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Summary 
This essay deals with the relations between EU human rights law and Swe-
dish environmental law. EU law sets strict demands on the quality of water 
in all their member states. Sweden has not succeeded with these require-
ments. The Swedish system allows permit for water operations that was giv-
en according to laws from the beginning of the 20th century. The purpose of 
the laws then was to explore the hydropower production while today the 
purpose is more environmentally oriented. Therefor, an update on the Swe-
dish legal system is necessary. A legal commission came up with a proposal 
in 2014. The proposition implied that all permissions for hydropower activi-
ty would face a new consideration according the Swedish environmental 
code and that this will be possible without compensation to the operator of 
the hydropower plants. However, this proposition met some criticism about 
how well it consistent would be with the protection of property in the Euro-
pean Convention on Human Rights. Therefore, the aim of this essay has 
been to examine this connection and se if the proposal might be in conflict 
with the convention.  
 
The descriptive part of the essay is based on a development perspective and 
describes the proposition from the legal commission and also the laws on 
the subject from the end of the 19th century up until today. Also the en-
forcement of the protection of property in ECHR will be described.  
 
In the analysis concludes that the proposition will not be in conflict with the 
protection of property within ECHR. However, a further investigation was 
needed, but the criticism directed to the proposition is ill founded. 
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Sammanfattning 
Utifrån en de lege ferenda-undersökning och med traditionell rättsdogmatisk 
metod behandlar uppsatsen förhållandet mellan vattenverksamhetsutred-
ningen och egendomsskyddet i EKMR.  
 
EU ställer hårda krav på vattenkvalitet. Sverige når inte upp till kraven. Den 
svenska lagstiftningen tillåter särskilda rättigheter och tillstånd givna enligt 
lagstiftning från början av 1900-talet, trots syftet med tillståndsprövningen 
då var ett helt annat än i dag. Rättsliga åtgärder har konstaterats måste vid-
tas. Vattenverksamhetsutredningen fick i uppdrag att utreda möjliga åtgär-
der. I slutet av 2014 publicerades utredningens slutbetänkande som ger för-
slag om att ett nyprövningsförfarande ska inrättas och moderna miljökrav 
kunna ställas på verksamheter som bedrivs med stöd av särskilda rättigheter 
eller tillstånd givna enligt äldre rätt. Förfarandet har konstaterats komma att 
innebära rådighetsinskränkningar i grundlagens mening. Ingreppen i till-
stånden ska dock ske utan att ersättning ges, dessutom upphävs den nu gäl-
lande ersättningsrätt som finns vid omprövning av tillstånd. Förslaget har 
utsatts för en del kritik, bland annat att förslagets förhållande till EKMR inte 
utretts tillräckligt. Därför har syftet med denna uppsats varit att utreda saken 
närmare och analysera om förslaget om nyprövning och ersättningsrätt kan 
stå i strid med egendomsskyddet i EKMR. Utgångspunkt har varit att en 
sådan risk finns, varför uppsatsen präglas av dels ett medborgarperspektiv 
dels ett rättskritiskt perspektiv. 
 
Uppsatsens deskriptiva del utgår från ett rättsutvecklingsperspektiv och har 
utgångspunkt i vattenverksamhetsutredningens förslag, med inslag av äldre 
och gällande rätt. Därefter redogörs för egendomsskyddet i EKMR, där 
framförallt praxis från Europadomstolen avgör tillämpningen av skyddet. 
 
Analysen behandlar systematiskt förhållandet mellan förslaget och egen-
domsskyddet. Det kan konstateras att nyprövningsförfarandet tränger ige-
nom egendomsskyddet på grund av att det motiveras med miljörättsliga in-
tressen. Emellertid ska alltid en avvägning göras mellan allmänna och en-
skilda intressen, samt ska proportionalitet alltid iakttas. Vid en sådan be-
dömning ska ersättningsrätt beaktas. På grund av föreslagna övergångspe-
rioder har utredningen dock lyckats föreslå en förändring som inte kommer 
stå i strid med egendomsskyddet i EKMR. En vidare utredning av förslagets 
förhållande till egendomsskyddet var behövlig, men kritiken mot förslaget 
får anses grundlösa. 
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Förkortningar 
ECHR/ Europeiska domstolen för de mänskliga 
Europadomstolen  rättigheterna 
 
EG Europeiska gemenskapen 
 
EKMR/  Europeiska konventionen om skydd för de 
Europakonventionen mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna 
 
EU Europeiska unionen 
 
HaV  Havs- och vattenmyndigheten 
 
MB Miljöbalken 
 
MP Lag (1998:811) om införande av miljöbalken 
 
NVV Naturvårdsverket 
 
Prop.  Proposition 
 
RF Regeringsformen 
 
SOU Statens offentliga utredningar 
 
SvD Svenska Dagbladet 
 
SvJT Svensk Juristtidning 
 
TP Tilläggsprotokoll  
 
VF  Kongl. Maj:ts nådiga förordning (1880:57) om 

jordegars rätt övfer vattnet å hans grund (1880 
års vattenrättsförordning) 

 
VL  1983 års vattenlag (1983:291) 
 
VVU  Vattenverksamhetsutredningen 
 
ÄVL  1918 års vattenlag (1918:523) 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

EU:s ramvattendirektiv1 utfärdades år 2000 i syfte att skapa en enhetlig lag-
stiftning för förvaltning av vatten, med fokus på miljökvalitet. Vattenkvali-
teten i Sverige har emellertid inte förbättrats, vilket främst beror på den fy-
siska påfrestningen kring vattenområdena som orsakats av vattenkraftpro-
duktionen.2 
 
Endast 73 av befintliga 3727 tillstånd för vattenkraft och regleringsdammar 
har prövats mot miljöbalken, MB.3 Vattenkraft drivs i dag med tillstånd 
meddelade enligt äldre rätt, likväl giltiga. Syftet med miljörätten har dock 
förändrats över tiden. Dagens lagstiftning tillerkänner naturen ett egenvärde 
och ställer höga krav på att verksamhetsutövare ska ta hänsyn till miljön och 
aktivt beakta miljöskydd inom ramen för sin verksamhet. Äldre rätt har haft 
människors hälsa i stället för vattenkvaliteten i fokus, samt utformats för att 
prioritera utbyggnad av energiproduktion.4 
 
Rättsliga åtgärder behöver vidtas för att uppdatera äldre tillstånd och anpas-
sas tillstånden till dagens miljökrav. Detta är även syftet med den omfat-
tande utredningen, Vattenverksamhetsutredningen (VVU), som påbörjades 
2012. Det primära lagförslaget som presenterats innebär, kortfattat, att alla 
äldre tillstånd för vattenverksamhet ska prövas mot MB genom ett nypröv-
ningsförfarande. Ett sådant förfarande kan leda till ingrepp i de nuvarande 
tillstånden. Samtidigt föreslås en restriktiv ersättningsrätt. Förslaget är för 
närvarande utsänt på remiss. Vissa remissvar finns redan tillgängliga, vilket 
har initierat en offentlig debatt.5 En reaktion är att förslaget inte har utretts 
tillräckligt i förhållande till den europeiska konventionen angående skydd 
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna6 (EKMR), 
och att förslaget kan stå i strid mot egendomsskyddet i konventionen. 

                                                
1 Europaparlamentet och Rådets direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemen-
skapens åtgärder på vattenpolitikens område.  
2 SOU 2013:69, s. 419. 
3 SOU 2009:42, s. 95. 3 SOU 2009:42, s. 95. 
4 SOU 2009:42, s. 95f. 
5 Se exempelvis Darpö & Ebbesson SvD 6 oktober 2014, Ramberg SvD 8 oktober 2014 och 
Skår & Wickström SvD 10 oktober 2014. 
6 Rom den 4 november 1950, SÖ 1952:35. 
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1.2 Syfte 

Mot bakgrund av den kritik som remissinstanser och den offentliga debatten 
har fört fram, är syftet med uppsatsen att analysera VVU:s förslag om ny-
prövningsförfarande och restriktiv ersättningsrätt för ingrepp i rättigheter 
och tillstånd meddelade enligt äldre rätt, i förhållande till egendomsskyddet 
i art. 1 TP 1 EKMR, samt undersöka om förslaget riskerar att stå i strid med 
skyddet i EKMR.  

