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MARK- OCH MILJOOVENNOUSTOLENS DOMSLUT

Mark- och miljdtiverdomstolen iindrar mark- och miljddomstolens dom endast pi sl

sett att som ytterligare villkor (nr 19) fbr tillstAndet att utfdra grtvning i Stiloppet och

vid inloppet fdr Stensjdn ska Mdlndals kommun och Mdlndals Kvamby innan arbetena

plbdrjas i samrid med tillsynsmyndigheten flytta de musslor som lon hittas i
arbetsomridena.
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YRKANDEN I MARK- OCH MILJOoVERDOMSTOLEN

Miilndals naturskyddsftirening och Natu rskyddsftireningen i Hiirryda
(ftreningama) har i ltirsta hand yrkat att mark- och miljddomstolens dom ska

upphiivas p& grund av rettegangsfel om inte de fel som ftirekommit kan liikas i Mark-

och miljddverdomstolen. I andra hand har fiireningarna yrkat att mark- och

milj6domstolens dom ska iindras pi si siitt att ans6kan avslis i de delar den avser

tillstrind {iir att utfiira griivningar, muddringar och spriingningar i Striloppet vid

Ridasj<ins utlopp och vid Steloppets infl<jde vid och i Stensjdn och i de delar som

avser regleringen av Stensjdn enligt den vattenhushillningsstrategin som redovisas i

ans<jkan. Fdreningarna har vidare yrkat att Mark- och miljddverdomstolen ska besluta

att en ny, ekologiskt anpassad, regleringsstrategi fbr Stensj6n ska tas fram. De har iiven

yrkat att Havs- och vattenmyndigheten ska niirvara vid huvudliirhandlingen i Mark-

och miljddverdomstolen.

Miilndals kvarnby och Miilndals stad (sdkandena) har motsatt sig att mark- och

miljddomstolens dom iindras.

UTVECKLING AVTALAN I MARK- OCH MILJOOVERDOMSTOLEN

Fiireningarna har anftirt i huvudsak ftiljande.

Mark- och miljddomstolen har begitt rAttegingsfel dels genom att inte dokumentera

den syn som hdlls den 28 oktober 2016, dels genom att inte ge lbreningama tillfiille att

yttra sig 6ver de handlingar som getts in till mark- och miljddomstolen efter

huvudliirhandlingen.

Domen innebiir att miljdkvalitetsnormen god ekologisk status inte kommer att nis till

2021 i cle aktuella vattenfiirekomsterna. Domen har inte behandlat fnigan om

strandskydd. Vid Ridasjcin finns ett Natura 2000-omnide med strandskogar. Det finns

brister i miljdkonsekvensbeskrivningen och i underlaget: alternativa ldsningar har inte

utretts. Negon dispensprdvning enligt artskyddsftirordningen har inte skett avseende

samtliga arter som fiirekommer i omridet och som omfattas av artskyddsftirordningen
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(2007:845), utan endast ftir en av arterna. De itgiirder som tillats i domen kan ge

ireversibla skador pi milj6n. Den biologiska undersdkningen i Stensjdn har utfijrts

sent i processen. Projektet kommer aft p6verka striimningsftirhillandena vid Stiloppet-

Stensjdn. Det kommer att piverka bottenfauna och musslor i omredet negativt. Av den

stormusselinventering som siikanden gjort framgir att allm?in dammussla och spetsig

milarmussla hittats i Stensjdn. Under 2016 pitriiffades arten stdrre dammussla i

Stensjdn.

Siikandena har anlort i huvudsak ltiliande.

Bakgrunden till tillstindsansdkan 2ir att Mdlndals kvamby och Mdlndals stad vill

ftirhindra de iterkommande svira samhiillsfarliga 6versviimningar som genom 6ren

drabbat Mdlndal och Gdteborg genom att siikerstiilla en planerad ftirhandstappning

frin Ridasjdn och Stensjdn. De planerade etgerderna i Stiloppet iir n,ddviindiga ftir att

kunna genomfbra regleringen. Eftersom mark- och miljddomstolen meddelat deldom

med prdvotidsftirordnande med uppftiljning siikerst?ills att eventuella negativa effekter

uppm2irksammas och kan hanteras. Konsekvensen av muddring och griivning i

sandbanken vid Stiloppet beddms inte piverka bottenfaunans status. Aterkolonisation

beddms gi pA ett eller ett par 6rs sikt. Om tillgingen pi ddd ved siikerst2ills

uppkommer ingen otilliten fiirsiimring.

REMISSYTTRANDE

Havs- och vattenmyndigheten har anfiirt bl.a. ftiljande.

