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6DPPDQIDWWQLQJ

Denna uppsats behandlar länsstyrelsens tillsyn enligt vattenlagen rörande
tunnelbygget genom Hallandsåsen. Jag har i uppsatsen försökt att utreda hu-
ruvida länsstyrelsens tillsyn har skötts tillfredsställande, och vad eventuella
brister beror på.

Min utgångspunkt var att vattendomarna utgjorde ram för länsstyrelsens till-
syn. Jag har därför studerat de vattendomar som är aktuella i fallet. Jag re-
dogör i uppsatsen för vattendomarnas innehåll., d v s vad Banverket och
därmed även länsstyrelsen skulle rätta sig efter. Enligt min mening kan vat-
tendomarna kritiseras på grund av att de innehåller en del oklarheter. Vidare
har vattendomstolens prövningar inte varit så utförliga som kan krävas.

Jag har i uppsatsen dragit slutsatsen att länsstyrelsens tillsyn har präglats av
en viss osäkerhet och det har tagit lång tid innan länsstyrelsen har agerat.
Banverket överskred den i vattendomarna tillåtna vattenmängden år 1995.
En tvist uppstod då mellan Banverket och länsstyrelsen angående tillåten
vattenmängd, vilket stöder uppfattningen att det finns otydligheter i vatten-
domarna. Länsstyrelsen meddelade Banverket ett föreläggande att vid vite
vidta åtgärder för att se till att vattendomen följs i slutet av 1996. Detta be-
slut upphävdes av länsrätten i Skåne, eftersom fel lagrum hade åberopats av
länsstyrelsen. Jag kommer i uppsatsen fram till att länsstyrelsen kunde age-
rat annorlunda. Det framgår klart av domen vilket lagrum som borde ha åbe-
ropats. Även den långa tiden som förflöt innan länsstyrelsen meddelade ett
föreläggande är oacceptabel.

I uppsatsen försöker jag besvara frågan varför tillsynen inte är skött på ett
tillfredsställande sätt. Jag drar slutsatsen att en rad olika faktorer påverkar. I
lagen finns inga kraftfulla medel för länsstyrelsen att ta till. Länsstyrelsen
kan inte stoppa ett företag, utan endast meddela ett föreläggande, vilket kan
överklagas. Om vattendomarna är otydliga försvåras länsstyrelsens arbets-
situation. I lagen finns ingen vägledning för hur tillsynen skall utövas eller
vad som krävs av länsstyrelsen. Faktorer som har med länsstyrelsens organi-
sation att göra påverkar tillsynen. När det gäller Hallandsåsen spelade också
speciella omständigheter in. Vid sammanslagningen till länsstyrelsen i Skå-
ne förlorades t ex kompetens då personal bytte arbetsuppgifter.
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)|URUG

Det som inträffade vid Hallandsåsen har verkligen berört mig och jag är
tacksam över att ha fått nöjet att skriva en uppsats som behandlar händelsen.
Jag vill tacka alla som har hjälpt mig under arbetet med uppsatsen. Framför
allt vill jag tacka min handledare Annika Nilsson för all hjälp. Henrik som
orkade läsa igenom uppsatsen och kom med bra kritik har också min fulla
uppskattning. Jag vill även tacka de anställda på länsstyrelsen i Skåne län
för deras bistånd. Tack även till släkt och vänner som hjälpt mig indirekt
genom att göra allting roligare!
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)|UNRUWQLQJDU

Dnr Diarienummer
JO Justitieombudsmannen
KTH Kungliga tekniska högskolan
NRL Lagen om hushållning med naturresurser
Prop Proposition
RRV Riksrevisionsverket
SGU Sveriges geologiska undersökning
VL Vattenlagen
ÄVL Äldre vattenlagen
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�� ,QOHGQLQJ

���� 6\IWH

Hösten 1997 visade det sig att tunnelbygget genom Hallandsåsen blivit en
katastrof. Akrylamid läckte ut i grundvattnet och orsakade skador på både
människor och djur. Det konstaterades även att bygget hade medfört en be-
tydlig sänkning av grundvattennivån på åsen. Händelsen debatterades flitigt
i massmedia. Främst diskuterades vem som bar ansvaret för det inträffade
och hur detta kunde ske. I en artikel i Göteborgsposten skrev bl a Christina
Rudén att en effektivare tillsyn kunde stoppat skandalen.1 I artikeln kritise-
ras myndigheterna för bristande kontroll och tillsyn av företagen. Enligt ar-
tikelförfattarna saknas en effektiv myndighetstillsyn i dagens Sverige.

Denna uppsats kommer att behandla länsstyrelsens tillsyn i fallet. Jag skall
redogöra för hur länsstyrelsens har agerat. I uppsatsen skall jag även utreda
om tillsynen har varit effektiv och om så inte är fallet, vad detta beror på.
Länsstyrelsen har tillsyn enligt vattenlagen, vilket även innebär att länssty-
relsen skall se till att befintliga vattendomar följs. Jag kommer därför att re-
dogöra för de vattendomar som är aktuella i fallet. Denna är även intressant
då den indirekt ger länsstyrelsen anvisningar om tillsynen. Jag skall diskute-
ra om vattendomen är tillräckligt tydlig för detta.

���� 0HWRG�RFK�PDWHULDO

Jag har använt sedvanlig juridisk metod. Förarbeten, lagtext och vattendom-
stolens domar har använts för att besvara de frågor som ställs i
uppsatsen. Jag har även besökt arkivet som tillhör länsstyrelsen i Skåne län
för att få uppgifter om hur länsstyrelsen agerat. Information har också häm-
tats från Internet.

���� 'LVSRVLWLRQ

Uppsatsen inleds med en redogörelse för händelserna runt bygget före bygg-
stoppet år 1997. Denna redogörelse är relativt omfattande, eftersom jag har
ansett detta nödvändigt för förståelsen av den följande framställningen. I ka-
pitel tre beskrivs och värderas innehållet i vattendomarna DVA 70/1992 och
DVA  29/1995. Kapitel fyra behandlar länsstyrelsens tillsyn. Kapitlet inleds
med en redogörelse för länsstyrelsens befogenheter enligt vattenlagen. Se-

                                                
1 Rudén, Johansson och Wingborg, ”Effektiv tillsyn hade stoppat giftskandalen”, Göte-
borgsposten, 971026.
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dan följer en redogörelse för länstyrelsens tillsyn över tunnelbygget. I kapitel
fem görs en analys av denna tillsyn. I det sjätte kapitlet diskuteras möjliga
orsaker till att det finns brister i länsstyrelsens tillsyn. Kapitel sju avslutar
uppsatsen.
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�� %$.*581'

���� 8WUHGQLQJDU�RFK�I|UXQGHUV|NQLQJDU

������ 7LGLJD�SODQHU�Sn�HQ�WXQQHO

Redan år 1975 började möjligheterna att bygga en tunnel vid Hallandsåsen
att utredas av SJ. Dagens bygge består av två tunnlar. Tunnlarna är belägna
25 meter ifrån varandra och är avsedda att bli ca 9 kilometer långa. Under
1970-talet avsåg utredningen endast en tunnel. Av utredningen år 1975
framkom att förutsättningarna var sådana att en tunnel kunde byggas, men
inga åtgärder vidtogs. År 1985 inledde länsstyrelsen i Kristianstad arbetet
med en förstudie. Förstudien gjordes i samarbete med bl.a. länsstyrelserna i
Malmöhus och Hallands län och Båstads kommun. Utredningen behandlade
kommunikationsmässiga, ekonomiska, miljömässiga och regionalpolitiska
skäl för tunnelbygget. Den ledde dock inte till att något konkret arbete sattes
igång.2

������ 7UDILNSROLWLNHQ�L�VOXWHW�DY������WDOHW

I  propositionen ”Om trafikpolitiken inför 1990-talet”3 betonades att trafik-
systemet skulle utformas på ett sådant sätt, att ett effektivt resursutnyttjande
uppnåddes i samhället. Detta innebar att trafikanläggningar skulle uppföras
med hänsyn till samhällsekonomiska kriterier. Ett antal större projekt som
ansågs uppfylla kraven på ett samhällsekonomiskt tänkande utpekades i
propositionen. Bland projekten fanns en utbyggnad av Västkustbanan. Pro-
jekten ansågs vara viktiga att genomföra eftersom de även medförde miljö-
och regionalpolitiska effekter. Om järnvägar sades det att de skulle bli ett
ledande transportmedel som både var miljövänligt och energisparande.

Politiken medförde att SJ delades upp i två delar, SJ och Banverket, år 1988.
Banverket fick ansvaret för infrastrukturen. Banverket fick i uppdrag av re-
geringen att ta fram förslag till en flerårsplan för utbyggnad av järnvägarna.
Det förelåg en positiv inställning till en utveckling av järnvägstrafiken.
Detta visade sig bl.a. genom att riksdagen i början av 1990-talet avsatte 10
miljarder kronor utöver det normala anslaget till en utbyggnad av infra-
strukturen.4

                                                
2 SOU 1998:60, s 37.
3 Prop. 1987/88:50.
4 SOU 1998:60, s 11f.
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������ %DQYHUNHWV�XWUHGQLQJDU

Banverket beställde år 1989 en utredning av Sydkraft. Sydkrafts utredning
visade att en tunnel var möjlig att bygga, sett ur geologisk synvinkel.
Även en annan konsult, VBB-VIAK, fick i uppdrag av Banverket att under-
söka möjligheterna att bygga en tunnel. I denna utredning framhölls främst
två skäl för att bygga banan. För det första poängterades en utveckling av
persontrafiken på sträckan Malmö-Göteborg. Snabbtåg skulle införas på
denna sträcka. Det andra skälet att bygga tunneln var att godtrafiken fram-
ställdes som i behov av kapacitetshöjande åtgärder. En utjämning av järnvä-
gens sträckning och lutning skulle enligt utredningen medföra att godstrafi-
ken kunde hålla en högre hastighet.5

VBB-VIAK:s utredning behandlade både bergförhållandena och vattenför-
hållandena på åsen. De bergtekniska undersökningarna visade att endast
30% av tunneln bestod av berg av bra kvalitet. Cirka 40% av berget hade
mycket sprickor, och det betonades i utredningen att ett tunnelbygge skulle
kräva stora tätningsåtgärder. Tätning krävs för att grundvattennivån inte
skall påverkas genom att grundvatten läcker ut i tunneln.6 I utredningen dis-
kuterades det även var tunneln skulle mynna i söder. Avgörande för vilken
plats man valde var ekonomin. Utredningen behandlade även drivningsme-
toder, dvs om tunneln skulle borras eller sprängas. Att spränga eller fullorts-
borra, vilket innebär att hela tunneln borras med ett stort borr ansågs vara
bra metoder sett ur ett ekonomiskt perspektiv. Det påpekades dock att
fullortsborrning kunde misslyckas om bergkvaliteten varierade.Utredningen
skickades på remiss, och fick i stort sett ett positivt bemötande.7

���� .RQNUHWD�I|UEHUHGHOVHU

������ 7LOOVWnQG

I början av år 1991 påbörjade Banverket arbetet med att bygga en tunnel ge-
nom Hallandåsen. Detta innebar att expropriationstillstånd för marken sök-
tes hos regeringen. I oktober 1991 söktes tillstånd att leda bort grundvatten
som läckte in i tunneln hos vattendomstolen. Även bygglov krävdes. I febru-
ari 1992 ansökte Banverket om detta hos byggnadsnämnden i Båstad kom-
mun.8 Alla ansökningar beviljades. I sin presentation av projektet betonade
Banverket i alla instanser att  tunneln skulle tätas genom injektering, vilket
innebär insprutning av betong. Grundvattnet skulle inte ta skada av detta,
utan påverkan skulle bli försumbar.

                                                
5 SOU 1998:60, s 37.
6 SOU 1998:60, s 38.
7 SOU 1998:60, s 38.
8 SOU 1998:60, s 46.
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������ $YWDO�PHG�HQWUHSUHQ|U

Hösten 1991 slöt Banverket avtal med ett dotterbolag till Vattenfall, Svens-
ka Kraftbyggarna Entreprenad AB. Banverket hade dessförinnan skickat ut
utredningsresultaten till alla tänkbara anbudsgivare. Anbudsgivarna fick
dock inte ta del av allt material. De uppmanades att själva göra en geologisk
undersökning. Banverket ville därigenom slippa undan ersättningsanspråk
om undersökningarna skulle vara felaktiga. Kraftbyggarna erbjöd sig att
fullortsborra. Denna metod var Sydkraft, som utvärderade anbuden, mycket
kritisk till. Trots detta godtog Banverket anbudet.

Avtalet förhandlades fram av Banverket Södra regionen. Avtalet var mycket
förmånligt för Banverket. Kraftbyggarna fick själva bära förlusten om meto-
den ej fungerade. Att byta teknik var möjligt, men Kraftbyggarna fick ingen
ersättning av Banverket i det fallet. Ett ytterligare villkor var att tunnlarna
skulle var färdiga den 17 december 1996, oavsett vilken metod som använ-
des. Vid försening kunde Kraftbyggarna bli skyldiga att betala upp till 6,6
Mkr per vecka. I avtalet existerade ingen övre gräns för hur mycket Kraft-
byggarna kunde bli skyldiga att betala. Banverket beställde en tunnel som
skulle uppfylla vattendomstolens krav. Hur detta skulle konstrueras var
Kraftbyggarnas ansvar. Banverket skulle endast godkänna vissa stationära
anordningar. Kraftbyggarna skulle enligt avtalet även bära risken för hur
mycket material som gick åt. Det sattes en gräns för hur mycket av materia-
let som Banverket skulle betala. Kostnader över denna gräns fick Kraftbyg-
garna betala själva.9

���� 7XQQHOE\JJHW

������ %\JJHW�SnE|UMDV

Avtalet med Kraftbyggarna skrevs redan i mars 1992, men bygget påbörja-
des inte förrän i oktober samma år. I november meddelades den första vat-
tendomen. Under förhandlingarna i vattendomstolen hade Banverket och
länsstyrelsen i Kristianstad arbetat tillsammans med att utforma  ett kon-
trollprogram för grundvattnets nivå och sammansättning. Även det vatten
som släpptes ut, det s k läckvattnet skulle kontrolleras.10

Borrningen startade i april 1993 med en borr som kallades ”Hallborr”.
Borren var 150 meter lång och hade en diameter på 9,1 meter. Borren skulle
klara av att borra 100 meter per vecka.11 Efter att ha borrat 13 meter fastna-
de Hallborr. Detta berodde på att berget var för mjukt. Kraftbyggarna tving-
ades att byta teknik och började att spränga sig fram genom berget. De