1.3 Frågeställningar 

För att uppfylla uppsatsens syfte ska följande frågeställningar besvaras: 
 

1. Vilken rättsföljd kommer VVU:s förslag om nyprövningsförfarande 
i praktiken innebära för enskilda vattenverksamhetsutövare med sär-
skilda rättigheter eller tillstånd meddelade enligt äldre rätt? 

 
2. Kan moderna miljökrav, genom det nyprövningsförfarande som fö-

reslås av VVU, ställas på vattenverksamheter som bedrivs med sär-
skilda rättigheter eller tillstånd utfärdade enligt äldre rätt, utan att det 
strider mot egendomsskyddet i art 1 TP 1 EKMR? 

 
3. Är VVU:s förslag om en restriktiv ersättningsrätt vid om- och ny-

prövning av vattenverksamheter förenlig med egendomsskyddet i 
art. 1 TP 1 EKMR? 

 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen behandlar ingrepp i vattenrättsliga tillstånd och lagstiftarens an-
svar att inte stifta lagar i strid mot EKMR. Det kommer inte redogöras för 
miljöfarlig verksamhet eller skillnaden i regleringen för sådan verksamhet 
och vattenverksamhet. Avgränsning görs till sådana tillstånd som ges för 
vattenverksamhet så som det definieras i 11 kap. 3 § MB, med viss fokus på 
sådana verksamheter som ingår i vattenkraftverk. Av utrymmesskäl kommer 
specialreglering inte behandlas. Av samma anledning utelämnas verksam-
heter som helt saknar tillstånd, och konsekvenserna i och med VVU för 
dessa. 
 
Vad gäller egendomsskyddet ska redogöras för 2 kap. 15 § regeringsformen, 
RF, eftersom bestämmelsen har betydelse för hur ersättningsrätten är utfor-
mad i svensk gällande rätt. Analysen kommer däremot fokusera på egen-
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domsskyddet i art. 1 TP 1 EKMR. Utöver konventionen kommer ytterligare 
internationella dokument utelämnas. Europadomstolen har utvecklat en om-
fattande praxis för egendomsskyddets tillämpning, varför urval kommer ske 
efter relevans för ämnet, även om en vidare redogörelse hade varit av in-
tresse för en djupare analys. 
 
Som tidigare nämnts är VVU en omfattande utredning med flera aspekter 
som hade varit intressanta att undersöka för en helhetsbild av de problem 
som kan uppstå vid lagförändring enligt förslaget, men som av bristande 
utrymme utelämnats. Speciellt hade principen om retroaktivitetsförbud varit 
av intresse. De miljö- och klimaträttsliga aspekterna kommer inte ges något 
större utrymme. Tillståndsprocessen och tillhörande frågor kommer inte 
heller redogöras för. Förvaltningsrättsliga frågor som fiske- och bygdeavgif-
ter belyses inte. Uppsatsen redogör inte heller för alternativa förslag som har 
presenterats av VVU. Avgränsningen motiveras av att nyprövningsförfaran-
det och den ersättningsrätt som beskrivs är det primära lagförslaget. En 
komparativ studie kommer inte heller genomföras, även om det har varit 
intressant att jämföra förslaget med exempelvis de övriga nordiska länder-
nas lagstiftning, fokus ligger i stället vid förslagets förhållande till EKMR. 
 
Koncentration riktas mot förslaget och den framtida regleringen. För att 
förstå de problem som uppstår måste emellertid både äldre och gällande rätt 
belysas. Därför redogörs översiktligt för tillståndsrätten från senare 1800-tal 
fram till i dag. Särskilda rättigheter och tillstånd kommer stå i fokus. Lag-
lighetsförklaring av verksamheter behandlas inte av utrymmesskäl. Vad 
gäller ersättningsrätt koncentreras också på den framtida regleringen, men 
gällande rätt måste redogöras för. Avgränsning har skett till att endast be-
handla omprövning och återkallelse med tillhörande ersättningsrätt enligt 
MB och utelämnat lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vatten-
verksamhet. En vidare exemplifiering med svensk praxis hade också varit 
fördelaktig, men kommer inte ges utrymme. 

1.5 Metod och perspektiv  

För att uppnå uppsatsens syfte och besvara frågeställningarna ska en de lege 
ferenda-undersökning genomföras. Lehrberg, professor i civilrätt vid Upp-
sala universitet, redogör för en idealmodell med ett antal utgångspunkter för 
att genomföra en sådan undersökning. Han poängterar emellertid att det i 
praktiken inte alltid är möjligt att följa modellen.7 Uppsatsen ska till viss del 
utgå från modellen, vilket innebär att uppsatsen kommer redogöra för de 

                                                
7 Lehrberg 2014, s. 265ff. 
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lege lata, men fokus läggs på de lege ferenda. Gällande rätt ska löpande sät-
tas i kontext till föreslagna lagförändringar. 
 
För att besvara vad som utgör gällande rätt och undersöka det alternativa 
lagförslaget ska traditionell rättsdogmatisk metod användas. Metoden kan 
tillämpas för att kritisera ett gällande rättsläge, men även för att undersöka 
förändringar på området. Uppsatsen utgår från en konkret problemställning, 
och vägledning ska sökas i olika rättskällor, framförallt lagtext och förarbe-
ten, men även i praxis och doktrin.8 Där uppsatsen berör förhållandet mellan 
EKMR och nationell rätt har konventionen behandlats som en integrerad 
men överordnad del av den svenska rättsordningen.9 
 
Utgångspunkten för uppsatsen är ett europeiskt medborgarperspektiv. Med 
perspektivet åsyftas intresset av att upprätthålla mänskliga fri- och rättighet-
er.10 Förslaget om nyprövningsförfarande och ersättningsrätten vid om- och 
nyprövning ska analyseras i förhållande till egendomsskyddet i EKMR. Mö-
tet mellan moderna miljökrav och verksamhetsutövarens intresse kommer 
stå i fokus. Utgångspunkten är att VVU:s förslag kan vara bristfällig i för-
hållande till EKMR, varför även ett rättskritiskt perspektiv ligger till grund 
för uppsatsen. Dispositionen följer ett rättsutvecklande perspektiv då redo-
görelsen tar avstamp i hur rätten har utvecklats och avslutas med hur rätten 
kan och bör utvecklas. 

1.6 Material 

Huvudsakligen består materialet av primärkällor, men även sekundärkällor 
förekommer. Uppsatsen fokuserar främst på VVU:s utredningar, SOU 
2013:69 och SOU 2014:35, men även äldre och gällande rätt måste redogö-
ras för. För att bättre förstå och kunna förklara innehållet i rättskällorna ska 
utgångspunkt ligga i lagstiftning med tillhörande förarbeten. För att utreda 
hur egendomsskyddet regleras och tillämpas kommer EKMR och Europa-
domstolens rättspraxis användas. Europadomstolens praxis består av förhål-
landevis gamla mål, men likväl aktuella, då de används som referenser i 
senare praxis. En del myndighetspublikationer ska också användas. Även 
doktrin används för att nå en djupare förståelse. Doktrinen som valts ut är 
skriven av välkända och erkända forskare, eftersom doktrin enligt rättskälle-
läran har den lägsta ställningen i förhållande till övriga rättskällor. Några 
artiklar ska också användas. 

                                                
8 Korling & Zamboni 2014, s. 21-25. 
9 Korling & Zamboni 2013, s. 125f. 
10 Olsen, I: SvJT 2004, s. 123. 
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1.7 Forskningsläge 

Frågan om ingrepp i miljörättsliga tillstånd var speciellt aktuell i slutet av 
90-talet när kärnkraftsavvecklingen påbörjades. Frågan ställdes då på sin 
spets i förhållande till miljöfarlig verksamhet.11 Sedan EU:s påtryckningar 
om vattenkvalitet har vattentillstånden i stället hamnat i fokus, i hela EU, 
men speciellt i Sverige då vattenkvaliteten inte förbättrats. Utöver VVU 
finns även en omfattande utredning om ersättning vid rådighetsinskränk-
ningar generellt i förhållande till RF.12 Många hänvisningar sker till denna i 
VVU. Emellertid lägger ingen av utredningarna någon större vikt vid att 
utreda Europakonventionens betydelse i sammanhanget. Bland forskare 
inom ämnet kan bland annat Jan Darpö nämnas, som är professorer i mil-
jörätt vid Uppsala universitet. Darpö har varit speciellt engagerad i debatten 
kring VVU och ställer sig positiv till det nya förslaget och ifrågasätter inte 
förenligheten med EKMR.13 Kritiken kommer framför allt från branschor-
ganisationer samt Advokatsamfundet.14 Mot bakgrund av de delade mening-
arna behövs en djupare analys. 

