses genom ett kontrollprogram.  

 En invändning kan vara att kontrollprogrammet utformas av tillsynsmyndigheten 

och således inte är en del av tillståndsprövningen. Detta kan leda till osäkerhet om 

huruvida kontrollbestämmelser dels kommer upprättas, dels huruvida dess formulering 

blir ändamålsenlig. Avseende den första frågan, förses tillstånd vanligen med ett villkor 

som föreskriver att verksamhetsutövaren ska inge ett förslag till kontrollprogram.67 

Avseende kontrollprogrammets närmare utformning får dock tillståndsmyndigheten 

förlita sig på att tillsynsmyndigheten formulerar välavvägda villkor. Här finns således 

en svaghet vid användning av kontrollprogram; formulerar tillsynsmyndigheten 

olämpliga kontrollbestämmelser försvåras en senare verifikation. Det torde dock kunna 

argumenteras för att just tillsynsmyndigheten – som utför kontrollen – äger god kunskap 

om hur lämpliga kontrollbestämmelser bör utformas. En lämplig mellanväg kan vara att 

tillståndsmyndigheten formulerar ett villkor som stadgar att förslag på kontrollprogram 

ska inges till tillsynsmyndigheten samt att detta förslag åtminstone ska innehålla 

bestämmer om t.ex. mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod.  

 Det andra syftet torde vara att göra kontrollens omfattning och genomförande 

förutsägbar. Det ska således stå klart för verksamhetsutövaren och tillsynsmyndigheten 

vilka skyldigheter en verksamhetsutövare har att kontrollera efterlevnaden av villkoren 

samt hur denna kontroll ska ske. En beskrivning av de skyldigheter en 

verksamhetsutövare har att kontrollera villkoren följer, förutom av ett eventuellt 

kontrollvillkor eller kontrollprogram, av åtskilliga regler i miljöbalken och dess 

omkringlagstiftning. I miljöbalken regleras denna skyldighet i bevisbörderegeln och 
                                                
67  Underlåter verksamhetsutövaren att lämna in ett förslag till kontrollprogram 
föreligger därmed en straffbar villkorsöverträdelse.  



 
 

 

37 

kunskapskravet i 2:1-2, bestämmelserna om egenkontroll i 2:19-20 samt i FVE. 

Därutöver finns regler om mätning och provtagning i NFS 2000:15. Naturvårdsverket 

konstaterade att det därmed finns åtskilliga regler som klargör tillståndshavarens 

skyldigheter att kontrollera efterlevnaden av tillståndet och dess villkor. Det är därmed 

normalt inte motiverat av rättssäkerhetsskäl att ha kontrollvillkor i tillståndet.68 Enligt 

min mening fastställer dock dessa bestämmelser endast att kontroll ska ske samt 

föreskriver övergripande regler avseende dess utförande. Däremot föreskriver 

ovanstående bestämmelser inte detaljerade regler om hur kontrollen ska genomföras i 

den aktuella verksamheten.  

 De mer specifika reglerna om hur kontrollen ska genomföras vid den aktuella 

verksamheten regleras vanligtvis inte i ovanstående bestämmelser utan får detaljregleras 

i ett kontrollprogram eller genom kontrollvillkor. Sker denna reglering i ett 

kontrollprogram omfattas de inte av tillståndets rättskraft, och kan således lättare ändras 

genom ett senare beslut av tillsynsmyndigheten. Det kan därmed argumenteras för att 

kontrollprogrammet inte är förutsägbart i så mening att de mer specifika reglerna om 

hur kontrollen ska genomföras i efterhand kan ändras av tillsynsmyndigheten. I detta 

avseende innebär en användning av ett kontrollprogram en nackdel ur 

rättssäkerhetssynpunkt jämfört med en användning av kontrollvillkor.    

 Det finns således vissa svagheter förknippade med att reglera för stora delar av 

kontrollen i ett kontrollprogram. Huruvida dessa svagheter är så allvarliga att det är 

nödvändigt att reglera kontrollen genom kontrollvillkor är däremot osäkert. För att 

förtydliga; kontrollvillkor innebär en viss ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövaren – 

frågan är dock om en utevaro av kontrollvillkor leder till en klandervärd rättsosäkerhet. 

  Det kan därmed framföras visst tvivel huruvida rättssäkerhetskrav verkligen 

förutsätter att kontrollvillkor införs i tillståndet istället för att regleras i 

kontrollprogrammet. Domstolen tycks inte framföra några övertygande argument för att 

så är fallet, utan argumenten syftar främst till behovet av att nyansera tillståndsvillkoret. 

Morales har till viss del fått rätt då kontrollvillkoren i senare avgöranden främst använts 

för att mildra effekten av det onyanserade begränsningsvärdet.69  

  

                                                
68 Naturvårdsverkets yttrande i MÖD 2009:49, Dnr 611-1501-09 Rm, s. 4 f.  
69 Se t.ex. MÖD 2011:18, MÖD 2011:48, MÖD 2012:10 och MÖD 2012:21; i samtliga 
fall har ett visst antal överskridanden tillåtits inom ramen för kontrollen.  
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3.5.4  Sammanfattande slutsats 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det finns både för- och nackdelar med att 

reglera kontrollen i kontrollvillkor respektive i ett kontrollprogram. Klart står dock att 

kontrollvillkor leder till något mer förutsägbara kontrollbestämmelser samtidigt som de 

kan resultera i en tyngre tillståndsprocess samt något oflexibla kontrollbestämmelser. 

Med hänsyn till de förhöjda krav som IED innebär tycks domstolen ha funnit en lämplig 

medelväg då de fastslagit att åtminstone ramarna för kontrollen ska regleras i villkoret 

samt att avvikelser kan ske i det enskilda fallet. Det bör slutligen åter påpekas att 

kontrollbestämmelsernas placering inte är en fråga som hindrar en användning av 

riktvärdeskonstruktionen; likaså innebär domstolens nya praxis att åtminstone ramarna 

för kontrollen ska regleras i villkoret inget hinder för den fortsatta undersökningen av 

möjligheten att återinföra riktvärdeskonstruktionen.  
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4  Begränsningsvärdets utformning idag  

4.1  Inledning 

I detta avsnitt beskrivs hur villkor innehållande begränsningsvärden formuleras idag. 

Avsnittet syftar till att undersöka hur begränsningsvärdet utformats efter utmönstringen 

av riktvärdeskonstruktionen. Undersökningen sker främst genom en rättsfallsanalys. 

Avsnittet syftar till att motivera ett återinförande av riktvärdeskonstruktionen. Hur ett 

sådant återinförande kan legitimeras diskuteras i avsnitt 5. I avsnitt 6 lanseras en 

alternativ riktvärdeskonstruktion som torde vara förenlig med nuvarande praxis.  

 Regleringen av produktionsrelaterade villkor ges störst utrymme.70 Det var vid 

formulering av produktionsrelaterade villkor som riktvärden användes flitigast. Det är 

också vid dessa situationer som behovet av ett återinförande av 

riktvärdeskonstruktionen är som störst. Förutom produktionsrelaterade villkor beskrivs 

även villkorsregleringen avseende tunneldrivningen av Strängnästunneln. Denna 

verksamhet innebar speciella förutsättningar varför en reglering med hjälp av ett 

riktvärde bedömdes lämplig. Slutligen redogörs för villkor som föreskriver en viss 

teknik. Avsnittet avslutas med en sammanfattande slutsats. 

 Innan rättsfallsanalysen är det dock behövligt att redogöra för 

verksamhetsutövarens behov av en säkerhetsmarginal. En säkerhetsmarginal till 

föreskrivet begränsningsvärde är ett återkommande argument då en sökande efterfrågat 

en riktvärdeskonstruktion.  

 I avsnittet används begreppet det ”nya begränsningsvärdet” för att betona att 

diskussionen rör begränsningsvärden utformad efter ny praxis. Beteckningen är 

nödvändig för att på ett enkelt och tydligt sätt betona skillnader gentemot då 

begränsningsvärdet kunde formuleras som riktvärden.  

 

4.2  Behov av en säkerhetsmarginal 

Eftersom en överträdelse av begränsningsvärdet är direkt straffsanktionerat uppkommer 

ett behov av en säkerhetsmarginal mellan det värde som verksamhetsutövaren vid 

normal drift klarar och det värde som föreskrivits som begränsningsvärde. Nedan 

                                                
70 Produktionsrelaterade villkor uttrycks vanligen som den högsta mängd av ett visst 
ämne som får släppas ut per ton producerad produkt. Se avsnitt 4.3.1.  
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beskrivs denna problematik med hjälp av en rättsfallsanalys. De flesta rättsfallen berör 

utsläppsvillkor till luft eller vatten. I samtliga refererade fall kan begränsningsvärdet 

klaras vid normal drift, verksamhetsutövarna menar dock att avvikelser till följd av t.ex. 

driftstörningar kan leda till kortvariga toppar av utsläpp eller påverkan vilket riskerar att 

leda till att begränsningsvärdet överskrids. En säkerhetsmarginal – likt den 

riktvärdeskonstruktionen tidigare erbjöd – efterfrågas.  

 

4.3  Produktionsrelaterade villkor 

4.3.1  Vad innebär produktionsrelaterade villkor? 

Följande avgöranden behandlar frågan om formulering av produktionsrelaterade villkor. 

Produktionsrelaterade villkor, eller specifika villkor, uttrycks vanligen som den högsta 

mängd av ett visst ämne som får släppas ut per ton producerad produkt, t.ex. kg COD 

per ton framställd pappersmassa. 71  Ett icke produktionsrelaterat villkor uttrycks 

vanligen som en högsta mängd utsläpp över en viss tid.  

 Fördelen från miljösynpunkt med produktionsrelaterade villkor, gentemot icke 

produktionsrelaterade villkor, är att mängden tillåtet utsläpp reduceras i förhållande till 

minskningen av produktionen. Detta innebär att en verksamhetsutövare inte ges 

möjlighet att utnyttja den marginal som ett utsläppsvärde grundat på maximal 

produktion ger om produktionen skulle bli lägre.72 En annan fördel är möjligheten att 

föreskriva enhetliga miljökrav för likartade verksamheter i en viss bransch.73  

 Produktionsrelaterade villkor används bland annat för att uppställa krav på 

reningsanläggningarnas funktion medan villkor som föreskriver gränser för totala 

utsläpp används för att begränsa den totala påverkan på miljön över en viss tid.74 

Produktionsrelaterade villkor används således för att föreskriva villkor som tillser att 

verksamhetsutövaren alltid driver sin verksamhet och sina reningsanläggningar så att 

utsläppen vid varje tidpunkt hålls på lägsta möjliga nivå under fastställda högsta tillåtna 

gränser. Detta uppnås genom att ett lägre, ofta produktionsrelaterat villkor, kombineras 

med ett högre villkor som föreskriver den totala mängden utsläpp. Det 

                                                
71 Bjällås & Rahmn, Miljöskyddslagen, s. 122.  
72 Bjällås & Rahmn, Miljöskyddslagen, s. 122 f. 
73 Bjällås & Rahmn, Miljöskyddslagen, s. 123. 
74 Bjällås & Rahmn, Miljöskyddslagen, s. 123. 
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produktionsrelaterade villkoret har innan utmönstringen av gräns- och riktvärden ofta 

varit utformat som ett riktvärde och den övre gränsen har formulerats som ett 

gränsvärde.75 Det har ansetts rimligt att inte straffsanktionera det produktionsrelaterade 

villkoret eftersom det ofta föreskriver en låg gräns och är föreskrivet med en kort 

tidsbas; detta innebär att det föreskrivna värdet ofta ligger nära reningsutrustningens 

prestanda. Kombinationen låga värden och korta mätperioder innebär därmed i regel 

stränga krav, varför produktionsrelaterade villkor tidigare reglerades med hjälp av 

riktvärden.76  

Efter utmönstringen av gräns- och riktvärden har domstolen föreskrivit ett 

villkorstillägg som föreskriver att villkoret är uppfyllt om t.ex. 10 av 12 

månadsmedelvärden innehålls. Detta syftar till att ge verksamhetsutövaren viss 

säkerhetsmarginal innan överträdelsen blir straffsanktionerad. I det följande diskuteras 

villkorstillägget utförligare.  

 

4.3.2  Enstaka överskridanden tillåts  

4.3.2.1  MÖD 2012:21 

I MÖD 2012:21 var frågan hur produktionsrelaterade villkor som reglerade utsläpp av 

kväveoxider skulle utformas. 77  Bolaget yrkade på villkor formulerade som 

månadsmedelvärde och riktvärde (åtgärdsinriktad villkorskonstruktion) samt i andra 

hand som ett begränsningsvärde mätt som årsmedelvärde. 

 Bolaget anförde att marginalen till de föreslagna utsläppsgränserna var liten 

samt att det saknades realistiska möjligheter att ytterligare minska utsläppen. Därmed 

behövdes en säkerhetsmarginal; antingen genom att villkoret fick en åtgärdsinriktad 

utformning eller att begränsningsvärdena skulle föreskrivas som årsmedelvärden. Till 

stöd för den åtgärdsinriktade villkorskonstruktionen framförde bolaget att i strävan mot 

rättssäkra villkor måste hänsyn tas till att tillståndsvillkor i praktiken har olika värde och 

att de bidrar till miljönyttan på olika sätt. Bolaget illustrerar detta med en 

tänkt ”villkorshierarki” där gränsvärden för totalutsläpp på årsbasis är placerade högst 

upp medan villkor som reglerar produktionsspecifika utsläpp eller tillåtna halter av 

                                                
75 Naturvårdsverkets yttrande i MÖD 2009:49, Dnr 611-1501-09 Rm, s. 3. 
76 Naturvårdsverkets yttrande i MÖD 2009:49, Dnr 611-1501-09 Rm, s. 3 f. 
77 MÖD 2012:21.  
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föroreningar i t.ex. rökgaser eller avloppsvatten normalt bör placeras längre ned i 

hierarkin. Den senare villkorstypen har inte lika stor betydelse för miljöpåverkan på 

verksamhetens omgivning som den förstnämnda – vilket borde reflekteras i de 

sanktioner som är kopplade till respektive villkorstyp. Att överskrida ett villkor som 

reglerar den totala årliga utsläppsnivån och som är föreskrivet i syfte att skydda 

människors hälsa och miljö är enligt bolagets mening så klandervärt att det bör leda till 

en omedelbar straffrättslig sanktion. Om verksamhetsutövaren däremot, till följd av en 

olyckshändelse eller på grund av någon annan oförutsedd omständighet, inte kan få 

installerad reningsutrustning att fungera som avsett bör denne få en chans att åtgärda 

problemet innan en straffsanktion inträder.78 Bolagets yttrande väcker en intressant 

fråga; bör alla tillståndsvillkor oavsett miljömässigt värde behandlas på samma sätt? 

Denna fråga utreds i avsnitt 5.3.    

Domstolen beslutade att utsläppsvillkoren skulle formuleras som 

begränsningsvärde och månadsmedelvärde. Bolagets riktvärdesliknande konstruktion 

underkändes eftersom den inte gav någon bortre gräns för ett överskridande av värdet, 

varför den på en viktig punkt innebar samma nackdelar som det tidigare utmönstrade 

riktvärdesbegreppet. Bolagets riktvärdeskonstruktion föreskrev att vid ett överskridande 

av begränsningsvärdet skulle tillsynsmyndigheten kontaktas inom en vecka, varefter 

bolaget och tillsynsmyndigheten skulle diskutera vilka åtgärder som skulle vidtas för att 

undvika ett upprepat överskridande.  