                                                
9 SOU 1998:60, s 39-40.
10 VA 55/1991, deldom 1992-11-24.
11 Http://www.seko.se/MAGASINET/1997/tunnel03.htm, 1998-09-06.
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sprängde 500 meter tunnel i norr och 1200 meter i söder innan de avslutade
sitt arbete i december 1995. Då löste Banverket kraftbyggarna från avtalet
mot att Kraftbyggarna betalade ett stort skadestånd (summan är sekretess-
belagd) till Banverket. Kraftbyggarna hade då försökt förhandla om avtalet
sedan sommaren år 1993. De menade att Banverkets uppgifter rörande förut-
sättningarna för arbetet var felaktiga. Eftersom Banverket hade en stark
ställning till följd av det fördelaktiga avtalet tog det lång tid att lösa kon-
flikten.12

Banverket började sedan att leta efter en ny entreprenör. Under hösten 1995
genomfördes en andra upphandling. Utvärderingen av de olika anbuden
gjordes noggrannare än förra gången. Detta berodde på att nya bestämmelser
trätt i kraft i lagen om upphandling.13 Dessutom ville Banverket undvika att
bygget försenades ytterligare eller att fler problem uppstod. Utvärderingen
gjordes av tre utomstående personer: en professor från KTH, en representant
från sydkraft och en fristående konsult. De diskuterade bl a tätningen med
anbudsgivarna. Utgångspunkten var att tunneln skulle kunna tätas med be-
tong. Skanska Betong AB valdes av Banverket och avtal slöts med Skanska
i januari 1996. Tunneln skulle vara färdig den 25 november 1999. Vid för-
sening skulle Skanska betala 3,3 Mkr per vecka, men maximalt 100 Mkr.
Skanska fick ett fördelaktigare avtal än Kraftbyggarna. Företaget skulle en-
ligt avtalet svara för val av arbetsmetod, men val av extraordinära metoder
skulle godkännas av Banverket. Vidare skulle Banverket stå för all material-
kostnad enligt detta avtal.14

������ 0HOODQSnVODJHW

Banverket ansökte om bygglov för mellanpåslaget15 hösten 1994. Bygget var
vid denna tidpunkt försenat, och för att påskynda arbetet skulle tunneln utar-
betas ifrån fyra håll istället för två. Ansökan bordlades i Båstads kommuns
byggnadsnämnd. Kommunen var mycket negativ till mellanpåslaget , bl a
ansågs det att mellanpåslaget skulle inverka på miljön uppe på åsen. Nämn-
den motiverade bordläggningen med att beslut inte kunde tas förrän områ-
desbestämmelser hade utarbetats. Banverket överklagade beslutet till läns-
styrelsen i Kristianstad. Länsstyrelsen återvisade ärendet till nämnden efter
att ha undanröjt beslutet. Kommunen överklagade sedan länsstyrelsens be-
slut till regeringen. Banverket ansökte även om tillstånd att utföra schakt-
ningsarbeten vid tunneln. Schaktningsmassorna skulle användas till att byg-
ga en väg upp till den plats där mellanpåslaget skulle utföras. Länsstyrelsen
lämnade tillstånd till detta  den 12 november 1995. Någon påtaglig skada på
riksintressen ansågs inte kunna inträffa. Frågan löstes i början av 1996 ge-
nom en uppgörelse mellan Båstads kommun, länsstyrelsen i Kristianstad,

                                                
12 SOU 1998:60, s 40.
13 Lag om offentlig upphandling, 1992:1317.
14 SOU 1998:60, s 41-42.
15 Ett mellanpåslag är en arbetstunnel som leder ned till den ”riktiga” tunneln från markytan.
Genom att bygga ett mellanpåslag kan en tunnel utarbetas från fyra håll istället för två.
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Vägverket och Banverket. Tillstånd att leda bort grundvatten från arbetstun-
neln lämnades av vattendomstolen i maj 1995.16

������ 7lWQLQJ�DY�WXQQHOQ

När Skanska började bygga i februari 1996 var tätningsfrågan ett centralt
problem. Grundvattnet läckte in i tunneln och försvårade bygget. Länsstyrel-
sen i Kristianstad, som hade tillsyn enligt vattenlagen, hade redan år 1995
påpekat att den föreskrivna läckvattenmängden överskreds och att det före-
kom brister i rapporteringen. Stridigheter uppkom då om hur mycket vatten
som fick släppas ut enligt vattendomen. Banverket och länsstyrelsen tolkade
domen olika, vilket skall behandlas närmare längre fram i uppsatsen.17

Sommaren 1996 läckte så mycket vatten in i tunneln att situationen blev
ohållbar. Både betongbruk och kembruk prövades utan framgång. Bergets
sprickrika struktur gjorde det svårt att hitta ett effektivt tätningsmedel. Där-
för diskuterades också metoden lining. Denna metod innebär att ett betong-
rör gjuts inne i tunneln och hindrar grundvattnet från att tränga in. En viss
tätning av berget behövs även i detta fall. Metoden diskuterades i ett råd som
tillsatts av Skanska och Banverket. Deras uppgifter var att ge råd och utöva
en viss kontroll. Det fanns även en referensgrupp bestående av utomstående
konsulter, vilka fungerade som stöd till Banverkets teknikavdelning. Beslut
fattades vid byggmöten där både Banverket och Skanska var närvarande. 18

Under hösten 1996 hade tre möjliga alternativ utarbetats. Det första innebar
att mängden förstärkning och tätning skulle ökas. Detta skulle medföra en
kostnad av 400 Mkr. Vattendomstolens krav skulle ej kunna uppfyllas med
denna metod. Alltför mycket vatten skulle läcka in. Det andra alternativet
innebar en kombination av tätning och lining, vilket skulle uppgå till en
kostnad av 800 Mkr. Även om detta alternativ valdes skulle mängden läck-
vatten inte motsvara gränserna i vattendomen. Den sista metoden var att an-
vända sig av total lining. Kostnaden skulle då uppgå till ca 1 miljard kronor,
men vattendomen skulle då kunna följas. I januari 1997 beslutade Banverket
att tunneln i norr skulle vidgas för att ge plats åt lining. Trots beslutet fort-
satte letandet efter ett effektivt tätningsmedel.

������ 5KRFD�*LO

I januari 1997 fick Skanska information om Rhoca-Gil. Rhoca-Gil tillverka-
des av ett franskt företag och såldes i Sverige av ett svenskt dotter-
bolag, Rhône-Poulenc Sverige AB. I februari fick en konsult i uppdrag av
Banverket att undersöka medlets långtidsstabilitet, och i slutet av månaden
beställdes fyra injekteringar med Roca-Gil. Detta utvärderades i en prelimi-

                                                
16 SOU 1998:60, s 42f.
17 Se avsnitt 4.3.2.
18 SOU 1998:60, s 43.
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när rapport som lämnades av konsulten redan den 21 februari. Rapporten
gjordes alltså mycket snabbt. En slutrapport lämnades in två månader sena-
re. I den preliminära rapporten diskuteras ämnets giftighet. Det klargörs
medlet är giftigt och hur giftigt det är beror på hur bra polymeriseringen har
gått. Detta tonades dock ner i slutrapporten. I slutrapporten framhålls det att
Rhoca-Gil är ett tätningsmedel som är mindre giftigt än tidigare medel.
Detta berodde på att den rena akrylamiden ersatts med N-metylolakrylamid.
Rhoca-Gil består av två lösningar som blandas med vatten. Den ena lösning-
en uppgavs innehålla max 1,5% akrylamid enligt innehållsförteckningen.
Tillverkarna meddelade senare att koncentrationen var 3,8%, men Skanskas
prov visade på en halt mellan 4% och 9%.19 Det har alltså konstaterats att
Rhoca-Gils innehållsförteckning var mycket missvisande. Rhoca-Gil valdes
som tätningsmedel och inga ytterligare utredningar gjordes.

Rhoca-Gil började provas under våren 1997. Under sommaren 1997 ökades
användningsmängden, och när bygget stoppades hade 400 ton injekterats på
en sträcka av 550 meter. I augusti informerades länsstyrelsen och Båstads
kommun om att medlet användes. Länsstyrelsen ansåg inte att det innebar
några problem ur miljösynpunkt, men kommunen ville undersöka hälsoris-
kerna. Företrädare för kommunen kontaktade kemikalieinspektionen i början
av september. Efter att ha diskuterat arbetsmiljön och påverkan på yt- och
grundvatten med kemikalieinspektionen bad kommunen Banverket att upp-
visa ytterligare utredning. Rhoca-Gil ansågs dock inte vara utbytbart mot en
mindre giftig produkt.20

������ %\JJHW�VWRSSDV

Den 24 september tog Skanska prover i Vadbäcken och Stensån. Proverna
visade mycket höga halter av akrylamid och N-metylolakrylamid, vilket re-
dovisats till Skanska och Banverket redan den 30 september. Kommunen
fick dock ej ta del av detta förrän den 3 oktober. Miljöförvaltningen  varnade
då allmänheten för att dricka vatten från egen brunn om brunnen låg inom
riskområdet. Den 1 oktober avlivades tre kor som blivit förlamade. Dagen
efter hölls en presskonferens. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt den 4
oktober att anmäla Skanska och Banverket för brott enligt brottsbalken och
för brott mot lagen om kemiska produkter. Kommunen tillsatte en särskild
ledningsgrupp som bl a skulle se till att allmänheten skulle få svar på frågor.
Bygget stoppades den 7 oktober.21

                                                
19 SOU 1998:60, s 45.
20 SOU 1998:60, s 45-48.
21 SOU 1998:60, s 49f.
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���� .RQVHNYHQVHU�DY�WXQQHOE\JJHW

������ ,QOHGQLQJ

Tunnelbygget har påverkat människor och miljö dels genom de giftiga kom-
ponenter som ingår i Rhoca-Gil, dels genom en sänkning av grund-
vattennivån, vilket är en följd av att stora mängder inläckande grundvatten
har pumpats ut från tunnlarna. Fortfarande vet ingen hur stora skadorna
kommer att bli, men utredningar har gjorts för att uppskatta följderna.

������ $QYlQGQLQJHQ�DY�5KRFD�*LO

Akrylamid har kemikalieinspektionen klassat som farlig vid hudkontakt och
förtäring. Ämnet kan vidare medföra genetiska skador samt orsaka cancer
och ge skador på nervsystemet.22 Av djurförsök har forskare kunnat visa att
ämnet kan påverka fortplantningen genom nedsatt fertilitet och tidig foster-
död. Akrylamid och N-akrylamid ingår som beståndsdelar i Rhoca-Gil och
är lättlösligt i vatten. Både akrylamid och N-akrylamid har spridits via yt-
och grundvatten och förväntas ge störst skador på de människor och djur
som dricker av vattnet. Man vet inte hur giftet kommer att påverka det
ekologiska systemet på åsen. Det är dock troligt att vissa djurarter mer eller
mindre kommer att slås ut, och balansen i miljön blir då rubbad. På grund av
att misstankar fanns om påverkan på viltet ställdes älgjakten in. Älgstammen
har därför ökat i området.23

 Det är svårt att beräkna hur ämnet kommer att påverka de boende och de
som arbetat med bygget. Flera arbetare visade symptom på nervskador en tid
efter att bygget hade stoppats. Symptomen var stickningar i händer, fötter
och ben, ökad svettning och bortfall av hud i händerna. Institutet för Miljö-
medicin, IMM, har gjort den bedömningen att cancerrisken har ökat med
omkring 0,05% för de som arbetade i tunneln. De ärftliga genetiska skador-
na anses vara försumbara. Cancerrisken för de boende beräknas också öka,
med 0,02%. Dessa beräkningar är dock högst preliminära. Det är svårt att
avgöra hur mycket exponering en enskild människa har utsatts för och ska-
dorna beror på exponeringsmängden. Det står dock klart att skadorna hade
varit ännu större om bygget fått fortgå en ännu längre tid.24

������ 6lQNQLQJHQ�DY�JUXQGYDWWQHW

Vad gäller grundvattnet har förhållandena påverkats i betydande omfattning
på Hallandsåsen. Sveriges geologiska undersökning, SGU, har gjort en un-
dersökning som redovisar de förväntade effekterna av grundvattensänkning-

                                                
22 SOU 1998:60, s 69.
23 SOU 1998:60, s 95.
24 SOU 1998:60, s75f.
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en.25 I SGU:s rapport sägs det att dräneringen av grundvatten i berget till
tunneln troligen har medfört att grundvattenbildningen från jordlagren till
berggrunden har ökat. Därför minskar grundvattentillgången i jordlagren och
därmed också utflödet till våtmarker, källor och vattendrag. Detta har med-
fört att vattnet i många brunnar har sinat. Problem med vattenförsörjningen
har uppstått för många fastigheter. De ersättningsbrunnar som har borrats,
har fått borras till ett mycket stort djup, ca 200 meter under markytan. Att
källor, bäckar och våtmarker torkas ut påverkar även djurlivet. Bland annat
antas det att groddjuren kommer att dö ut. En vegetationsförändring förvän-
tas inträffa som innebär att de arter som trivs i våta miljöer kommer att för-
svinna. De växter som har sina rötter nära markytan, t ex  gräs och örter
kommer inte att överleva. Träd och buskar har däremot sina rötter längre
ned i marken och förväntas klara sig.26 Detta kan ses mot bakgrund av att
vissa områden som berörs av tunnelbygget har bedömts vara av riksintresse
för naturvården och friluftslivet. Ett område på Hallandsåsens nordsluttning
är dessutom beläget inom ett naturreservat.27

                                                
25 Dnr 08-289/98, daterad 1998-04-15.
26 SOU 1998:60, s 87-93.
27 SOU 1998:60, s 17-19.
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�� 9$77(1'20$51$

���� ,QOHGQLQJ

Tunnelbygget, vars förlopp behandlades i föregående avsnitt, övervakades
av tillsynsmyndigheter enligt olika lagar. Länsstyrelsen har tillsynen enligt
vattenlagen. Länsstyrelsens uppgift som tillsynsmyndighet är att se till att
vattenlagen och domar som avfattas av vattendomstolen följs. När det gäller
länsstyrelsens tillsyn i fallet Hallandsåsen är det två domar som är relevanta.
De har avfattats vid vattendomstolen i Växjö. Den första domen är från 1992
och behandlar bortledande av grundvatten från tunneln. Den andra domen är
från år 1995 och behandlar bortledande av vatten från ett mellanpåslag. Do-
marna är deldomar i mål VA 55/91. Vattendomarnas innehåll är intressant
av två skäl. För det första kan de svara på frågan vad Banverket hade för
regler att följa och därigenom vad det var länsstyrelsen skulle utöva tillsyn
över. För det andra är det relevant att studera hur domarna är avfattade. Om
domen är otydlig påverkas länsstyrelsens arbete negativt, eftersom länssty-
relsen då inte vet vad som gäller.

I följande avsnitt skall jag redogöra för innehållet i deldom 70/1992 och del-
dom 29/1995.

���� 'HOGRP��������

������ %DNJUXQG

Banverket hade erhållit expropriationstillstånd av regeringen i mars 1992.
Förberedelserna för en tunnel genom Hallandsåsen hade kommit en bit på
vägen. Banverket väntade nu på det tillstånd som krävdes för att leda bort
det grundvatten som skulle komma att läcka in i tunneln. Enligt 4 kap 1 §
VL krävs tillstånd för detta företag. Banverket hade ansökt om detta redan i
oktober 1991.