1.8 Disposition  

Dispositionen bygger på det tidigare beskrivna rättsutvecklingsperspektivet. 
Äldre och gällande rätt måste dock redogöras för i kontext till förslaget. 
Därför behandlar kapitel två hur VVU har kommit fram till sitt slutgiltiga 
förslag, med löpande inslag av äldre och gällande rätt. I kapitel tre redogörs 
för egendomsskyddet i art 1 TP 1 EKMR. Artikelns uppbyggnad och till-
lämpningsområde förklaras med hjälp av praxis från Europadomstolen. Slut-
ligen, i kapitel fyra, summeras och analyseras undersökningen med ut-
gångspunkt i uppsatsens frågeställningar, för att resultera i uppsatsens slut-
satser. 
 
 

                                                
11 Se prop. 1996/97:176. 
12 Se SOU 2013:59. 
13 Se exempelvis nordisk miljörättslig tidskrift 2014:2, s. 101 och SvD Brännpunkt 6 okto-
ber 2014. 
14 Se Remissyttrande M2013/2042/R och M2013/2436/Nm. 
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2 VVU – Ny tid, ny prövning, i 
vått och torrt 

2.1 Utredningens syfte 

VVU tillsattes i syfte att se över det vattenrättsliga regelverket som enligt 
utredningens direktiv inte uppfyller de krav på vattenkvalitet och påverkan 
på djur och växtliv som uppställs i svensk rätt och EU-rätt. Uppdraget best-
od bland annat i att föreslå bestämmelser och krav som är enkla, tydliga, 
samordnade och ändamålsenliga.15 

2.2 Vattenverksamheter och miljön i en 
historisk kontext 

Sveriges första vattenkraftverk byggdes under 1880-talet. Den stora utbygg-
naden skedde däremot från mitten av 1940-talet fram till 1970-talet. I dag 
finns knappt något större vattendrag som inte är påverkat av människan ge-
nom vattenverksamhet.16 Sedan lång tid har sådana åtgärder krävt tillstånd 
eller någon annan form av samhälleligt godkännande. Kraven på tillstånd 
har motiverats av olika anledningar genom tiden. 
 
Fram till och med 1800-talets slut kunde den som ville bygga kvarn eller 
stånghammare vid åar och andra vattendrag erhålla rätten att bedriva näring-
en genom så kallade privilegiebrev. Breven utfärdades av kung eller riksfö-
reståndare. Privilegiebreven var oftast näringsinriktade och reglerade inte 
själva verksamhetens utformning.17 Rätten att påverka vatten kunde även 
uppkomma genom institutet urminnes hävd. Med urminnes hävd åsyftas att 
vattenverksamheten bedrivits på platsen under så lång tid att det inte längre 
går att skönja dess uppkomst. Tidsmåttet har i doktrinen beräknats till unge-
fär 90 år.18 Vid införandet av jordabalken (1970:994) upphävdes dock insti-
tutet urminnes hävd och kan därför inte uppkomma efter det att lagen trädde 
i kraft den 1 januari 1972.19 Emellertid kan inte någon inskränkning göras i 
den rätt som tillkommit någon på grund av urminnes hävd före balkens 
ikraftträdande, enligt 6 § lag (1970:995) om införande av nya jordabalken. 
Sådan rättslig grund gäller således alltjämt. 
                                                
15 Kommittédirektiv 2012:29, tilläggsdirektiv 2012:60 och 2013:37. 
16 HaV rapport 2013:10, s. 10. 
17 Lindqvist, I: Nordisk miljörättslig tidsskift 2013:1, s. 40. 
18 Undén 1970, s. 141; Se även NJA 2011 s. 109, stycke 12 HD:s domskäl. 
19 Prop. 1970:20 del B 1, s. 421.  
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Den första egentliga tillståndslagen för vattenverksamhet kom med 1880 års 
vattenverksamhetsförordning, VF. Här gjordes för första gången en avväg-
ning mellan allmänna och enskilda intressen. Förprövning infördes och till-
stånd med villkor utfärdades för vattenverksamhet. För att verksamheten 
skulle vara tillåten fick den enligt 6 § VF inte medföra skada för annan.20 
 
I och med den ökande industrialiseringen och behovet av vattenkraft för 
elförsörjning kom 1918 års vattenlag (1918:523), ÄVL, till. Lagen var ex-
ploateringsinriktad och byggde på ett koncessionssystem med tillstånd som 
hade rättskraft gentemot såväl allmänna, som enskilda intressen. Villkoren i 
tillståndet kunde inte omprövas annat än under stränga förutsättningar eller 
efter lång tid. Resultatet blev en kraftig utbyggnad av vattendragen. Dock 
fanns flera skyddsbestämmelser för motstående intressen, bland annat bo-
ende, näringsliv och naturförhållanden.21 
 
ÄVL skapade osäkerhet om tillståndspliktens omfattning och gränsdrag-
ningsproblem fick till följd att vattenföretag med icke obetydlig omgiv-
ningspåverkan inte alltid tillståndsprövades.22 Med anledning av problemen 
infördes en generell tillståndsplikt när 1983 års vattenlag (1983:291), VL, 
infördes. Utgångspunkten för lagen var att vattenverksamheterna skulle an-
passas till samhällsplaneringen i stort och avvägningar skulle göras mellan 
energipolitiken och sysselsättningen i förhållande till naturvården, kultur-
miljövården och friluftslivet. Vattenverksamheterna fick nu inte strida mot 
planeringssynpunkter eller detaljplan. Företaget fick inte heller ha en oac-
ceptabel inverkan på allmänna intressen och var tvunget att vara samhällse-
konomiskt lönsamt.23 Ännu en nyhet var att alla tillstånd skulle kunna om-
prövas efter viss tid med beaktande av förändringar i omgivningen som in-
träffat efter tillståndet vunnit rättsverkan.24 
 
Femton år senare inordnades de vattenrättsliga reglerna i 11 kap. MB. Till-
ståndsplikten är generell, vilket innebär att det krävs tillstånd utom i de fall 
anmälningsplikt är särskilt föreskrivet. Miljöskydd är fortfarande viktigt, så 
även vattenkvalitet i och med EU-rättens krav.25 

                                                
20 NVV, Fakta 8287, april 2007, s. 22; Se även exempelvis HD:s bedömningar i rättsfallen 
NJA 1892 s. 148, NJA 1892 s. 409, NJA 1894 s. 289 & NJA 1900 s. 478. 
21 NVV, Fakta 8287, april 2007, s. 23. 
22 Se prop. 1981/82:130, s. 294, 339, 342 och 597.  
23 Prop. 1981/82:130, s. 275ff.  
24 Prop. 1981/82:130, s. 42f, 67 och 104ff.  
25 Prop. 1997/98:45 del 2, s. 128.  
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2.3 Förhållandet mellan äldre tillstånd och 
gällande rätt  

Av 24 kap. 1 § MB följer att tillstånd givna enligt MB har rättskraft. Genom 
övergångsbestämmelserna i 2 och 5 §§ lagen (1998:811) om införande av 
miljöbalken, MP, omfattas tillstånd och särskilda rättigheter enligt äldre rätt 
av rättskraften som föreskrivs i MB.26 
 
Ett tillstånd för vattenverksamhet gäller praktiskt taget för evigt om det inte 
uttryckligen är tidsbestämt, vilket det sällan är. Rättskraften gäller gentemot 
envar och medför en grundläggande trygghet för tillståndsinnehavaren mot 
ytterligare miljökrav gällande verksamheten från myndigheter och personer 
i omgivningen.27 Tillståndsinnehavaren förvärvar en form av legitima för-
väntningar avseende tillståndets varaktighet och ska kunna förlita sig på 
tillståndet och dess framtida beständighet.28 
 
Verksamhetsutövaren är dock inte fri från generella krav som följer direkt 
av författning. Av 24 kap. 1 § första stycket, andra meningen MB följer att 
rättskraften omfattar ”frågor som har prövats i domen eller beslutet”. Så till 
vida avgör tillståndsprövningens omfattning även rättskraftens omfattning 
och måste bedömas i varje enskilt fall.29 
 