Myndigheten beddmer att stormusslomas bestand i Stensjtin sannolikt kommer att

decimeras eftersom muddring planeras i ett omrflde med gynnsamma fiirutsattningar

avseende syresettning och bottensubstrat liir stormusslor. Det finns en osdkerhet hur

stor decimeringen blir, dels pi grund av osiikerheten ibeddmd individtathet, dels pi

grund av att fiiriindringar i fl<iden och dermed vattnets syresiittning inte framgir av

underlaget. Fdr det fall tillstind ges anser myndigheten att musslor ska lyftas bort och

placeras pi andra platser i sj6n enligt ftirslag frin sdkanden.
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Myndigheten har inga synpunkter pi sdkandens beddmning att kvalitetsfaktom

"bottenfbuna i sjriar" inte fbriindras pi grund av den planerade rnuddringen i

sandbanken. Stjkanden har angett att muddringen endast omfattar en liten andel av hela

Stensj6ns grundomriden och att muddringen medltjr lokal negativ peverkan under

anliiggningsskedet, men att effekten ar reversibel och att bottenfaunan successivt

kommer att iterkolonisera omridet. Myndigheten vill pitala att iiven

underhlllsrensn ing kommer att piverka musselbestlndet och bottenfaunan.

Havs- och vattenmyndigheten tolkar den s.k. Weserdomen pe se sett att bed<imningen

av vad som ska anses vara en "ltirszimring av status" ska gdras pi kvalitetsfaktornivi,

oavsett vilken kvalitetsfaktor det iir friga om. Det saknas stdd i Weserdomen fbr

tolkningen att ltirsamring av status bara skulle trhffa de biologiska kvalitetsfaktorema.

Sker en fiirsiimring av nigon av de hydromorfologiska kvalitetsfaktorema med en

klass iir den fiirsiimringen siledes otill6ten. God status fiir hydromorfologin Zir en

ftirutsiittning fiir att god status ska kunna n6s och upprAtthellas ft)r biologin. Aven om

det inte skulle vara frSga om en otilliten ftrsiimring ffir tillstind inte heller ges till en

verksamhet eller etgard som Sventyrar uppniendet av en miljiikvalitetsnorm. Det torde

d?irmed inte vara tillatet att vidta en itg?ird som uppriitthiller en fortsatt meftlig status

av nigon kvalitetsfaktor.

MARK- OCH MILJOOVERDOMSTOLENS DOMSKIiL

Frigor om riittegingsfel m.m.

Som ftireningarna framhillit har mark- och miljddomstolen underletit att kommunicera

den skriftviixling och utredning som tillfiirts milet efter huvudfijrhandlingen i mark-

och miljddomstolen. Eftersom fbreningarna siirskilt hade begert att fe ta del av

tillkommande utredning {6r mark- och miljddomstolens underlAtenhet i det avseendet

anses innefatta ett riittegingsfel. Fdreningama har dock fitt del av handlingama infiir

prdvningen i Mark- och miljddverdomstolen och felet har diirmed kunnat liikas hiir.

Av protokollet flrAn huvudftirhandlingen i mark- och miljddomstolen framgir det att

syn hcills kl. 10.00-12.30 den 28 oktober 2016. Genom en hiinvisning till en handling i
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akten framgir det [ven vilka platser som besdkts vid synen. Det anges ocksi att mark-

och miljridomstolen inte tog nigra bilder vid synen eftersom domstolen beddmde att

det i befintligt underlag redan fanns tillriicklig fotodokumentation. Vad som

lijrekommit i samband med synen och protokollltiringen dver denna innefattar inte

nigot r[ttegingsfel. Fdreningamas yrkande om att domen ska upph?ivas och milet

Aterfijrvisas till mark- och miljiidomstolen ska allsi inte bifallas.

Havs- och vattenmyndigheten har avgett ett remissyttrande i Mark- och miljddver-

domstolen. Myndigheten har dock uttryckligen avstett fren att narvara vid huvud-

Iiirhandlingen hiir. Fdreningarna har informerats om detta. Under sidana {tirhillanden

Iijranleder lijreningamas yrkande om att Havs- och vattenmyndigheten ska niirvara vid

huvudfiirhandlingen inte nigon ytterligare atgerd fren Mark- och miljddverdomstolens

sida.