������ %DQYHUNHWV�WDODQ

��������<UNDQGH�RP�WLOOVWnQG

Banverket yrkade att vattendomstolen med stöd av 13 kap 48§ VL i särskild
dom skulle pröva företagets tillåtlighet och meddela tillstånd till detta. An-
sökan gällde tillstånd att leda bort det vatten som trängde in med högst 3,5
l/s per 1000 meter tunnel, att släppa ut detta vatten samt att bygga ledningar
för utsläppet och infiltrationsbassänger där vattnet släpptes ut. Banverket
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ville att sättet för bortledning av vatten skulle avgöras först efter en prövo-
tid, precis som ersättningsfrågan. Det var således meningen att tillståndet för
utsläpp endast skulle gälla tills vidare. En slutlig prövning skulle göras först
i samband med skaderegleringen. Tillstånd att leda bort och släppa ut vatten
skulle dock gälla tills dess att tunneln var färdig.

��������%DQYHUNHWV�JUXQGHU�I|U�WDODQ

I sitt anförande betonade Banverket att regeringen ansåg att en utbyggnad av
Västkustbanan var viktig. Det påpekades att banan var redovisad som riks-
intresse i underlaget för fysisk planering och att den ansågs vara en av de
viktigaste järnvägarna enligt listan i proposition 1987/88:50.28

Banverket redogör sedan för själva byggandet av tunneln. Det anges att ska-
dor på yt- och grundvatten skall begränsas genom att tunneln tätas. En viss
mängd vatten kom oundvikligen att läcka in trots tätningen. Banverket hade
därför låtit göra en geohydrologisk utredning. Denna hade gjorts av Johan
Landberg för VBB-VIAK AB. Banverket anger att undersökningarna haft
som huvudsyfte att klarlägga hur stora mängder vatten som kan förväntas
läcka in i tunneln. Undersökningarna skulle även visa hur tunnelbygget
skulle komma att påverka grundvattennivån. Resultaten togs fram med be-
räkningar gjorda utifrån datamodeller, och faktiska observationer hade en-
dast utförts en kort tid. Därför sattes en felmarginal på 5 till 10 gånger, vil-
ket är en mycket stor felmarginal. (Enligt min mening kan det ifrågasättas
om undersökningens resultat hade någon relevans.) Trots detta ansåg sig
Banverket ha kommit till den slutsatsen, att maximalt 3,5 l/s och 1000 meter
tunnelsträcka, vilket sammanlagt är 33 l/s för båda tunnlarna, skulle behöva
ledas bort. Mer vatten skulle enligt Banverket inte komma att strömma in i
tunnlarna.

Vattnet skulle bortledas med självfall och släppas ut i Stensån och Vade-
bäcken. I Stensån skulle 26 l/s släppas ut och i Vadebäcken 7 l/s. Banverket
yrkade att tillståndet rörande denna del skulle gälla under hela prövotiden
tills dess att domstolen slutligen avgjorde målet.29

Grundvattnet hade analyserats innan Banverket ansökte om tillstånd. Det
hade visat sig innehålla höga halter av järn. Banverket såg dock inte detta
som ett problem. När vatten innehåller mycket järn kan järnet oxidera och
fällas ut i vattnet som släpps ut i Stensån och Vadebäcken. Banverket skulle
dock lösa detta genom att anlägga bassänger där vattnet renas innan det
släpps ut, s k infiltrationsbassänger. I samråd med länsstyrelsen skulle man
”QRJD�REVHUYHUD�YDWWHQNYDOLWHWHQ�RFK�GlUYLG�VWlOOD�VLJ�WLOO�HIWHUUlWWHOVH�GH
DQYLVQLQJDU�EHWUlIIDQGH�JUlQVYlUGHQ�RFK�HUIRUGHUOLJD�UHQLQJVnWJlUGHU�VRP
OlQVVW\UHOVHQ�NDQ�NRPPD�DWW�PHGGHOD”.30

                                                
28 DVA 70/1992, s 12.
29 DVA 70/1992, s  13-15
30 DVA 70/1992, s 15.
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��������gYULJD�\UNDQGHQ

Vidare önskade Banverket att frågor om skador skulle skjutas upp till att av-
göras först efter utgången av en prövotid. Prövotiden skulle beräknas till ar-
betstiden plus ett år, d v s sex år från domens dag. Dessutom ville verket ha
ett extra år på sig att redovisa ett förslag till skadereglering. Banverket er-
bjöd sig även att tillhandahålla vatten om skada skulle uppstå till följd av
vattenbrist. Detta skulle dock endast gälla vatten till hushållsförbrukning,
djurhållning eller näringsverksamhet och endast för de fastigheter som låg
inom ett visst influensområde. I sin ansökan redovisade Banverket även ett
kontrollprogram som skulle gälla under prövotiden. I kontrollprogrammet
angavs var grundvattennivån skulle observeras, vilka brunnar som skulle
kontrolleras o s v .31

Banverket yrkade även att arbetstiden skulle fastställas till fem år. Verkstäl-
lighetstillstånd yrkades också, vilket innebär att arbetet får påbörjas innan
domen fått laga kraft. Vidare ansåg Banverket att tiden för anmälan av oför-
utsedd skada skulle fastslås till 10 år och att den tid efter vilken en ompröv-
ning av skadan skulle ske tidigast skulle fastställas till 30 år.32

Slutligen uppgav Banverket att risken för att skada skulle uppstå till följd av
företaget bedömdes som ringa. En trycksänkning av vattennivån kom endast
att inträffa på vissa platser, och tätningen skulle utföras så att grundvattenni-
vån ej  påverkades negativt. Banverket betonade också att det var viktigt att
verkställighetstillstånd meddelades av domstolen eftersom en fördröjning
kom att kosta 20 miljoner kr i månaden.33

������ 0RWVWnHQGH�LQWUHVVHQ��

��������8WUHGQLQJHQ

Både naturvårdsverket och länsstyrelsen i Kristianstad riktade kritik mot ut-
redningen i målet. De båda myndigheterna riktade främst kritiken mot att en
bristfällig utredning hade gjorts rörande företagets inverkan på naturmiljön.
Vid huvudförhandlingen förklarade länsstyrelsen dock att de hade fått sina
krav bemötta. Naturvårdsverket var av den meningen att järnvägssträckning-
en söder om tunneln skulle inverka på Båstad kommuns vattentäkt vid
Förslöv.

                                                
31 DVA 70/1992, s 16-17
32 DVA 70/1992, s 11f.
33 DVA 70/1992, s 18.
34 DVA 70/1992, s 19.
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�������� )|UHWDJHWV�WLOOnWOLJKHW

Ett antal enskilda menade att företagets tillåtlighet kunde ifrågasättas. De
menade att domstolen inte kunde ta ställning till tillåtligheten eftersom ut-
redningen var bristande beträffande effekterna på naturmiljön. Andra mena-
de att företaget ej var tillåtligt då det stred mot allmäna planeringssynpunk-
ter eller bestämmelserna i 3 kap 2§ 2 st NRL. Vissa fastighetsägare krävde
att det bortledda vattnet skulle återledas till åsen. Banverket menade dock att
detta kunde orsaka störningar på naturmiljön.

�������� �gYULJW

Ett antal fastighetsägare krävde också att kontrollprogrammet skulle utökas
till att även omfatta deras brunnar och att mätanordningar skulle sättas upp
på fler platser. Även länsstyrelsen yrkade att peglar sattes upp i två bäckar
och att mätningar utfördes där.35 Banverket medgav de flesta yrkanden och
kontrollprogrammet utökades därigenom.

Vad gäller tid för anmälan av oförutsedd skada och tid för omprövning var
vissa fastighetsägare av en annan mening än Banverket. De ansåg att tiden
för anmälan av oförutsedd skada skulle sättas till 15-20 år, eftersom det var
svårt att förutse konsekvenserna av projektet. Båstad kommun yrkade att ti-
den efter vilken omprövning av villkoren tidigast får ske skulle fastställas
till 10 år. Detta motiverades med att den hydrologiska utredningen inte var
tillförlitlig. Båstads kommun krävde även att prövotiden skulle räknas två år
från det att tätningsarbetet i tunneln avslutats, och inte direkt efter arbetet
avslutats vilket Banverket yrkade. Ett flertal sakägare bestred även Banver-
kets yrkande om verkställighetstillstånd, eftersom de ansåg att Banverket
inte visat att en kostnadsfördyring av den storleken som uppgetts verkligen
skulle inträffa.

������ 'RPVOXW�RFK�GRPVNlO

��������7XQQHOE\JJHWV�WLOOnWOLJKHW��

För att få tillstånd till att utföra ett företag måste företagaren ha rådighet
över marken. Domstolen fastslog att banverket hade erhållit detta, bl a ge-
nom beslut om expropriation.

Vattendomstolen prövade ärendet enbart enligt 3 kap 3§ VL. Vattenlagens
andra tillåtlighetsregler i 3 kap 1-2, 4 §§ ansågs inte vara tillämpliga. En
prövning enligt alla paragraferna är en fullständig tillåtlighetsprövning, och
en sådan gjordes alltså inte i fallet. De regler som inte tillämpades behandlar
situationer då ett vattenföretag inte får komma till stånd. Enligt 1§ får till-

                                                
35 En pegel är ett mätinstrument som mäter vattenstånd.
36 DVA 70/1992, s 25f.
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stånd till ett företag inte lämnas om det möter hinder från allmänna plane-
ringssynpunkter. Detta innebär att domstolen gör en prövning enligt lagen
om hushållning med naturresurser, NRL. Andra paragrafen föreskriver att ett
företag inte får strida mot detaljplan eller områdesbestämmelse. Den sista
tillåtlighetsregeln i 4§ stadgar att en samhällsekonomisk helhetsbedömning
skall göras. Domstolen skall endast tillåta företaget om fördelarna överväger
nackdelarna. Hänsyn skall vid denna prövning tas till både enskilda och all-
männa intressen. Domstolen ansåg att dessa regler inte skulle beaktas på
grund av 3 kap 6§ VL som föreskriver att en prövning enligt 3 kap 1-2,4§§
inte skall göras då det gäller järnväg som prövats i särskild ordning. Att fö-
retaget prövats i särskild ordning grundades på regeringens expropriations-
beslut. Regeringen hade i detta beslut angett att tunneln var godtagbar ur
miljö, mark och hushållningssynpunkt. Den prövning vattendomstolens
domslut grundas på minskade härmed betydligt i omfattning. Kanske hade
domslutet sett annorlunda ut om en fullständig tillåtlighetsprövning hade
gjorts?

Vattenföretaget prövades endast enligt 3 kap 3§ VL. Denna paragraf stadgar
att ett vattenföretag ej får komma till stånd om skada eller olägenhet av vä-
sentlig betydelse uppkommer för allmänna intressen. Domstolen menar att
”allmänna intressen” i detta fall hänvisar till den kommunala vattenför-
sörjningen i Förslöv, ytvattentillgångars bevarande samt vattenförsörjning
genom privat anlagda brunnar.

Vattendomstolen hänvisar till Banverkets utredning och drar av denna slut-
satsen att risken är obetydlig att inverkan på vattentillgångar skall ske. An-
märkningsvärt är att domstolen säger:

´9LVVHUOLJHQ�E\JJHU�GH�VOXWVDWVHU�VRP�GUDJLWV�Sn�SDUDPHWUDU�VRP�lU�EHKlI�
WDGH�PHG�VWRU�JUDG�DY�RVlNHUKHW��9DWWHQGRPVWROHQ�DQVHU�GRFN�DWW�PDQ�NDQ
J|UD�VnGDQD�DQWDJDQGHQ�EHWUlIIDQGH�GH�K\GURORJLVND�VDPEDQGHQ�L�nVHQ�DWW
PDQ�PHG�WLOOUlFNOLJ�JUDG�DY�VlNHUKHW�NDQ�XWJn�IUnQ�DWW�QnJRQ�VNDGD�DY�VW|U�
UH�EHW\GHOVH�I|U�DOOPlQQD�LQWUHVVHQ�LQWH�NDQ�I|UYlQWDV�XSSNRPPD�´37

Vad domstolen säger är alltså att utredningen inte är särskilt tillförlitlig och
säker, men av detta kan man ändå dra slutsatsen att någon skada ej kommer
att uppstå. Banverkets utredning var högst preliminär, med en felmarginal på
5 till 10 gånger.38 Det är anmärkningsvärt att domstolen grundar ett domslut
på så osäkra uppgifter. I efterhand står det klart att domstolen borde ha be-
gärt in en utförligare utredning eftersom det visade sig att mycket större
mängder än vad som beräknats faktiskt läckte in.

Domstolen gör således den bedömningen att företaget är tillåtligt . I domen
tas ställning till följande: tillstånd till bortledning av grundvatten och utsläp-
pande av detta, verkställighetstillstånd, villkor för tillståndet, skade-
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förebyggande åtgärder och kontroll, prövotidsbestämmelser, arbetstid, tid
för anmälan av oförutsedd skada och tid för omprövning av villkor. I följan-
de avsnitt skall jag redogöra för vad vattendomstolen beslutat angående de
olika punkterna.

��������7LOOVWnQG

Domstolen gav Banverket tillstånd att ”ERUWOHGD�LQWUlQJDQGH�JUXQGYDWWHQ�L
WXQQHOQ�PHG�PD[LPDOW�����O�V�SHU������P�WXQQHOVWUlFND�HOOHU�VDPPDQODJW���
O�V������P��G��IUnQ�GH�EnGD�WXQQODUQD”.39 Vidare gavs tillstånd till att släppa
ut det bortledda vattnet med upp till 26 l/s i Stensån och upp till 7 l/s i Va-
debäcken. Banverket gavs även tillstånd att anlägga ledningar från tunneln
till bäcken respektive ån och infiltrationsbassänger där vattnet skulle släppas
ut.

I domskälen sägs, vilket tidigare har nämnts, att risken för att vattentill-
gångarna skall påverkas är mycket liten. Endast en viss sänkning av vatten-
nivån i de brunnar som är närmast tunneln förväntas.40 Mängden som får
bortledas diskuteras inte av domstolen. Det är också oklart om mängden av-
ser antingen 3,5 l/s per 1000 meter eller 33 l/s från båda tunnlarna, eller det
rör sig om samma�mängd, uttryckt på två olika sätt. Enligt min mening
skall mängden tolkas på det senare sättet, men domstolen kunde ha uttryckt
detta tydligare. Frågan kommer att behandlas utförligare senare i uppsat-
sen.41

Utsläppet av grundvattnet prövas enligt 13 kap 16§ VL. Utsläppet är inget
vattenföretag enligt vattenlagens definition, men enligt ovan nämnda be-
stämmelse får ett företag som rör en företeelse som behandlas i VL prövas.
Eftersom kontrollprogram fanns och kontrollåtgärder skulle vidtas fann
domstolen att Banverket kunde få tillstånd att släppa ut vattnet. Även infil-
trationsbassängerna prövades enligt 13 kap 16§ VL. Tillståndet skulle dock
endast gälla tills vidare. Domstolen skulle senare pröva frågan slutligen.