Den modifierade riktvärdeskonstruktionen är densamma som Naturvårdsverket 

föreslagit i ett tidigare yttrande.79 I aktuellt fall har emellertid verket ändrat sin 

inställning och förordar, enligt praxis, ett villkor utformat som ett begränsningsvärde 

som aldrig får överskridas. Verket anför att en åtgärdsinriktad villkorskonstruktion i för 

stor utsträckning ”lastar över frågor” från prövningsmyndigheten till 

tillsynsmyndigheten, då tillsynsmyndigheten blir tvungen att avgöra vilka 

rättelseåtgärder som är lämpliga samt om de är tillräckligt effektiva. Verket menar att 

dessa frågor bör avgöras under tillståndsprövningen.80  

                                                
78 MÖD 2012:21, aktbilaga 40, s. 5. 
79 Naturvårdsverkets yttrande i MÖD 2009:49, Dnr 611-1501-09 Rm, s. 4. 
80 Naturvårdsverkets yttrande i MÖD 2012:21, Dnr NV-01475-10 yttrande den 2011-
05-20, s. 3. 
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Enlig min mening innebär den av bolaget föreslagna riktvärdeskonstruktionen en svag 

förbättring gentemot den klassiska riktvärdeskonstruktionen. Dess fördel är att den 

specificerar inom vilken tid tillsynsmyndigheten ska underrättas och därmed inom 

vilken tid inledande rättelseåtgärder ska vidtas. Detta innebär en ökad precision. Dess 

nackdel är att den, precis som den klassiska riktvärdeskonstruktionen, inte preciserar 

inom vilken tid rättelseåtgärderna ska ha effekt; alltså inom vilken tid 

verksamhetsutövaren åter ska klara begränsningsvärdet. Den senare omständigheten får 

anses ha större miljörättslig relevans. Den föreslagna villkorsformuleringen diskuteras 

utförligt i avsnitt 6 där en alternativ riktvärdeskonstruktion lanseras.   

Avseende frågan om villkoret skulle vara formulerat som månadsmedelvärde 

eller som årsmedelvärde förklarade domstolen att produktionsrelaterade villkor syftar 

till att försäkra att verksamhetens reningsanläggningar är utformade i enlighet med bästa 

tillgängliga teknik. Detta innebär att de ska drivas och underhållas så att utsläppen 

ständigt hålls på en så låg nivå som möjligt. För att villkor av detta slag ska fylla sin 

funktion bör som huvudregel inte längre tidsbas än en månad komma ifråga. 

Funktionsvillkor synes därmed som huvudregel inte kunna föreskrivas med längre 

tidsbas än en månad. Endast i undantagsfall kan en längre tidsbas föreskrivas.81  

För att erbjuda viss säkerhetsmarginal vid tillfälliga haltförhöjningar stadgades 

att villkoret skulle anses vara uppfyllt om minst tio av tolv månadsmedelvärden 

innehålls. Eftersom utsläpp av de aktuella ämnena även reglerades i andra villkor 

förhindrades tillfälliga och höga utsläpp under de två månader som 

lämnades ”oreglerade”.  

 

4.3.2.2  MÖD 2012:10  

I MÖD 2012:10 var frågan hur produktionsrelaterade villkor som reglerade utsläpp av 

suspenderade ämnen och kväveoxider skulle utformas.82 Fallet bär stora likheter med 

MÖD 2012:21 och avgjordes samma dag.  

Bolaget yrkade i första hand på villkor utformade som riktvärde och 

månadsmedelvärde/kvartalsmedelvärde samt i andra hand som begränsningsvärde och 

årsmedelvärde. Bolaget menade att de aktuella villkoren föreskrev funktionskrav för 

                                                
81 Se t.ex. M 4783-08 och M 5911-11 där årsmedelvärden godkändes.  
82 MÖD 2012:10. 
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reningsutrustningen. De var därför föreskrivna på en nivå som låg nära 

reningsutrustningens prestanda. Då en överträdelse av begränsningsvärdet var 

straffsanktionerad ville bolaget ha en säkerhetsmarginal.  

Domstolen beslutade att utsläppsvillkoren skulle formuleras som 

begränsningsvärde och månadsmedelvärde. Med samma formulering som i MÖD 

2012:21 avslog domstolen bolagets yrkande om en riktvärdesformulering och 

årsmedelvärden, samt föreskrev att villkoret skulle anses vara uppfyllt om 10 av 12 

månadsmedelvärden uppfylldes.  

Av de två ovanstående fallen kan det därmed konstateras att 

produktionsrelaterade villkor fortsättningsvis ska föreskrivas som begränsningsvärden. 

För att ge verksamhetsutövaren en viss säkerhetsmarginal formuleras ett villkorstillägg 

som tillåter enstaka överskridanden.  

Domstolen har inte i något av fallen valt att föreskriva ett förhöjt 

begränsningsvärde utan har föreskrivit det av bolaget föreslagna värdet, dock formulerat 

som begränsningsvärde och månadsmedelvärde. Detta kan vid en första anblick 

förefalla strängt; vissa verksamhetsutövare menar att de stränga kraven innebär en 

rättsosäkerhet gentemot verksamhetsutövaren. 83  Enligt min mening är villkoren 

rättssäkra eftersom de de facto är förutsebara; det står klart för verksamhetsutövaren vad 

denne har att förhålla sig till. Villkoren kan däremot anklagas för att vara stränga – detta 

innebär dock inte att de är rättsosäkra. Vid bedömningen av vad som är att betrakta som 

ett lämpligt begränsningsvärde har prövningsmyndigheten att tillämpa främst 2:3 och 

2:7 MB. Vid denna bedömning har ovanstående begränsningsvärden, kombinerat med 

ett villkorstillägg som medger enstaka överskridanden, bedömts som lämpliga. Någon 

höjning av begränsningsvärdet har således inte skett. Detta är bra för miljön – en 

höjning av begränsningsvärdet hade varit negativt för miljön – och torde vara förenligt 

med syftet i 2:3 MB. I detta avseende har därmed det nya begränsningsvärdet ersatt 

riktvärdeskonstruktionen på ett ändamålsenligt sätt.   

En potentiellt negativ effekt som utmönstringen kan leda till är att 

tillståndsprocessen förlängs. Eftersom begränsningsvärdet numera är direkt 

straffsanktionerat, samtidigt som domstolen tycks vara ovillig att höja 

begränsningsvärdena, blir vikten av att finna välavvägda begränsningsvärden än större. 

                                                
83 MÖD 2012:21, aktbilaga 31, s. 4. 
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Detta torde, åtminstone i en övergångsfas, resultera i en något längre tillståndsprocess, 

med en ökad användning av utredningsvillkor. Sedan utmönstringen har domstolen i ett 

antal avgöranden ålagt verksamhetsutövaren att utreda och återkomma med förslag på 

lämpliga begränsningsvärden.84  

 

4.3.2.3  MÖD 2011:18 

I MÖD 2011:18 godtog domstolen vissa överskridanden av ett produktionsrelaterat 

villkor som reglerade utsläpp av stoft, svaveldioxid, kväveoxider och ammoniak.85 

Bolaget föreslog en villkorsformulering som föreskrev att 75 % av 

månadsmedelvärdena under ett kalenderår skulle innehållas. Under perioden oktober – 

mars skulle dock samtliga månadsmedelvärden innehållas.  

 Bolaget menade att mätresultaten riskerade att ge en missvisande bild när 

verksamheten under sommaren inte gick i full drift. Under en sommarmånad då driften 

var låg kunde ett månadsmedelvärde baseras på i princip ett dygns drift med uppstart- 

och stopperioder. Detta kunde resultera i att månadsmedelvärdet överskreds trots att de 

totala utsläppen under denna tid var utan miljömässig betydelse.  

 Domstolen visade förståelse för bolagets invändning och godtog bolagets 

förslagna villkorsskrivning. En viktig faktor i bedömningen var att aktuella utsläpp även 

regleras av NFS 2002:26, vilket förhindrade tillfälligt höga utsläpp.  

 Avgörandet är ett exempel på hur villkorskonstruktioner som tillåter enstaka 

överskridanden kan användas på ett ändamålsenligt sätt. I aktuellt fall berodde 

osäkerheten på att kontrollen under vissa förutsättningar ger missvisande resultat. Till 

skillnad från MÖD 2012:10 och 2012:21 råder ingen osäkerhet om huruvida 

verksamhetsutövaren kan innehålla begränsningsvärdet. 

 

4.3.3  Årsmedelvärde ger utrymme för mindre avvikelser  

I mål M 4783-08 var frågan hur ett produktionsrelaterat villkor som reglerade utsläpp av 

kväveoxider skulle utformas.86 Bolaget yrkade att villkoret skulle formuleras som ett 

årsmedelvärde. Bolaget använde sig av olika bränslen vid förbränning. Detta ledde till 

                                                
84 Se t.ex. MÖD 2009:9, MÖD 2009:25 och MÖD 2009:41.  
85 MÖD 2011:18.  
86 M 4783-08.  
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något högre utsläpp vid förbränning av kväverika bränslen respektive något lägre vid 

förbränning av kvävefattigare bränslen. För att kompensera för denna variation i utsläpp 

borde utsläppsbegränsningsvärdet enligt bolaget vara uttryckt som ett medelvärde över 

en längre tid, alltså ett årsmedelvärde, alternativt uttryckt som månadsmedelvärde och 

riktvärde.  

 Domstolen formulerade villkoret enligt bolagets yrkande och uttalade att ett 

årsmedelvärde möjliggör att tillfälligt förhöjda utsläpp kan kompenseras genom 

förbränning av kvävefattigare bränslen. Domstolen delade således bolagets uppfattning 

om att det vid bedömningen av utsläppsbegränsningsvärden bör beaktas att 

bränslemixen varierar under året. Alternativet hade varit ett korttidsvärde föreskrivet till 

ett högre begränsningsvärde.  

 Liksom MÖD 2012:10 och 2012:21 reglerar det aktuella villkoret 

produktionsrelaterade utsläpp från verksamheten. Till skillnad från ovanstående 

avgöranden godtog domstolen i detta fall en längre mättid än en månad.87 Domstolen 

valde således att föreskriva ett årsmedelvärde istället för att tillåta enstaka 

överskridanden. Varför domstolen godtog en längre mättid i ett villkor som reglerade 

produktionsrelaterade utsläpp kommenteras inte explicit utan domstolen nöjer sig med 

att konstatera att bolagets motivering var godtagbar. Troligtvis berodde det på att 

alternativet – att tillåta enstaka överskridanden – inte var lämpligt eftersom det 

riskerade att binda upp bolaget till att använda en viss bränslemix under vissa delar av 

året. Bolagets intresse att få variera sin bränslemix får därmed antas ha övertrumfat 

presumtionen om att mätperioden vid produktionsrelaterade villkor ska formuleras som 

månadsmedelvärden. Ytterligare två alternativ hade varit att höja begränsningsvärdet 

alternativt föreskriva ett riktvärde – av förklarliga orsaker valdes inte dessa alternativ.  

 I mål M 5911-11 var frågan hur ett produktionsrelaterat villkor som reglerade 

utsläpp av renat kondensat till vatten skulle utformas.88 Bolaget yrkade att villkoret 

skulle formuleras som ett riktvärde och månadsmedelvärde samt i andra hand som ett 

begränsningsvärde och årsmedelvärde. Bolaget menade att årsmedelvärden var lämpliga 

med hänsyn till kontrollens genomförande. Kontroll av de aktuella ämnena skedde 

genom veckoprover som skickades till ett laboratorium för analys. Analyssvar erhölls 

                                                
87 I MÖD 2012:10 och MÖD 2012:21 uttalade domstolen produktionsrelaterade villkor 
som huvudregel inte bör formuleras med längre tidsbas än en månad. Se avsnitt 4.3.2.  
88 M 5911-11. 
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först ett par veckor senare. Detta innebar att värdet riskerade att överskridas ett antal 

veckor i följd utan att bolaget haft någon möjlighet att vidta några rättelseåtgärder.  

 Domstolen förklarade att verksamheten reglerades av Naturvårdsverkets 

föreskrifter NFS 2002:28 om avfallsförbränning. Domstolen konstaterade därefter att 

den sammanlagda regleringen genom villkor föreskrivna som årsmedelvärden samt 

Naturvårdsverkets föreskrifter var tillräckliga för att säkerställa att verksamheten drevs i 

enlighet med bestämmelserna i 2 kap. MB. Även i detta fall godtogs således en längre 

mätperiod än en månad i ett villkor som föreskrev produktionsrelaterade 

utsläppsmängder. Vad som vände presumtionen om månadsmedelvärde angavs inte – 

troligtvis var det en kombination av ett behov av en säkerhetsmarginal samt problem 

hänförliga till kontrollen.  

 Avslutningsvis ska det poängteras att det finns fall där domstolen föreskrivit ett 

månadsmedelvärde men inte valt att höja begränsningsvärdet,89 samtidigt som det finns 

fall där domstolen valt att föreskriva ett årsmedelvärde och höja begränsningsvärdet.90  

  

4.4  Strängnästunneln: En verksamhet där störningen är oförutsebar 

och/eller dess skadlighet på förhand är svår att förutse 

M 7167-12 är ett underrättsavgörande som behandlar utformningen av inläckagevillkor i 

samband med tunneldrivning av Strängnästunneln.91 Sökanden yrkade på ett villkor 

som innebar att mängden inläckande vatten inte fick överstiga 50 l/min inom sträcka 1 

samt 700 l/min inom sträcka 2, räknat som riktvärde och månadsmedelvärde. I andra 

hand yrkade sökanden på ett begränsningsvärde om 100 l/min inom sträcka 1 samt 1000 

l/min inom sträcka 2, formulerat som begränsningsvärde och rullande 

tvåmånadsmedelvärde.  