Allmiinna utgflngspunkter ftir prtivningen i Mark- och miljiiiiverdomstolen

Prdwingsramen

Frigan i milet [r om det finns ftirutsiittningar att ge tillstend fijr vissa etgerder -
griivning i Stiloppet och i inloppet ltir Stensjdn - samt att bedriva reglering av

Stensj<in i enlighet med ansdkan. Det iir endast i dessa avseenden mark- och miljd-

domstolens dom har d'verklagats och det lir d?irftjr bara dessa frigor som iir uppe till

beddmning i m6let. Ovriga frigor som har berdrts av ftireningarna - t.ex. om det finns

fiirutsettningar fiir strandskydds- och artskyddsdispens i olika avseenden - kan fE

betydelse endast i den min de kan inverka pi beddmningen av om det finns fiirut-

siiftningar lbr tillstind i de delar diir mark- och miljddomstolens dom har dverklagats.

Allmtinna f,Drutsdttningor fdr t ilkfind t ill vatte nverl<samhet

Fdr att kunna ge tillstind till en vattenverksamhet k2ivs det att de allmiinna

hiinsynsreglema enligt 2 kap. miljdbalken iir uppfyllda och att verksamhetens fijrdelar

frin allmiin och enskild synpunkt 6vervager kostnaderna samt skadoma och

oldgenheterna av den, se I I kap. 6 $ miljdbalken.
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Av de allmiinna h?insynsreglerna i 2 kap. miljdbalken ltiljer att verksamhetsutdvaren

ska visa bl.a. att mlnniskor och milj6n skyddas mot skador och oliigenheter och att den

plats som har valts iir l?implig med hiinsyn till iindamilet med minsta intring och

oliigenhet fiir miinniskors hiilsa och miljdn. Sedan ska en rimlighetsavviigning gciras

enligt 7 $, dar n).ttan av skyddsitgiirder och andra fiirsiktighetsmitt ska viigas mot

kostnaderna ftir dessa. Kraven giiller si lingt itgiirdema inte kan anses orimliga att

uppfolla. Str2ingare krav kan dock stiillas om det behrivs ftir att ftllja en miljdkvalitets-

norm enligt 5 kap.2 $ liirsta stycket I miljdbalken. Detta avser miljcikvalitetsnormer

som iir s.k. griinsviirdesnormer. Fdr dvriga miljdkvalitetsnormer giiller som

utg&ngspunkt huvudregeln om en rimlighetsbeddmning i 7 $ ftirsta stycket.

De m iljdkvalitetsnonner som liiljer av Europaparlamentets och radets direktiv

2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprettande av en ram {iir gemenskapens

etgarder pe vattenpolitikens omride (vattendirektivet) anses inte utgdra grAnsvArdes-

normer, utan som sadana normer som avses i 5 kap.2 $ ftirsta stycket 4 miljdbalken,

dvs.dvriga normer som liiljer av Sveriges medlemskap i EU (se prop. 2009/10:184 s.

42). Vid en proportionalitetsbeddmning enligt 2 kap. 7 $ miljdbalken innebar det att de

specifika krav som fiiljer av besttimmelsens andra och tredje stycke inte iir tilliimpliga

niir det giiller milj6kvalitetsnormer som fiiljer av vattendirektivet. En annan sak ar att

tilliimpningen si lingt mdjligt miste uppfylla de krav som ftljer av direktivet och den

tolkning av detta som kommit till uttryck i EU-domstolens praxis, med fttljd att

tillstind till en verksamhet som iir tignad att ftjrsemra en vattenfiirekomsts status eller

aventyra uppniendet av en god status inte ffr ges, sivida projektet inte omfattas av ett

undantag enligt artikel 4.7 i vattendirektivet (se vidare nedan).

Vattendire ktivet

Sverige har en skyldighet att uppfylla kraven i EU:s ramdirektiv itir vatten. I det

omfattande direktivet finns ett system som syftar till att medlemsstaterna ska

klassificera sina vattenltirekomster och strava efter goda miljdmiissiga {iirhillanden.

Direktivet iir genomfiirt i Sverige bl.a. genom reglerna i 2 kap. miljiibalken samt

Itirordningen (2004:660) om litrvaltning av kvaliteten pi vattenmiljdn (vattenltirvalt-

ningsfiirordningen) och i Havs- och vattenmyndighetens fiireskrifter HVMFS 2013: l9'
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I direktivet finns bl.a. ett krav pe att vattenftirekomsters status inte ska fbrsiimras (icke-

fiirsiimringskravet) samt att god status ska uppnas. Dessa krav har i den svenska

lagstiftningen genomfbrts i vattenfijrvaltningsftirordningen som kvalitetskrav eller

miljdkvalitetsnormer. Kraven enligt vattendirektivet har fttrtydligats genom EU-

domstolens avgdrande den I juli 2015 i mti C-461/13 (den s.k. Weserdomen), der det

slogs fast att en medlemsstat iir skyldig att inte ge tillsdnd till projekt som kan leda till
Itirsiimring av en ytvattenftirekomsts status eller eventyra uppniendet av en god status

hos yvattenfiirekomsten, savida ett undantag inte gdrs. Domstolen ftirtydligade ocksi

att en ftirsiimring idirektivets mening ftireligger redan om en kvalitetsfaktor enlig

bilaga V till direktivet fbrsiimras med en klass. Om den aktuella kvalitetsfaktorn redan

befinner sig i den liigsta klassen ska varje fiirsiimring av denna kvalitetsfaktor anses

innebdra en "ltrsiimring av statusen" hos en ytvattenltirekomst (p. 70).