��������9LOONRU�I|U�WLOOVWnQGHW

Tre villkor för tillståndet ställs upp av vattendomstolen.42 Första villkoret
var att Banverket skulle se till att det bortledda vattnet alltid höll en fullgod
kvalitet. Länsstyrelsen skulle bedöma vad som var en ”fullgod kvalitet”.
Enligt domen skulle Banverket och länsstyrelsen tillsammans utföra de an-
ordningar som var nödvändiga för att säkra vattenkvaliteten.

Andra villkoret gällde infiltrationsbassänger. Domstolen säger att oberoende
av om utsläppt vatten uppfyller uppställda kvalitetskrav eller inte skall Ban-

                                                
39 DVA 70/1992, s 1.
40 DVA 70/1992, s 26.
41 Se avsnitt 4.3.2.3 och 4.3.2.4.
42 DVA 70/1992, s 2.



23

verket anlägga ansökta infiltrationsbassänger i anslutning till ledningarnas
utlopp vid Stensån och Vadebäcken. Med detta menar domstolen att infil-
trationsbassänger skall uppföras, även om vattnet redan är av fullgod kvali-
tet före rening.

Det tredje villkoret var att provfisken och undersökningar av bottenfaunan
skulle göras av Banverket. Detta skulle ske en gång före arbetets påbörjande
och en gång efter arbetena hade avslutats. Länsstyrelsen skulle ge anvisning-
ar om hur detta skulle genomföras. I domskälen motiveras inte villkoren.
Länsstyrelsen får t ex ingen vägledning om vad fullgod vattenkvalitet är.

��������9LVVD�VNDGHI|UHE\JJDQGH�nWJlUGHU

I domen behandlas också skadeförebyggande åtgärder.43 Domstolen besluta-
de att Banverket skulle utreda möjligheterna att kompensera skador på en
kräftodling. Banverket ålades även att ersätta Båstads kommun för en ny
vattentäkt om den dåvarande skulle bli skadad. Detta hade Banverket tidiga-
re medgivit. Domstolen biföll inte ett yrkande från kommunen som innebar
att Banverket skulle stå för mätningar av radonhalten i berggrunden. Detta
motiverades med att bergrunden inte ansågs vara utsatt för en hög radon-
halt.44

��������9DWWHQNRQWUROO

Kontroll av bortledd vattenmängd har fått en egen rubrik i domen. Banver-
ket ålades enligt denna punkt att mäta inläckande grundvattnet och utsläppt
grundvatten. Läckagevattnet skulle enligt domen mätas ”fortlöpande” vid
tunnelmynningarna. Banverket skulle även mäta hur mycket vatten som har
läckt in, på var 20:e meter i tunneln. Domstolen beslutade även att resultaten
av mätningarna skulle finnas tillgängliga på Banverkets platskontor i Bå-
stad.45

Kontrollprogrammet godkändes efter vissa kompletteringar av domstolen.
Tätare mätintervaller hade krävts av en del intressenter. Angående denna
begäran sade domstolen att yrkandet är skäligt, men eftersom Banverket
kompletterat kontrollprogrammet så att även en del opåverkade brunnar
skulle mätas, kan Banverkets förslag godtas.46 Domstolen betonade att nå-
gon detaljstudering av alla tänkbara skadeobjekt inte behövde göras, utan
det räckte med att välja ut ett representativt urval. Någon sakkunnig som an-
svarade för genomförandet av kontrollprogrammet ansåg domstolen inte
heller vara nödvändigt. Banverket skulle själv göra detta. Det verkar som
domstolen inte är helt konsekvent i sina motiveringar. Längre fram i domen
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betonar domstolen att projektets effekter är svåra att förutsäga och att några
slutsatser inte kan dras av den hydrologiska undersökningen med säkerhet.47

Trots detta väljs inte det säkra före det osäkra, d v s begäran om extra obser-
vationspunkter godkänns inte, trots att begäran inte saknar fog. Dessutom
borde kanske en sakkunnig bära ansvaret när det rör sig om ett så stort pro-
jekt som detta.

�������� 3U|YRWLGVEHVWlPPHOVHU

Banverkets yrkande om en prövotid på 6 år från domens dag bifölls. Prövo-
tiden utgjordes av arbetstiden samt ett år. För denna tid ställde domstolen
upp speciella bestämmelser. Dessa skulle gälla utöver villkoren för tillstån-
det. Prövotidsbestämmelserna är mer detaljerade och behandlar vilka mät-
ningar och kontroller som skall utföras under byggtiden.

Domstolen fastslog för det första att Banverket skulle utföra kontinuerliga
mätningar under hela prövotiden. Mätningar skulle göras av vattenståndet i
brunnar och av ytvattentillgångar. Även vattenkvaliteten skulle enligt domen
kontrolleras av Banverket. Banverket hade redovisat ett kontrollprogram för
detta, vilket godkändes av domstolen efter vissa kompletteringar. I domen
räknas åtta olika mätningspunkter upp.48 Dessa mätningar  skulle Banverket
bekosta.

För det första skulle Banverket mäta grundvattenivån. Mätningarna skulle
göras enligt kontrollprogrammet och utföras en gång per månad. I ett antal
kräftdammar samt i några mindre vattendrag skulle peglar sättas upp och
avläsas en gång per månad. Länsstyrelsen fick uppdraget att utföra peglar i
de mindre vattendragen. Även mätning av grundvattennivån i opåverkade
områden skulle ske. Dessa mätningar skulle också göras fortlöpande.49

Även vattenprover behandlades. Domstolen fastslog att vattenprover för fy-
sikalisk-kemisk analys skulle tas från alla brunnar och kräftdammar som är
belägna inom 500 meter från tunnellinjen. Domstolen sade även att: ”vid
behov tas ytterligare vattenprov där grundvattennivån påverkas av tunnelar-
betena”.50 Detta är en något oklar formulering. Här hade kanske  klarare di-
rektiv kunnat ges av domstolen, t. ex. att fler provtagningar skulle genomfö-
ras då grundvattennivån sjönk till en viss, angiven nivå eller minskade med
viss procentenhet.

Vattenprover skulle också tas på det vatten som släpptes ut till Vadebäcken
och Stensån. Även dessa prover skulle tas en gång per månad under bygg-
nadstiden. En specificering av vad som skulle analyseras görs i domen.
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49 DVA 70/1992, s 5.
50 Se ovan.
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Vattnet skulle kontrolleras med avseende på pH-värde, alkalitet, totalkväve
m.m.

Länsstyrelsen skulle ge Banverket anvisningar om hur analyserna skall utfö-
ras. Domstolen betonade att Länsstyrelsen hade en viktig roll när det gällde
vattenkontrollen Banverket skulle enligt domstolen ”VWlOOD�VLJ�WLOO�HIWHUUlW�
WHOVH�DY�GH�NUDY�EHWUlIIDQGH�PD[LPDOD�JUlQVYlUGHQ�VDPW�YLGWDJDQGH�DY�nW�
JlUGHU�I|U�DWW�nVWDGNRPPD�HQ�WMlQOLJ�YDWWHQNYDOLWHW�VRP�OlQVVW\UHOVHQ�NDQ
XSSVWlOOD”.51  Vidare skulle länsstyrelsen vara den myndighet som Banver-
ket skulle redovisa mätdata och analysresultat till. Denna redovisning skulle
ske regelbundet.

De sista prövotidsbestämmelserna i domen reglerar det fallet att skada skulle
uppstå på grund av akut vattenbrist samt om tvist om kontrollprogrammet
skulle uppstå. Vid vattenbrist skulle Banverket svara för tillhandahållande
av vatten till vissa fastigheter. Vid en eventuell tvist skulle domstolen avgö-
ra frågan. Domstolen betonade att vid vattenbrist skulle de berörda inte be-
höva vänta på att få vatten, utan Banverkets beredskap skulle vara hög.

�������� �gYULJW

Domstolen meddelade verkställighetsförordnande enligt 13 kap 50§ VL.
Detta innebar alltså att tillståndet kunde utnyttjas direkt av Banverket, trots
att domen inte vunnit laga kraft. Domstolen anger att Banverket genom att
hänvisa till både sysselsättningspolitiska och samhällsekonomiska skäl har
visat att det finns behov av att påbörja arbetet genast.52

Arbetstiden bestämdes till fem år. Det datum då tunneln skulle vara färdig-
ställd var den 24 november 1997. Tillståndet kunde förfalla om arbetet ej
var fullbordat vid denna tidpunkt. Detta grundar sig på 15 kap 2§ i VL.

Tiden för anmälan av oförutseddd skada sattes till 15 år. Enligt  VL kan
tidsgränsen sättas från 5 år till 20 år. Tiden räknas från utgången av arbetsti-
den. Att domstolen valde en relativt lång tidsperiod motiverades med att det
rörde sig om svårförutsägbara effekter.

Tiden för omprövning sattes till 15 år, dvs att en omprövning av villkoren
får ske tidigast efter 15 år. I domskälen anges att domstolen bestämde denna
tid med hänsyn till ”arten och omfattningen av det sökta företaget samt med
beaktande av den grad av osäkerhet som det hydrologiska materialet är be-
häftat med...”.53 Enligt 15 kap 3§ får tiden efter vilken omprövning kan ske
sättas till minst 10 år och max 30 år.
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������ 6\QSXQNWHU�Sn�GRPHQ

Vattendomstolen ger alltså Banverket tillstånd att leda bort grundvatten ur
tunnlarna. En gräns sätts för hur stor mängd vatten som får ledas bort. Do-
men kan kritiseras eftersom den innehåller otydligheter, vilket kan orsaka
tolkningsfrågor. Senare i uppsatsen kommer jag att visa att detta också in-
träffar. Domstolens motivering till att företaget är tillåtligt enligt 3 kap 3§
VL  är haltande.54 Domen tycks vara grundad på en osäker hydrologisk ut-
redning. En tillfredsställande miljökonsekvensbeskrivning saknas också.
Flera remissinstanser krävde att miljökonsekvensbeskrivningen skulle kom-
pletteras, men domstolen begärde inte in något ytterligare material. En ut-
redning från riksrevisionsverket, ”MKB i praktiken”, visar att detta inte är
ovanligt.55

Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning är att ta fram alternativa lös-
ningar för ett projekt och utreda dessa. Miljöeffekterna skall utredas innan
ett beslut om en lösning tas. I USA har systemet med miljökonsekvensbe-
skrivningar blivit framgångsrikt, men i Sverige står utvecklingen stilla. En-
ligt riksrevisionsverkets utredning saknar naturmiljöintresset inflytande. De
alternativ som presenteras är de som är ekonomiskt fördelaktiga.56 Av ut-
redningen framkommer att de vattendomstolar som har granskats inte har
kompetens för att granska en MKB. I vissa fall har vattendomstolarna inte
haft någon invändning mot att en ansökning helt saknar en miljökonse-
kvensbeskrivning. Om domstolen begärt in en utförlig MKB är det möjligt
att miljöskandalen aldrig hade inträffat. Staffan Westerlund, professor i
miljörätt, har uttalat sig om Hallandsåsen och påpekat att katastrofen hade
kunnat hindras om Sverige haft som miljöprövningssystem som t ex USA.57

Enligt min mening borde domstolen begärt in ytterligare utredning. Efter-
som domslutet grundas på osäkra uppgifter, känns det som om Banverket
hade fått tillstånd till utsläppet och bortledningen även om det inte funnits
någon utredning alls. Efter katastrofen har det betonats, i både media och
statliga utredningar, att beslutsprocessen vad gäller tunneln var omvänd. Be-
sluten togs först, sedan gjordes utredningarna. Detta verkar även ha varit
fallet i vattendomstolen.

���� 9DWWHQGRP��������

������ %DNJUXQG

Bygget hade nu blivit mycket försenat. För att minska de kostnader som för-
seningen innebar ville Banverket, som tidigare nämnts, öka arbetstakten ge-
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56 RRV 1997:29, s 9.
57 SOU 1998:137, bilaga 5, s 53.



27

nom att bygga ett mellanpåslag och fortsätta arbetet från fyra håll istället för
två. Banverket skulle därför gå ner från åsens krön till den nivå järnvägs-
tunnlarna befann sig på genom en arbetstunnel och arbeta sig igenom tun-
neln på denna nivå. I september 1994 lämnade Banverket in en ansökan om
att leda bort vatten ur arbetstunneln vid mellanpåslaget. Vattendomstolen
tog ställning i denna fråga i början av år 1995.

������ %DQYHUNHWV�WDODQ

��������%DQYHUNHWV�\UNDQGH

Banverket yrkade att domstolen skulle meddela tillstånd att temporärt bort-
leda vattnet från mellanpåslaget och själva arbetstunneln med 15 l/s. Ban-
verket ansökte även om tillstånd att leda bort inläckande grundvatten till de
delar av tunneln som drivs utifrån mellanpåslaget, tills arbetet hade nått ner
till påslagen. Banverket ansökte om tillstånd att släppa ut vattnet i marklag-
ren på åsen. Tillståndet skulle gälla till och med år 1999.58

Beträffande skador ville Banverket att de skulle behandlas efter samma
principer och föreskrifter som i domen från 1992. Verket ville dock att prö-
votiden skulle förlängas med ett år, med hänsyn till att det begärda tillstån-
det skulle gälla till år 1999. Även verkställighetstillstånd yrkades.

��������%DQYHUNHWV�JUXQGHU�I|U�WDODQ

Till grund för sin talan åberopade Banverket förseningen. Arbetet med tun-
neln hade gått ca 1500 meter framåt. Detta motsvarade 8-9% av hela arbe-
tet.59Genom att utföra arbetet från mitten också, skulle takten ökas med
100%. Om ett mellanpåslag ej byggdes, skulle bygget försenas med ca 2 år.