  Sökanden anförde att förutsättningarna vid en grundvattenbortledning är mycket 

speciella. På grund av att bergets sammansättning varierar är förutsättningarna inte 

homogena och inte möjliga att i detalj kunna förutse. Trots att bedömningar och tester 

hade genomförts kunde inga detaljerade och exakta svar avseende omgivningspåverkan 

ges eftersom alla förutsättningar av naturliga orsaker inte blev kända förrän vid 

                                                
89 MÖD 2009:49.  
90 M 3691-09. 
91 M 7167-12.  
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byggskedet.92  Villkorets syfte är att minska omgivningspåverkan. Vilka åtgärder som 

är lämpliga att vidta är beroende på den exakta platsen och de förutsättningar som råder 

där. Ett större inläckage i ett mindre känsligt område ger kanske inte upphov till några 

skador medan ett mindre inläckage i ett känsligt område kan leda till en större 

omgivningspåverkan. Likaså kan ett större inläckage i ett område som saknar 

skadeobjekt inte ge upphov till några skador varför mängden inläckande vatten inte 

alltid ger ett bra mått på risken för att verksamheten ger upphov till skador.93  

 Med hänsyn till dessa förutsättningar var det dels svårt att på förhand förutse 

mängden inläckande vatten, dels inte alltid klart att det inläckande vattnet leder till en 

omgivningsskada. Med hänsyn till detta ansåg sökanden att det var lämpligt med en 

villkorskonstruktion som erbjöd en möjlighet att hantera eventuella skador när de 

uppkom. För detta ändamål ansågs riktvärdeskonstruktionen lämplig.94   

 Domstolen konstaterade inledningsvis att tunneldrivningen skulle ske i en 

bergmatris med heterogena förhållanden och att det därmed är svårt att förutse de 

geologiska och hydrogeologiska förutsättningarna för verksamheten. Enligt domstolen 

kunde dessa först verifieras i byggskedet.95 Därefter konstaterade domstolen, med 

följande formulering, att den föreslagna riktvärdeskonstruktionen var lämplig: 
”Ett litet flöde i en specifik sprickzon kan innebära en större skaderisk på ett specifikt 
objekt jämfört med ett större flöde i en sprickzon där skadeobjekt saknas. Inläckagets 
storlek till en tunnel är därför i ett kort perspektiv vanligtvis av mindre betydelse 
jämfört med den påverkan på omgivningen som, oavsett storleken på flödet, kan ske. 
Ett villkor utformat med begränsningsvärde innebär att tunneldriften, om den angivna 
storleken på inläckaget överskrids avbryts under en period oavsett om det föreligger 
någon konkret risk för skada på skyddsobjekt eller ej. Ett villkor utformat på det sättet 
är, enligt mark- och miljödomstolens mening, inte miljömässigt motiverat. Det är inte 
heller lämpligt att, i enlighet med sökandes alternativa förslag, föreskriva ett villkor 
med så väl tilltagna inläckageflöden att en negativ omgivningspåverkan inte helt kan 
uteslutas.”96  

 

Med hänsyn till ovanstående resonemang ansåg domstolen att villkoret skulle utformas 

som ett riktvärde. Ett riktvärde i förening med ett väl uppbyggt kontrollprogram med 

kontroller innehållande larmvärden avseende grundvattennivåer m.m. ansågs tillräckligt 

för att minimera en negativ påverkan på omgivningen.97  

                                                
92 M 7167-12, s. 22. 
93 M 7167-12, s. 22. 
94 M 7167-12, s. 22 f. 
95 M 7167-12, s. 33. 
96 M 7167-12, s. 33 f. 
97 M 7167-12, s. 34. 
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Det kan därmed konstateras att domstolen hörsammat sökandens argument och beaktat 

att förutsättningarna var svåra att förutse samt att det inte fanns ett rakt samband mellan 

mängden inläckande vatten och dess eventuella skada på omgivningen. Främst den 

senare omständigheten torde vara orsaken till varför domstolen bedömde att det inte var 

lämpligt att göra en så ingripande åtgärd som driftstopp avhängigt begränsningsvärdet.  

 En alternativ utformning hade varit att föreskriva ett begränsningsvärde med så 

höga inläckagevärden att dessa saknade styrande effekt, vilket enligt domstolens 

bedömning, riskerade att leda till omgivningsskada. I min mening exemplifierar fallet 

väl en situation där begränsningsvärdet, trots möjligheter att tillåta enstaka 

överskridanden, saknar möjligheter att ersätta den åtgärdsinriktade 

riktvärdeskonstruktionen. Med hänsyn till svårigheterna att förutse inläckage skulle en 

villkorskonstruktion som tillät överskridande av t.ex. två av tolv månadsmedelvärden 

vara mindre lämplig. 

Det kan ifrågasättas om villkoret ens borde reglera mängden inläckande vatten. 

Enligt både sökanden och domstolen saknades ett direkt samband mellan mängden 

inläckande vatten och eventuell omgivningsskada, i detta fall förändrad grundvattennivå. 

Ett villkor som istället anknyter till grundvattennivån torde därmed vara lämpligare. En 

viktig invändning mot en sådan villkorskonstruktion är att det förutom den sökande 

finns ett antal andra aktörer som kan påverka grundvattennivån. Dessa 

villkorskonstruktioner brukar därför undvikas.98  

Avslutningsvis ska det påpekas att det finns skäl att tolka ovanstående 

avgörande med viss försiktighet. Den aktuella situationen skiljer sig på ett antal punkter 

från övriga refererade fall; avgörandet är ett underrättsmål,99 avser villkor för en 

vattenverksamhet och förutsättningarna är mycket säregna till följd av den speciella 

verksamheten. Ytterligare en viktig skillnad är att grundvattenbortledning inte är en 

skadlig verksamhet i sig – det är först när grundvattenbortledningen leder till förändring 

av grundvattennivån som en skada inträffar.  

 

                                                
98 Intervju med Johan Larsson, Civ. ing. Miljö- och vattenteknik, Bergab. 
99 Lst har överklagat domen. Beslut om prövningstillstånd är inte fattat. 
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4.5  Föreskrifter om viss teknik i kombination med ett verifikationsvärde 

Vissa typer av påverkan ska efter praxisändringen inte längre regleras med villkor 

formulerade som begränsningsvärden. Detta följer av det rättssäkerhetskrav som 

lanserades i MÖD 2009:2. Detta gäller främst verksamheter där det föreligger 

svårigheter att på ett tillförlitligt sätt mäta och kontrollera utsläppen. Istället föreskrivs 

krav på viss teknik. Detta kombineras med ett kontrollvärde som verifierar om den 

föreskrivna tekniken fungerar enligt plan. Överskrids kontrollvärdet är 

verksamhetsutövaren skyldig att informera tillsynsmyndigheten. Nedan refereras ett 

antal avgöranden där föreskrifter om viss teknik har valts istället för ett 

begränsningsvärde.  

I MÖD 2009:19 var frågan hur ett utsläppsvillkor för kvicksilver skulle 

regleras. 100  Verksamhetsutövaren hade yrkat på en ändring av föreskrivna 

begränsningsvärden. Med hänsyn till den osäkerhet som gällde beträffande mängden 

ingående kvicksilver till ugnen och dess flödesvägar samt de svårigheter som gjorde sig 

gällande i fråga om provtagning och analys av kvicksilvret ansåg domstolen att det inte 

var lämpligt att utforma villkoret med angivande av ett begränsningsvärde. Villkoret 

skulle istället formuleras som ett krav på viss reningsutrustning och dess skötsel. 

 I MÖD 2009:39 var frågan hur ett utsläppsvillkor avseende processvavel skulle 

utformas.101 Domstolen beslutade att utsläppen av gasformigt svavel skulle samlas upp 

och förbrännas i ett svaggassystem eller motsvarande. Utsläppen skulle mätas en gång 

per år. Översteg utsläppen en viss gräns skulle tillsynsmyndigheten informeras. 

Domstolen föreskrev således ett krav på viss reningsutrustning vars funktion årligen ska 

kontrolleras. Med beaktande av de svårigheter som föreligger i fråga om provtagning 

och mätning av gasformigt svavel ansåg domstolen att det inte var lämpligt att utforma 

villkor med angivande av begränsningsvärden. Domstolen kom till samma slutsats i 

MÖD 2009:50 där svårigheter att mäta gasformigt svavel åter reglerades genom en 

villkorsutformning som ställer krav på viss reningsutrustning vars effektivitet verifieras 

genom ett kontrollvärde.102  

Det kan därmed konstateras att om det föreligger svårigheter att mäta och kontrollera 

utsläpp ska kvantitativa begränsningar med hjälp av ett begränsningsvärde inte 
                                                
100 MÖD 2009:19.  
101 MÖD 2009:39.  
102 MÖD 2009:50.  
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föreskrivas. Detta ligger i linje med det rättssäkerhetskrav som domstolen fastställt i 

MÖD 2009:2. Istället ska villkoret uttryckas som ett krav på viss reningsutrustning. 

Denna reningsutrustnings effektivitet verifieras genom ett kontrollvärde uppställt av 

domstolen. Överskrids kontrollvärdet ska verksamhetsutövaren informera 

tillsynsmyndigheten. Villkoret är således åtgärdsinriktat. En fördel med villkor 

formulerade som begränsningsvärden är att de låter verksamhetsutövaren välja hur 

värdet ska uppnås. Detta har ansetts gagna teknikutvecklingen.103 Föreskrivs istället 

krav på viss teknik riskerar detta att hämma teknikutvecklingen. I ovanstående fall har 

därmed kravet på rättssäkra villkor trumfat över intresset av att gagna ny teknik. 

 Avslutningsvis ska det kort utredas om ett villkor som föreskrev viss teknik hade 

varit lämpligt vid tunneldrivningen av Strängnästunneln. Med hänsyn till verksamhetens 

art – det rör sig om en lång tunnel under jord – föreligger stor osäkerhet huruvida den 

föreskrivna tekniken kommer fungera lika väl på alla platser i tunneln. Därmed synes 

föreskrifter om viss teknik vara mer lämpligt vid industriutsläpp än vid 

tunneldrivning.104  

 

4.6  Sammanfattande slutsats 

Utmönstringen av rikt- och gränsvärden innebär att kvantitativa villkor ska formuleras 

som ett begränsningsvärde kombinerat med vissa kontrollvillkor. Att överskrida 

begränsningsvärdet är direkt straffsanktionerat, varför det uppstått ett behov av att 

mildra dess verkan. Mildring har skett med hjälp av de kreativa villkorskonstruktioner 

som beskrivits ovan. I det följande görs en sammanfattning av dessa 

villkorskonstruktioner samt vilka effekter de kan leda till.  

 För produktionsrelaterade villkor har behovet av en säkerhetsmarginal främst 

tillgodosetts genom villkorstillägg som tillåter enstaka överskridanden. Med hjälp av 

dessa tillägg har verksamheter fortsatt kunnat regleras med hjälp av 

månadsmedelvärden. I regel har ingen höjning av begränsningsvärdet skett. Det finns 

däremot en risk att processen med att utforma lämpliga begränsningsvärden kan leda till 

en förlängning av tillståndsprocessen.  

                                                
103 Se avsnitt 3.5.6.  
104 Intervju med Johan Larsson, Civ. ing. Miljö- och vattenteknik, Bergab. 



 
 

 

52 

I andra hand har produktionsrelaterade villkor reglerats med hjälp av årsmedelvärden. 

Dessa har föreskrivits då en tillämpning av månadsmedelvärden inte har ansetts lämplig. 

Fördelen med en ökad användning av årsmedelvärden är att begränsningsvärdet fortsatt 

kunnat regleras på relativt låga nivåer. Årsmedelvärdens nackdel är den långa tidsbasen, 

som i teorin tillåter förhöjda utsläpp under delar av året. Den långa tidsbasen är därmed 

inte förenlig med det produktionsrelaterade villkorets syfte; att verka för att 

verksamheten vid alla tillfällen bedrivs med så låga utsläpp som möjligt. I förhållande 

till månadsmedelvärden i kombination med ett villkorstillägg som tillåter enstaka 

överskridanden får denna metod därmed ses som ett sämre alternativ. Den får verka som 

ett exempel på situationer där det nya begränsningsvärdet inte riktigt fungerar på ett 

effektivt sätt. Det finns därmed skäl att argumentera för att en användning av ett 

riktvärde hade lett till ett lämpligare resultat.  

 Slutligen finns det verksamheter där det nya begränsningsvärdet passar mindre 

bra. Det ovan refererade M 7167-12 exemplifierar ett sådant tillfälle. I aktuellt fall 

ställdes domstolen inför valet att antingen föreskriva ett väl tilltaget begränsningsvärde 

eller att tillåta ett riktvärde. Det väl tilltagna begränsningsvärdet underkändes då det 

saknade styrande effekt med följd att det inte gick att utesluta att skador skulle kunna 

uppkomma på omgivningen. Istället ansågs ett riktvärde vara en lämplig formulering för 

att reglera verksamheten. Som ovan påpekats ska fallet tolkas med viss försiktighet. Det 

ska även påpekas att det inte är första gången en underinstans går emot gällande praxis. 

Med det i beaktande får dock målet – i alla fall fram till att MÖD slutligt avgör fallet – 

fungera som ett exempel på en situation som svårligen låter sig regleras enligt 

nuvarande praxis.  

 Sammanfattningsvis kan det konstateras att det nya begränsningsvärdet i många 

fall leder till välavvägda och rimliga resultat. Någon höjning av begränsningsvärdet har 

inte skett utan behovet av säkerhetsmarginal har främst tillgodosetts genom ett 

villkorstillägg som tillåter begränsade och enstaka överskridanden. Som ovan beskrivits 

innebär användningen av det nya begränsningsvärdet i vissa fall nackdelar; t.ex. 

förlängda tillståndsprocesser samt ökad användning av årsmedelvärden. I vissa fall, t.ex. 

fallet med Strängnästunneln, har resultaten dock blivit rent ut sagt dåliga, varför 

domstolen i strid med gällande praxis valt att återvända till en riktvärdeskonstruktion. 

Det kan därmed konstateras att det finns anledning att undersöka möjligheten till ett 

återinförande av riktvärdeskonstruktionen.  
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5  Legitimering av riktvärdeskonstruktionen 

5.1  Inledning 

I avsnitt 4 har effekterna av utmönstringen av gräns- och riktvärden beskrivits. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att även om effekterna kunde ha varit värre, 

finns det skäl att utreda möjligheterna att återinföra riktvärdeskonstruktionen. Detta 

avsnitt beskriver två alternativa synsätt för att ifrågasätta skälen till utmönstringen. 

Ifrågasättandet syftar till att legitimera riktvärdeskonstruktionen.  

I avsnitt 3.4.3 beskrevs översiktligt hur utmönstringen av riktvärdet kan 

ifrågasättas. Ett alternativ är att ifrågasätta om riktvärdeskonstruktionens formulering är 

så rättsosäker att det kan betraktas som klandervärt – eller om intresset av rättssäkerhet 

bör stå tillbaka något till fördel för intresset av att föreskriva låga och effektiva 

begränsningsvärden. Tesen bygger på att villkorets formulering inte bör läsas för sig 

utan i kombination med de omkringliggande reglerna i miljöbalken. Ses villkoret 

tillsammans med dessa regler framträder en tydligare och mer förutsebar bild av vilka 

skyldigheter som följer av villkoret. Detta utreds i avsnitt 5.4.   

Ett annat alternativ är att ifrågasätta om alla villkorsöverträdelser måste vara 

straffrättsligt sanktionerade. Kan en mindre möjlighet att straffrättsligt sanktionera vissa 

villkorsöverträdelser godtas kan precisionskravet sänkas något. Detta innebär i sin tur 

att det något oprecisa riktvärdet åter kan tillåtas. Detta utreds i avsnitt 5.3. 

 Avsnittet inleds med en redogörelse om varför låga begränsningsvärden är 

eftersträvansvärt. Diskussionen tar sin utgångspunkt i miljöbalkens övergripande mål 

och syftar till att motivera den senare diskussionen. Avsnittet beskriver även den 

konflikt som finns mellan att föreskriva villkor med låga – och därmed miljöeffektiva – 

begränsningsvärden och behovet av att kunna sanktioner och kontrollera desamma.  