Det finns undantag från tillståndets rättsliga verkan. Sådana rättskraftsbry-
tande regler innebär att tillsynsmyndigheten kan ompröva eller återkalla 
tillstånd om rekvisiten för ett sådant förfarande är uppfyllda.30 

2.4 Omprövning och återkallelse enligt 24 
kap. MB 

Omprövning av tillstånd eller villkor för en vattenverksamhet på myndig-
hets initiativ sker enligt 24 kap. 5 § MB. Ett sådant förfarande är en ingri-
pande tvångsåtgärd som kan aktualiseras när en verksamhetsutövare inte 
själv har sett till att tillståndet uppfyller miljöbalkens krav eller när en viss 
tid har förflutit. En begränsning av omprövningsmöjligheten återfinns i pa-

                                                
26 För vidare resonemang kring vilka tillstånd och rättigheter som omfattas av bestämmel-
serna, se SOU 2013:69, s. 188-197. 
27 Prop. 1997/98:45 del 2, s. 252f; Ebbesson 2015, s.179f; Michanek & Zetterberg 2012, s. 
389.  
28 Ebbesson 2015, s. 152; Se SOU 2013:59, s. 86; Jfr Prop. 1996/97:176, s. 53. 
29 Prop. 1997/98:45 del 2, s. 252f; Michanek & Zetterberg 2012, s. 391. 
30 Prop. 1997/98:45 del 2, s.252; Michanek & Zetterberg 2012, s 391f; Ebbesson 2015, s. 
179. 
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ragrafens sista stycke och innebär är att resultaten som uppnås inte får leda 
till att verksamheten inte längre kan bedrivas eller att den avsevärt försvåras. 
 
Myndigheten kan även ansöka om att ett vattenrättsligt tillstånd ska återkal-
las enligt 24 kap. 3 § MB. Återkallelse beror oftast på verksamhetsutövarens 
försummelse. Enligt paragrafens första stycke, punkten tre och fyra, kan 
dock ett tillstånd återkallas om det till följd av verksamheten har uppkommit 
någon olägenhet av väsentlig betydelse som inte förutsågs när verksamheten 
tilläts eller om det finns risk för att verksamheten kan medföra skada av 
väsentlig betydelse för hälsa eller miljö.31 
 
Under perioden 2000 till 2010 genomfördes i snitt fyra myndighetsinitie-
rande omprövningar per år. Under nämnda period omprövades totalt 64 av 
de 3266 tillstånd för vattenverksamhet som meddelats enligt ÄVL. Enligt 
VVU skulle en omprövning av befintliga tillstånd ta ungefär 800 år att ge-
nomföra i nuvarande takt. Även vid en ökning till 15 omprövningar per år 
skulle det ta ungefär 200 år. 32  

2.5 Nyprövningsförfarandet 

Utredningen anser att reglerna för omprövning och återkallelse är för kom-
plicerade för att kunna modernisera särskilda rättigheter och tillstånd enligt 
VF, ÄVL och VL, varför dessa föreslås bli föremål för ny tillståndspröv-
ning.33 
 
Avsikten med nyprövningen är att samtliga vattenverksamheter ska drivas 
på ett sådant sätt som gällande rätt kräver och på så sätt ge MB den miljöpo-
litiska effekt som var avsedd vid ikraftträdandet. Dock konstateras att viss 
avgränsning måste göras för att ett samhällsekonomiskt och effektivt regel-
system ska uppnås. Därför menar utredningen att ett regelverk där samtliga 
verksamheter ges en generell skyldighet inom viss tid att ansöka om ny 
prövning, inte är lämpligt. I stället föreslås att länsstyrelsen ges rätt att före-
lägga verksamheter att söka nytt tillstånd. På så sätt kan prioritering ske 
utifrån bland annat den påverkan verksamheten har på sin omgivning och 
hur viktig verksamheten är för landets energiproduktion. Förslaget kombine-
ras även med en bortre tidsgräns för när berörda verksamhetsutövare senast 
ska ha ansökt om tillstånd.34 
 

                                                
31 Bengtsson m.fl. via Zeteo, Kommentar till MB 24 kap. 3 §. 
32 SOU 2014:35, s. 271; SOU 2009:42, s. 94, 65 och 169. 
33 SOU 2013:69, s. 210f. 
34 SOU 2013:69, s. 221. 
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Prioriteringsgrunderna ska tas fram av myndigheter på nationell nivå. Inled-
ningsvis ska vattenverksamheter som medför uppenbart stora skador och 
olägenheter på viktiga allmänna intressen prioriteras.35  
 
Den nya prövningen kommer enligt utredningen, i de flesta fall, leda till 
skärpta villkor i förhållande till den gamla rättigheten eller tillståndet, som 
inte är så ingripande att verksamheten inte längre kan bedrivas eller avsevärt 
försvåras. Utredningen menar att konsekvenserna kommer bli desamma som 
vid en omprövning enligt 24 kap. 5 § MB.36 
 
I undantagsfall kan den nya prövningen enligt utredningen leda till att till-
stånd inte lämnas eller att tillstånd lämnas men med så stränga villkor att 
verksamheten inte längre kan bedrivas eller avsevärt försvåras. I praktiken 
blir det fråga om återkallelse av det gamla tillståndet, precis som enligt 24 
kap. 3 § MB.37 

2.6 Ersättningsrätt 

VVU konstaterar att nyprövningsförfarandet möjliggör för prövningsmyn-
digheten att meddela beslut som innebär rådighetsinskränkningar för till-
ståndsinnehavaren, varför ersättningsrätt kan komma i fråga.38 

2.6.1 Grundlag 

Egendomsskyddet och den grundlagsfästa rätten till ersättning vid inskränk-
ningar i användning av mark eller byggnad regleras i 2 kap. 15 § RF. Ut-
gångspunkten i bestämmelsen är att den enskilde är fri att råda över sin fasta 
egendom på önskat sätt. Det allmänna har endast rätt att ta sådan egendom i 
anspråk eller inskränka den enskildes möjligheter att fritt bestämma över 
den under de förutsättningar som anges i bestämmelsen. 

Rådighetsinskränkningar är i grundlagens bemärkelse när det allmänna, utan 
att ta egendomen i anspråk, hindrar en viss användning av densamma. Ex-
empel på detta är att myndighet genom förbud och förelägganden, eller ge-
nom att uppställa krav på tillstånd, förhindrar viss verksamhet. Även åter-
kallelse av tillstånd eller att förena tillstånd med villkor som hindrar en viss 
användning anses som rådighetsinskränkningar. Ny lagstiftning som be-

                                                
35 SOU 2013:69, s. 223. 
36 SOU 2013:69, s. 265f. 
37 SOU 2013:69, s. 266f.  
38 SOU 2013:69, s. 265. 
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gränsar eller upphäver lagakraftvunna tillstånd att använda mark eller bygg-
nad på visst sätt borde också innebära rådighetsinskränkning.39 

Huvudregeln är, enligt paragrafens andra stycke, att ersättning ska lämnas 
till den enskilde när det allmänna inskränker användningen av dennes mark 
eller byggnad. Emellertid följer det motsatta när rådighetsinskränkningen 
sker av hälsoskydds-, miljöskydds- eller säkerhetsskäl, enligt tredje stycket. 
I fråga om sådana rådighetsinskränkningar gäller i stället vad som stadgas i 
lag. Därför är lagstiftaren enligt grundlag fri att i varje enskilt fall avgöra 
om ersättning ska lämnas och vilka förutsättningar som då ska vara upp-
fyllda.40  

Med rådighetsinskränkningar av hälsoskydds-, miljöskydds- eller säkerhets-
skäl avses bland annat inskränkningar i förorenade eller annan miljöfarlig 
verksamhet och inskränkningar som syftar till att skydda eller bevara visst 
område.41 

Emellertid måste grundläggande principer fortfarande följas. Principer som 
är av betydelse är proportionalitetsprincipen, rättssäkerhetsprincipen, försik-
tighetsprincipen och principen om att förorenaren betalar, principen om la-
genlighet samt skadeståndsrättsliga principer.42 

2.6.2 Ersättningsrätt vid omprövning och 
återkallelse enligt MB 

Vid fall av rådighetsinskränkningar på grund av miljöskyddsskäl gäller end-
ast ersättningsrätt när den är uttryckligen föreskriven. I MB regleras dessa 
frågor uttömmande i 31 kap. och av speciellt intresse för vattenverksamhet 
är 20 och 22 §§.  
 