Tillåtlighetsprövningen skulle enligt Banverket ske med tillämpning av 3
kap 3§ VL. Enligt denna paragraf prövas bara om någon skada eller olägen-
het av väsentlig betydelse inte uppkommer för allmänna intressen. Banver-
ket menade att sådan skada inte skulle uppstå. I sin ansökan argumenterar
Banverket även för det fall att domstolen skulle anse att en prövning enligt 3
kap 3§ VL inte skulle vara tillräcklig. Även om en fullständig tillåtlighets-
prövning skulle göras, dvs en prövning enligt 3 kap 1-4, skulle företaget
vara tillåtligt enligt Banverket. Företaget skulle inte strida mot 3 kap 1§,
som behandlar allmänna planeringssynpunkter. Visserligen var området där
mellanpåslaget skulle utföras av riksintresse ur naturvårdssynpunkt men
projektet skulle inte komma att skada området, menade Banverket. Det be-
tonades också att det inte fanns några detaljplaner eller områdesbestämmel-
ser för området. Ett förordnande fanns dock som innebar att länsstyrelsens
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tillstånd krävdes för fyllning, schaktning eller tippning.60 Banverket hade
sökt tillstånd hos länsstyrelsen. Vidare diskuterades 3 kap 4§ VL. Denna be-
stämmelse stadgar att ett företag endast får komma till stånd om fördelarna
från allmän och enskild synpunkt överväger nackdelarna. Banverket menade
att tunneln var av stor betydelse för järnvägstrafiken. Förseningen hade in-
neburit en stor ekonomisk förlust, men om mellanpåslaget tilläts av dom-
stolen skulle en samhällsekonomisk nettonytta uppnås av storleksordningen
60 Mkr. Detta beräknades på en tidsvinst av två år.61

������ 0RWVWnHQGH�LQWUHVVHQ

Båstads kommun och ett antal enskilda personer förordade att en fullständig
tillåtlighetsprövning skulle göras. Båstads kommun bestred även tillåtlighe-
ten av företaget. Företaget ansågs strida mot 3 kap 4§ VL eftersom Banver-
ket ej visat att en tidsvinst respektive samhällsekonomisk vinst skulle göras.
Kommunen påpekade även att en risk förelåg för att arbetstunneln skulle
skära av ådror till den kommunala vattentäkten.

Länsstyrelsen yrkade att vatten i befintliga våtmarker skulle hållas under
uppsikt. Om vattennivån skulle sjunka till låga nivåer, skulle Banverket
åläggas att tillföra vatten. Länsstyrelsen skulle avgöra när detta skulle ske.
Vidare yrkade länsstyrelsen att antalet sedimentationsbassänger utökades till
dubbla antalet. Eftersom länsstyrelsen ansåg att risken för att aluminium
fälldes ut i vattnet var stor, yrkade den också att kontrollprogrammet skulle
utökas till att omfatta aluminium i dräneringsvattnet från tunneln. Banverket
medgav länsstyrelsens yrkanden.62

Kommunen krävde att de skadeförebyggande åtgärder som bestämts i 1992
års dom även skulle gälla i detta fall, samt att sökanden ålades att ta prover i
Vadebäcken och Vadbäcken en gång per månad.63 Detta yrkande bestreds av
Banverket.

Ett antal enskilda personer förordade bl a att skyldigheten att tillhandahålla
vatten även skulle gälla jordbruksbevattning och att ytterligare provtagning-
ar skulle göras i vissa brunnar och i Vadbäcken. Banverket bestred detta på
grund av att fastigheterna inte var belägna inom berört område eller att det
inte fanns anledning att förvänta sig skador på fastigheterna.64
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������ 'RPVOXW�RFK�GRPVNlO

�������� �)|UHWDJHWV�WLOOnWOLJKHW

Domstolen prövade Banverkets talan enligt vattenlagen. Domstolen påpeka-
de dock att det kunde vara nödvändigt för Banverket att i vissa fall inhämta
andra medgivanden.

Bestämmelsen i 3 kap 6§ VL diskuterades när det gällde tillåtligheten. Den-
na bestämmelse stadgar att 3 kap 1-2, 4§§ inte skall tillämpas då det rör sig
om broar eller andra vattenföretag för järnväg, vars anläggande har prövats i
särskild ordning. Syftet med bestämmelsen är, vilket tidigare har påpekats,
att undvika en dubbelprövning. Vattedomstolen tolkade 6§ enligt syftet och
gjorde den bedömningen att arbetstunneln för det första är ett fristående fö-
retag i förhållande till tunnelbygget och för det andra att vattenföretaget i
vilket fall som helst inte har beaktats i tidigare prövning. Någon dubbel-
prövning skulle därför således inte att ske. Domstolen ansåg alltså att regeln
i 3 kap 6§ VL inte var tillämplig och att en fullständig tillåtlighetsprövning
därför skulle göras. Domstolen poängterade dock att rätten inte skulle ta
ställning till lokaliseringen av företaget. Prövningen skulle endast ta hänsyn
till inverkan på vattenförhållandena.65

Bestämmelserna i 3 kap 1-2§§ VL som handlar om detaljplaner innebar inte
något hinder mot företaget. Bortledningen av vattnet stred nämligen inte mot
gällande detaljplaner och områdesbestämmelser.66

Vattenlagens 3 kap 3§ stadgar att ett företag ej får komma till stånd om det
strider mot allmänna eller enskilda intressen. Domstolen menade att den an-
sökta vattenbortledningen kunde beröra den kommunala vattenför-
sörjningen, vilket i detta fall var ett allmänt intresse. Kontrollprogram och
prövotidsbestämmelser skulle dock medföra att  risken blir minimal. Dom-
stolen angav att det ´InU�DQVHV�YlO�V|UMW�I|U�DWW�QnJRQ�VNDGD�DY�EHW\GHOVH�HM
VNDOO�nVDPNDV�GHQ�NRPPXQDOD�YDWWHQI|UV|UMQLQJHQ´.67 Företaget ansågs där-
för inte strida mot 3 kap 3§ VL.

Vattendomstolen menade att företaget inte heller var otillåtet enligt 3 kap 4§
VL, som föreskriver att en samhällsekonomisk nyttoberäkning skall göras.
Motiveringen till denna ståndpunkt är otydlig. Vattendomstolen inledde med
att hänvisa till förarbetena till vattenlagen som enligt rätten ”P|MOLJJ|U�HQ
KHOKHWVEHG|PQLQJ�DY�YDWWHQI|UHWDJHW�L�IULDUH�IRUPHU”. Av förarbetena fram-
går att syftet med 3 kap 4§ är att tillåta en bedömning som inte utgår ifrån
exakta matematiska beräkningar. Detta var en skillnad jämfört med den äld-
re vattenlagen, ÄVL.68 Syftet var dock inte att avvika från ÄVLs grundsatser
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om skydd för allmänna intressen. I ÄVL räknades skyddsvärda allmänna in-
tressen upp i lagtexten. Enligt ÄVL fick vattenföretag bland annat inte med-
föra en bestående ändring av naturförhållandena som upplevdes som nega-
tivt av de närboende eller en betydande förlust från naturskyddsyn-
punkt.69Att en helhetsbedömning i friare former får göras, utesluter således
inte att hänsyn skall tas till exempelvis naturvård. Domstolen förde dock
ingen diskussion om eventuell påverkan på miljön, vilket hade varit lämp-
ligt. Domstolen sade att den ekonomiska nyttan var svår att beräkna i fallet
och att olägenheter till följd av tunnelns uppförande eller arbetet med tun-
neln inte skulle inverka på den samhällsekonomiska nyttoberäkningen.
Domstolen betonade att bedömningen enbart rör vattenbortledningen och ut-
släppet av grundvattnet. Banverkets nyttoberäkning som redovisar minskad
förlust med 60 Mkr om mellanpåslaget byggs, ifrågasatte inte domstolen.
Den menade att eftersom nyttoberäkningen inte hänförs till vattenbortled-
ningen utan prövas i annan ordning, skulle den inte diskuteras här. Domsto-
len fortsatte resonemanget med att säga att projektet med en järnvägstunnel
har en betydande samhällsnytta i sig, eftersom statsmakterna har givit ut-
byggnaden av banan en hög prioritet. Domstolen ansåg att företaget var
tillåtligt eftersom inga ”VNDGRU�DY�EHW\GHOVH” kunde förväntas. Vad detta
antagande grundades på framgår inte av domskälen.

Det finns enligt min mening brister och oklarheter i denna motivering.
Domstolen klargör först att enbart vattenföretagets tillåtlighet skall prövas,
och inte olägenheter till följd av själva uppförandet av tunneln. Sedan po-
ängteras ändå samhällsnyttan av tunneln. I diskussionen om den samhälls-
ekonomiska nyttan av företaget diskuteras vidare fördelarna med mellan-
påslagets uppförande men inte nackdelarna.

��������7LOOVWnQG

Domstolen gav Banverket tillstånd att leda bort grundvatten i mellanpåslag
och arbetstunnel med max 15 l/s. Banverket gavs frihet att välja en av de
sträckningar som redovisats i målet.

Vidare fick Banverket tillstånd att genom arbetstunneln leda bort inläckande
grundvatten till de delar av järnvägstunneln som drivs utifrån mellanpåsla-
get. Detta fick ske med maximalt 3,5 l/s per 1000 meter, vilket hänför sig till
domen från 1992. Detta tillstånd skulle endast gälla tills dess att arbetet
kommit igenom till påslagen för järnvägstunneln. Grundvattnet skulle släp-
pas ut på en fastighet på åsen.70

                                                
69 Strömberg, Rolf, Vattenlagen med kommentarer, s 56f.
70 DVA 29/1995, s 1-2.
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��������9LOONRU�I|U�WLOOVWnQGHW

Vattendomstolen ställde upp fyra villkor för tillståndet.71 Banverket måste
för det första anlägga reningsanordningar. Detta innebar bl a att sedimenta-
tionsbassänger, överföringsledningar, och infiltrationsytor skulle anläggas.
Dessa skulle utföras i samråd med länsstyrelsen och Banverket skulle följa
de råd och anvisningar som länsstyrelsen lämnade. I domen fastslås även att
länsstyrelsen och Banverket i samråd skulle avgöra hur det uppumpade vatt-
net skulle fördelas på infiltrationsytorna. Här kan noteras att ordalydelsen är
att det ”nOLJJHU�V|NDQGHQ” att samarbeta. Det innebär att det inte var frivil-
ligt för Banverket att inhämta hjälp från tillsynsmyndigheten.
Det andra villkoret innebär att det som i dom 70/1995 anges under rubriker-
na ”Vissa skadeförebyggande åtgärder” och ”Övriga villkor med avseende
på förhållandena under prövotiden” även skulle gälla för tillståndet till yt-
terligare vattenbortledning och utsläpp av vatten på åsen.72 Enligt domen
från år 1995 skulleBanverket ersätta Båstads kommun vid vattenbrist.

Banverket ålades också att se till att mynningen på arbetstunneln igensattes
på ett säkert sätt. Hur detta skulle utföras för att vara säkert anges inte i do-
men.

Efter företagets avslutande skulle Banverket även återställa infiltrations-
området och ta bort bassängerna för sedimentering. I detta fall skulle läns-
styrelsen lämna direktiv om hur detta skulle göras.

�������� 3U|YRWLGVEHVWlPPHOVHU

I domen finns även prövotidsbestämmelser. Dessa behandlar bl a hur mät-
ning och analys av vattnet skall göras. Domstolen angav att provtagning av
det vatten som släpptes ut skulle göras i enlighet med det kontrollprogram
som redovisats av Banverket. I Vadebäcken och Vadbäcken skulle vatten-
analyser utföras en gång i månaden i samråd med länsstyrelsen. Vattnet som
lämnade infiltrationsbassängerna skulle då analyseras. Banverket ålades
även att kontrollera en brunn samt avläsa peglar på andra fastigheter.73

��������.RQWUROOSURJUDP

Kontrollprogrammet upptas under en särskild rubrik i domen. Under denna
går att läsa att mätningarna skall utföras så länge arbetstunneln är i drift
samt under ett år efter att arbetet har avslutats. Resultatet skall redovisas till-
sammans med de mätningar som görs enligt domen från 1992.
Domstolen beslutade att mätning i ett antal brunnar skulle ske en gång i må-
naden. När det rörde sig om mätningar av ytvatten i sankmark skulle länssty-
relsen och Banverket göra dessa i samråd en gång per månad. Detta skulle
                                                
71 DVA 29/1995, s 2-3.
72 DVA 70/1992, s 3, 7.
73 DVA 29/1995, s 3f.
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ske på två fastigheter. Läckvattenmängden skulle mätas fortlöpande vid tun-
nelmynningen. Domstolen specificerade inte detta närmare. Analys av vatten
skulle enligt domen ske enligt samma analysprogram som användes vid
analys av läckvattnet som rann ut i Stensån och Vadebäcken. Proverna
skulle tas en gång per månad. 74

��������gYULJW��

Frågan om ersättning och kompensatoriska åtgärder till följd av företaget
sköts upp. Den skulle tas upp igen år 2000.

Tiden för anmälan av oförutsedd skada bestämdes till år 2012. Efter detta
datum tas anspråk inte upp till prövning. Tiden är två år längre än vad som
bestämdes i 1995 års dom, dvs 17 år.

Verkställighetstillstånd meddelades också. Domstolen motiverade detta med
att kontrollprogrammet och skadeförebyggande åtgärderna fanns. Genom
detta ”synes väl sörjt för att risken för skador och olägenheter tillföljd av fö-
retaget är obetydlig”, menade domstolen. I domskälen betonade domstolen
vikten av att järnvägstunneln och arbetstunneln kunde färdigställas så fort
som möjligt. Tidsvinsten tillmättes följdaktligen stor betydelse.

������ 6\QSXQNWHU�Sn�GRPHQ

Enligt min mening bygger även detta domslut på en osäker grund. Tillåtlig-
hetsprövningen är inte omfattande. Att företaget inte strider mot allmänna
och enskilda intressen anses vara detsamma som att den kommunala vatten-
försörjningen inte påverkas. Den samhällsekonomiska helhetsbedömningen
som domstolen gör behandlar enbart fördelarna med företaget. Ingen pröv-
ning har gjorts av företagets inverkan på naturmiljön.
Vidare finns det otydligheter i domen. Banverkets åliggande är inte tydligt
definierande, t.ex. kunde mätintervaller fastställts för alla mätningar Ban-
verket skulle göra.

                                                
74 DVA 29/1995, s 4-5.
75 DVA 29/1995, s 2-6.
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�� /lQVVW\UHOVHQV�WLOOV\Q

���� ,QOHGQLQJ

Länsstyrelsens uppgift som tillsynsmyndighet är, vilket tidigare har påpe-
kats, att tillse att de redovisade deldomarna följs och att tillse att vattenlagen
efterlevs. I detta kapitel skall jag först redogöra för hur och när länsstyrelsen
kan ingripa vid en överträdelse av domarna eller bestämmelser i vattenlagen.
Sedan kommer jag att redogöra för hur länsstyrelsen har agerat i fallet
Hallandsåsen.

