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MILJÖPRÖVNINGEN, ETT NÅLSÖGA FÖR TUNNELPROJEKTEN 

Advokat Karin Hernvall och advokat Bo Nilsson, Advokatfirman Åberg & Co 

Tillståndsplikten för tunnlar enligt miljöbalken 

Allt bortledande av grundvatten ur en tunnel utgör vattenverksamhet, vare sig det sker 
genom pumpning eller är en följd av tunnelkonstruktionen. Jämför Högsta domstolens 
dom den 4 mars 2005, NJA I 2005 sid. 109. 

Enligt huvudregeln i 11 kap. 9 § första stycket miljöbalken krävs tillstånd till 
vattenverksamhet bl.a. i form av bortledande av grundvatten och utförande av 
anläggningar för detta. 

Enligt 11 kap. 12 § miljöbalken krävs inte tillstånd till vattenverksamhet om det är 
uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom 
vattenverksamhetens påverkan på vattenförhållandena. Ingen möjlighet finns till 
prövning av frågan om undantagsregeln är tillämplig. Bedömningen sker av 
verksamhetsutövaren på egen risk. Beviskravet är ”mycket starkt” (Prop. 1997/98:45 
Del 2 sid. 134x). Med ”vattenförhållandena” avses vattnets djup eller läge, 
[vattenområdets användning för båttrafik,] [grund]vattnets kvalitet och minskning av 
vatteninnehållet i t.ex. en våtmark eller av grundvattnet. 

Tillståndsplikten enligt Plan- och bygglagen 

Enligt 8 kap. 2 § första stycket 3. PBL krävs bygglov för att få anordna tunnlar eller 
bergrum som inte är avsedda för tunnelbana eller gruvdrift. Bygglov för tillfälliga 
åtgärder kan lämnas enligt 8 kap. 14 § första stycket PBL under förutsättning att dels
åtgärden är tillfällig, dels bygglov inte kan lämnas enligt 11 eller 12 § i samma kapitel 
(exempelvis att åtgärden strider mot detaljplanen), dels att sökanden begär det. Obs att 
alla tre förutsättningarna (tillfällig åtgärd, planhinder el dyl. och begäran från sökanden) 
måste föreligga. 

Beslut om bygglov kan tagas i anspråk utan hinder av att beslutet inte har vunnit laga 
kraft. Tiden för överklagande börjar löpa först när beslutet har delgivits den 
besvärsberättigade. Ett bygglov kan alltså vinna laga kraft mot vissa men inte mot 
andra. Den som fått bygglov bör tillse att tiden börjar löpa i förhållande till alla 
klagoberättigade (genom delgivning eller kungörelseförfarande), eljest vinner beslutet 
aldrig laga kraft, utan kan upphävas efter lång tid. Konsekvenserna för grundvattnet till 
följd av grundvattenbortledning behandlas inte i bygglovprövningen.

Prövningsordningen enligt miljöbalken 

Prövningen sker av miljödomstolsorganisationen (miljödomstol, miljööverdomstolen, 
och Högsta domstolen) 
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Förfarandet vid prövning av grundvattenbortledning 

Enligt 22 kap. 1 § miljöbalken skall ansökningen vara skriftlig och innehålla bl.a. 
- ritningar och tekniska beskrivningar,
- uppgifter om utsläppskällor,
- miljökonsekvensbeskrivning,
- förslag till skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått samt de övriga uppgifter

som behövs för att bedöma hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. iakttages,
- förslag till övervakning och kontroll av verksamheten,
- en icke teknisk sammanfattning av uppgifterna ovan. Dessutom krävs
- uppgifter om det finns fastigheter som beröres av vattenverksamheten eller ej

och i förekommande fall namn och adress på ägarna och berörda innehavare av
särskild rätt till fastigheterna och

- uppgifter om ersättningsbelopp.

De processuella reglerna för prövningen av vattenverksamhet påminner om ett vanligt 
rättegångsförfarande inför domstol. Det ankommer på sökanden att framställa bestämda 
yrkanden i målet och relatera utredningarna till dessa. Dessa yrkanden kommer att 
utgöra ramen för processen. Genom målet avgöres också frågan om 
skadeståndsskyldighet mot sakägarna (även om dessa inte har framställt några anspråk). 

Rådighet

- För att få bedriva vattenverksamhet skall verksamhetsutövaren ha rådighet över
vattnet inom det område där verksamheten skall bedrivas.

- Fastighetsägaren har rådighet över det yt- och grundvatten som finns inom
fastigheten vid ett visst tillfälle.

- Rådighet kan också erhållas genom upplåtelse av fastighetsägare.

- Vid viss vattenverksamhet (ex.vis vattenverksamhet som behövs för allmän väg
eller järnväg) anses verksamhetsutövaren ha erforderlig rådighet, s.k. legal
rådighet (2 kap. 4 - 5 §§ lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om
vattenverksamhet).