Ett omprövningsbeslut kan medföra en inskränkning av tillståndshavarens 
verksamhet eller öka dennes kostnader i olika avseenden. Detta innebär att 
verksamhetsutövaren berövas möjligheten att kunna planera sin verksamhet 
på grundval av ett tidigare tillståndsbeslut. Av rättssäkerhetsskäl har till-
ståndsinnehavaren därför rätt till viss ersättning enligt 31 kap. 20 § MB.43 
 
Grundregeln är att förlust av vatten, fallhöjd eller en inskränkning i rätten att 
reglera vattnets fallhöjd ska ersättas. Tillståndsinnehavaren får dock tåla en 

                                                
39 Prop. 2009/10:80, s. 164f. 
40 Prop. 2009/10:80, s. 164. 
41 SOU 2013:59, s. 55f. 
42 SOU 2013:69, s. 62-69. 
43 Bengtsson m.fl. via Zeteo, Kommentar till MB 31 kap 20 §. 



 15 

viss produktionsförlust. Enligt 31 kap. 22 § första stycket, punkten ett, MB 
får tillståndsinnehavaren till ett vattenkraftverk tåla mellan en femtedel och 
en tjugondels förlust av den oreglerade vattenkraftens produktionsvärde.44 
 
Vad gäller omprövning av tillstånd meddelade innan VL:s ikraftträdande 
gäller särskilda ersättningsregler enligt 39 § första stycket, punkten två MP. 
Bestämmelsen stadgar att tillståndsinnehavaren är skyldig att, utan ersätt-
ning, tåla en produktionsförlust om högst en tjugondel av den sammanlagda 
förlusten med beaktande av vad tillståndsinnehavaren avstått enligt äldre rätt 
och nuvarande reglering.45 
 
Begränsningsbestämmelserna härstammar från VL. Motiven är att när om-
prövning sker till förmån för allmänna intressen kan inte principen om full 
ersättning åt tillståndsinnehavaren tillämpas under alla omständigheter. Såd-
ana utgifter skulle göra det svårt för det allmänna att tillvarata sina intressen. 
Därutöver är många vattenföretag mycket vinstgivande och bör därför stå 
för en del av förlusten.46 
 
Återkallelse av tillstånd beror oftast på tillståndsinnehavarens försummelse. 
Ersättning lämnas inte för skador till följd av att tillståndet återkallas i något 
av fallen i 24 kap. 3 § MB, inte ens om tillståndsinnehavaren är fri från 
skuld.47 

2.6.3 Utredningens förslag 

VVU konstaterar att ingreppen kommer vara sådana rådighetsinskränkning-
ar som är motiverade av miljöskyddsskäl. Således handlar det om sådana 
rådighetsinskränkningar som enligt 2 kap. 15 § tredje stycket RF är undan-
tagna den grundlagsskyddade ersättningsrätten i andra stycket. Emellertid 
måste grundläggande principer om rätt till ersättning vid rådighetsinskränk-
ningar ändå beaktas. Lagstiftaren kan vid en intresseavvägning finna att det 
med hänsyn till arten av det allmänna intresset som skyddas och ingreppets 
effekter för den enskilde inte framstår som proportionerligt att den enskilde 
ska bära kostnaderna själv.48 
 
I utredningens delbetänkande framförs att de inskränkningarna som kommer 
avse skärpta villkor i förhållande till det gamla tillståndet, som inte är så 
ingripande att verksamheten inte längre kan bedrivas eller avsevärt försvå-
                                                
44 Bengtsson m.fl. via Zeteo, Kommentar till MB 31 kap 22 §; NVV Handbok 2008:5, s 
107f. 
45 NVV handbok 2008:5, s. 107f. 
46 Prop. 1981/82:130 s. 115ff; Bengtsson 1991, s. 175ff och 282f.  
47 Bengtsson m.fl. via Zeteo, Kommentar till MB 24 kap. 3 §. 
48 SOU 2013:69, s. 265. 
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ras, kan likställas med konsekvenserna för omprövning enligt 24 kap. 5 § 
MB och att det kan finnas legitima förväntningar att sådan ersättning ska 
utgå om villkoren skärps.49 
 
Vidare konstateras att meningen med förslaget om ny prövning är tänkt att 
träffa de vattenverksamheter som har negativ inverkan på miljön. Emellertid 
är det inte säkert att alla verksamheterna kan anses ge upphov till skada eller 
olägenhet av ”väsentlig betydelse” för miljön, som rättsföljden återkallelse 
kräver enligt 24 kap. 3 § första stycket, punkten tre och fyra. Detta föranle-
der att återkallelsen är en ingripande inskränkning av den enskildes rätt som 
inte vägs upp av ett tillräckligt tungt allmänintresse. En sådan situation an-
ses föranleda ersättningsrätt.50 
 
Framför allt verksamheter med tillstånd enligt ÄVL kommer träffas av för-
slaget eftersom 1900-talets politiska vilja var att exploatera vattenkraften i 
Sverige. Verksamheterna uppmuntrades av staten, och kan nu sanktioneras 
av densamma. Enligt utredningen föranleder det en befogad ersättningsrätt. 
Däremot anser utredningen att sådana verksamheter som bedrivs med till-
stånd eller särskilda rättigheter som givits innan ÄVL och är mer än hundra 
år gamla inte kan förvänta sig att få bedriva sin verksamhet oinskränkt i evig 
tid. De kan således inte göra anspråk på ersättning av samhället om verk-
samheten inskränks eller måste upphöra om den inte uppfyller gällande mil-
jökrav.51 
 
Utredningen föreslår i delbetänkandet att en ersättningsbestämmelse som 
ger innehavare av tillstånd till vattenverksamhet rätt till ersättning, om den 
nya tillståndsprövningen innebär att det allmänna inskränker den tidigare 
medgivna användningen av mark eller byggnad så att pågående markan-
vändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras eller upphör. 
Ersättning kommer endast betalas om det vid en avvägning mellan det all-
männas och enskildes intressen inte framstår som rimligt att den enskilde 
själv får bära kostnaderna för ingreppet. Bestämmelsen gäller både tillstånd 
och särskilda rättigheter. Ersättningsbestämmelsen ska endast gälla i 10 år 
från ikraftträdandet och därefter upphävas. Anledningen till upphävandet är 
att utredningen bedömer att verksamhetsutövare efter tio år har fått tillräck-
lig tid att anpassa sig till reglerna.52 
 
I slutbetänkandet framför utredningen även att ersättningsreglerna i 31 kap. 
20 och 22 §§ MB inte överensstämmer med grundläggande principer för 

                                                
49 SOU 2013:69, s. 265f. 
50 SOU 2013:69, s. 268. 
51 SOU 2013:69, s. 268f.  
52 SOU 2013:69, s. 272f. 
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ersättning vid rådighetsinskränkningar. Utredningen vill att det klargörs att 
det är tillståndsinnehavaren som ska stå för kostnaderna vid omprövning, 
varför förslaget innebär att ersättningsrätten tas bort. Av hänsyn till verk-
samhetsutövare ska dock ersättning kunna utgå under en femårig över-
gångsperiod.53 
 
Vidare konstateras i slutbetänkandet att den föreslagna ersättningsbestäm-
melsen vid nyprövning som framförts i delbetänkandet, i och för sig stäm-
mer överens med rådande principer för ersättningsrätt vid rådighetsin-
skränkningar, men däremot inte med ersättningsbestämmelserna som gäller 
vid omprövning. Utredningen menar att det under övergångstiden, som er-
sättningsbestämmelserna för omprövning fortsatt behöver gälla, kommer 
finnas en mera generös rätt till ersättning om verksamheten omprövas än om 
den nyprövas. Grunden för och omfattningen av de rådighetsinskränkningar 
som kan uppstå till följd av en ny prövning kommer emellertid kunna vara 
samma som vid omprövning. Med anledning därav föreslås att nyprövnings-
förfarandet förenas med en övergångsbestämmelse med innebörd att beslut 
till följd av nyprövning kan börja gälla som tidigast tio år efter ikraftträdan-
det, i stället för den tidigare föreslagna ersättningsbestämmelsen.54 

                                                
53 SOU 2014:35, s. 302f och 305f. 
54 SOU 2014:35, s. 302f och 315ff. 
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3 Egendomsskyddet i EKMR 