���� /lQVVW\UHOVHQV�EHIRJHQKHWHU�HQOLJW�YDWWHQODJHQ

������ 5HJOHUQDV�LQQHKnOO

Om ett företag utförs utan tillstånd, har länsstyrelsen rätt att kräva att vatten-
företagaren ansöker om tillstånd. Enligt 21 kap 1§ VL döms den som bryter
mot 4kap 1§ VL till fängelse i högst två år eller till böter. Detta gäller endast
om det föreligger uppsåt eller oaktsamhet, dvs det rör sig om ett culpaans-
var. Vatten lagens 4 kap 1§, 2 st lyder: ”)|U�YDWWHQI|UHWDJ�NUlYV�WLOOVWnQG
HQOLJW�GHQQD�ODJ��RP�LQWH�DQQDW�I|OMHU�DY��D��������VW�����HOOHU�����1lU�GHW
NUlYV�WLOOVWnQG�WLOO�HWW�YDWWHQI|UHWDJ�InU�DUEHWHQ�DY�VW|UUH�RPIDWWQLQJ�L�DQ�
VOXWQLQJ�WLOO�I|UHWDJHW�LQWH�SnE|UMDV�LQQDQ�VnGDQW�WLOOVWnQG�KDU�PHGGHODWV�”
Länsstyrelsen kan kräva att företagen ansöker om tillstånd och meddela ett
vitesföreläggande. Detta stadgas i 21 kap 3§ 1 st 1 mom VL som lyder: ”2P
QnJRQ�EHJnWW�HQ�JlUQLQJ�VRP�DYVHV�L����I|UVWD�VW\FNHW�����HOOHU����InU�OlQV�
VW\UHOVHQ�YLG�YLWH�I|UHOlJJD�KRQRP�DWW�YLGWD�UlWWHOVH”. Ett sådant beslut kan
företagaren överklaga till kammarrätt.

Länsstyrelsen kan även ingripa då någon bryter mot villkor eller föreskrifter
som meddelats i samband med tillstånd till företag. Detta stadgas i 21 kap
1§ p2 VL . Även i detta fall kan den som gör sig skyldig till brottet dömas
till böter eller fängelse i högst två år. Länsstyrelsen kan då vid vite förelägga
företagaren att vidta rättelse enligt 21 kap 1§ 1 st 1 mom.

För att kontrollera att vattenlagen samt meddelade tillstånd följs har länssty-
relsen rätt att få upplysningar från företagaren. I lagen specificeras inte vad
dessa upplysningar kan vara. Företagaren är skyldig att lämna de upplys-
ningar som behövs�för tillsynen. Detta anges i 18 kap 2§ 1 st VL. Även un-
dersökningar är företagaren skyldig att vidta. Länsstyrelsen kan förelägga fö-
retagaren att utföra de undersökningar som behövs för tillsynen. Om under-
sökningen ej genomförs får länsstyrelsen sätta ut vite (18 kap 2§ 2,3 st).
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������ 6DPPDQIDWWQLQJ�DY�UHJOHUQD

Länsstyrelsens befogenheter enligt vattenlagen är alltså mycket begränsade.
Reglerna är inte kraftfulla eftersom länsstyrelsen i stort sett endast kan före-
lägga företagaren att söka tillstånd eller vidta rättelse i det fall villkor i till-
stånd överträds. I praktiken är det ekonomiskt fördelaktigare för företagaren
att inte följa reglerna. En situation som inte täcks av lagregleringen är det
fall att företagaren överskrider en mängd eller ett gränsvärde som givits i ett
tillstånd. Enligt lagtexten utför denna då ett vattenföretag utan att ha till-
stånd vad gäller den del som överskrider det tillåtna. Länsstyrelsen kan då
enbart förelägga företagaren att söka tillstånd för den del som överskrids.

Några effektiva sanktioner finns inte för de fall då företagaren inser att det är
ekonomiskt lönande att inte följa tillstånd eller villkor meddelade i samband
med tillstånd. Denne kan tjäna på att endast rätta sig vid en eventuell upp-
täckt och tillsägelse från länsstyrelsens sida.

Det finns inte heller någon möjlighet för länsstyrelsen att gå in och stoppa
ett arbete som strider mot vattenlagen. Några snabba ingripande och
”räddningar” kan således inte göras med stöd av vattenlagens regler.

Att reglerna är kraftlösa gynnar främst storföretag, och som i detta fall sta-
ten. För den enskilde företagaren är det kanske ekonomiskt fördelaktigt att
följa reglerna från början, eller rätta sig vid ett eventuellt vitesföreläggande.
För de stora företagen är vitesbeloppen oftast endast en marginell summa.
Det är högst oroväckande att det inte är möjligt att stoppa ett företag ome-
delbart, även om det är uppenbart att människor eller miljö kommer att ska-
das allvarligt av det.

���� /lQVVW\UHOVHQV�DJHUDQGH�L�NURQRORJLVN�I|OMG

������ cU�����

��������/lQVVW\UHOVHQ�SnSHNDU�DWW�WLOOnWHQ�OlFNYDWWHQPlQJG�|YHUVNULGV

I juli 1995 skriver länsstyrelsen i Kristianstads län till Banverket och påpe-
kar att läckvattenmängden har överskridit 3,5 l/s per 1000 meter tunnel vid
ett flertal tillfällen.76Länsstyrelsen hänvisar till juni månads redovisning och
menar att den tillåtna mängden har överskridits 3 av 4 mättillfällen. I skri-
velsen säger länsstyrelsen att under januari 1995 till maj 1995 har Banverket
även åsidosatt sin plikt att redovisa läckagevattenmängder från norra påsla-
gen. Banverket har alltså brutit mot vattendomen redan år 1995 genom att
inte redovisa mätningarna samt genom att överskrida tillåten utsläppsmängd.

                                                
76 Lst, Dnr 2475-1627-95, 1100.
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Länsstyrelsen försöker åtgärda detta genom att i skrivelsen uppmana Ban-
verket att se till att mätningar kommer till stånd, och att den maximala
mängden inte överskrids.

��������%DQYHUNHWV�VYDU

Banverket och länsstyrelsen träffas på ett s k vattenmöte i augusti och dis-
kuterar saken. Efter vattenmötet sänder Banverket över en skrivelse till läns-
styrelsen. Skrivelsen är daterad 1995-09-14 och innehåller Banverkets svar
på länsstyrelsens påpekande. Banverket skriver att flera orsaker har medver-
kat till att vattenmängden har överskridit 3,5 l/s. Bland annat anges det att
det har varit ”H[WUHPW” dåligt berg i randzonerna. Kvaliteten har dock varit
bättre inne i åsen. Banverket hänvisar också till att det är bättre att efterin-
jektera på en lång, sammanhängande sträcka, istället för att ta en liten bit i
taget. Angående läckvattenmängden skriver Banverket att: ”%DQYHUNHW�KDU
GRFN�LQWH�|YHUVNULGLW�GHW�PD[LPDOD�XWWDJHW����O�VHN”. Banverket har dock
lyssnat till länsstyrelsens uppmaning. I fortsättningen skall efterinjekteringen
påbörjas tidigare ”Vn�DWW�YDWWHQGRPHQV�YLOONRU�HIWHUOHYV”.

Banverkets svar tycks vara inkonsekvent. Å ena sidan påpekar Banverket att
maxgränsen inte har överskridits. Med detta menas tydligen att 3,5 l/s per
1000 meter tunnel skulle vara ett villkor som är underordnat 33 l/sek totalt.
Å andra sidan skall Banverket börja injekteringen tidigare för att se till att
vattendomen följs. Om Banverket inte ansåg att de hade överskridit en tillå-
ten gräns borde det inte finnas någon anledning att formulera sig på detta
vis.

������ cU�����

��������/lQVVW\UHOVHQ�DQJHU�Sn�Q\WW�DWW�WLOOnWHQ�OlFNYDWWHQPlQJG
|YHUVNULGV

Ett år senare, i september 1996, skriver länsstyrelsen åter igen till Banverket
och påpekar att läckvattenmängderna överskrider vad som är tillåtet enligt
vattendomen från år 1992.77Länsstyrelsen menar att överskridandena är be-
tydande , särskilt vid norra påslaget. Det är villkoret 3,5 l/s och 1000 meter
tunnelsträcka som överskrids. Länsstyrelsen kräver att Banverket lämnar en
redogörelse över vilka åtgärder Banverket tänker vidta för att följa vatten-
domen. En tidsgräns för svar sätts ut, den 1 oktober 1996.

                                                
77 Lst, Dnr 2475-9044-96, 1168.



36

��������%DQYHUNHWV�XSSIDWWQLQJ

Banverket begär först förlängning av svarsfristen, vilket beviljas av länssty-
relsen.78Svaret på länsstyrelsens skrivelse är daterat 1996-10-17. I sin skri-
velse redgör Banverket först för innehållet i de olika deldomarna och skriver
sedan att verket är av den uppfattningen att den mängd grundvatten som leds
bort håller sig inom tillståndet. Ett möte med länsstyrelsen begärs med syfte
att diskutera frågan.

Mötet hölls den 24 oktober 1996. Under mötet konstaterades det att länssty-
relsen och Banverket hade skilda uppfattningar om hur kraven i deldomarna
skulle tolkas. Banverket menade att den mängd vatten som leddes bort höll
sig inom tillståndets ramar, eftersom mängden inte överskred 33 l vatten/s
från båda tunnlarna. Länsstyrelsen höll däremot fast vid ståndpunkten att
den maximala mängden hade överskridits i och med att mer vatten än 3,5 l/s
och 1000 meter släpptes ut i Stensån och Vadebäcken.

Efter mötet kontaktar Banverket länsstyrelsen igen.79Banverket informerar
då länsstyrelsen om att en ansökan om tillstånd till en temporär vattensänk-
ning har lämnats in vattendomstolen. Banverket menar också att ett
”EHW\GDQGH�HUIDUHQKHWVPDWHULDO” om de hydrologiska förhållandena på åsen
nu finns. Med hjälp av detta material skall en utredning göras. Utredningen
skall medföra att det blir lättare att förutse hur mycket grundvatten som be-
höver ledas bort under de olika arbetsfaserna. Det skall också bli lättare att
välja rätt metod för tätning. Banverket anger att utredningen skall vara fär-
digställd i februari 1997. När utredningen är färdig, skall en förnyad pröv-
ning enligt vattenlagen göras. Vidare säger Banverket: ”%DQYHUNHW�YLOO�IUDP�
KnOOD�VLQ�VWnQGSXQNW�DWW�GHW�PHVW�lQGDPnOVHQOLJD�WLOOYlJDJnQJVVlWWHW�DWW
KDQWHUD�GHQ�XSSNRPQD�VLWXDWLRQHQ��LQWH�PLQVW�PHG�KlQV\Q�WLOO�WRONQLQJVSUR�
EOHPHQ�DY�EHILQWOLJ�YDWWHQGRP��lU�DWW�DYYDNWD�PHG�DOWHUQDWLYD�nWJlUGHU�WLOO
GHVV�DWW�XWUHGQLQJHQV�UHVXOWDW�I|UHOLJJHU��9LQWHUKDOYnUHW�LQQHElU�QRUPDOW
|NDG�JUXQGYDWWHQELOGQLQJ�RFK�YHJHWDWLRQHQ�JnU�LQ�L�HWW�´LQDNWLYW´�VNHGH�
5LVNHQ�DWW�WXQQHODUEHWHQDV�HIIHNWHU�Sn�RPJLYQLQJHQ�VNXOOH�I|UYlUUDV�XQGHU
GHQQD�SHULRG�InU�L�GHW�QlUPDVWH�DQVHV�VRP�REHILQWOLJD”.

Banverket försöker tydligen få en tidsfrist genom att hänvisa till en förelig-
gande utredning. Länsstyrelsen ombeds dessutom att inte agera i frågan de
närmaste 4-5 månaderna. Att Banverket ber länsstyrelsen om detta är an-
märkningsvärt. Detta tyder på att tillsynsmyndigheten inte tas på allvar.
Banverket tycks vara av den uppfattningen att det kan bestämma hur till-
synsmyndigheten skall agera. Av Banverkets anteckningar från mötet fram-
går att länsstyrelsen inte vet hur de skall förhålla sig.80 Länsstyrelsen anger
att länsstyrelsen ”..I|U�GDJHQ�LQWH�NDQ�JH�VYDU�Sn�RP�/67�lU�EHUHWW�DWW�DY�

                                                
78 Lst, Dnr 2475-9044-96, 1168.
79 Banverket, Dnr 90-772/64.
80 Banverket, Dnr 95-980.
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YDNWD�PHG�DWW�YLGWDJD�nWJlUGHU,...”. Länsstyrelsens uttalande vittnar om
osäkerhet.81

��������7RONQLQJVIUnJDQ

Banverket hänvisar den 17 oktober till ett utlåtande från kammarkollegiet
som stöd för sin tolkning av vattendomen.82 Det är dock en tjänstemans per-
sonliga åsikt som inhämtats. Tonvikten läggs i detta uttalande vid ordet
”eller”. Vattendomstolen skriver nämligen i domen från år 1992 att tillstånd
medges till bortledning av ”PD[LPDOW�����O�V�SHU������PHWHU�WXQQHOVWUlFND
HOOHU����O�V�VDPPDQODJW�PD[LPDOW�IUnQ�GH�EnGD�WXQQODUQD´�83 Ordet ”eller”
tolkas som ”alternativt” dvs att det ena eller det andra maxvärdet skall föl-
jas. Länsstyrelsen vill emellertid tolka ordet ”eller” som ”det vill säga”. En-
ligt denna tolkning är det då fråga om två uttryck för samma mängd.

Länsstyrelsen utvecklar sin syn på hur domen skall tolkas i ett PM.84I fem
punkter anges skäl för att tolka domen enligt länsstyrelsens uppfattning. För
det första anges det att 3,5 l/s per km omräknat blir 33 l/s totalt. Om det
förstnämnda villkoret skulle vara underordnat det sistnämnda, skulle det för-
sta inte fylla någon funktion. Varför skulle då domstolen medta detta i do-
men?

Vidare konstateras det att under rubriken ”Kontroll av bortledd vatten-
mängd” fastställs att läckvattnet skall mätas på var tjugonde meter i tunneln.
Länsstyrelsen drar av detta slutsatsen att om inte 3,5 l/s varit gällande
maximalt utsläpp, skulle mätningar inte behövt utföras på var tjugonde me-
ter. Det hade då varit tillräckligt att mäta det bortledda vattnet vid utsläpps-
punkten.

För det tredje anger länsstyrelsen att Banverket har ansökt om att få leda
bort 3,5 l vatten/s och km tunnel, och inte 33 l/s.

Länsstyrelsen påpekar även att det under rubriken ”Geohydrologi” i domen
står ”...PD[LPDOW�����O�V�RFK������PHWHU�WXQQHOVWUlFND�LQQHElUDQGH�VDP�
PDQODJW����O�V...”.85 Valet av ordet innebärande betyder, enligt länsstyrelsen,
att ordet ”eller” skall tolkas som  ”det vill säga” eller ”vilket är lika med”
och inte som ”alternativt”.

Under punkt fem i detta PM diskuteras vad som har legat till grund för kra-
ven på en högsta utsläppsmängd för läckvatten. Länsstyrelsen hänvisar till
att domstolen lagt vikt vid projektets inverkan på grundvattenförhållandena,
och inte recipienten.86 Länsstyrelsen menar att om hänsyn enbart skulle tas
                                                
81 Hur länsstyrelsen slutligen handlar beskrivs i avsnitt 4.3.2.5.
82 Banverket, Dnr 95-980/35.
83 Se DVA 70/1992, s 1.
84 Detta PM är daterat 1996-11-14.
85 Se DVA 70/1992, s 14.
86 DVA 70/1992, s 18.
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till området där vattnet släpptes ut hade det varit tillräckligt med en maximal
totalmängd. Om hänsyn skall tas till lokala grundvattenresurser måste en
maxgräns sättas för mindre sträckor av tunneln.