- Observera att legal rådighet inte innebär att verksamhetsutövaren mot
fastighetsägarens vilja kan utföra vattenföretaget. För detta fordras upplåtelse eller
tvångsåtkomst enligt exempelvis 28 kap. 10 § miljöbalken.
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Förutsättningar för tillstånd 

Verksamhetsutövaren är skyldig visa att hänsynsreglerna följs (bevisbörderegeln).

Hänsynsreglerna innebär att verksamhetsutövaren skall: 

- skaffa sig den kunskap som behövs (kunskapskravet)

- vidta de försiktighetsmått som behövs (försiktighetsprincipen) och därvid:
a) tillämpa bästa möjliga teknik
b) välja en lämplig plats (lokaliseringsprincipen)
c) hushålla med råvaror och energi (hushållningsprincipen)
d) utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning

(kretsloppsprincipen)
e) inte använda kemiska produkter och biotekniska organismer som kan

ersättas med mindre farliga sådana (produktvalsprincipen)
f) ansvara för att skada som har uppkommit för miljön avhjälps.

Orimlighetsregeln 

- Hänsynsreglerna gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla
dem.

- En avvägning måste göras med utgångspunkt i risken för skada eller olägenhet
och en sådan skadas eller olägenhets hälso- eller miljömässiga betydelse.

- Nyttan av försiktighetsmåtten skall jämföras med kostnaderna för dem och
kostnaderna skall vara miljömässigt motiverade. Detta innebär att proportionen
mellan den nytta för människors hälsa och miljön som skyddsåtgärden eller
försiktighetsmåttet medför inte får vara orimlig med hänsyn till de kostnader
åtgärderna föranleder.

- Vad gäller bedömningen av vilken nytta en åtgärd medför från hälso- och
miljösynpunkt är de miljömål som fastställts av särskild betydelse.

- Vad gäller angelägenhetsgraden av att förebygga eller begränsa miljöpåverkan har
olägenhetens karaktär (t.ex. farlighet och omfattning) betydelse. Dessutom är
graden av känslighet i det område där påverkan sker och känsligheten hos dem
som utsätts för störningen faktorer som skall beaktas. Särskilda krav kan ställas
t.ex. i ett redan mycket belastat område eller ett område som innehåller en mycket
sällsynt växt- eller djurart. Vidare är det t.ex. mer angeläget att begränsa buller vid
bostäder än i ett industriområde.

- Avvägningen får inte medföra att en miljökvalitetsnorm åsidosätts.
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Stoppregeln

- Åtgärd som kan befaras orsaka skada av väsentlig betydelse för människors hälsa
eller miljön får vidtas endast om det finns särskilda skäl. Det är endast regeringen
som kan meddela sådana undantag.

- Finns det risk för att ett stort antal människor får sina levnadsförhållande
väsentligt försämrade eller risk för en avsevärd försämring av miljön får åtgärden
inte alls vidtas. Regeringen kan i mycket speciella situationer meddela dispens.

Samhällsekonomisk tillåtlighetsregel (11 kap. 6 § miljöbalken)

Vattenverksamhetens fördelar från allmän och enskild synpunkt skall överväga 
kostnaderna liksom de skador och olägenheter som den ger upphov till. 

Regeringsprövning (17 kap. 1 § miljöbalken)

- Vissa motorvägar och motortrafikleder, 2p.
- Vissa järnvägar, 3p.

Underhållsansvar

Den som äger en vattenanläggning har underhållsansvaret. 

Bibehållande (24 kap. 1 § miljöbalken) 

Den som fått rätt att utföra en vattenanläggning har också rätt att bibehålla 
anläggningen.

Tillsyn enligt 26 kap. miljöbalken 

Verksamhetsutövaren står under tillsyn enligt miljöbalken så länge verksamheten 
bedrivs och till dess verkningarna av verksamheten har upphört.

********************************
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SAMMANFATTANDE ERFARENHETER 

• Underskattning av tidsåtgången för framtagande av underlagsmaterial.

• Underskattning av tidsåtgången för bestämmande av vad som skall yrkas i
ansökan om tillstånd (exempelvis antal sökta bortledda litrar, tiden för ett
tidsbegränsat tillstånd, uppdelning i byggskede och driftskede).

• Restriktion vad gäller underhandskontakter mellan sökandens tekniska
konsulter och miljödomstolens tekniska ledamöter.

• Försiktighet beträffande underhandskontakter med stadsbyggnadskontoret
vad gäller bygglov. De legala förutsättningarna och kraven för att bygglov
skall kunna meddelas måste iakttas av sökanden annars riskerar givet
bygglov att upphävas vid ett överklagande.

• Möjliga underhandskontakter med miljödomstolen skall gå via sökandens
juridiska ombud, diskussion vad gäller planeringen för målets
handläggning, ej sakfrågor.

• Fördelar för verksamhetsutövaren, domstolen och tillsynsmyndigheten att
arbeta med prövotider.

• Prövningens omfattning – minimal.

• Presentation och framträdande under huvudförhandlingen från sökandens
sida.

• Relationen mellan verksamhetsutövaren och entreprenören.
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