3.1 Tillämplighet – egendomsbegreppet 

Egendomsskyddet i art 1. TP 1 EKMR har kommit att tolkas vidsträckt.55 
Europadomstolen har i flera domar utvecklat egendomsbegreppet till att 
omfatta ekonomiska rättigheter som följer av bland annat verksamhetstill-
stånd utfärdade av myndighet.56 Exempelvis kan fallet Tre Traktörer mot 
Sverige nämnas. Europadomstolen konstaterade att myndighets beslut om 
att återkalla en restaurangs utskänkningstillstånd utgjorde ett ingrepp i den 
enskildes egendomsskydd eftersom tillståndet var en grundläggande förut-
sättning för att de ekonomiska intressen som var förenade med verksamhet-
en skulle kunna realiseras.57 
 
Emellertid har domstolen i senare fall även uttalat att den drabbade ska ha 
vissa legitima förväntningar på att få bedriva sin verksamhet för ett intrång i 
egendomsskyddet ska anses föreligga.58 Om tillståndet har upphört eller om 
tillståndshavaren inte uppfyller tillståndets villkor är det därför tveksamt om 
ett intrång i befintlig verksamhet utgör ingrepp i egendomsskyddet.59 
 
Ytterligare ska nämnas begreppet ”ingrepp i det allmännas intresse”. In-
grepp som motiveras med hälso- och miljöintressen har som regel accepte-
rats av Europadomstolen som sådana ingrepp genomförda i allmänhetens 
intresse.60 

3.2 Ingrepp i egendomsskyddet 

Ingrepp i egendomsskyddet kan delas in i två olika kategorier, egendomsbe-
rövande eller rådighetsinskränkning. De båda kommer redogöras för var för 
sig, men det ska understrykas att gränserna mellan de olika ingreppstyperna 
har ansetts bli allt mer oklar.61 

                                                
55 Coban 2004, s. 145 och 161; Nordin & Pettersson, I: Europarättslig tidskrift 2008:4, s. 
1019. 
56 Fredin v. Sweden, ECHR 1991-02-18, para. 40; Tre Traktörer v. Sweden, ECHR 1989-
07-07, para. 53; Rosenzweig och Bonded Warehouses Ltd v. Poland, ECHR 2005-07-28, 
para. 49. 
57 Tre Traktörer v. Sweden, para. 53. 
58 Pine Valley and Others v. Ireland, ECHR 1991-11-29, para 51.  
59 Cameron 2014, s. 145; Europarättslig tidskrift 2008:4, s. 1020ff. 
60 Åhman 2000, s. 333; Cameron 2014, s. 148. 
61 Coban 2004, s. 172.  
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3.2.1 Egendomsberövande 

I första stycket art. 1 TP 1 EKMR regleras vad som definieras som egen-
domsberövande. Innebörden av begreppet är, något förenklat, att den en-
skilde både förlorar besittningen och ägandet till förmån för någon annan. 
Egendomsberövanden kan ske på olika sätt, exempelvis genom expropriat-
ion och nationaliseringar.62 
 
Av intresse vid ingrepp i vattenrättsliga tillstånd är emellertid så kallade de 
facto-berövanden, vilka inte förutsätter någon äganderättsövergång.63 Rätts-
figuren har sin grund i målet Sporring och Lönneroth mot Sverige64 där 
Europadomstolen uttalade att domstolen, vid en bedömning av hur ett in-
trång i egendomsskyddet ska kategoriseras ”must look behind the ap-
pearances of the situation and investigate the realities of the situation com-
plained of”65. Europadomstolen har i senare fall, utifrån denna formulering, 
ansett att ett egendomsskyddsintrång utgjort de facto-berövande eftersom 
klaganden till följd av intrånget under lång tid varken kunnat bruka, sälja, 
testamentera, ge bort eller beträda sin egen egendom.66 Europadomstolen 
verkar se till klagandens mycket inskränkta dispositionsmöjligheter trots att 
äganderätten till egendomen formellt sett aldrig övergick till det allmänna. 
Dock ska nämnas att ingrepp i befintliga tillstånd i regel klassificerats av 
Europadomstolen som rådighetsinskränkning.67 

3.2.2 Rådighetsinskränkning 

I andra stycket art. 1 TP 1 EKMR regleras så kallade rådighetsinskränk-
ningar, vilka Europadomstolen gett ett vidsträckt tillämpningsområde.68 
 
Målet Fredin mot Sverige gällde återkallandet av ett tillstånd till att bedriva 
grustäkt. Tillståndet hade meddelats 1963 enligt den dåvarande naturskydds-
lagen (1952:688). Den 1 juli 1973 infördes i 18 § naturvårdslagen 
(1964:822) en möjlighet för länsstyrelsen att återkalla tillstånd till täktverk-
samhet, tio år efter det att lagändringen trädde i kraft. År 1984 fattades be-
slut om återkallelse av Fredins tillstånd. Europadomstolen lade i målet sär-
skild vikt vid att egendomen i fråga, en fastighet, inte förlorat all menings-

                                                
62 Åhman 2000, s. 246, 250ff. 
63 Cameron 2014, s. 146; Danelius 2015, s. 594f. 
64 Sporring and Lönneroth v. Sweden, ECHR 1982-09-23. 
65 Sporrong and Lönneroth v. Sweden, para. 63. 
66 Papamichalopoulos and Others v. Greece, ECHR 1993-06-24, para. 43.  
67 Danelius 2015, s. 594f; Jfr Coban 2004, s. 176. 
68 Coban 2004, s. 180. 



 20 

full användning till följd av intrånget, varför ingreppet kom att klassificeras 
som rådighetsinskränkning.69 
 
I målet Capital Bank AD mot Bulgarien70 menade Europadomstolen att ett 
tillstånd att bedriva bankverksamhet visserligen kunde utgöra ”egendom” 
och att detta i det enskilda fallet berövats den enskilde, men att statens åter-
kallande av tillståndet skulle betraktas som en rådighetsinskränkning. Detta 
då återkallandet var en grundläggande förutsättning för att staten skulle 
kunna utöva kontroll över landets bankindustri och därigenom garantera 
dess stabilitet.71 
 
Slutligen ska även det ovan nämnda fallet Tre Traktörer nämnas. Målet 
gällde indragning av ett utskänkningstillstånd. Europadomstolen menade att 
den klagande, trots att verksamheten inte längre kunde bedrivas, behöll 
vissa ekonomiska intressen i och med uthyrningen av lokalen samt ägande-
rätten över den däri befintliga lösa egendomen. Ingen större hänsyn tillmät-
tes de ekonomiska effekterna för verksamheten och ingreppet ansågs inne-
bära rådighetsinskränkning.72 

3.3 Ersättningsrätt 

Av art. 1 TP 1 EKMR följer ingen direkt ersättningsrätt. Ersättningsrätten 
och förutsättningarna för denna har växt fram genom Europadomstolens 
praxis. Rätten har visat sig bero på vilken typ av de ovanstående beskrivna 
ingreppen som är aktuella i det enskilda fallet. 
 
Enligt bland annat målen Sporrong och Lönneroth och James m.fl. mot För-
enade Kungariket har Europadomstolen konstaterat att en proportionalitets-
bedömning mellan det allmännas och enskildas intresse måste göras vid ett 
intrång i egendomsskyddet. Proportionalitetsbedömningen ska göras oavsett 
om det är fråga om egendomsberövande eller rådighetsinskränkning. I denna 
proportionalitetsbedömning ingår rätten till ersättning.73 

3.3.1 Ersättningsrätt vid egendomsberövande 

Europadomstolen har uttryckt att ersättning vid egendomsberövanden är 
mer eller mindre garanterad. Vid upprepade tillfällen har domstolen betonat 

                                                
69 Fredin v. Sweden, ECHR 1991-02-18, para. 45 och 46. 
70 Capital Bank AD v. Bulgaria, ECHR 2005-11-24. 
71 Capital Bank AD v. Bulgaria, para. 126 och 131.  
72 Tre Traktörer Aktiebolag v. Sweden, para. 55. 
73 Danelius 2015, s. 58, 581, 595. 
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att ett ersättningsfritt egendomsberövande endast kan anses acceptabelt un-
der exceptionella omständigheter.74 

3.3.2 Ersättningsrätt vid rådighetsinskränkning 

Vid rådighetsinskränkning finns inte samma garanti till ersättning som vid 
egendomsberövande. Ersättning är i dessa fall snarare ett undantag. Emeller-
tid kan inskränkningarna anses så betungande att förenligheten med artikeln 
kan ifrågasättas. Proportionalitetsprincipen gäller alltjämt, varför ersättning 
kan utgå om ingreppet anses oproportionerligt betungande för den enskilde. 
Det krävs dock att ekonomisk förlust för den enskilde har uppstått för att 
ersättning ska vara möjligt. Europadomstolen gör alltid en in casu-
bedömning av proportionaliteten i det enskilda fallet, varför ersättningsrät-
ten kan förbli något oförutsägbar.75 Emellertid kan vissa generella faktorer 
utläsas av Europadomstolens praxis. 
 