��������(JQD�V\QSXQNWHU�Sn�WRONQLQJVIUnJDQ

Enligt min mening väger det sista argumentet tungt. Även länsstyrelsens öv-
riga argument talar för en tolkning som överensstämmer med länsstyrelsens.
Något som också talar för en sådan tolkning är att domstolen i domskälen
skriver att ”%DQYHUNHW�E|U�VnOHGHV�PHGJHV�WLOOVWnQG�WLOO�DQV|NW�YDWWHQERUWOHG�
QLQJ...”.87 Ansökt vattenbortledning var 3,5 l/s per 1000 meter tunnelsträcka.
Banverket har inte redovisat några andra argument för sin tolkning än de
lexikaliska. Banverkets skäl förefaller ogenomtänkta och anpassade efter
situationen. Jag anser därför att länsstyrelsen tolkning är mer rimlig.

��������/lQVVW\UHOVHQV�I|UHOlJJDQGH

Länsstyrelsen tar beslutet att agera i frågan om bortledning av grundvattnet,
trots Banverkets påtryckningar. Den 27 november 1996 beslutar länsstyrel-
sen att vid vite om 5 miljoner kronor förelägga Banverket att vidta åtgärder
för att se till att vattendomen följs.88

Länsstyrelsen skriver att gällande beslut om maximal bortledning av 3,5 l
vatten per sekund och kilometer tunnel inte har efterlevts då Banverket har
överskridit den tillåtna mängden under en lång period. Länsstyrelsen hänvi-
sar även till att detta påpekats ett flertal gånger, både skriftligen och muntli-
gen, utan att Banverket har åtgärdat saken. Länsstyrelsen redovisar sin tolk-
ning av tillåten mängd och klargör att dispens från gällande vattendomar
inte kan ges. Eftersom redovisade läckvattenmängder ”XQGHU�OnQJ�WLG�RFK
PHG�EUHG�PDUJLQDO” överstigit den mängd som fastställts i domen föreläggs
Banverket att senast den 31 januari 1997 ha vidtagit åtgärder för att lösa
problemet. Länsstyrelsen hänvisar till 21 kap 3§ 1 st och 21 kap 1§ 2st i VL.
Bestämmelserna handlar, vilket tidigare har redovisats, om ansvar då någon
brutit mot villkor eller föreskrifter som meddelats i samband med tillstånd.

������ cU�����

��������%DQYHUNHW�|YHUNODJDU�OlQVVW\UHOVHQV�EHVOXW

Banverket överklagade länsstyrelsens beslut till länsrätten och begärde även
att länsstyrelsen skulle ompröva beslutet.89 Länsstyrelsen medgav ej om-
prövning.

                                                
87 DVA 70/1992, s 27.
88 Lst, Dnr 2475-9044-96, 1168.
89 Länsrättens dom, 1997-02-13, mål nr 201-97.
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I länsrätten yrkade Banverket att vitesföreläggandet skulle upphävas. Som
grund för talan angav Banverket att föreläggandet grundades på en felaktig
uppfattning om innebörden av de olika termerna i vattenlagen. Även om
länsstyrelsens tolkning av den maximala mängden vatten som får ledas bort
skulle vara riktig, var föreläggandet inte lagligt grundat. Detta beror enligt
Banverket på att någon prövning mot rekvisiten i 21 kap 1§ 1 st VL inte har
gjorts. Bestämmelsen gäller villkor eller föreskrifter som meddelats i sam-
band med tillstånd. Att vattenmängden som släppts ut har överstigit 3,5 l/s
och 1000 meter innebär enligt Banverket att ett vattenföretag utförts utan
tillstånd. Länsstyrelsen borde istället ha åberopat att Banverket bröt mot 4
kap 1§ eller 4§ 1 st VL. Ett företag är tillståndspliktigt om inte undantagsbe-
stämmelserna är tillämpliga. Länsstyrelsen har inte försökt visa att bestäm-
melserna inte är tillämpliga. Därför skall föreläggandet upphävas, menar
Banverket. Banverket anser även att ”HWW�HIWHUNRPPDQGH�DY�I|UHOlJJDQGHW
PHGI|U�RULPOLJD�NRVWQDGHU�XWDQ�QnJRQ�I|UGHO�I|U�VN\GGVEHUlWWLJDGH�LQWUHV�
VHQ”.90 Vidare menade Banverket att föreläggandet inte rimligen skulle kun-
na följas inom den utsatta tiden. Banverket har även ett utlåtande från kam-
markollegiet som stöd för sin talan. Kammarkollegiet är också av de upp-
fattningen att det lagrum som borde åberopats är 21 kap 1§ 1 st p1 och inte
21 kap 1§ 1st p 2 i vattenlagen.

��������/lQVUlWWHQV�GRPVOXW

Länsrätten fastslår att vattendomstolen under rubriken ”Villkor för tillstån-
det” i 1992 års deldom inte nämnt något om den vattenvolym som får bort-
ledas. Regleringen av volymen skall enligt länsrätten uppfattas som en del
av själva tillståndet. Detta går även att utläsa av själva domen. Under rubri-
ken ”Tillstånd” står det att ”GRPVWROHQ�JHU�%DQYHUNHW�WLOOVWnQG�DWW�>���@�ERUW�
OHGD�����O�V�SHU������P�WXQQHOVWUlFND�HOOHU�VDPPDQODJW�PD[LPDOW����O�V
������P��G��IUnQ�GH�EnGD�WXQQODUQD� ...”.91 Tillstånd ges alltså till att släppa
ut en viss mängd, och när Banverket överskrider denna mängd, bryter verket
mot själva tillståndet. Banverket saknar därför tillstånd för den del som
överskrider den tillåtna mängden. Det går inte att ifrågasätta länsrättens
domslut, eftersom det av domen klart framgår vad som är villkor för till-
ståndet och vad själva tillståndet innefattar. I domen poängteras att den
prövning som skall göras då någon som saknar tillstånd utför ett vattenföre-
tag är helt annorlunda än den som skall göras då det är fråga om att någon
bryter mot villkor som tidigare meddelats i samband med tillstånd. Länsrät-
ten anger att det lagrum som borde ha åberopats är 21 kap 1 st p1. Länssty-
relsens beslut anses inte vara lagligt grundat och länsrätten upphäver därför
länsstyrelsens beslut genom sin dom. Detta innebär att själva sakfrågan inte
prövas.

                                                
90 Länsrättens dom, 1997-02-13, mål nr 201-97, s 2.
91 DVA 70/1992, s 1.
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�� $QDO\V�DY�OlQVVW\UHOVHQV�WLOO�
V\Q

���� ,QOHGQLQJ

Länsstyrelsen åberopade fel lagrum, och missade en möjlighet att påverka
Banverkets vattenutsläpp. Man kan fråga sig hur allvarligt detta är? Hade
länsstyrelsen haft framgång om rätt lagrum hade åberopats? Länsstyrelsens
handlande kan också ifrågasättas med avseende på hur lång tid det förflöt
innan åtgärder vidtogs mot Banverket. I detta avsnitt skall jag utreda om
länsstyrelsen kunde handlat annorlunda.

���� %HG|PQLQJ�DY�OlQVVW\UHOVHQV�DJHUDQGH

������ +DGH�OlQVVW\UHOVHQ�NXQQDW�KDQGOD�DQQRUOXQGD"

Det lagrum som egentligen var relevant var 21 kap 1§ 1 st p1. När det rör sig
om att ett företag som är tillståndspliktigt utförs utan tillstånd måste en
prövning enligt rekvisiten i 4 kap 1-4§§ göras. I 4 kap 1§ 1 st stadgas nämli-
gen att tillstånd krävs, såvida inte undantagen i 1a§, 2§ 1 st, 3§ eller 4§ kan
tillämpas. Undantagen i 1a§ rör vissa mindre företag. I 2§ stadgas att till-
stånd inte krävs om varken allmänna eller enskilda intressen skadas. De sista
paragraferna gäller vattenföretag som syftar till att göra rensningar för att bi-
behålla vattendjup samt förebygga skada. Vad som är aktuellt i detta fall är
en prövning av rekvisiten i 2§. För att företaget inte skall vara tillståndsplik-
tigt krävs att det är XSSHQEDUW att varken allmänna eller enskilda intressen
skadas genom företagets inverkan på vattenförhållandena. Jag kan inte se
annat än att länsstyrelsen hade haft framgång genom att åberopa 21 kap 1§ 1
st p1. Om det skulle vara uppenbart att inga allmänna eller enskilda intres-
sen skadades då en större mängd vatten släpptes ut, skulle vattendomstolen
inte behövt ange en maxgräns i den första deldomen. Att bortleda grundvat-
ten inverkar på grundvattennivån när det rör sig om så stora mängder som i
detta fall.

Tolkningen av vad som är högsta tillåtna utsläpp är dock en annan fråga.
Efter att ha tagit del av domen från år 1992 delar jag, vilket tidigare nämnts,
länsstyrelsens uppfattning om tolkningen.92 Jag anser därför att en domstol
hade dömt till länsstyrelsens fördel om ärendet hanterats på rätt sätt.

                                                
92 Se avsnitt 4.3.2.4.
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������ %ULVWHU�L�WLOOV\QHQ

Länsstyrelsens tillsyn har enligt min mening brister och kan klandras av fle-
ra skäl. För det första förflöt lång tid från det att länsstyrelsen uppmärk-
sammade att mer vatten än 3,5 l/s och km släpptes ut till det att länsstyrelsen
agerade. Redan i början av år 1995 förekom brister i rapporteringen av läck-
vattenmängder, och i mitten av år 1995 hade den maximala utsläppsmäng-
den överskridits ett flertal gånger. Det tog länsstyrelsen nästan 3 år att fatta
ett beslut om föreläggande i fallet, vilket är en orimligt lång tid. Att ha en
tillsynsmyndighet fyller då ingen funktion.

Länsstyrelsens beslut har tydligen också föregåtts av stor osäkerhet. Miljö-
departementet kontaktades innan föreläggandet meddelades. Det tillfrågades
om hur länsstyrelsen skulle agera i frågan. Enligt en tjänsteanteckning upp-
lystes länsstyrelsen om att länsstyrelserna är satta till att ha tillsyn enligt
vattenlagen, och att länsstyrelsen måste se till att vattendomstolens avgöran-
de följs.93 Länsstyrelsen informerades också om att departementen inte
blandar sig i handläggningen av ett ärende.

Angående åberopandet av fel lagrum, är detta också något som kunde und-
vikits. Det framgår av domen att tillstånd ges att leda bort3,5 l/s per 1000
meter tunnelsträcka eller sammanlagt 33 l/s. Detta går att läsa under rubri-
ken ”Tillstånd”.94 Länsstyrelsen borde ha uppmärksammat detta.

���� 8WWDODQGH�IUnQ�-2

Ett uttalande från JO angående tillsynsmyndigheternas åliggande stöder den
uppfattningen att länsstyrelsen skulle handlat annorlunda.95

JO anger hur länsstyrelsen bör handla, då det rör sig om tillsyn enligt lagar
som rör miljöskydd och naturvård. Som exempel på sådana lagar anges
miljöskyddslagen, naturvårdslagen och vattenlagen. När länsstyrelsen får
vetskap om att en överträdelse har skett, och länsstyrelsen utövar tillsyn i
fallet, kan den inte underlåta att ingripa, enligt JO. Detta gäller även om det
inte finns någon författningsbestämmelse som ålägger tillsynsmyndigheten
att hindra överträdelsen. JO skriver vidare att det ligger i ”VDNHQV�QDWXU” att
tillsynsmyndigheten skall vidta en åtgärd som motsvarar överträdelsen.
Rörande åtalsanmälan menar JO att ”1lU�GHW�I|UHOLJJHU�HQ�NODU�PLVVWDQNH
RP�DWW�GHW�EHJnWWV�HQ�VWUDIIEDU�|YHUWUlGHOVH��PnVWH�HQ�nWDOVDQPlODQ�L�DOO�
PlQKHW�DQVHV�SnNDOODG��*LYHWYLV�PnVWH�PDQ�YLG�YDOHW�DY�nWJlUG�WD�KlQV\Q
WLOO�EURWWHWV�VYnULJKHWVJUDG´.96Tillsynsmyndigheten skall även göra en an-
mälan, trots att anmälan till åklagare eller polis redan gjorts av någon annan.
                                                
93 Tjänsteanteckning från länsstyrelsen, daterad 1996-11-22.
94 Se DVA 70/1992, s 1.
95 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 1988/89, s 382f.
96 Se ovan, s 383.
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Detta JO uttalande har citerats i ämbetsberättelserna senast år 1997, och ut-
gör enligt min mening stöd för den uppfattningen att länsstyrelsen borde
agerat tidigare och med mer skärpa än vad den gjorde.

���� 6DPPDQIDWWQLQJ

Länsstyrelsen kunde enligt min uppfattning ha handlat annorlunda vad gäller
Banverkets utsläpp av grundvatten. Banverket har redan i början av år 1995
underlåtit att redovisa mätresultat till länsstyrelsen. Detta är ett brott mot
villkoren för tillståndet. Redan här kunde länsstyrelsen begärt att Banverket
lämnade in de redovisningar som saknades. Att maxvolymen utsläppsvatten
överskreds borde också medfört att länsstyrelsen meddelade ett föreläggande
tidigare. Länsstyrelsen borde även ha analyserat ärendet tillräckligt för att
kunna åberopa rätt lagrum, när ett beslut att agera väl tagits. En annan fråga
är om länsstyrelsen följt lagar och rekommendationer vid utövandet av till-
syn enligt vattenlagen.

 I följande kapitel skall jag utreda varför länsstyrelsens tillsyn ej fungerade.
Är det så att länsstyrelsen bara har följt lagar och normer och det är dessa
som är otillfredsställande eller beror det på någonting annat?
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�� 2UVDNHU�WLOO�EULVWHU�L�WLOOV\QHQ

���� ,QOHGQLQJ

I föregående kapitel behandlades länsstyrelsens agerande och jag kom fram
till att länsstyrelsens tillsyn hade brister. I detta avsnitt skall jag utreda vad
detta kan bero på. Tänkbara orsaker kommer att behandlas. Jag kommer bl a
att diskutera problem med lagstiftningen, vattendomen samt länsstyrelsens
organisation.