 

5.2  Låga begränsningsvärden är förenligt med miljöbalkens syfte 

5.2.1  Miljöbalkens övergripande syfte 

Miljöbalken syftar enligt dess målregel till att främja en ”hållbar utveckling”.105 

Begreppet hållbar utveckling preciseras genom fem delmål i paragrafens andra stycke. 

Delmålen är delvis överlappande och i vissa situationer konkurrerande. Uppräkningen 
                                                
105 1:1 MB. 
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är inte uttömmande. 106  Ytterligare vägledning ges i de nationella miljömål som 

riksdagen fattar – i dag har 16 miljökvalitetsmål antagits vilka anger det tillstånd som 

miljöarbetet ska sträva mot.107  Målregeln, delmålen och de nationella miljömålen är 

allmänt formulerade varför de behöver preciseras för att kunna användas vid 

rättstillämpningen. Reglerna har därför omsatts i andra bestämmelser i miljöbalken; de 

allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. MB är en sådan precisering.  

Trots dess allmänna formulering kan en rättstillämpare inte bortse från 

miljömålen, utan dessa ska vid oklarheter användas vid tolkning av miljöbalkens regler. 

I lagens förarbeten framförs att de olika bestämmelserna i miljöbalken, liksom 

föreskrifter utfärdade med stöd av denna, ska tillämpas så att målet ”uthållig utveckling” 

främjas.108 Vid tolkning har de fem delmålen störst betydelse, därefter riksdagsbesluten 

om miljöpolitiska mål och i sista hand målregeln.109   

 

5.2.2  Tillståndsvillkor föreskriver individualiserade miljökrav  

Hänsynsreglerna i 2 kap. MB syftar till att genomföra miljöbalkens målregel, delmål 

och nationella miljömål. Hänsynsreglerna som även kallas för kravregler används för att 

formulera de egentliga miljökrav som miljömålen strävar mot.110  

Kravreglerna är dock allmänt formulerade och lämnar normalt utrymme för en 

skönsmässig bedömning. På grund av deras avfattning ökar risken för att den enskilde 

tolkar bestämmelsen fel, vilket kan leda till att lagstiftarens miljöpolitiska mål inte 

uppnås. För att undvika detta har krav på förprövning av vissa verksamheter 

föreskrivits. 111  Kravet på tillståndsprövning är en sådan förprövning. 

Tillståndsprövningen resulterar i ett tillstånd försett med vissa tillståndsvillkor. 

Villkoren fastställs utifrån de krav som kravreglerna uppställer, varför 

tillståndsvillkoren kan ses som en överförd precisering i enskilt fall av miljöbalkens 

kravregler.112  

                                                
106 Prop. 1997/98:45 del 2, s. 7.  
107 Michanek & Zetterberg, Den svenska miljörätten, s. 94 f. 
108 Prop. 1997/98:45 del 2, s. 8. 
109 Michanek & Zetterberg, Den svenska miljörätten, s. 96. 
110 Michanek & Zetterberg, Den svenska miljörätten, s. 39. 
111 Michanek & Zetterberg, Den svenska miljörätten, s. 49. 
112 Michanek & Zetterberg, Den svenska miljörätten, s. 40. 
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Vid bestämmandet av villkoren sker alltså en individualisering av miljöbalkens 

kravregler anpassade efter den aktuella verksamheten. Ett mer precist villkor torde 

därmed som huvudregel uppfylla kravreglerna bättre - och därmed miljöbalkens mål - 

än ett villkor som är mindre precist. Avseende villkor formulerade som 

begränsningsvärden finns dock en motsättning mellan kravet på precision och 

möjligheten att föreskriva lägsta möjliga värde. Denna motsättning är central för mitt 

arbete och bör därmed beskrivas närmare. 

 

5.2.3  Kravet på precision och intresset av lägsta möjliga värde 

Som beskrivits ovan formuleras miljöbalkens miljömål i bland annat de hänsynsregler 

som finns i 2 kap. Dessa regler kan sedan ligga till grund för beslut om föreläggande 

och förbud.113 Hänsynsreglerna kan dock som huvudregel inte ligga till grund för 

straffsanktion eller sanktion genom miljösanktionsavgift. Lagstiftaren har ansett att 

dessa regler är för oprecisa för att kunna ligga till grund för dessa sanktioner.114 En 

överträdelse av tillståndsvillkor är däremot straffrättsligt sanktionerad, vilket innebär att 

hänsynsreglerna indirekt kan ligga till grund för straffansvar.  

Kravreglernas genomdrivande, när dessa har individualiserats i ett villkor, är 

därmed beroende av att verksamhetsutövaren vet vilka villkorsföreskrifter denne ska 

följa, att tillsynsmyndigheter kan kontrollera efterlevnaden av villkoren samt vid behov 

vidta sanktioner. Detta förutsätter att villkorets utformning är precist. Kravet på 

precision – fortsättningsvis betecknat precisionsintresset – säkerställer således att 

kravreglerna genomförs, ytterst under hot om sanktioner. Detta krav på precision är 

därmed en förutsättning för genomdrivandet av kravreglerna. Precisionsintresset står 

dock till viss del i motsatsförhållande till intresset om lägsta möjliga värde. Vad som 

avses med lägsta möjliga värde diskuteras i det följande.      

Vid fastställande av ett begränsningsvärde används främst hänsynsreglerna 2:3 

och 2:7 MB. Hänsynsreglerna i 2:2-6 syftar till att så långt som möjligt förhindra 

miljöskador, eller när det inte är möjligt, dämpa dessa så mycket som möjligt. Enligt 2:3 

ska nödvändiga försiktighetsåtgärder vidtas. I ett utsläppsvillkor formulerat som ett 

begränsningsvärde innebär detta att en kvantitativ gräns fastställs med ledning av vad 

                                                
113 26:9 MB.  
114 Michanek & Zetterberg, Den svenska miljörätten, s. 105. 
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miljöskyddet kräver. Ett hårdare villkor som föreskriver en lägre gräns är således bättre 

för miljön då detta innebär mindre utsläpp.  

Enligt 2:7 MB får dock den utsläppsgräns som fastställts enligt 2:3 inte 

vara ”orimlig”. Bara om de skyddsåtgärder som följer av 2:2-6 är orimliga ska kraven 

sänkas. 115  Som ovan konstaterats bör ett strängt villkor innehållandes ett lågt 

begränsningsvärde innebära mindre utsläpp, varför ett lågt värde bör vara bättre för 

miljön. Det värde som är så lågt som möjligt, efter en bedömning enligt 2:2-6 och 2:7, 

benämns fortsättningsvis för det lägsta möjliga värdet. 116  Detta värde bör alltid vara 

bättre för miljön än ett högre värde eftersom det maximalt uppfyller kravreglerna i 2 

kap MB. Eftersom kravreglerna å sin sida är en precisering av de miljömål som stadgas 

i 1 kap. bör en strävan mot lägsta möjliga värde innebära en strävan mot maximalt 

miljöskydd. Att använda det lägsta möjliga värdet bör således alltid eftersträvas.   

I en perfekt värld – en värld där villkoren följs till punkt och pricka – är tillsyn 

och sanktion överflödiga. I en sådan värld hade begränsningsvärden alltid kunnat 

formuleras till lägsta möjliga värde. Nu måste dock intresset av att föreskriva lägsta 

möjliga värde vägas mot precisionsintresset. Möjligheterna att föreskriva det lägsta 

möjliga värdet begränsas därmed av behovet av precisa villkor. Utmönstringen av 

riktvärden är ett utmärkt exempel på hur intresset för låga värden fick ge vika för 

precisionsintresset. Villkor formulerade som riktvärden kunde tidigare, med hjälp av 

deras åtgärdsinriktade utformning, föreskrivas till ett värde som låg nära det lägsta 

möjliga värdet. Den åtgärdsinriktade utformningen bedömdes inte vara tillräckligt 

precis för att fungera i miljöbalkens system varför den utmönstrades. Idag föreskrivs 

istället begränsningsvärden som innebär en gräns som inte för överskridas. Dessa är 

precisare i sin utformning, men föreskrivs till något högre värden än det lägsta möjliga 

värdet. Vid utmönstringen av riktvärden övertrumfade därmed precisionsintresset 

intresset av att föreskriva det lägsta möjliga värdet.  

Det kan därmed konstateras att precisionsintresset och intresset för lägsta 

möjliga värde till viss del är motstående intressen. Det kan även konstateras att båda 

intressena är nödvändiga för att uppfylla hänsynsregeln i 2:3 MB. Det ena intresset 

svarar för att genomdriva hänsynsregeln och det andra intresset svarar för att maximalt 

                                                
115 Bevisbördan ligger enligt 2:1 MB på den sökande. Beviskravet är högt. 
116 Med lägsta möjliga värde avses därmed vanligtvis ett lågt begränsningsvärde i 
kombination med en kort tidsbas.  
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uppfylla, eller utnyttja, hänsynsregeln. Eftersom intressena till viss del är motstående 

behöver en intresseavvägning ske. Utmönstringen av riktvärden är ett exempel på en 

sådan intresseavvägning. I det fallet övertrumfade precisionsintresset till viss del 

intresset för lägsta möjliga värdet.  

I avsnitt 5.3 framförs argument för en ordning där precisionsintresset till viss del 

får stå tillbaka till förmån för intresset av att föreskriva lägsta möjliga värde. Detta sker 

genom en argumentation som syftar till att övertyga läsaren om att inte alla 

tillståndsvillkor behöver vara straffrättsligt sanktionerade. På så vis kan kravet på 

precision sänkas något vilket möjliggör en villkorsutformning som ligger närmare det 

lägsta möjliga värdet. Detta förutsätter emellertid att intresset för att kunna föreskriva 

det lägsta möjliga värdet tillåts överväga intresset för att straffrättsligt sanktionera vissa 

villkorsöverträdelser. Min mening är att en sådan intresseförskjutning kan leda till en 

bättre överensstämmelse med miljöbalkens grundläggande mål om hållbar utveckling. 

Detta sker genom att onödigt betungande precisionskrav skalas av, vilket i sin tur leder 

till ökade möjligheter att föreskriva villkor som ligger närmare det lägsta möjliga värdet.  

 

5.3  Bör alla överskridanden vara straffsanktionerade? 

5.3.1  Syftet med rättssäkerhetskravet  

Som tidigare konstaterats utmönstrade domstolen riktvärdeskonstruktionen eftersom 

den ansågs oprecis och därmed rättsosäker. Förutom kravet på rättssäkerhet fanns det 

även risk för att villkor formulerade som riktvärden på grund av sin bristande precision 

inte kunde ligga till grund för egenkontroll, tillsyn och sanktioner.  

 En brist med riktvärdeskonstruktionen är således att det är svårt att sanktionera 

överträdelser av riktvärden. Behovet av att påföra sanktioner – fortsättningsvis benämnt 

sanktionsbehovet – kräver således att villkoren formuleras med viss precision för att 

vara möjliga att genomdriva med hjälp av sanktioner.  

 Min mening är att detta sanktionsbehov bör variera beroende på vad det 

aktuella villkoret reglerar. Godtar vi att sanktionsbehovet kan variera, torde även det 

precisionskrav – som syftar till att genomdriva sanktionsbehovet – tillåtas att variera. 

Tillåts precisionskravet att variera finns det enligt min mening åter utrymme att i vissa 

fall tillåta en villkorsformulering likt den tidigare riktvärdeskonstruktionen. Ett 

grundläggande problem med det precisionskrav som låg till grund för utmönstringen av 
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riktvärden är att det inordnar alla villkor – oavsett vad de reglerar – i samma trånga ram. 

Min tes syftar till att rucka på denna ram och på så vis ge plats för villkorsformuleringar 

som kan formuleras med begränsningsvärden som ligger närmare det lägsta möjliga 

värdet.  

 

5.3.2  Sanktionsbehovet bör variera beroende på vad villkoret reglerar 

Villkor i ett tillstånd kan reglera vitt skilda saker; t.ex. kan ett visst villkor reglera 

fabrikens lokalisering medan ett annat villkor föreskriver utsläppsgränser för ett visst 

ämne. Även om vi väljer att fokusera på en så liten del av villkorsfaunan som 

utsläppsvillkor finner vi ett antal olika villkorstyper som reglerar situationer med vitt 

skiljande miljöfara. En typ av utsläppsvillkor är de produktionsrelaterade villkor som 

beskrivits tidigare i detta arbete.117 En annan typ är de utsläppsvillkor som fastställer en 

övre gräns för miljöpåverkan samt de villkor som fastställer utsläppsgränser för ett 

toxiskt ämne. Dessa olika utsläppstyper innebär olika faror för miljön och bör därmed 

behandlas olika.  

Särbehandling sker idag genom den tillståndsprövning som görs av 

verksamheten. Prövningen utmynnar bland annat i en bedömning av lämpliga 

begränsningsvärden enligt främst 2:3 och 2:7 MB. Vid denna prövning kommer ett 

utsläpp av ett toxiskt ämne kraftigt begränsas genom hårda begränsningsvärden eller 

förbjudas helt medan ett utsläpp av ett mindre skadligt ämne kan föreskrivas till något 

högre nivåer. På så vis sker redan en åtskillnad mellan de olika typerna av utsläpp. 

Enligt min mening bör en åtskillnad även göras med hänsyn till vilka sanktioner som 

följer vid överträdelse av de olika villkorstyperna. Detta bygger på att det är olika 

klandervärt att bryta mot olika villkorstyper, beroende på vad den villkorstypen reglerar 

och vad den syftar till att skydda. Accepterande av en sådan åtskillnad är grundläggande 

i min tes.  

 I MÖD 2012:21 lanserade verksamhetsutövaren en intressant teori med en 

tänkt ”villkorshierarki”. Den bygger på idén att olika villkor i praktiken har olika värde 

och att de bidrar till miljönyttan på olika sätt.118 I en sådan villkorshierarki bör 

gränsvärden för totalutsläpp på årsbasis placeras högst upp medan villkor som reglerar 

                                                
117 Se avsnitt 4.3.1 för en närmare beskrivning av produktionsrelaterade villkor.  
118 MÖD 2012:21, aktbilaga 40, s. 5. 
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produktionsrelaterade utsläpp normalt placeras längre ned. Den senare villkorstypen har 

inte lika stor miljöpåverkan på verksamhetens omgivning som den förstnämnda, vilket 

borde återspeglas i de sanktioner som är kopplade till respektive villkorstyp. Att 

överskrida ett villkor som reglerar den totala utsläppsnivån över viss tid och som är 

föreskrivet i syfte att skydda människors hälsa och miljö är så klandervärt att det bör 

leda till en straffrättslig sanktion. Om däremot verksamhetsutövaren till följd av en 

olyckshändelse eller på grund av annan oförutsedd omständighet inte kan få installerad 

reningsutrustning att fungera som avsett bör denna få en chans att åtgärda problemet 

innan en straffsanktion inträder. Det bör därmed anses mer klandervärt att bryta mot ett 

villkor som är placerat högre upp i villkorshierarkin respektive mindre klandervärt att 

bryta mot ett villkor som är placerat längre ned i villkorshierarkin. I denna hierarki 

skulle de situationer som tidigare reglerades med hjälp av gränsvärden placeras längre 

upp medan de situationer som reglerades med hjälp av riktvärden placeras längre ned.  