Den enskildas legitima förväntningar har speciellt betydelse vid en bedöm-
ning om ersättningsrätt föreligger. I fallet Ásmundsson mot Island76 hade 
klaganden på grund av en allvarlig skada genom en olycka på ett fiskefartyg 
varit berättigad invalidpension. Ásmundsson lyckades hitta nytt arbete, vil-
ket inte påverkade rätten till invalidpensionen. Lagstiftningen ändrades 
emellertid senare så att invaliditeten inte längre skulle bedömas i relation till 
det arbete klaganden tidigare utfört, utan möjligheterna till arbete över hu-
vud taget. Utbetalningen upphörde därför. Ásmundsson hade länge betalat 
in premier till pensionssystemet och uppburit pensionen i 20 år. Europa-
domstolen ansåg att klaganden hade legitima förväntningar att få behålla sin 
invalidpension, varför ingreppet ansågs oproportionerligt.77 
 
I fallet Fredin hade klaganden gjort investeringar i sin grustäktsverksamhet, 
trots vetskapen om att befintlig lagstiftning gav behörig myndighet rätt att 
återkalla tillstånd utan att ersättningsrätt förelåg. Myndigheten hade inte 
heller gett några garantier för fortsatt drift. Därför ansåg Europadomstolen 
att klaganden inte kunde anses ha några legitima förväntningar på att fort-
sätta driften under en lång tid framöver. Återkallandet av tillståndet grun-
dade därför ingen ersättningsrätt.78 
 

                                                
74 Lithgow and Others v. The United Kingdom, ECHR 1986-07-08, para 120; Se även Ja-
mes and Others v. The United Kingdom, ECHR 1986-02-21, para. 54. 
75 Åhman 2000, s. 375 och 378; Danelius 2015, s. 595. 
76 Ásmundsson v. Iceland, ECHR 2004-10-12. 
77 Ásmundsson v. Iceland, para. 44; Jfr även Stretch v. The United Kingdom, ECHR 2003-
12-03, para 40. 
78 Fredin v. Sweden, para. 54. 
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Europadomstolen lägger även viss vikt vid om klaganden getts tid att an-
passa verksamheten till följd av ingreppet. Om tid ges kan de ekonomiska 
olägenheterna som ingreppet medför minimeras.79 
 
Det ska noteras att Europadomstolen inte uttalat sig om var gränsen går för 
hur lång tid som generellt krävs för att ny lagstiftning, exempelvis möjlig-
heten att återkalla ett miljötillstånd, ska anses vara förutsägbar. Dock har 
domstolen i fallet Fredin funnit en övergångsperiod på 10 år som förutsäg-
bar och proportionerlig.80 

3.4 Margin of Appreciation   

De nationella organen har tillerkänts en vid bedömningsmarginal vid be-
dömningen av om ett ingrepp vidtas i ”det allmännas intresse”. Detta har 
motiverats utifrån de nationella organens exklusiva kunskap om deras re-
spektive samhällen med tillhörande behov.81 Bedömningsmarginalen verkar 
även gälla då Europadomstolen allmänt granskar ett ingrepps proport-
ionalitet. I målet Fredin uttryckte domstolen att de nationella organen ”en-
joys a wide margin of appreciation with regard both to choosing the means 
of enforcement and to ascertaining whether the consequences of enforce-
ment are justified in the general interest for the purpose of achieving the 
object of the law in question”.82 
 
I sammanhanget ska även fallet Chapman mot Storbritannien83 nämnas. Må-
let gällde huruvida ett förbud, grundat på miljöskäl, mot att uppställa hus-
vagnar på viss mark var konventionsstridigt. Europadomstolen menade att 
den endast ska förklara en åtgärd konventionsstridig om den uppenbart går 
utöver de nationella organens bedömningsmarginal.84 
 
 

                                                
79 Fredin v. Swden, para 54; Van Marle and Others v. The Netherlands, ECHR 1986-06-26, 
para 43.  
80 Fredin v. Sweden, para. 54. 
81 James and Others v. The United Kingdom, para 46. 
82 Fredin v. Sweden, para. 51; Se även Danelius 2015, s. 56f och Tre Traktörer Aktiebolag 
v. Sweden, para. 62. 
83 Chapman v. The United Kingdom, ECHR 2001-01-18. 
84 Chapman v. The United Kingdom, para. 92. 
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4 Avslutande analys och 
slutsatser 

4.1 Inledning 

Uppsatsen inleddes med att konstatera att rättsliga åtgärder faktiskt behöver 
vidtas för att modernisera äldre rättigheter och tillstånd, vilket även tydligt 
visas vid vid genomgång av äldre och gällande rätt. Nuvarande ompröv-
nings- och återkallelsebestämmelser är inte tillräckliga. Nyprövningen 
kommer emellertid innebära förhållandevis drastiska konsekvenser, speciellt 
för verksamheter som bedrivs med stöd av särskilda rättigheter och med 
tillstånd enligt VF och ÄVL. Analysen kommer på ett systematiskt sätt be-
handla vilka rättsföljder VVU:s förslag kommer leda till i praktiken för en-
skilda verksamhetsutövare, samt hur förslaget förhåller sig till egendoms-
skyddet i EKMR. 

4.2 Konsekvenser för enskilda 
verksamhetsutövare 

Det kan konstateras att verksamheter som bedrivs med stöd av särskilda 
rättigheter eller tillstånd givna enligt äldre rätt aldrig har behövt tänka på 
miljön ur ett modernt perspektiv, eftersom deras rättigheter och tillstånd har 
fortlöpt i och med övergångsbestämmelserna om rättskraft. En nyprövning 
tränger igenom rättskraften på ett helt nytt sätt och åtgärder kan vidtas som 
aldrig förr har varit möjliga. Myndigheten får dessutom ett starkt övertag 
eftersom den får bestämma vilka verksamheter som ska prövas och när. 
 
Verksamheter som bedrivs med rättigheter från en tid då tillståndsprövning 
inte ens tillämpades, eller med tillstånd enligt VF, kommer drabbas hårdast 
av nyprövningen. Antingen kommer rättigheten eller tillståndet upphävas, 
eller så kommer villkoren som ställs vara så strikta att verksamheten inte 
längre kan bedrivas. En sådan verksamhets överlevnadsmöjligheter blir för-
hållandevis små. 
 
Verksamheter som bedrivs med tillstånd meddelade enligt ÄVL har en 
chans att överleva den nya prövningen, men klart står att striktare villkor 
kommer vara ett faktum. ÄVL och MB skiljer sig mycket åt. Medan ÄVL 
var exploateringsinriktad och riktade in sig på att utnyttja Sveriges alla vat-
tendrag för att skapa förnybar energi, är MB i stället inriktad på vattenmil-
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jöns kvalitet. Striktare villkor, ibland så strikta att verksamheten inte kan 
fortlöpa, kommer vara ett faktum för att tillstånd givna enligt ÄVL ska 
kunna följa moderna miljökrav.  
 
VL är endast en förupplaga till 11 kap. MB, varför tillstånd givna enligt 
denna dels inte kommer vara prioriterade att nyprövas dels inte vara i risk-
zonen för mycket striktare villkor. 

4.3 Nyprövningsförfarandet i förhållande 
till egendomsskyddet i EKMR 

VVU har i utredningen konstaterat att de rättsföljder som nyprövningsförfa-
randet leder till innebär rådighetsinskränkningar i den svenska grundlagens 
mening. Även Europadomstolen har konstaterat, bland annat i fallet Tre 
Traktörer, att tillstånd från myndighet att bedriva ekonomisk verksamhet 
omfattas av egendomsskyddet i EKMR. 
 