���� 7LOOV\QVEHJUHSSHW�L�ODJVWLIWQLQJHQ

������ $OOPlQW��

Att det finns svagheter i länsstyrelsens tillsyn kan, enligt min uppfattning,
även bero på lagstiftningen. Allmänt sett när det gäller miljölagstiftning är
den ofta utformad som ramlagar. Det går då att komplettera lagarna med fö-
reskrifter och förordningar efter behov. Samtidigt försvårar detta för de som
skall tillämpa lagarna, t.ex. domstolar och tillsynsmyndigheter. När det gäll-
er straffstadganden införs de ofta utan kommentarer i förarbetena. Dessutom
medför skrivelser om att ringa överträdelser inte skall straffas att osäkerhe-
ten blir större. Miljölagstiftningen är mest användbar där orsakssambanden
är tydliga, exempelvis då tillstånd saknas. När det rör sig om effekter på
miljön eller överträdelser av gränsvärden blir reglerna genast svårare att till-
lämpa. Det är svårare att avgöra var gränsen mellan det straffbara och icke-
straffbara går. Även detta kan vara en orsak till att länsstyrelserna väljer att
inte lämna in en åtalsanmälan då en dom eller bestämmelse i lag inte följts.
Det finns inte heller någon praxis som länsstyrelsen kan få vägledning av.

Lagstiftningen kommer att ändras då den nya miljöbalken införs.98 Länssty-
relserna kommer att få en samordnande och uppföljande roll. De skall följa
upp tillsynen regionalt. 99 Det återstår dock att se om den nya lagstiftningen
kommer att medföra stora förändringar i praktiken.

������ 9DG�VlJHU�ODJWH[WHQ�L�YDWWHQODJHQ"

Vattenlagen behandlar knappast utövandet av tillsyn utförligt. Lydelsen  av
18 kap 1§ 1 st är: ”7LOOV\Q�|YHU�YDWWHQI|UHWDJ�RFK�YDWWHQDQOlJJQLQJDU�XW|YDV

                                                
97Uppgifterna i detta stycke bygger på Ds 1998:50, s 129-130.
98 Miljöbalk (1998:808).
99 SOU 1996:103, s 562.
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DY�OlQVVW\UHOVHQ.” Det anges inte i lagen hur tillsynen skall utövas eller vad
som kan begäras av myndigheten.

������ 9DG�VlJV�L�I|UDUEHWHQ�WLOO�YDWWHQODJHQ"

��������/lQVVW\UHOVHQ�VRP�WLOOV\QVP\QGLJKHW���

I propositionen till vattenlagen, proposition 1981/82:130 betonas att en of-
fentlig granskning av skötsel och underhåll av vattenföretag bör införas. Ti-
digare hade endast ägaren kontrollerat vattenföretaget. I utredningen kon-
staterades dock att det inte fanns någon myndighet med så omfattande tek-
niskt och hydrologiskt kunnande att den skulle vara lämplig som tillsyns-
myndighet. Att låta en ny central myndighet sköta tillsynen ansågs ej vara en
lämplig lösning. Inte heller att låta en befintlig central myndighet, som ex-
empelvis Naturvårdsverket, sköta tillsynen tillsammans med ett regionalt
organ ansågs vara bra. Varför detta inte ansågs vara bra lösningar förklaras
inte i propositionen. Länsstyrelsen bedömdes dock vara lämplig som till-
synsmyndighet. Detta berodde på att länsstyrelsen redan hade ett tillsynsan-
svar enligt bl a miljöskyddslagen. Länsstyrelsen ansågs ha kännedom om
relevanta områden, som exempelvis den fysiska planeringen, naturvården
och vattenvården. Den vattenrättsliga tillsynen ansågs inte medföra en stor
utvidgning av arbetsuppgifterna. I propositionen anges att länsstyrelsen
skulle ha möjligheten att få hjälp av en särskild sakkunnig om det behövdes
för att lösa de uppgifter den inte hade tillräcklig kunskap om. De flesta re-
missinstanserna godkände länsstyrelsen som tillsynsmyndighet. Förutsätt-
ningen för att länsstyrelsen skulle godtas var, enligt både utredningen och
remissvaren, att länsstyrelsens resurser förstärktes. De ansågs vara otillräck-
liga.

��������8W|YDQGHW

Hur skulle då tillsynen utövas? I propositionen anges att det inte är
” OlPSOLJW” att ge exakta direktiv om vad länsstyrelsen skall göra. Före-
draganden i lagrådet anser att ”OlQVVW\UHOVHQV�YHUNVDPKHW�E|U�NXQQD�EHGUL�
YDV�LQRP�JDQVND�YLGD�UDPDU�RFK�PHG�HWW�YLVVW�PnWW�DY�IOH[LELOLWHW��/lPSOLJ�
KHWVV\QSXQNWHU�RFK�DQJHOlJHQKHWHQ�DY�HWW�ULNWLJW�UHVXUVXWQ\WWMDQGH�E|U�IlOOD
XWVODJHW�RP�YDG�WLOOV\QHQ�VNDOO�RPIDWWD�RFK�KXU�GHQ�VNDOO�EHGULYDV”. Säker-
hetsaspekterna betonas också. Tillsynen skall främst inrikta sig på de vatten-
företag som är angelägna ur säkerhetssynpunkt. Vidare skall kontroller och
dylikt enligt propositionen inte göras mer kostsamma eller mer omfattande
än vad som kan vara nödvändigt. Länsstyrelsen ges alltså stort utrymme för
egna bedömningar.

                                                
100 Avsnittet bygger på Prop 1981/82:130,  s 129-131.
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���� 9DWWHQGRPVWROHQV�GRP

Tidigare i uppsatsen drog jag den slutsatsen att vattendomstolens domar var
otydliga.101 Detta har konkret visat sig i detta fall genom de problem som
uppstod vid tolkningen av vilken den tillåtna mängden läckvatten var. Läns-
styrelsen och Banverket tolkade mängden olika. Otydliga domar påverkar
länsstyrelsens tillsyn. Länsstyrelsen vet då inte vad som gäller. Även detta
kan alltså vara en bidragande orsak till att tillsynen brister.

���� 2UJDQLVDWLRQHQ

������ %ULVWDQGH�VDPRUGQLQJ

Länsstyrelsens organisation påverkar också tillsynen över vattenföretag. En-
ligt rapporten ”Att se till eller titta på” har länsstyrelserna ingen samordning
av tillsynsansvaret.102 I en undersökning om vad länsstyrelserna hade för
tillsynsansvar visade det sig att länsstyrelserna inte hade samma uppfattning
om enligt vilka lagar de utövade tillsyn. Även detta påverkar tillsynen och
medför osäkerhet. Eventuellt kommer situationen att förbättras då miljöbal-
ken införs. Enligt en rapport från miljödepartementet, ”Tillsyn enligt miljö-
balken”, bör länsstyrelsen samordna tillsynen.103 Vissa bestämmelser i mil-
jöbalken kommer enligt rapporten att medföra att länsstyrelser måste sam-
verka.

������ 'nOLJD�UHVXUVHU

Enligt en utredning av RRV om tillsyn har länsstyrelserna alltför lite resur-
ser för att kunna utföra ett omfattande tillsynsarbete.104 Även vattendom-
stolen har uttalat sig om detta i beslut  1997-06-18, VA 38/96. Beslutet be-
handlar en ansökan av Banverket om att temporärt sänka grundvattennivån
vid Hallandsåsen. Domstolen beslöt att överlämna frågan till regeringen,
men Banverket drog senare tillbaka ansökan. Domstolen pekar i sitt förslag
till regeringens villkor att länsstyrelsen har ”EHJUlQVDGH�UHVXUVHU�I|U�IXOOJ|�
UDQGH�DY�VLQD�XSSJLIWHU�HQOLJW�YDWWHQODJHQ”.

Länsstyrelsen har under tiden för tunnelbygget belastats av andra stora pro-
jekt som Öresundsförbindelsen och Citytunneln. I en intern skrivelse anger
länsstyrelsen att Hallandstunnlarna beräknas kräva extra resurser motsva-
rande 0,6 årsarbetskraft per år under den tid bygget pågår och 0,4 årsarbets-
kraft per år under de fem första åren efter tunnlarna har byggts.

                                                
101 Se kapitel 3.
102 Ds 1998:50, bilaga 2.
103 Ds1998:22, s 63.
104 Ds 1998:50, s 104f.
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En utredning av RRV, ”Länsstyrelsens miljövårdsarbete i förändring”, be-
handlar också sambandet mellan dåliga resurser och bristande tillsyn enligt
vattenlagen.105 RRV skriver att länsstyrelsens tillsyn överhuvudtaget är otill-
fredsställande när det gäller tillsyn enligt miljölagstiftning. Särskilt bristfäl-
lig är tillsynen enligt vattenlagen. Tillsyn enligt miljöskyddslagen har fått stå
tillbaka för andra arbetsuppgifter och tillsynsnivån är ännu lägre i övrigt.
Enligt RRV är tillsyn enligt vattenlagen lågprioriterad. I dessa fall agerar
länsstyrelserna i princip bara efter klagomål från allmänheten. RRV anger
att även detta beror bl a på bristande resurser och överbelastning av arbete.

������ 'XEEOD�UROOHU���

En annan faktor som påverkar tillsynsarbetet är att länsstyrelsen har dubbla
roller i tillsynsarbetet. Länsstyrelsen skall se till att miljöskydd och miljölag-
stiftning existerar och efterlevs, men samtidigt skall den värna om arbetstill-
fällena och sysselsättningen i kommunen. När det gäller Hallandsåsen borde
det finnas ett intresse av att tunneln uppförs ur sysselsättningspolitisk syn-
punkt från länsstyrelsens sida. Mot detta står intresset av att miljöskyddet
upprätthålls. Även detta kan ha inverkat på länsstyrelsens tillsyn när det
gäller tunnelbygget.

���� 6SHFLHOOD�RPVWlQGLJKHWHU

Tillsynen över tunnelbygget genom Hallandsåsen har även påverkats av spe-
ciella omständigheter. I tunnelkommissionens slutrapport har länsstyrelsens
arbete granskats. Av utredningen framgår att sammanslagningen av Kristi-
anstads län och Malmöhus län påverkade arbetet. Länsstyrelsen i Kristian-
stads arbetsuppgifter vad gällde tunnelbygget togs över av länsstyrelsen i
Skåne län. De flesta av de handläggare som tidigare haft ansvaret fick nya
arbetsuppgifter. Kunskap förlorades därmed. De nya handläggarna saknade
den erfarenhet som de som arbetat med projektet tidigare hade.107 Omstän-
digheter som denna påverkar också kvaliteten på tillsynsarbetet.

���� 6DPPDQIDWWQLQJ

Av ovanstående redovisning drar jag slutsatsen att länsstyrelsens tillsyn har
påverkas av en rad olika faktorer. För det första ger lagen ingen tydlig väg-
ledning för hur tillsynen skall utövas. Eftersom praxis också saknas är rätts-
läget osäkert. Att vattendomarna är otydliga på vissa punkter spelar också in.
Tillsynen påverkas även av att länsstyrelsen har dåliga resurser, olika intres-

                                                
105 RRV 1997:47, s 13.
106 Ds 1998:50, s 127.
107 SOU 1998:137, s 91.
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sen att ta hänsyn till och en bristande samordning inom organisationen. Det
kan även finnas speciella omständigheter som gör att tillsynen blir sämre.
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�� $YVOXWQLQJ

���� 9DG�KlQGH�VHGDQ"

Då länsrätten i Skåne undanröjde länsstyrelsens föreläggande, eftersom fel
lagrum åberopats, valde länsstyrelsen att åtalsanmäla Banverket. Denna an-
mälan lämnades in till åklagarmyndigheten i Malmö den 20 februari 1997.
Banverket och åklagarmyndigheten bokade därför in ett möte. Innan detta
möte hann äga rum stoppades bygget p g a giftläckaget. För närvarande ar-
betar en särskild grupp med de anmälningar som rör tunnelbygget.

Åklagarmyndigheten har prövat om tillsynsmyndigheterna har brustit i sin
tjänsteutövning. Överåklagaren konstaterade i ett beslut från den 18 augusti
1998 att det inte fanns anledning att anta att någon befattningshavare gjort
sig skyldig till brottsligt förfarande. Någon förundersökning inleddes därför
inte. Tunnelkommissionen drar i sin slutrapport om Hallandsåsen slutsatsen
att tillsynsmyndigheterna inte handlat felaktigt. Kommissionen skriver att
länsstyrelsen kunde handlat mer kraftfullt i början av bygget. Slutsatsen blir
trots detta att tunnelprojektet ”L�VWRUW�VHWW�VN|WWV�Sn�HWW�JRGWDJEDUW�VlWW”.108

���� 7XQQHOE\JJHW�LGDJ

Ingen verksamhet pågår idag (den 10 januari 1998) vid tunnelbygget. Pro-
jektet har stött på stora protester från allmänheten, framför allt ifrån de bo-
ende på åsen. Banverket offentliggjorde den 10 december 1998 att verkets
uppfattning var att tunneln inte borde färdigställas. Det återstår dock för re-
geringen att ta ett slutgiltigt beslut i frågan.

                                                
108 SOU 1998:137, s 97.
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.lOOI|UWHFNQLQJ

2IIHQWOLJW�WU\FN

3URSRVLWLRQHU

Prop 1981/82:130
Prop 1987/88:50

6WDWHQV�RIIHQWOLJD�XWUHGQLQJDU

SOU 1996:103, 0LOM|EDONHQ.
SOU 1998:60, .ULQJ�+DOODQGVnVHQ.
SOU 1998:137, 0LOM|�L�JUXQG�RFK�ERWWHQ���HUIDUHQKHWHU�IUnQ�+DOODQGVnVHQ.

'HSDUWHPHQWVHULHQ

Ds 1998:22, 7LOOV\Q�HQOLJW�PLOM|EDONHQ.
Ds 1998:50, $WW�VH�WLOO�HOOHU�WLWWD�Sn���RP�WLOOV\QHQ�LQRP�PLOM|RPUnGHW.

/LWWHUDWXU�RFK�DUWLNODU

JO:s ämbetsberättelse 1988/89.
Rudén, Johansson och Winborg, (IIHNWLY�WLOOV\Q�KDGH�VWRSSDW�JLIWVNDQGDOHQ�
Göteborgsposten, 26 oktober 1997.
RRV 1997:29,�0.%�L�SUDNWLNHQ.
RRV 1997:47, /lQVVW\UHOVHUQDV�PLOM|YnUGVDUEHWH�L�I|UlQGULQJ.
Strömberg, Rolf, 9DWWHQODJHQ�PHG�NRPPHQWDUHU, Liber Förlag, Stockholm 1984.

,QWHUQHW

Http://www.seko.se/MAGASINET/1997/tunnel03.htm, 6 september 1998.

2IIHQWOLJD�KDQGOLQJDU

/lQVVW\UHOVHQ

Dnr 2475-1627-95, 1100.
Dnr 2475-9044-96, 1168.
PM angående tolkning av vattendomstolens dom, 14 november 1996.
Tjänsteanteckning, daterad den 22 november 1996.
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Banverkets anteckningar, Dnr 95-980

6*8

Dnr 08-289/98

5lWWVIDOO

9DWWHQGRPVWROHQ

VA 55/1991, DVA 70/1992
VA 55/1991, DVA 29/1995
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