Fdr varje ytvattenfbrekomst sker en klassning av status och ett mil bestiims. Milet

beniimns miljdkvalitetsnorm eller kvalitetskrav enligt 4 kap. vattenltirvaltningsliirord-

ningen. Miljrikvalitetsnormen eller kvalitetskavet kan vara god eller hdg ekologisk

status elfer potential enligt 3 kap.2-3 $$ Havs- och vattenmyndighetens ftireskrifter

HVMFS 2013:19. Icke-fiirsiimringskavet iir inltirt i svensk riitt i 4 kap 2 $

vattenftrvaltningsfiirordningen, diir det framgdr att tillstindet i alla ytvattenfbre-

komster som inte omfattas av nigon form av undantag inte ska liirsiimras.

Ytvattenstatusen klassificeras genom beddmning av ett stort antal parametrar, som

grupperas i olika kvalitetsfaktorer vilka i sin tur ingir i antingen ekologisk status eller

kemisk status. Den ekologiska statusen bestir av biologiska kvalitetsfaktorer,

fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer och hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. Vid

klassificeringen av en vattenftirekomsts ekologiska status har de olika kvalitets-

faktorema olika tyngd och ska viigas samman enligt bestiimmelser i 2 kap. HVMFS

2013:19. Enligt 2 $ [r det de biologiska faktorerna som primiirt ska viigas samman och

om dessa visar hdg eller god status ska aven de fysikalisk-kemiska faktorema vagas

samman. Om dessa visar hd,g status ska diirutdver de hydromorfologiska faktorema

viigas samman. Enligt best5mmelsen kan de hydromorfologiska faktorema fijrsZimra

den ekologiska statusen endast fran hdg till god. Enligt | 2 $ Iir dock vattenmyndig-

heten klassificera vattenitirekomsten till mettlig status eller potential om det saknas
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underlag ftir att gdra en beddmning av samtliga biologiska kvalitetsfaktorer och en

utredning visar att det finns anledning att anta att den ekologiska statusen motsvarar

bed6mningen av de hydromorfologiska faktorema.

Vid klassificering av ekologisk status ska beddmningsgrunderna i bilagorna till

ftireskriften tillZimpas. I vissa fall, t.ex. ner underlagsdata saknas, kan en expert-

beddmning ske enligt l3 $. Systemet innebiir aft klassificeringen av en vattenftire-

komst bygger pi beddmningar och precisionen kan variera beroende pi kvaliteten pi

tillg?ingligt underlag.

I artikel 4.7 i vattendirektivet regleras under vilka ftirutseftningar det kan gdras

undantag fran skyldigheten att fiirebygga fiirsiimringar av statusen pa en )tvattenfiire-

komst. Enligt bestiimmelsen gdr sig medlemsstaterna inte skyldiga till dvertriidelse av

direktivet om, sivitt nu ar av intresse, god ekologisk status inte uppnes eller en

ftirs?imring av statusen hos en ytvattenftirekomst inte ftirebyggs, och detta iir en ftiljd

av nya modifieringar ien ytvatten{iirekomsts fysiska karakteristika och samtliga

ftiljande villkor iir uppfyllda:

a) Alla genomft)rbara itgiirder vidtas fiir att mildra de negativa konsekvensema

ltir vattenfiirekomstens status.

Skiilen itir [ndringama anges sArskilt och {iirklaras i den ftirvaltningsplan ftr

avrinningsdistriktet som kravs enligt artikel I 3 och milen ses 6ver vart sjatte

ir-

Skiilen fiir dessa modifieringar eller fiiriindringar iir ett allmiinintresse av std'rre

vikt, och/eller ftjrdelama ftr miljdn och samh?illet med att uppnA milen enligt

punkt I uppv?iger inte lordelarna med de nya modifieringama eller

ftiriindringarna liir miinniskors hlilsa, ftr vidmakthillandet av menniskors

s[kerhet eller liir en h6llbar utveckling.