 Vid bedömning av ett villkors sanktionsbehov bör vi således se till syftet med 

det aktuella villkoret. Produktionsrelaterade villkor används främst för att sätta en låg 

utsläppsgräns i syfte att se till att verksamheten, oavsett storlek på produktion, alltid 

släpper ut så lite skadliga ämnen som möjligt.119 Ett villkor som fastställer en total 

utsläppsgräns föreskriven över en längre tid är främst formulerat med hänsyn till vad 

omgivningen maximalt tål och föreskriver på så vis en gräns för vilken 

omgivningsskada som maximalt är tillåten.120 Vid en jämförelse av de båda villkoren 

torde det vara uppenbart att en överträdelse av den senare villkorstypen är mer 

klandervärd. Behovet av att sanktionera en överträdelse bör skilja beroende på hur 

klandervärd en överträdelse bedöms vara. Det kan därmed konstateras att 

sanktionsbehovet kan skilja beroende på vad villkoret reglerar.  

 Sammanfattningsvis bör därmed sanktionsbehovet variera beroende på vad det 

aktuella villkoret reglerar. Villkor som uppställer funktionskrav torde inte ha samma 

sanktionsbehov som ett villkor som föreskriver en total utsläppsgräns eller ett villkor 

som reglerar utsläpp av ämnen som kan medföra akuta risker för omgivningen. Att 

sanktionsbehovet varierar beror på att det inte är lika klandervärt att bryta mot den 

förstnämnda villkorstypen som det är att bryta mot den senare.   

     
                                                
119 Bjällås & Rahmn, Miljöskyddslagen, s. 122 f. 
120 Naturvårdsverkets yttrande i MÖD 2009:2, Dnr 546-3226-07 Rm, s. 5.  
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5.3.3  Förvaltningsrättsliga sanktioner möjliggör varierande precisionskrav  

Det har ovan konstaterats att sanktionsbehovet kan variera. Eftersom sanktionsbehovet 

varierar bör även precisionskravet, vars syfte är att möjliggöra sanktioner, variera 

beroende på vad villkoret reglerar.  Nedan förklaras på vilket sätt ett något liberalare 

precisionskrav kan tillåta en riktvärdeskonstruktion och hur överträdelser av riktvärden 

likväl kan sanktioneras.  

 Miljöbalken innehåller ett antal olika sanktionsregler. För min framställning är 

främst beslut om föreläggande och förbud enligt 26 kap. MB, omprövning eller 

återkallelse av tillstånd enligt 24 kap. samt de straffrättsliga sanktionerna i 29 kap. av 

intresse. Fortsättningsvis benämns dessa sanktioner förvaltningsrättsliga sanktioner – 

avseende de sanktioner som följer av 26 och 24 kap. – respektive straffrättsliga 

sanktioner avseende de sanktioner som föreskrivs i 29 kap.  

 De straffrättsliga sanktionerna är ofta mer ingripande än de förvaltningsrättsliga 

sanktionerna.121 I regel uppställs därmed större krav på förutsebarhet – och därmed 

rättssäkerhet – avseende de straffrättsliga sanktionerna. Det precisionskrav som gäller 

för villkor får därmed anses korrespondera med hur ingripande en framtida sanktion 

riskerar att bli. 

Riskerar en villkorsöverträdelse att leda till en straffrättslig sanktion krävs 

således en hög grad av precision för att uppfylla kravet på rättssäkerhet. Det ska vara 

tydligt för verksamhetsutövaren vilka krav denne ska uppfylla samtidigt som 

villkorsutformningen ska kunna ligga till grund för åklagarens gärningsbeskrivning. 

Detta förutsätter en hög grad av precision. Samma höga precisionskrav torde inte krävas 

avseende de förvaltningsrättsliga sanktionerna, då dessa inte är lika ingripande. Därmed 

bör precisionskravet variera beroende på typ av sanktion; ett något lägre precisionskrav 

gäller för de förvaltningsrättsliga sanktionerna respektive ett något högre precisionskrav 

gäller för de straffrättsliga sanktionerna. 

 Det kan således konstateras att det vid villkorsöverträdelser finns olika typer av 

sanktioner att vidta och att deras ingripande verkan varierar. Därmed varierar även det 

krav på precision som syftar till att göra respektive sanktion rättssäker. För att 

                                                
121 Det ska framhållas att förvaltningsrättsliga sanktioner såsom återkallelse av tillstånd 
eller förbudsföreläggande kan vara mycket ingripande. Den straffrättsliga sanktionen är 
dock riktad mot en fysisk person, varför dess ingripande verkan i detta hänseende bör 
vara något större.  
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exemplifiera; i MÖD 2009:2 uppställer domstolen ett relativt strängt precisionskrav. 

Detta precisionskrav är författat med hänsyn till att en villkorsöverträdelse följs av 

straffrättsliga sanktioner. Det stränga precisionskravet är således en följd av att 

straffrättsliga sanktioner kräver precisa villkor för att vara rättssäkra. Domstolens 

stränga precisionskrav är därmed en förutsättning för att kunna straffsanktionera 

samtliga villkor på ett rättssäkert sätt.  

 Men om vi istället inte förutsätter att alla villkorsöverträdelser behöver 

sanktioneras straffrättsligt, upptäcker vi att det precisionskrav som uppställts till följd av 

rättssäkerheten inte längre behöver vara lika strängt. Genom att godta att vissa 

villkorsöverträdelser inte alltid behöver sanktioneras genom straffrättsliga sanktioner 

skapas således ett lite mer liberalt precisionskrav.122 Enligt detta, något mindre stränga, 

precisionskrav torde en riktvärdeskonstruktion vara tillåten.  

 I avsnitt 5.2.3 beskrivs hur kravet på precision ibland begränsar möjligheterna 

att föreskriva villkor med lägsta möjliga värde. Genom att godta att sanktionsbehovet 

kan skifta mellan olika villkor kan intresset för lägsta möjliga värdet i vissa situationer 

tillåtas att övertrumfa precisionsintresset. Det ska däremot poängteras att detta inte 

innebär total straffrihet vid dessa situationer, utan ovanstående syftar endast till att 

rucka lite på intresseavvägningen mellan precisionsintresset och intresset för att kunna 

föreskriva lägsta möjliga värde.123  

    

5.3.4  Bör minskade sanktionsmöjligheter tillåtas? 

Det har ovan konstaterats att beroende på villkorets sanktionsbehov bör kravet på 

precision variera mellan olika villkor. Det har även konstaterats att precisionsintresset 

och intresset för det lägsta möjliga värdet till viss del står i motsatsförhållande. För att 

kunna föreskriva ett värde som ligger så nära det lägsta möjliga värdet som möjligt 

måste precisionsintresset till viss del stå tillbaka. Detta är möjligt avseende de villkor 

där precisionskravet, till följd av ett lägre sanktionsbehov, kan sättas något lägre. Detta 

innebär att intresset för det lägsta möjliga värdet i vissa fall kan tillåtas övertrumfa 

precisionsintresset; detta möjliggör användning av riktvärden vars begränsningsvärden 
                                                
122 Resonemanget i avsnitt 5.3.2 om skiftande sanktionsbehov syftar till att bevisa detta. 
123  Riktvärdet bör i så stor utsträckning som möjligt kompletteras med ett övre 
begränsningsvärde. På så vis möjliggörs en straffrättslig sanktion vid överträdelse av 
den övre gränsen. Jfr. Knauf-villkor.  
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kan sättas något närmare det lägsta möjliga värdet. I takt med att precisionsintresset får 

stå tillbaka minskar dock möjligheterna att straffrättsligt sanktionera en 

villkorsöverträdelse. 

 Det är kontroversiellt att argumentera för en villkorsskrivning som i praktiken 

innebär minskade möjligheter att straffrättsligt sanktionera vissa villkorsöverträdelser. 

Lagtext och systemet med villkor, tillsyn och sanktioner är tydligt; villkorsöverträdelser 

ska vara föremål för straffrättsliga sanktioner. Systemet kan ses som en miljöbalkskedja 

bestående av bland annat miljömål, hänsyn, tillstånd, villkor, tillsyn och straff. För ett 

fungerande system krävs att länkarna i denna kedja fungerar för sig men även 

tillsammans. 124  Det har även framhållits att ett av de största problemen inom 

miljöstraffrätten är den bristande sanktionssannolikheten.125  

Det är mot bakgrund av detta som frågan bör ställas; ska en minskad möjlighet 

att straffrättsligt sanktionera vissa villkorsöverträdelser tillåtas? För att besvara denna 

fråga ska syftena med den straffrättsliga sanktionen undersökas. Därefter kontrolleras 

om dessa syften även kan göras gällande för villkor med ett lägre sanktionsbehov. 

Någon fullständig analys av syftet med de straffrättsliga sanktionerna är inte avsedd; 

diskussionen syftar främst till att visa att behovet av en straffrättslig sanktion kan 

variera beroende på vad villkoret reglerar. Det är också viktigt att ha i åtanke att 

nedanstående resonemang endast gäller ett fåtal villkorssituationer samt att det aldrig är 

frågan om total straffrihet.   

Den straffrättsliga sanktionen som aktualiseras vid överträdelser av villkor är 

otillåten miljöverksamhet enligt 29:4 p. 2 MB. Denna betecknas fortsättningsvis som 

straffsanktionen. Syftet med straffsanktionen torde främst vara genomdrivande, 

prevention samt det allmänna rättsmedvetandet. I det följande beskrivs dessa syften 

närmare.  

 Det har ovan konstaterats att tillståndet och dess villkor är en individualisering 

av miljöbalkens hänsynsregler anpassade efter den aktuella verksamheten. 126 

Genomdrivande av hänsynsregler är således beroende av att villkoren efterlevs och vid 

behov sanktioneras. Detta säkerställs genom egenkontroll, tillsyn och sanktioner. Det 

finns, utöver den straffrättsliga sanktionen, ett antal förvaltningsrättsliga sanktioner att 

                                                
124 Karlmark, Miljörätt ur straffrättsligt perspektiv, s. 170.  
125 Träskman, Miljöstraffrätten, s. 22.  
126 Se avsnitt 5.2.  



 
 

 

63 

vidta vid överträdelser av begränsningsvärdet. Först och främst kan tillsynsmyndigheten 

ingripa enligt 26:9 MB om verksamhetsutövaren överskrider begränsningsvärdet. Med 

stöd av 26:9 kan tillsynsmyndigheten ingripa och besluta om ytterligare skyddsåtgärder 

och andra försiktighetsmått som krävs för att ett överskridande inte ska upprepas samt i 

yttersta fall besluta om förbud. Föreläggandet kan förenas med vite eller ske på den 

felandes bekostnad. Hjälper inte föreläggande kan tillståndsmyndigheten enligt 24:5 p. 

4 ompröva tillståndet eller del av det. Detta gäller även om överskridandet är av ringa 

betydelse.127 I sista hand kan tillståndsmyndigheten enligt 24:3 p. 2 helt eller delvis 

återkalla tillståndet och förbjuda fortsatt verksamhet. Detta förutsätter att tillståndet eller 

ett villkor inte följs samt att avvikelsen inte är av ringa betydelse. Återkallelse bör som 

huvudregel ske i sista hand efter att andra sätt att åstadkomma rättelse visat sig vara 

resultatlösa.128  

 Anmälan om misstänkt miljöbrott ska enligt 26:2 MB ske så snart 

tillsynsmyndigheten misstänker brott. Någon prövning av om gärningen kan leda till 

fällande dom ska inte göras; det är en den andra myndighetens sak.129 Anmälan ska ske 

skyndsamt och göras i nära anslutning till överträdelsen. 130  Efter anmälan är 

tillsynsmyndigheten fortsatt skyldig att utöva tillsyn och vidta de åtgärder som behövs, 

t.ex. enligt 26:9.131 Lagstiftarens mening är således tydlig; straffsanktionen ska vidtas så 

snart ett överskridande har skett – de förvaltningsrättsliga sanktionerna ska dock fortsatt 

vidtas efter behov. Det kan därmed sägas att de förvaltningsrättsliga sanktionerna syftar 

till att frammana aktiva åtgärder; de är ämnade att åstadkomma en förändring av 

verksamhetsutövarens handlande i syfte att åter följa villkoret. Straffsanktionen innebär 

däremot i sig inget krav på ett aktivt handlande från verksamhetsutövaren, utan synes 

främst syfta till att straffa ett tidigare handlande och därigenom avskräcka en 

verksamhetsutövare från att göra fel. Det kan därmed konstateras att de 

förvaltningsrättsliga sanktionerna – i synnerhet föreläggande och omprövning – innebär 

ett effektivare och konstruktivare medel för att med hjälp av framtida handlingar 

genomdriva villkoret. Straffsanktionens funktion i genomdrivandet är främst att fungera 

som ett straff för tidigare fel. Behovet av en sådan vedergällning torde vara mindre om 
                                                
127 Bengtsson, m.fl., Miljöbalken en kommentar, 24:5. 
128 Bengtsson, m.fl., Miljöbalken en kommentar, 24:3. 
129 Prop. 1997/98:45 del 2, s. 267.  
130 NFS 2001:3, s. 5. 
131 Bengtsson, m.fl., Miljöbalken en kommentar, 26:2. 
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villkorsöverträdelsen anses vara mindre klandervärd. Behovet av en straffrättslig 

sanktion bör i detta hänseende därmed vara mindre betydelsefull för villkor med ett 

lägre sanktionsbehov (t.ex. produktionsrelaterade villkor).  

En straffsanktion fungerar i regel preventivt genom att med hot om repressalier 

avskräcka från ett visst handlande. Straffsanktionen bidrar därmed indirekt till 

genomförandet av hänsynsreglerna – inte genom faktiska åtgärder utan genom ett hot 

om framtida straff. Dess preventiva verkan på en seriös verksamhetsutövares vilja att 

följa villkoret kan dock till viss del ifrågasättas. I min mening torde redan de 

förvaltningsrättsliga sanktionerna innebära starka incitament för en verksamhetsutövare 

att följa villkoren. T.ex. kan förelägganden förenas med viten eller vidtas på 

verksamhetsutövarens bekostnad, villkor kan omprövas och vid behov formuleras som 

gränsvärden.132 I värsta fall kan tillståndet återkallas och verksamheten förbjudas. De 

förvaltningsrättsliga sanktionerna kan därmed innebära mycket stränga sanktioner. 

Dessa bör vara nog skäl för att förmå en verksamhetsutövare att följa villkoret. 

Ekonomiska incitament bör inte heller saknas, då ett föreläggande eller ändrat villkor 

som leder till minskad produktion, kan få stora ekonomiska verkningar. Det bör 

avslutningsvis påpekas att en seriös verksamhetsutövare givetvis inte vill bli straffad 

eller utsättas för den negativa publicitet som en straffrättslig sanktion skulle innebära. 

Min uppfattning är dock att de förvaltningsrättsliga sanktionerna i många fall torde 

innebära tillräckliga incitament för att följa villkoret.  

 Detta förutsätter dock att tillsyns- och tillståndsmyndigheten är aktiv. Det ska 

uppmärksammas att tillsynen, särskilt när den utförts av kommunala nämnder, ibland 

har eftersatts.133 Det kan därmed i vissa fall vara välkommet att en annan organisation i 

form av polis- eller åklagarmyndigheten sätter ned foten med hjälp av de straffrättsliga 

sanktionerna.  