De nltiga mil som dessa modifieringar eller liiriindringar av vattenliire-

komsten ska medfbra kan, av tekniska skiil eller pi grund av orimliga

kostnader, inte uppnas pi nigot annat satt som skulle vara ett betydligt biittre

altemativ Rir mili6n.

Dl

d)

M 5186-17
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I Europaparlamentets och ridets direktiv 20071601EG av den 23 oktober 2007 om

bedcimning och hantering av <iversviimningsrisker (dversv?imningsdirektivet) regleras

det hur medlemsstatema ska beddma och hantera 6versvamningsrisker. Direktivet, som

enligt artikel I syftar till att minska de ogynnsamma {tiljderna fiir miinniskors hiilsa,

miljdn, kulturarvet och ekonomisk verksamhet i samband med dversviimningar, har i

Sverige genomftirts genom fiirordningen (2009:956) om <iversvlmningsrisker.

Enligt direktivet ska medlemsliinderna systematiskt kartliigga d'versviimningshot och

iiversvtimningsrisker samt ta fram riskhanteringsplaner fiir de dversvemningshotade

omrAdena. I Sverige 2ir Myndigheten ftir samhiillsskydd och beredskap (MSB)

tillsammans med liinsstyrelserna ansvarig ltir genomltirandet av de tre olika steg som

fiireskrivs i direktivet. Det lttrsta steget inneber att en landsomfattande beddmning av

<iversviimningsrisker ska genomitiras. Utifren den beddmningen ska geografiska

omr[den med betydande iiversviimningsrisk identifieras. I steg tvi ska hot- och

riskkartor tas fram liir de omriden diir betydande dversviimningsrisk har identifierats.

Som ett tredje steg ska lensstyrelserna ta fram riskhanteringsplaner, i vilka mil och

etgarder ftir hantering av dversviimningsriskerna ska ingi.

I det fijrsta steget har MSB identifierat l8 omriden i Sverige med betydande

dversviimningsrisk. Ett av dessa omriden iir C<iteborg (Cdta Atv, Mtllndalsan, Siivein,

Kungsbackain). Fdr bl.a. detta omride har hot- och riskkartor {tir 6versviimningar

tagits fram. Liinsstyrelsen i Viistra Gdtalands liin har 2iven tagit fram en

riskhanteringsplan fijr dversviimningar i Giiteborg (Rapport 2015:55), i vilken bl.a. nu

aktuella etgarder i Mdlndalsin berdrs.

Mark- och miljiiiiverdomstolens bediimning i detta fall

Som framhillits ovan har mark- och miljddomstolens dom 6verklagats endast i de

delar som avser tillstind att utltira grevning i StAloppet och vid inloppet ftir Stensjdn

samt betreffande tillstindet att bedriva reglering av Stensjdn enligt i ansd'kan redovisad
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vattenhushillningsstrategi. Niir det giiller ftrutsiittningama fiir tillstind i dessa delar

gdr Mark- och m ilj66verdomstolen fbljande beddmning.

Reglering av Stensjbn

Mark- och miljtidverdomstolen gdr i denna del inte nigon annan beddmning iin mark-

och miljddomstolen. Det finns alltsa inte skiil att endra domen nlr det giiller tillstindet

att bedriva reglering av Stensjdn.

Grtivning i Stdloppet och vid inloppet Jbr Stensjdn

Genom den s.k. Weserdomen har EU-domstolen klarlagt att statusen hos en vattenfbre-

komst ska anses ha iiirsiimrats i den mening som avses i artikel 4.1 i vattendirektivet si

snart statusen hos minst en kvalitetsfaktor ltirsemrats med en klass oavsett om det

innebiir en fbrsiimring av vattenftjrekomstens sammanviigda status eller inte.

Avgdrandet kan inte tolkas pi annat sett en att varje fbrslmring av en kvalitetsfaktor,

oavsett vilken kvalitetsfaktor det ar frega om, med minst en klass iir otilliten. Mark-

och miljddverdomstolen delar alltsi inte mark- och miljddomstolens beddmning au det

endast iir fbrsiimringar av fiir statusbeddmn ingen "bzirande kvalitetsfaktorer" som ska

tillmiitas betydelse.

I detta falt har sdkandena och fiireningama olika uppfattning i frigan om vilken

betydelse de planerade itgirderna har fiir Stiloppets vattenstatus. De iir iiven oense i

frigan om vilken den ridande statusen iir i denna vattenfitrekomst.

Fdreningarna har, med hiinvisning till Havs- och vattenmyndighetens beddmning

avseende Stiloppets morfologiska tillstind (redovisad i PM 2016-l l-10), anlttrt att

itgiirderna kommer leda till Iiirs?imringar avseende parametrarna vattendragets form,

bottensubstrat, strukturer i vattendrag och vattendragets kanter. Enligt ftireningama

innebiir dessa iiirsamringar att Steloppet efter genomfiirda etgerder inte kommer att

uppni vattendirektivets krav pi god ekologisk status. Oavsett om befintlig status siinks

ett steg eller inte si skulle de ansdkta etgerderna hindra mdjligheterna att i framtiden

uppn6 god status i vattenfiirekomsten.
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Vid en samlad beddmning av den skriftliga utredningen och med beaktande iiven av de

iakttagelser som gjorts i samband med syn i milet instiimmer Mark- och milj66ver-

domstolen i Havs- och vattenmyndighetens slutsats att Steloppets morfologiska

tillstand i dag har god status och att det stddjer ekosystemet siL att de biologiska

kvalitetsfaktorerna kan ha god status. Vidare delar Mark- och miljddverdomstolen

Havs- och vattenmyndighetens beddmning att statusen ftr det morfologiska tillstindet'

efter genomforande av planerade etgerder, kommer att bli mittlig samt att Ibrutsiitt-

ningarna ritr att uppriitthilla god ekologisk status kommer att ftirs[mras' med risk liir

att god ekologisk status inte kommer att kunna uppnas i vattenlijrekomsten' Enligt

Mark- och miljddverdomstolens beddmning har sdkandena alltsl inte visat att nu

aktuella atgerder kan genomfiiras utan att kvalitetsfaktom morfologiskt tillstind

liirsdmras med en klass.

Med utgangspunkten att varje ftirsiimring av en kvalitetsfaktor iir otilliten innebiir detta

att ett tillstand till de s6kta Stgiirderna skulle sti i strid med de krav som {iiljer av

vattendirektivet om inte omstandighetema er sedana att det finns fbruts2ittningar fbr

undantag enligt artikel 4.7.

I Sverige har de mdjligheter till undantag som regleras i vattendirektivet inte

genomltirts pe annat satt en som ett bemyndigande fbr vattenmyndigheten att' under

vissa fiirutsiittningar, besluta bl.a. om mindre stranga kvalitetskrav iiir en viss

vatteniiirekomst och om att tidpunkten dA sadana kav ska vara uppfyllda ska flyttas

fram (se 4 kap. 9-13 $$ vattenftirvaltningsfbrordningen)' Nlgon bestammelse som

reglerar hur m6jligheten till undantag piverkar tillstlndsprdvningen enligt miljdbalken

avseende enskilda projekt har daremot inte inliirts, even om det i prop' 2017118:243

(Vattenmiljd och vattenkraft) ges vissa fiirslag som i nigon min innebiir en tydligare

koppling mellan undantagsregleringen och priivningen av enskilda fall'

Attdetinteharinltrtsnigonbestiimmelsesomuttryckligenreglerarhurellerunder

vilka fiirutsiittningar vattendirektivets mdjligheter till undantag kan piverka

tillst6ndspr6vningen av enskilda projekt innebiir dock inte att direktivets reglering i det

avseendet saknar betydelse ftir tillstindsprdvningen' Eftersom artikel 4'7 reglerar
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under vilka {iirutsethingar medlemsstatema inte ska anses gdra sig skyldiga till

dvertriidelse av direktivet finns det nzimligen skiil att beakta de mdjligheter till

undantag som bestlmmelsen ger vid en sidan direktivkonform tolkning och

till[mpning av nationell lagstiftning som vattendirektivet i 6vrig kan ge anledning till.

I detta fall inneber det att de lijrutsattningar fijr undantag som regleras i artikel 4.7 i

vattendirektivet b6r tillmiitas betydelse vid den rimlighetsavviigning som ska gdras

enligt 2 kap. 7 $ ftirsta stycket miljdbalken. I den n[mnda bestiimmelsen siigs det bl.a.

att kraven i 2-5 $$ och 6 $ ftjrsta stycket miljtibalken (de allmiinna hiinsynsreglerna)

giiller i den utstr[ckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem och att, vid

rimlighetsbeddmningen, siirskild hansyn ska tas till nyttan av skyddsitgiirder och andra

fiirsiktighetsmitt jnmlort med kostnaderna ftir sidana itgarder. Bestemmelsens

utformning ger utrymme fiir en ftrhillandevis fri proportionalitetsbeddmning' Nar

rimlighetsavviigningen, som i detta fall, g6rs i en situation inom vattendirektivets

tilliimpningsomride finns det dock sk6l att - vid sidan om de krav som ftlljer direkt av