 Sammanfattningsvis kan det konstateras att den straffrättsliga sanktionen i de 

flesta fall innebär ett större hot än de förvaltningsrättsliga sanktionerna. Det vore naivt 

att påstå att en straffrättslig sanktion inte avskräcker, den torde dock inte vara 

avgörande för en seriös verksamhetsutövares handlande. För en seriös och ekonomiskt 

medveten verksamhetsutövare torde de förvaltningsrättsliga sanktionerna vara 

                                                
132 Denna möjlighet begränsas dock av 24:5 st. 5 MB. 
133 Ds 2000:67, Att granska sig själv, s. 126 ff. 
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tillräckligt starka incitament för att följa villkoren. Detta förutsätter dock att tillsyns- 

och tillståndsmyndigheten utövar sin tillsyn effektivt. 

 Samhället vill i regel att olämpliga och förkastliga beteenden ska bestraffas. Det 

anses i allmänhet klandervärt att bryta mot villkor som syftar till att skydda miljön. 

Straffsanktionen kan därmed sägas ligga i linje med det allmänna rättsmedvetandet. I 

doktrin har det framförts att de straffrättsliga frågorna har en avgörande betydelse för 

allmänhetens tilltro till miljörätten som helhet.134  

 I detta hänseende kan de förvaltningsrättsliga sanktionerna inte ersätta de 

straffrättsliga, utan det allmänna rättsmedvetandet kräver att en straffsanktion följer vid 

en villkorsöverträdelse. Detta syfte är därmed det som starkast talar för behovet av en 

straffrättslig sanktion, och som svårligen låter sig ersättas av endast förvaltningsrättsliga 

sanktioner.  

Den samhälleliga viljan att bestraffa en villkorsöverträdelse torde dock variera 

beroende på hur klandervärt villkorsbrottet är. Behovet av en straffrättslig sanktion till 

följd av det allmänna rättsmedvetandet torde således kunna variera. Det finns därmed en 

koppling mellan behovet av straff till följd av det allmänna rättsmedvetandet och till 

villkorets sanktionsbehov. Behovet av en straffrättslig sanktion bör i detta hänseende 

därmed vara mindre betydelsefullt för ett villkor med ett lågt sanktionsbehov (t.ex. 

produktionsrelaterade villkor). 

 Det kan även, något kontroversiellt, argumenteras för att en användning av 

riktvärden leder till färre ”onödiga” anmälningar av villkorsöverträdelser. Att utreda 

miljöbrott är resurskrävande.135 Detta innebär att de utredande myndigheterna kan 

fokusera sina resurser på att utreda de miljöbrott där graden av förkastlighet är större. 

Detta torde vara förenligt med det allmänna rättsmedvetandet.  

 Inledningsvis förklarades att IED behandlas i så mån det kan innebära hinder för 

de resonemang som framförs i uppsatsen. Enligt art. 79 IED ska medlemsstaterna 

fastställa vilka sanktioner som ska tillämpas vid överträdelse av de nationella 

bestämmelserna som antas i enlighet med IED. Sanktionerna ska vara effektiva, 

proportionella och avskräckande. IED föreskriver således inget uttryckligt krav på att 

straffrättsliga sanktioner måste följa vid en överträdelse av ett villkor.  

 
                                                
134 Darpö, Miljöbrott och åtalsrätt, s. 217.  
135 Träskman, Miljöstraffrätten, s. 23.  
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5.3.5  Sammanfattande slutsats 

Ovan har beskrivits hur en riktvärdeskonstruktion kan tillåtas i vissa situationer. Detta 

förutsätter dock att intresset för lägsta möjliga värdet tillåts övertrumfa 

precisionsintresset. Detta är möjligt om vi godtar att vissa villkorsöverträdelser inte 

alltid behöver sanktioneras med hjälp av straffrättsliga sanktioner. Denna ordning är 

möjlig eftersom villkorets sanktionsbehov varierar beroende på vad villkoret reglerar. 

Detta innebär att endast de villkorstyper där sanktionsbehovet är som lägst 

fortsättningsvis bör regleras med hjälp av en riktvärdeskonstruktion. I dessa situationer 

möjliggör riktvärdeskonstruktionen att begränsningsvärdet kan föreskrivas till ett värde 

som ligger nära det lägsta möjliga värdet. 

  Den slutliga frågan är om intresset för att föreskriva det lägsta möjliga värdet är 

så starkt att det kan rättfärdiga en minskad möjlighet att straffrättsligt sanktionera vissa 

villkorsöverträdelser. Som ovan påpekats är det kontroversiellt att argumentera för en 

minskad möjlighet att straffrättsligt sanktionera villkorsöverträdelser. Det kan dock 

konstateras att de flesta av straffsanktionens syften på ett fullgott sätt kan ersättas av de 

förvaltningsrättsliga sanktionerna. Undantaget är det allmänna rättsmedvetandets krav 

på vedergällning. Detta till trots har det åtminstone visats, genom en undersökning av 

straffsanktionens syften, att straffsanktionens betydelse torde variera beroende på vad 

villkoret reglerar. 

 

5.4  Är riktvärdeskonstruktionens formulering rättsosäker?  

5.4.1  Villkoret bör tolkas tillsammans med de skyldigheter som följer av 

miljöbalken 

Ett riktvärde formuleras vanligtvis ”som ett värde som om det överskrids ska föranleda 

verksamhetsutövaren att vidta de åtgärder som behövs för att förhindra att 

överskridandet upprepas”.136 Underlåter verksamhetsutövaren att vidta rättelseåtgärder 

föreligger en straffrättslig villkorsöverträdelse. Vad som avses med underlåtenhet har 

ansetts svårt att förutse för verksamhetsutövaren, tillsynsmyndigheten samt polis och 

åklagare.137  

                                                
136 MÖD 2009:2.  
137 MÖD 2009:2.  
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Detta avsnitt syftar till att utreda om riktvärdets formulering – främst avseende 

osäkerheten om vad som avses med underlåtenhet – innebär en bristande förutsägbarhet. 

Undersökningen sker utifrån verksamhetsutövarens, tillsynsmyndighetens respektive 

polis och åklagares perspektiv. Den övergripande frågan är om 

riktvärdesformuleringens eventuella rättsosäkerhet är så klandervärd att den inte bör 

tillåtas – eller om kravet på rättssäkerhet bör stå tillbaka något för intresset att 

föreskriva låga och för miljöskyddet effektiva begränsningsvärden.  

För verksamhetsutövaren innebär riktvärdesformuleringen främst svårigheter att 

förutse vilka skyldigheter som följer av villkoret. Med anledning av att det är osäkert 

vilka skyldigheter som följer av villkoret blir det svårt för tillsynsmyndigheten att utöva 

tillsyn över densamma. Tillsynen är ofta ”andra sidan av myntet” gentemot 

verksamhetsutövarens skyldigheter. Är skyldigheterna förutsebara, blir därmed även 

tillsynen mer förutsebar. För polis och åklagare innebär riktvärdesformuleringen 

svårigheter att bevisa och bedöma om en underlåtenhet har inträffat.  

Läses villkoret för sig ges ingen närmare vägledning om vad som avses med 

underlåtenhet eller vilka skyldigheter verksamhetsutövaren ska uppfylla för att inte vara 

underlåten. Läses däremot villkorets formulering tillsammans med miljöbalkens övriga 

bestämmelser, i detta fall främst reglerna om egenkontroll, framträder en tydligare bild 

av de skyldigheter som gäller för en verksamhetsutövare. De omkringliggande reglerna 

i miljöbalken ger därmed verksamhetsutövaren ytterligare information om vad denne 

ska uppfylla för att inte göra sig skyldig till underlåtenhet. Detta innebär, i jämförelse 

med om villkoret läses för sig, en ökad förutsebarhet för verksamhetsutövaren och 

tillsynsmyndigheten om vilka skyldigheter som ska efterlevas respektive kontrolleras. 

De omkringliggande reglerna torde även underlätta polis och åklagares 

bedömning av om underlåtenhet föreligger. Resonemanget ska inte förstås så att ett 

likhetstecken dras mellan ett handlande i strid med t.ex. 6§ FVE och underlåtenhet 

enligt villkoret. Däremot kan ett handlande i strid med t.ex. ovanstående regel vara en 

omständighet som används vid bedömningen av om en underlåtelse förelegat enligt 

villkoret. På så vis kompletterar omkringliggande regler bedömningen av vad som avses 

med underlåtelse enligt villkoret. I slutändan bör det alltid vara en bedömningsfråga 
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huruvida en underlåtelse förelegat eller ej.138 Ett delsyfte med resonemanget är därmed 

att visa att denna bedömning inte behöver ske på så knapphändiga grunder som endast 

en studie av villkorsformulering kan ge sken av. För att skapa ett bra utredningsmaterial 

förutsätts dock att egenkontrollen kontrolleras och – särskilt viktigt – dokumenteras, 

något som ytterst är beroende av tillsynsmyndighetens förmåga att effektivt utöva 

tillsyn. 

I det följande beskrivs de omkringliggande reglerna samt på vilket sätt de 

preciserar verksamhetsutövarens skyldigheter. Löpande förklaras när en överträdelse av 

en skyldighet kan tjäna som bedömningsgrund för en senare underlåtenhetsbedömning.  

 

5.4.2  Egenkontroll och tillsyn preciserar vad som avses med underlåtenhet 

I avsnitt 2.4 har verksamhetsutövarens egenkontroll beskrivits närmare. Egenkontrollen 

följer av 26:19 MB. Egenkontrollen innebär att verksamhetsutövaren bär det primära 

ansvaret för att verksamheten följer miljöbalken samt de tillstånd och villkor som 

meddelats med stöd av den. För tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet finns 

ytterligare regler om egenkontroll i FVE. Som ett led i egenkontrollen ska 

verksamhetsutövaren utföra beräkningar, mätningar eller andra kontrollåtgärder för att 

kontrollera resultaten från driften. Undersökningarna ska ge kunskap dels om hur stor 

omgivningspåverkan verksamheten har, dels om verksamheten bedrivs i enlighet med 

meddelade tillstånd och villkor.139 Det föreligger således en allmän – och ganska 

självklar – skyldighet att genom egna undersökningar kontrollera att verksamheten 

uppfyller villkoren. Av störst intresse är dock vilka åtgärder som ska vidtas vid ett 

faktiskt eller misstänkt överskridande av begränsningsvärdet.  

I 6§ FVE preciseras verksamhetsutövarens ansvar att undersöka, rapportera och 

åtgärda risker med verksamheten. Bestämmelsen tar främst ta sikte på större avvikelser 

men den torde även vara tillämplig vid ett överskridande av ett begränsningsvärde. 

Enligt 6§ är verksamhetsutövaren skyldig att underrätta berörda tillsynsmyndigheter 

redan vid misstanke om att olägenheter från en störning eller händelse kan uppstå. Av 2 

kap. och 26:19 MB följer även att verksamhetsutövaren är ansvarig för att motverka 
                                                
138 Det bör i sammanhanget påpekas att det finns ett antal oprecisa straffrättsliga 
bestämmelser som är avhängiga en bedömning. Se t.ex. 1§ lag (1951:649) om straff för 
vissa trafikbrott. 
139 NFS 2001:2, s. 3.  
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eller undanröja konsekvenser av händelsen. Verksamhetsutövaren ska vidta de åtgärder 

som krävs, utan att avvakta myndighetens beslut eller ingripande.140  Bestämmelserna 

uppställer därmed en skyldighet att agera till följd av t.ex. ett överskridande av 

begränsningsvärdet. Redan vid misstanke ska handlande ske, t.ex. genom att 

tillsynsmyndigheten kontaktas och informeras om situationen. Vid ett konstaterat 

överskridande föreskriver bestämmelsen att åtgärder ska vidtas. Vilka åtgärder som 

avses specificeras inte, utan bör vara beroende av vad som föranlett överskridandet. 

Klart är åtminstone att kontakt med tillsynsmyndigheten alltid ska ske samt att 

verksamhetsutövaren torde vara skyldig att åtminstone inleda en felsökning av 

verksamheten. Bestämmelsen innebär därmed en viss precisering av 

verksamhetsutövarens skyldigheter. Försummas ovanstående skyldigheter talar detta 

starkt för att underlåtenhet förelegat. På så vis kan verksamhetsutövarens agerande 

enligt 6§ FVE innebära tolkningsdata vid polis och åklagares senare 

underlåtenhetsbedömning. 

Ytterligare precisering av verksamhetsutövarens skyldigheter kan ske i det 

kontrollprogram som ska upprättas vid tillståndgiven verksamhet. Kontrollprogrammet 

används bland annat för att kontrollera att villkoren i ett tillstånd efterlevs. I 

kontrollprogrammet stadgas vanligtvis hur mätningar ska genomföras samt vilka 

åtgärder som ska vidtas vid eventuella överträdelser. Har ett kontrollprogram upprättats 

innebär detta därmed ytterligare en precisering av verksamhetsutövarens skyldigheter.  

Kombineras därmed villkoret med bestämmelserna om egenkontroll, FVE och 

kontrollprogrammet uppdagas en tydligare bild av verksamhetsutövarens skyldigheter. I 

förhållande till verksamhetsutövaren innebär denna samlade bild en ökad förutsebarhet 

om vilka skyldigheter denne ska uppfylla till följd av villkoret. Underlåter 

verksamhetsutövaren att vidta dessa åtgärder kan detta vid en senare 

underlåtenhetsbedömning tala för att underlåtenhet förelegat.  

Som ovan påpekats innebär en ökad tydlighet om vilka skyldigheter som gäller 

för verksamhetsutövaren även en ökad tydlighet om vad tillsynsmyndigheten ska 

kontrollera. Även i förhållande till tillsynsmyndigheten innebär således den samlade 

bilden en ökad förutsebarhet.  

 

                                                
140 NFS 2001:2, s. 11 f.  
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5.4.3  Tillsynsmyndigheten måste vara aktiv  

Inledningsvis poängterades att kontroll och dokumentation av egenkontrollen torde ha 

stor betydelse för tillskapandet av ett bra utredningsmaterial för polis och åklagare. I det 

följande beskrivs hur tillsynsmyndigheten genom olika tillsynsåtgärder har möjlighet 

att ”ligga tätt inpå” en verksamhetsutövare och därmed dels underlätta och styra 

verksamhetsutövarens egenkontroll, dels dokumentera verksamhetsutövarens handlande.  

Enligt 26:1 MB ska tillsynsmyndigheten kontrollera att verksamhetsutövaren 

efterlever miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med 

stöd av balken. Avseende tillståndsgiven verksamhet innebär tillsynen främst en 

kontroll av att verksamheten sköter sin egenkontroll och följer tillståndet samt dess 

villkor. Vid behov ska tillsynsmyndigheten kräva in förslag på förbättrande åtgärder av 

egenkontrollen. 141  Har tillståndsmyndigheten föreskrivit ett villkor formulerat som 

riktvärde blir det även tillsynsmyndighetens uppgift att bedöma vilka rättelseåtgärder 

som är lämpliga. Tillsynsmyndighetens ansvar och arbetsbörda utvidgas därmed vid 

användning av riktvärden. Detta har kritiserats av Naturvårdsverket.142  

 För att underlätta bedömningen av egenkontrollen kan tillsynsmyndigheten 

kräva att undersökningar genomförs enligt 26:22 MB. Ett kontrollprogram kan 

användas för att förstärka egenkontrollen.143 Vid en tillståndsgiven verksamhet, där ett 

kontrollprogram vanligtvis författats vid tillståndets utfärdande, kan det istället bli 

aktuellt med en översyn av det existerande kontrollprogrammet.  

 Enligt 26:21 MB har tillsynsmyndigheten rätt att ta del av dokumentation av 

egenkontrollen. Detta kan t.ex. vara mätresultat eller andra uppgifter som behövs för att 

kontrollera att egenkontrollen bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. 144  Anser 

tillsynsmyndigheten att ytterligare undersökningar är nödvändiga kan de enligt 26:22 

besluta om sådana. En sådan undersökning kan syfta till att få utrett om egenkontrollen 

eller en föreskrift om kontroll fungerar på ett ändamålsenligt sätt.145  

 Det finns således goda möjligheter för en tillsynsmyndighet att ”ligga nära inpå” 

en verksamhetsutövare för att se till att denne efterlever villkoren samt vid behov vidtar 
                                                
141 NFS 2001:3, s. 5 f. 
142 Naturvårdsverkets yttrande i MÖD 2012:21, Dnr NV-01475-10 yttrande den 2010-
11-25, s. 2. 
143 NFS 2001:3, s. 6. 
144 NFS 2001:3, s. 9. 
145 NFS 2001:3, s. 10. 
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åtgärder. Genom en effektiv tillsyn och god dokumentation av densamma torde en mer 

komplett bild av verksamhetsutövarens efterlevnad av villkoren skapas. Informationen 

kan sedan ligga till grund för polis och åklagares bedömning av om en eventuell 

underlåtenhet kan tillskrivas verksamhetsutövaren. Detta förutsätter dock att de medel 

som tillsynsmyndigheten har till sitt förfogande används effektivt.  

 

5.4.4  Sammanfattande slutsats  

Det kan därmed konstateras att de omkringliggande reglerna ger vägledning om vilka 

skyldigheter en verksamhetsutövare och en tillsynsmyndighet ska uppfylla respektive 

kontrollera. Vidare konstateras att om villkoret läses tillsammans med de 

omkringliggande reglerna föreligger en högre grad av förutsebarhet för 

verksamhetsutövaren och tillsynsmyndighetn samtidigt som det skapas en tydligare bild 

av händelseförloppet. Denna information kan sedan utgöra tolkningsdata vid polis och 

åklagares underlåtenhetsbedömning.  

 Därmed är villkoret i praktiken mindre oförutsägbart och mindre rättsosäkert än 

vad endast en läsning av villkorsformuleringen ger vid handen. Huruvida detta innebär 

att riktvärdeskonstruktionen är tillräckligt rättssäker är dock oklart. Det är mycket 

tveksamt om en domstol skulle anse att ovan beskrivna ökning av villkorets precision är 

tillräcklig för att göra riktvärdeskonstruktionen rättssäker. Det kan dock vara av intresse 

att åter påminna oss om att det i vissa situationer kan vara lämpligt att låta intresset för 

rättssäkerhet stå tillbaka för intresset av att föreskriva låga och för miljöskyddet 

effektiva villkor. Detta bör särskilt gälla när den aktuella villkorsformuleringen i 

praktiken inte alls är så rättsosäker som den vid en första anblick ger intryck av.  
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6  En alternativ riktvärdeskonstruktion  

6.1  Inledning 

I detta avsnitt lanseras en alternativ riktvärdeskonstruktion vars formulering är anpassad 

efter de invändningar som MÖD framfört avseende det ursprungliga riktvärdets 

formulering. I den alternativa riktvärdeskonstruktionen specificeras de tidpunkter då 

verksamhetsutövarens rättelseåtgärder ska inledas respektive ha effekt. Konstruktionen 

försöker därmed bemöta de invändningar som MÖD riktat mot den ursprungliga 

riktvärdeskonstruktionen. Syftet är att undersöka om det går att formulera ett riktvärde 

som är rättssäkert samt vilka följder en sådan formulering innebär för 

tillståndsprövningen.  

 

6.2  En alternativ riktvärdeskonstruktion 

6.2.1  Riktvärdeskonstruktionen anger inte start- och effekttid  

Riktvärdeskonstruktionen ansågs för oprecis och därmed rättsosäker eftersom den inte 

anger inom vilken tid tillståndshavaren ska börja vidta åtgärder eller inom vilken tid 

åtgärderna ska ha sådan effekt att värdet innehålls.146 Enligt domstolen brister därmed 

riktvärdeskonstruktionen i två avseende. Dessa kan delas upp i två tidpunkter; starttiden, 

vilken är den tid då tillståndshavaren ska börja vidta åtgärder respektive effekttiden, 

vilken är den tid då åtgärderna ska ha sådan effekt att begränsningsvärdet åter kan 

innehållas.  

 

6.2.2  En modifierad riktvärdeskonstruktion underkänns  

I MÖD 2012:21 yrkade bolaget på en modifierad riktvärdeskonstruktion med följande 

formulering: 

”Om utsläppet av [förorening] från [källa] överstiger [halt/mängd] som [dygns-, 
månads-, kvartals- eller årsmedelvärde], ska bolaget vidta åtgärder så att värdet kan 
innehållas. Senast en vecka efter det att det har konstaterats att nämnda utsläppsnivåer 
har överstigits, ska bolaget underrätta tillsynsmyndigheten härom och skriftligen 
redovisa vilka åtgärder bolaget vidtagit respektive ämnar vidta för att ett överskridande 
inte ska upprepas.”147 

 

                                                
146 MÖD 2009:2. 
147 MÖD 2012:21. 



 
 

 

73 

Den modifierade formuleringen stadgar en gräns för inom vilken tid 

verksamhetsutövaren ska anmäla överträdelsen samt informera tillsynsmyndigheten om 

hur en rättelse ska ske. Den binder inte verksamhetsutövaren till att vidta vissa åtgärder, 

t.ex. reparera viss utrustning eller minska eller stoppa produktionen. Att stadga exakt 

vilka åtgärder som ska vidtas torde dock ofta sakna mening, då val av rättelseåtgärd är 

beroende av vad det ökade utsläppet beror på. Är utsläppet ett resultat av för hög 

produktion finns det ingen mening att föreskriva ett reparationskrav och vice versa. I 

min mening torde den föreslagna formuleringen därmed kunna jämställas med 

domstolens avsikt med formuleringen ”börja vidta åtgärder” i MÖD 2009:2. 148  Den 

föreslagna formuleringen innebär därmed att starttiden har preciserats.  

 Vid diskussion av precisionskravet bör även frågan om vad som är riktvärdets 

grundläggande precisionsbrist hållas i åtanke. Den straffrättsliga sanktionen vid 

överträdelse av ett riktvärde är bunden till att verksamhetsutövaren ”underlåter” att 

förhindra ett upprepat överskridande. Det är således främst en osäkerhet kring 

innebörden av ”underlåta” som är riktvärdets grundläggande problem. Oavsett om man 

anser att den modifierade riktvärdeskonstruktionen stadgar en starttid eller inte, kan det 

konstateras att den åtminstone föreskriver en något tydligare gräns för när underlåtenhet 

föreligger; nämligen sju dagar efter att en överträdelse har konstaterats och ingen 

anmälan och rapport om rättelseåtgärder har lämnats in. På så vis innebär den 

modifierade formuleringen, i förhållande till den ursprungliga riktvärdeskonstruktionen, 

en precisering avseende tidpunkten för när underlåtenhet inträffar.149   

 Den modifierade riktvärdeskonstruktionen underkändes av domstolen eftersom 

den inte gav någon bortre tidsgräns för ett överskridande av värdet och innebar således 

på en viktig punkt samma nackdelar som det tidigare, nu utmönstrade 

riktvärdesbegreppet.150 Domstolen har inte angripit det tillägg som stadgar inom vilken 

tid verksamhetsutövaren ska anmäla överträdelsen och inlämna en rapport om 

potentiella rättelseåtgärder. Avgörandet bör innebära att riktvärdeskonstruktionen enligt 

domstolen saknar precision eftersom starttiden och effekttiden inte föreskrivits. I avsnitt 

                                                
148 Att domstolen inte kritiserar formuleringen med anledning av att den inte stadgar när 
åtgärder ska börja vidtas, talar även för denna tolkning.  
149 Det bör dock påpekas att formuleringen ”konstaterats” kan leda till vissa problem för 
en åklagare som ska bevisa underlåtenhet.  
150 MÖD 2012:21. Domstolen kommer till samma slutsats i MÖD 2012:10. 
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6.2.3 utreds frågan om det är lämpligt att föreskriva en effekttid i villkoret och på så vis 

uppfylla det precisionskrav som domstolen uppställer i MÖD 2012:21.  

 En intressant fråga är vad domstolen menar med att den modifierade 

riktvärdeskonstruktionen ”på en viktig punkt innebär samma nackdelar som den 

tidigare riktvärdeskonstruktionen”. 151  Avser domstolen att den modifierade 

formuleringen är lika oprecis avseende vad som avses med underlåtenhet? Detta synes 

felaktigt; som konstaterats ovan innehåller den modifierade formuleringen en tydligare 

angivelse av när underlåtenhet föreligger. Domstolen torde avse att den modifierade 

formuleringen – ur miljöhänsyn – innebär samma nackdelar som den tidigare 

riktvärdeskonstruktionen, eftersom den inte föreskriver en effekttid. Avsaknaden av 

effekttid innebär att det saknas en tidsgräns för när t.ex. utsläpp av förorenande ämnen 

åter ska hållas inom föreskrivna nivåer. Detta är en relevant invändning ur miljöhänsyn. 

Det är däremot inte en relevant invändning ur allmän rättssäkerhetshänsyn eftersom det 

formulerade villkoret de facto är något mer förutsebart – och därmed något mer 

rättssäkert.152 Resonemanget visar att frågan om vad som är lämpligt ur miljöhänsyn 

och vad som är rättssäkert ofta är två frågor som mår bra av att hållas isär.  

 

6.2.3  En alternativ riktvärdeskonstruktion  

Det kan med ledning av MÖD 2012:21 konstateras att start- och effekttiden bör stadgas 

i en riktvärdeskonstruktion för att den enligt domstolen ska anses tillräckligt precis för 

att vara rättssäker.  

 Med effekttiden avses inom vilken tid verksamhetsutövarens rättelseåtgärder ska 

ha sådan effekt att begränsningsvärdet åter kan innehållas. Denna tidsåtgång torde skilja 

beroende på vad som föranlett överskridandet. Beror t.ex. de ökade utsläppen på att en 

svårtillgänglig maskindel har gått sönder torde tiden för rättelse bli avsevärt längre än 

om de ökade utsläppen beror på ökad produktion, intrimningsproblem eller andra 

driftrelaterade problem. En invändning mot en villkorskonstruktion som stadgar en 

effekttid kan därmed vara att det på förhand är svårt att uppskatta en lämplig tid för 

rättelse. Ett exempel på hur en – troligtvis bristfällig – tidsuppskattning ledde till ett 
                                                
151 MÖD 2012:21.  
152 Viss reservation för att formuleringen ”konstaterats” kan innebära svårigheter för en 
åklagare, se not 158. I förhållande till den ursprungliga riktvärdesformuleringen är 
denna formulering dock något tydligare. 
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mindre väl anpassat villkor finns i M 1268-08. Detta fall refereras nedan och får tjäna 

som exempel avseende vikten av en väl underbyggd prövning vid föreskrifter av 

effekttider.  

 En bedömning av effekttiden innebär av naturliga skäl även en utredning av 

vilka rättelseåtgärder som kan aktualiseras. Naturvårdsverket kritiserade den 

modifierade riktvärdeskonstruktionen som föreslogs i MÖD 2012:21 – där effekttid inte 

var föreskriven – eftersom den i praktiken ålade tillsynsmyndigheten att avgöra om 

eventuella rättelseåtgärder var rimliga. Verket menade att utgångspunkten är att det 

redan i samband med tillståndsprövningen ska göras klart vilka åtgärder som krävs för 

att de krav som följer av de allmänna hänsynsreglerna ska följas. Syftet med 

tillståndsprövningen är att dessa frågor ska belysas och bedömas innan ett eventuellt 

tillstånd meddelas. Detta ger även allmänheten och andra berörda en möjlighet att lämna 

synpunkter på verksamhetsutövarens förslag till skyddsåtgärder.153 Vid fastställande av 

effekttiden måste en utredning av ovanstående rättelseåtgärder vidtas inom ramen för 

tillståndsprövningen. En riktvärdeskonstruktion där effekttiden stadgas bör därför vara i 

linje med Naturvårdsverkets syn på tillståndsprövningen.  

 I M 1268-08 föreskrev miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt ett intressant 

villkor innehållande en effekttid.154 Frågan i målet var hur utsläpp till luft av stoft från 

en sodapanna och en mesaugn skulle regleras. Bolaget hade föreslagit ett 

månadsmedelvärde formulerat som riktvärde. Domstolen föreskrev enligt praxis ett 

månadsmedelvärde formulerat som begränsningsvärde. För att erbjuda bolaget viss 

säkerhetsmarginal föreskrevs dock att ”ett överskridande av värdet skulle åtföljas av 

omedelbara och tillräckliga åtgärder för att överskridandet inte ska upprepas därpå 

följande månadsskifte”.155 Bolaget, som inte hade yrkat på ett villkor formulerat med 

effekttid, överklagade domen. Bolaget menade att en överträdelse av 

begränsningsvärdet högst troligen skulle bero på en funktionsnedsättning i sodapannans 

elfilter. Att åtgärda detta tar med beaktande av leveranstid och installationstid troligtvis 

längre tid än de få veckor som står till buds för att återställa funktionen. Villkoret skulle 

därmed innebära att bolaget vid en överträdelse skulle tvingas stänga av sodapannan, 

                                                
153 Naturvårdsverkets yttrande i MÖD 2012:21, Dnr NV-01475-10 yttrande den 2011-
05-20, s. 3. 
154 M 1268-08. 
155 M 1268-08, s. 68 f.  
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med produktionsstopp till följd. 156  MÖD hörsammade bolagets invändningar och 

föreskrev ett årsmedelvärde formulerat som begränsningsvärde.157 MÖD kommenterade 

tyvärr inte lämpligheten av att föreskriva en effekttid utan nöjde sig med att konstatera 

att villkoret kunde formuleras som ett årsmedelvärde.  