2 kap. 7 $ itrsta stycket miljdbalken - prdva om {iirutsiittningarna liir undantag enliS

artlkel 4.7 i vattendirektivet zir uppfyllda. Det innebiir att proportionalitetsprdvningen

blir srangare iin vad som annars hade varit fallet, men [r niidviindigt ftir att

riittstilliimpningen ska leva upp till de krav som ltiljer av direktivet'

Som framgitt ovan har Mark- och miljd'iiverdomstolen i detta fall gjort beddmningen

att aktuella griivningsarbeten i Stiloppet och i inloppet ftir Stensj6n riskerar att leda till

en fiirsiimring av vattenftirekomsternas status. Det innebar att etgiirdema kan till&tas

endast om en rimlighetsavviigning enligt 2 kap. 7 $ ftirsta stycket miljdbalken, vid

vilken iiven de krav som fiiljer av artikel 4.7 i vattendirektivet mAste vara uppfyllda,

mynnar ut i att intresset av att genomltjra projektet 6verviiger de liirsiimringar i

vattenkvaliteten som arbetena kan ge upphov till.

vid proportionalitetsprdvningen kan till en b6rjan konstateras att sdkandena har etagit

sig, och i mark- och miljddomstolens dom alagts, att vidta fijrhallandevis omfattande

atgiirder ltir att mildra de negativa konsekvensema fiir vattenf?irekomstemas status.

utdver de skadeltirebyggande och skadebegriinsande atg?irder som ltreskrivits i mark-

och miljddomstolens dom har sdkandena under handliiggningen i Mark- och
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milj66verdomstolen Atagit sig att flytta musslor frin arbetsomridena innan

griivningsarbetena pibdrjas. Sammantaget beddmer Mark- och miljd'dverdomstolen att

alla genomfiirbara itgiirder liir att mildra de negativa konsekvensema av projektet

diirmed kommer att vidtas.

Ner det giitter fregan om sk?ilen ftr projektet iir ett allmiinintresse av stdrre vikt har det

genom befintlig utredning klarlagts att ett genomft;rande de nu aktuella itgiirdema ?ir

av helt avgdrande betydelse ftir att det planerade styr- och driftdvervakningssystem€t

ftjr battre reglering av Miitndalsin ska fylla sin funktion' Det innebiir att flera av de

redan genomfiirda itgiirdema till stor del blir verkningsldsa om det inte ges mdjlighet

att pe kort tid ftirhandstappa Ridasjdn-Stensjdn ltir att mtijliggdra senare magasinering

av stora vattenmassor idetta sjdsystem. I ftirliingningen skulle det medftra att framtida

dversviimningar inte kan ftirhindras pi avsett s[tt, vilket i sin tur skulle sti i strid med

syftetbakomdversviimningsdirektivet.Mark.ochmiljddverdomstolenbed<imerd[rlijr

att skelen {iir att utftira aktuella itgiirder iir ett sidant allmiinintresse av stdrre vikt som

avses i artikel 4.7 c) i vattendirektivet. Vidare meste det dvergripande syftet med

aktuella atglrder - dvs. att ftirhindra framtida dversviimningar i bl.a. Goteborg - anses

vara av sidan beskaffenhet att det viiger tyngre [n de motstiende intressena enligt

artikel I i vaftendirektivet.

Den genomfbrda milj<ikonsekvensbeskrivningen med kompletteringar 2ir begriinsad niir

det giiller redovisning av alternativ ltir att uppna det avsedda syftet med nu aktuella

atgarder, dvs. att minska risken ftir dversviimningar' Vad som utretts Ar' savitt ar av

intresse i detta sammanhang, ett alternativ som innebiir att det efter urgriivning av

Ridasjdns utlopp anlaggs luckor som har liknande funktion som den bestiimmande

sektion som finns idag, varvid luckorna skulle dppnas enbart di behov av stdrre

tappningar uppstir vid Stensjd d2imme. Detta alternativ har dock {brkastats eftersom

det har nackdelar avseende bl.a. drift och skdtsel och da det beddmts medfiira dkad

miljdp6verkan och fiirsiimrad hydromorfologisk status i Ridasjdn och Stiloppet'

Frin ftireningarnas sida har det h2ivdats att det finns altemativa ldsningar pd

dversviimningsproblematiken som borde ha utretts niirmare' Fdreningarna har bl'a'

henvisat till ett )4trande som SMHI l2imnade i mark- och miljddomstolen. I yttrandet
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segs det att orsakerna till problemen iir bl.a' urbanisering av avrinningsomrAdet och

minskat utrymme {br vattendragens naturliga fl6desvariation genom strandnera

byggande samt att de ftreslagna itgiirdema syftar till att lindra effekter/symptom

snarare iin att angripa dessa orsaker. Enligt loreningarna skulle, vilket ocksi framh&lls

i SMHI:s yttrande, smiskaliga etgerder, sisom anlZiggande av dagvattenmagasin'

v6tmarker, grdna tak och genomtriinglig beliiggning pi t'ex' parkeringsplatser kunna ge

storskaliga effekter som reducerar 6versviimningsrisken utan att ge upphov till

negativa miljdkonsekvenser.

Mark-ochmiljddverdomstolenkaniochftirsiginstiimmaiftireningarnasochSMHl:s

beskrivning av orsakema till befintlig dversviimningsproblematik' I ett lingsiktigt

samh?illsplaneringsperspektiv [r det naturligtvis mycket viktigt att' bl'a' genom den

typen av smiskaliga Atgiirder som nyss berdrts, reducera de dversviimningsrisker som

befintlig samhiillsbyggnad har gett upphov till och att si lingt mdjligt planera framtida

bebyggelse m.m. sa att inte situationen ftirv[rras ytterligare' Som SMHI framhallit i

sitt ytrande [r det dock inte mdjligt att pa kort sikt vanda de senaste hundra 6rens

fiiriindringar i avrinningsomrAdet utan att vidta kortsiktiga itgiirder' Av den utredning

som sdkandena har presenterat i milet framgir det att utgrevning av Stiloppet iir av

helt avgdrande betydelse {tir att strategin fbr reglering av Mdlndalsin ska fylla sin

funktion. Mot denna bakgrund och di det inte gir att liirutse nlr dversviimningsrisken

kommer att realiseras niista ging beddmer Mark- och miljddverdomstolen att det inte

finns nAgra tillr?ickligt effektiva altemativa etgarder som inom rimlig tid kan vidtas liir

att komma tillriitta med den akuta 6versvemningsrisken' Befintlig utredning flr allts6

anses vara tillr[cklig ltir slutsatsen aft det inte iir tekniskt mdjligt eller ekonomiskt

rimligtattuppnidenyttigamilsomdetaktuellaprojektetavseratttillgodosepinigot

annat sett som skulle vara ett betydligt bAttre altemativ ltir miljdn'

Mot denna bakgrund och di en rimlighetsavv?igning enligt 2 kap' 7 $ ftrsta stycket

miljiibalken Sven i iivrigt leder till slutsatsen att det finns {brutsaftningar att - med de

villkor och begriinsningar som mark- och miljddomstolen loreskrivit - ge tillstend till

aktuella itgiirder kan fiireningarnas ?indringsyrkanden inte bifallas Som ett ytterligare

villkor fiir tillstind bdr dock {ijreskrivas att sdkandena, i samrid med tillsynsmyndig-

heten. ska flytta de musslor som kan hittas i arbetsomridena innan arbetena pabdrjas.
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I den ovan redovisade beddmningen ligger ocksi att Mark- och miljddverdomstolen

delar mark- och miljddomstolens uppfattning att det finns skiil ftir dispens frin

liireskriftema fbr kulturreservatet Gunnebo och Ridasj6ns naturreservat samt sk2il ftir

artskyddsdispensidenomfattningmark-ochmiljddomstolenharbeslutat.Utredningen

gerintestddfiirslutsatsenattnuaktuellaetgiirder,innefattandetillstandsgiven

reglering av Stensjdn, ftirutsatter ytterligare beslut om artskyddsdispens'

Strandskyddsdispens krzivs inte ftjr verksamheter som omfattas av ett tillstand enligt

miljdbalken (se 7 kap. 16 $ 2 miljiibalken; jfr iiven NJA 2008 s' 55)'

Det ankommer pi vattenmyndigheten att, i enlighet med vad som fiiljer av artikel 4 7

b) i VattendirektiVet, i ltirvaltningsplanen {ijr avrinningsomridet fiirklara de skiil som

motiverat tillstindet att ut{iira gravningsarbeten i Stiloppet och vid inloppet lor

Stensjdn, dvs. att itgiirdema iir nddviindiga ltir att {tirhindra framtida samhiillsskadliga

0versvemninsar.

HUR MAN 6vnnXr,aClR, se bilaga B

Overklasande senast den 201 8-07-l 0

I avgdrandet har deltagit hovrettsredet Henrik Ltiv, tekniska ridet Mikael Schultz'

hovriittsridet RalfJiirtelius, referent, och tf. hovrAttsass€ssom Alexander Hiiggkvist.
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