 Avgörandet får tjäna som exempel på att det vid föreskrivande av en effekttid 

noggrant bör utredas vilka rättelseåtgärder som kan bli aktuella samt vilken tidsåtgång 

dessa innebär. Utan denna utredning riskerar villkoret – likt i fallet ovan – bli dåligt 

anpassat vilket kan leda till ett oproportionerligt strängt villkor eller t.o.m. ett villkor 

som i praktiken är omöjligt att uppfylla. En sådan utredning kan givetvis tynga 

tillståndsprocessen, speciellt om den större delen av utredningsansvaret läggs på 

prövningsmyndigheten. Utnyttjar däremot verksamhetsutövaren sin möjlighet att föreslå 

villkor enligt 22:1 p. 4 MB bör domstolens utredningsbörda minimeras. Det är i regel 

lämpligt att verksamhetsutövaren formulerar sina förslag till skyddsåtgärder som villkor 

samt att detta görs redan i ansökan, då dessa ger domstolen och remissinstanser en klar 

utgångspunkt för sina senare ställningstaganden. 158  I ovanstående fall föreskrev 

domstolen ett villkor med effekttid utan att verksamhetsutövaren hade yrkat på det. 

Någon utredning avseende effekttidens lämplighet hade av naturliga skäl inte ingivits 

från den sökandes sida, varför allt utredningsansvar lagts på domstolen, med olämpligt 

resultat som följd.159   

 Avslutningsvis bör ett viktigt påpekande avseende bestämmandet av effekttiden 

göras. Trots ovanstående resonemang, om vikten av en för verksamhetsutövaren väl 

anpassad effekttid, bör prövningen alltid utgå från miljöbalkens syfte; nämligen 

miljöskydd. Den avgörande frågan vid bedömningen av en lämplig effekttid bör därmed 

alltid vara ’hur mycket tål miljön?’. Detta bör gälla oavsett om det vid bedömningen av 

lämpliga åtgärder har konstaterats att en lämplig effekttid, med hänsyn till tid för 

felsökning och leveranstid, bör föreskrivas till t.ex. två (2) månader. Kräver 

miljöskyddet att utsläppen begränsas efter en (1) månad bör det senare värdet segra. 

Visar det sig att verksamhetsutövaren inte kan klara det föreskrivna värdet inom 

                                                
156 M 3691-09, s. 3 f. 
157 M 3691-09, s. 6 f.  
158 Bengtsson, m.fl., Miljöbalken en kommentar, 22:1. 
159 Det bör påpekas att tillståndsmyndigheten har möjlighet att ålägga sökanden att 
komplettera sin ansökan.  
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föreskriven tid får denne helt enkelt stoppa produktionen eller helt avbryta 

verksamheten.160  

  Ovanstående villkorskonstruktion kan därmed leda till stränga resultat. 

Konstruktionen bör dock uppfylla rättssäkerhetskravet då det anges inom vilken tid 

verksamhetsutövaren åter ska innehålla begränsningsvärdet. Villkoret är därmed 

förutsebart.  

 

6.2.4  Sammanfattande slutsats 

En alternativ riktvärdeskonstruktion innehållandes föreskrifter om start- och effekttid 

bör därmed utgöra ett lämpligt substitut för den numera utmönstrade 

riktvärdeskonstruktionen. Den alternativa konstruktionen erbjuder verksamhetsutövaren 

en möjlighet att hantera överträdelserna när de uppkommer, föreskriver en 

säkerhetsmarginal till begränsningsvärdet samt torde uppfylla det av domstolen 

fastställda kravet på rättssäkerhet. I och med att konstruktionen är åtgärdsinriktad kan 

begränsningsvärdet fortsatt föreskrivas till relativt låga nivåer i kombination med ett 

månadsmedelvärde. Den alternativa riktvärdeskonstruktionen erbjuder således 

merparten av det tidigare riktvärdets fördelar samtidigt som det torde uppfylla kravet på 

rättssäkerhet. En viss reservation ska dock göras för att domstolen kan anse att 

formuleringen ”senast en vecka efter det att det har konstaterats att nämnda 

utsläppsnivåer har överstigits” innebär en precisionsbrist. Att anknyta tiden till den 

tidpunkt då det faktiska utsläppet har skett, torde för polis och åklagare leda till en ökad 

rättssäkerhet. En sådan formulering skulle däremot kunna bli mycket betungande för en 

verksamhetsutövare.  

 Det finns dock ett par aspekter att uppmärksamma vid användning av den 

alternativa riktvärdeskonstruktionen. För att föreskriva lämpliga effekttider krävs en 

grundlig utredning avseende lämpliga rättelseåtgärder samt dess tidsåtgång. 

Utredningsbördan ligger på sökanden och domstolen bör utnyttja sin rätt att förelägga 

om komplettering vid behov, med risk för att tillståndsprocessen annars blir tung eller 

att det slutliga villkoret blir dåligt anpassat. Det torde även ligga i den sökandes intresse 

att lämna in väl underbyggda ansökningshandlingar. En erfarenhet om effekttider hos 

                                                
160 Denna bedömning torde kunna ske inom ramen för 2:3 och 2:7 MB.  
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verksamhetsutövare samt domstolar torde över tid byggas upp, varför denna 

utredningsbörda på sikt bör minska.  

 Det bör även uppmärksammas att den alternativa riktvärdeskonstruktionen inte 

passar alla verksamhetstyper. För en effektiv användning krävs dels att överskridanden 

relativt snabbt kan upptäckas, dels att det finns rimliga rättelseåtgärder att vidta. Graden 

av användbarhet är således beroende av verksamhetstyp. En verksamhetstyp där 

miljöpåverkan snabbt kan avbrytas synes bättre lämpad för konstruktionen än en 

verksamhet där miljöpåverkan är svår att på förhand förutse.  

Avslutningsvis ska det poängteras att den alternativa riktvärdeskonstruktionen 

främst bör föreskrivas i de situationer där det numera utmönstrade riktvärdet tidigare 

användes; d.v.s. främst vid föreskrifter av produktionsrelaterade villkor. Den avser 

därmed inte att ersätta de typer av påverkan som innan utmönstringen reglerades genom 

gränsvärden.  
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7  Slutsats 
Riktvärdeskonstruktionen utmönstrades eftersom den inte ansågs tillräckligt precis; det 

gick inte att objektivt konstatera när en överträdelse hade skett. Med anledning av de 

stränga sanktioner som följer vid en villkorsöverträdelse ansågs dess formulering 

innebära rättsosäkerhet. 

 Riktvärdeskonstruktionen har dock lämnat ett visst hålrum efter sig. Vid studie 

av begränsningsvärdets formulering efter utmönstringen kan ett antal mer eller mindre 

negativa konsekvenser skönjas. Även om begränsningsvärdet sällan har höjts har 

användningen av längre tidsbaser, främst årsmedelvärden, ökat. Det finns även en risk 

för att processen med att utforma välavvägda begränsningsvärden förlängs. I enstaka 

fall har en användning av begränsningsvärdet resulterat i ett så olämpligt resultat att 

domstolen i strid med gällande praxis valt att återvända till en riktvärdesformulering. En 

diskussion om ett återinförande av riktvärdeskonstruktionen synes därmed vara 

välmotiverad.    

 Tre alternativa metoder för att återinföra riktvärdeskonstruktionen har 

presenterats. Två av alternativen angriper utmönstringen som sådan medan det tredje 

alternativet lanserar en alternativ riktvärdeskonstruktion som torde vara förenlig med ny 

praxis.  

I uppsatsen har det ifrågasatts om riktvärdets formulering verkligen var så 

oprecis att den innebar en klandervärd rättsosäkerhet. Läses villkoret tillsammans med 

de omkringliggande reglerna i miljöbalken tecknas en tydligare bild av 

verksamhetsutövarens skyldigheter. Med ledning av detta har det konstaterats att 

villkoret i praktiken är mindre oförutsägbart och mindre rättsosäkert än vad endast en 

läsning av villkorsformuleringen ger för handen. Utförs dessutom tillsyn och 

dokumentation väl bör detta resultera i en större mängd tolkningsdata för polis och 

åklagare. På så vis skapas ett bättre utredningsmaterial för bedömningen av om en 

klandervärd underlåtenhet förelegat. Det ska dock framhållas att det är mycket tveksamt 

om en domstol skulle anse att ovan beskrivna ökning av villkorets precision är 

tillräcklig för att göra riktvärdeskonstruktionen rättssäker. 

  Det kan även vara motiverat att ifrågasätta om alla villkorsöverträdelser måste 

vara straffrättsligt sanktionerade. Det stränga precisionskrav som fastställdes i MÖD 

2009:2 innebar att riktvärdeskonstruktionen underkändes. Detta precisionskrav följde av 
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kravet på rättssäkerhet och var anpassat med hänsyn till att en överträdelse av ett villkor 

var förenat med stränga sanktioner. Domstolens precisionskrav var till viss del 

formulerat med hänsyn till att en villkorsöverträdelse var straffrättsligt sanktionerad. 

Det har i uppsatsen därmed ifrågasatts om alla villkorsöverträdelser måste vara 

straffrättsligt sanktionerade eller om en mindre möjlighet att straffrättsligt sanktionera 

en villkorsöverträdelse kan tillåtas till fördel för en användning av ett något lägre 

begränsningsvärde. Som ett led i denna argumentation har det konstaterats att ett 

villkors sanktionsbehov torde skilja beroende på vad villkoret reglerar; på samma sätt 

bör även precisionskravet variera. Ett något lägre precisionskrav innebär att den något 

oprecisa riktvärdeskonstruktionen åter kan tillåtas. Den slutliga frågan blir om en 

minskad möjlighet att straffrättsligt sanktionera vissa villkorsöverträdelser bör tillåtas. 

Frågan är kontroversiell och en ordning som minskar möjligheterna att straffrättsligt 

sanktionera vissa villkorsöverträdelser bör behandlas med stor tillförsikt. Med detta i 

åtanke kan det dock konstaterats att de flesta av straffsanktionens syften kan uppfyllas 

av de förvaltningsrättsliga sanktionerna. Det torde därmed finnas goda skäl för att 

argumentera för en minskad möjlighet att straffsanktioner vissa villkorsöverträdelser till 

fördel för att åter kunna föreskriva låga begränsningsvärden med hjälp av riktvärden.  

  Som ett sista alternativ har en alternativ riktvärdeskonstruktion lanserats. I den 

alternativa riktvärdeskonstruktionen specificeras inom vilken tid en verksamhetsutövare 

ska vidta rättelseåtgärder samt inom vilken tid dessa åtgärder ska ha effekt. Dess 

formulering är utformad efter gällande praxis och torde därmed vara rättssäker samtidigt 

som den erbjuder de fördelar som den tidigare riktvärdeskonstruktionen erbjöd. Det bör 

dock uppmärksammas att den alternativa riktvärdeskonstruktionen fordrar en grundlig 

utredning av potentiella rättelseåtgärder; en utredningsbörda som är placerad på 

verksamhetsutövaren. Den alternativa riktvärdeskonstruktionen torde inte heller passa 

alla typer av verksamheter utan är främst avsedd för verksamheter där det är möjligt att 

stoppa produktion och där tidsåtgången för felsökning och rättelseåtgärder är relativt 

liten.     

 Det kan därmed konstateras att det finns ett antal skäl – vissa starkare än andra – 

för att argumentera för ett återinförande av en riktvärdeskonstruktion. Ett återinförande 

skulle erbjuda en möjlighet att föreskriva begränsningsvärden som ligger nära det lägsta 

möjliga värdet; villkor som därmed innebär ett maximalt miljöskydd.  



 
 

 

81 

Käll- och litteraturförteckning 

 

Offentligt tryck 
Prop. 1980/81:92, om ändring i miljöskyddslagen 

 
Prop. 1997/98:45, del 1 och 2, Miljöbalk 

 
SOU 2011:86, Bättre miljö – minskade utsläpp 

 
Ds. 2006:67, Att granska sig själv – en ESO-rapport om den kommunala miljötillsynen 

 

Litteratur 
Bengtsson, B, Bjällås, U, Rubensson, S, Strömberg, R, Miljöbalken: En kommentar, 

Norstedts Juridik, 2013. 

 
Bjällås, U, Rahmn, T, Miljöskyddslagen: Handbok i miljörätt, 2 uppl., Fritzes Förlag, 

1996 

 
Darpö, J, Miljöbrott och åtalsrätt, I: Fågelperspektiv på rättsordningen: vänbok till 

Staffan Westerlund, Justus Förlag, 2002, s. 215-247  

 
Michanek, G, Zetterberg, C, Den svenska miljörätten, 2 uppl., Iustus Förlag, 2008 

 
Karlmark, S, Miljörätt ur straffrättsligt perspektiv, 2 rev. uppl., Norstedts Juridik, 1999 

 
Sandgren, C, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och 

argumentation, 2 uppl., Norstedts Juridik, 2007 

 
Träskman, P-O, Miljöstraffrätten: Miljökontroll, miljöbrott och brottspåföljder, 1 uppl., 

Norstedts Juridik, 2010 

 
 

 

 

 



 
 

 

82 

Artiklar 
Bjällås, U, Riktvärden – Nu utmönstrade för gott, JP Info Förlag, 2012-04-30 

 
Morales, J, Miljööverdomstolen ändrar kurs om riktvärden – analys, JP Info Förlag, 

2009-02-17 

 

Myndighetspublikationer 
Naturvårdsverkets yttrande i MÖD 2009:2, Dnr 546-3228-07 Rm, yttrande 

Länsstyrelsen i Kronobergs län ./. Kalmar Industries AB, M 1303-07, 2007-09-20 

 
Naturvårdsverkets yttrande i MÖD 2009:49, Dnr 611-1501-09 Rm, yttrande Knauf 

Danogips GmBh Tyskland – filial Inland, M 7933-08, 2009-04-17 

 
Naturvårdsverkets yttrande i MÖD 2012:21, Dnr NV 01475-10, yttrande SCA 

Packaging Obbola AB, M 197-10, 2010-11-25 

 
Naturvårdsverkets yttrande i MÖD 2012:21, Dnr NV 01475-10, yttrande SCA 

Packaging Obbola AB, M 197-10, 2011-05-20 

 

Övrigt material 
SCA Packaging Obbolas yttrande i MÖD 2012:21, M 197-10, aktbilaga 31, 2011-03-01 

 
SCA Packaging Obbolas yttrande i MÖD 2012:21, M 197-10, aktbilaga 40, 2011-09-02 

 
Intervju med Johan Larsson, Civ. ing. Miljö- och vattenteknik, Bergab, 2014-02-27 

 
E-postkommunikation med Sofia Hedelius-Bruu, Miljöjurist, Naturvårdsverket: 

Enheten för prövning och regelgivning, 2014-02-13 

 
Zellmer, E, Begränsningsvärde för utsläpps- och bullervillkor: Från ett värde till ett 

annat, examensarbete 30 högskolepoäng, Juridiska Fakulteten vid Lunds universitet, 

2012 

 

 



 
 

 

83 

Rättsfallsförteckning 
 

Högsta domstolen 
NJA 2006 s. 310 

 

Mark- och miljööverdomstolen 
MÖD 2003:131 

MÖD 2009:2 

MÖD 2009:9 

MÖD 2009:19 

MÖD 2009:25 

MÖD 2009:39 

MÖD 2009:41 

MÖD 2009:49 

MÖD 2009:50 

M 4783-08 

M 3691-09 

MÖD 2011:18 

MÖD 2011:48 

MÖD 2012:10 

MÖD 2012:21 

M 5911-11 

 

Mark- och miljödomstolen 
M 1268-08 Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt 

M 7167-12 Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt 

 

 

 

 

 

 