Visserligen krävs vissa legitima förväntningar att fortsatt få bedriva en verk-
samhet för att rådighetsinskränkning ska anses föreligga. Därför finns en 
risk att vattenverksamheter som bedrivs med stöd av särskilda rättigheter 
samt möjligtvis verksamheter som drivs med tillstånd givna med stöd av 
VF, kan hamna utanför egendomsskyddet. Rättigheterna är mer än hundra år 
gamla och verksamhetsutövare kan inte förvänta sig att kunna bedriva verk-
samheten på samma sätt för evigt. Emellertid anses de omfattas av över-
gångsbestämmelserna om rättskraft i 2 och 5 §§ MP, precis som tillstånd 
enligt ÄVL och VL, varför de legitima förväntningarna ändå bör anses före-
ligga, och då även tillstånden omfattas av egendomsskyddet.  
 
I och för sig föreslås att dom eller beslut som nyprövningen leder till inte 
ska börja gälla förrän tio år efter ikraftträdandet. I målet Fredin framförde 
Europadomstolen att tio år är en tillräcklig lång period att förbereda en verk-
samhet inför de konsekvenser som en lagändring kommer leda till. Domsto-
len har flera gånger behandlat förhållandet mellan ny lagstiftning och rätts-
kraftiga tillstånd och egendomsskyddet verkar inte vara särskilt långtgående 
i dessa avseenden. 
 
Dessutom finns undantaget ”ingrepp i det allmännas intresse” där Europa-
domstolen har tillerkänt de nationella organen en vid bedömningsmarginal. 
Domstolen har dessutom som regel accepterat ingrepp som motiverats av 
miljöintressen, som ingrepp genomförda i allmänhetens intresse. Syftet med 
VVU och nyprövningsförfarandet är att förbättra vattenmiljöer och värna 
om ekologiskt mångfald, vilket får anses omfattas av miljöintressen. Ny-
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prövningsförfarandet får därför anses som ett sådant förfarande som kan 
bryta igenom egendomsskyddet. 

4.4 Ersättningsrätten i förhållande till 
egendomsskyddet i EKMR 

Rådighetsinskränkningarna som nyprövningen innebär är undantagna den 
grundlagsfästa ersättningsrätten eftersom inskränkningarna sker på grund av 
miljöskyddsskäl. VVU menar dessutom att nuvarande ersättningsrätt vid 
omprövning inte är befogad utifrån grundläggande principer. Frågan som 
återstår är hur denna föreslagna, restriktiva ersättningsrätt, förhåller sig till 
egendomsskyddet i EKMR. 
 
Oavsett om ingreppen kan antas falla under undantaget ”ingrepp i det all-
männas intresse” ska en bedömning mellan allmänna och enskilda intressen 
göras, och proportionalitet ska alltid iakttas. Någon direkt ersättningsrätt 
tillerkänns inte av bestämmelsen i art. 1 TP 1 EKMR, men i proportional-
itetsbedömningen blir ersättningsrätten aktuell. Även om nyprövningsförfa-
randet får anses omfattas av undantaget bör ersättning ändå beaktas vid en 
sådan proportionalitetsbedömning. 
 
Vid bedömningen är det viktigt att avgöra om inskränkningarna ska anses 
som egendomsberövande eller rådighetsinskränkning, även om gränsdrag-
ningen mellan dem är förhållandevis vag. Klart står att det inte är fråga om 
någon äganderättsövergång som vid expropriation och nationaliseringar. 
VVU har valt att använda begreppet rådighetsinskränkning, men en diskuss-
ion kan ändå vara av intresse på grund av de facto-berövanden som beskri-
vits ovan. Här bör också vissa skillnader mellan verksamheter som bedrivs 
med särskilda rättigheter samt tillstånd givna enligt VF och sådana som bed-
rivs med tillstånd givna enligt ÄVL och VL uppmärksammas. De först-
nämnda verksamheterna kommer i de flesta fall förlora sina tillstånd, varför 
deras vattenverksamhet kommer bli oanvändbar. Fråga blir om egendoms-
skyddsintrånget blir så ingripande att egendomen inte kan brukas, säljas, 
testamenteras, ges bort eller beträdas, som enligt Europadomstolen har an-
setts som de facto-berövande. Viss risk finns säkert, men det är ganska lång-
sökt att klassificera ingreppen som egendomsberövanden, oavsett om rätts-
följden blir återkallelse eller striktare villkor. 
 
Ersättningsrätt vid rådighetsinskränkningar i det allmännas intresse verkar 
enligt Europadomstolen endast vara möjlig i undantagsfall, precis som en-
ligt RF. I och för sig kan omständigheterna i det enskilda fallet avgöra om 
ersättningsrätt föreligger eller inte. Emellertid kan ändå den restriktiva er-
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sättningsrätt som har föreslagits, dels för omprövning dels för nyprövning, 
diskuteras i förhållande till de generella faktorer som kan utläsas från Euro-
padomstolens praxis.  
 
Den mest avgörande faktorn är även i ersättningsfallet vilka legitima för-
väntningar till ersättning verksamhetsutövaren kan ha. Här bör liknande 
resonemang föras om att de verksamheter som bedrivs med stöd av särskilda 
rättigheter eller tillstånd enligt VF bör ha relativt små möjligheter att åbe-
ropa legitima förväntningar för ersättning. Eftersom rättsföljden, i de flesta 
fall, i praktiken kommer bli återkallelse av tillståndet, finns inte en gällande 
ersättningsrätt, inte ens om verksamhetsutövaren är fri från skuld, som kan 
grunda legitima förväntningar.  
 
Här bör även nämnas att förslaget i delbetänkandet kan framstå som förhål-
landevis oklart. Där föreslogs en ersättningsbestämmelse för just sådana fall 
där verksamheterna inte längre kunde fortlöpa. I och för sig ansågs i delbe-
tänkandet att ingrepp av sådana tillstånd skulle vara en ingripande inskränk-
ning i den enskildes rätt, varför ersättning borde vara berättigad. I förhål-
lande till gällande rätt och Europadomstolens praxis om legitima förvänt-
ningar bör emellertid sådana situationer föranleda det motsatta. 
 
En annan bedömning kan bli aktuell vid ny prövning av tillstånd givna en-
ligt ÄVL. Rättsföljden kommer här i stället bli striktare villkor, men inte så 
strikta att verksamheten inte längre kan bedrivas. Denna rättsföljd kan jäm-
föras med konsekvenserna vid omprövning. Eftersom gällande rätt, oavsett 
om det anses att den inte stämmer överens med vissa grundläggande princi-
per, föranleder en ersättningsrätt kan vissa legitima förväntningar finnas i 
dessa fall.  
 
Utredningen har valt att lösa detta med en övergångsbestämmelse. Europa-
domstolen har ansett att om tid ges för anpassning till den nya lagen kan 
behovet av ersättningsrätt minimeras. Dessutom har tio år ansetts som rimlig 
tid. 
 
Här bör delbetänkandets förslag återigen nämnas. Det skulle nog kunna an-
ses som oproportionerligt att myndigheterna genom prioriteringsgrunder och 
förelägganden skulle avgöra vilka tillstånd som skulle nyprövas inom den 
tioårsperiod som skulle medföra ersättning vid förfarandet.  
 
Europadomstolen har uttalat att det krävs en ekonomisk förlust för att er-
sättningsrätt ska vara proportionerligt. I och med övergångsperioden kan 
verksamhetsutövaren inse risken med att göra investeringar under den tiden 
och undvika större förluster. Samtidigt måste det bli förhållandevis oförut-
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sägbart att myndigheterna ska bestämma vilka verksamheter som ska prövas 
och när. Nyprövningen behöver inte resultera i att verksamheten inte kan 
fortlöpa. Om då verksamhetsutövarna avstår från att göra investeringar un-
der den tid den lever ovetandes om resultatet av en nyprövning, kanske det i 
stället leder till att verksamheten gör ekonomisk förlust på grund av att de 
inte investerat tidigare, även om verksamheten kan fortlöpa. Det blir som en 
ond cirkel där verksamhetsutövaren får stå risken för ekonomiska konse-
kvenser, oavsett resultatet av nyprövningen. Emellertid kan detta argument 
anses något långsökt vid en avvägning mellan allmänna och enskilda intres-
sen. Dessutom har Europadomstolen uttalat att verksamhetsutövare som 
utövar en i sig riskfylld verksamhet minimerar rätten till ersättning. 
 
Med förevarande analys bör förslaget om att nyprövningen förenas med en 
övergångsbestämmelse i stället för ersättningsrätt vara proportionerlig och 
inte stå i strid med egendomsskyddet i EKMR. 
 
Även ersättningsrätten vid omprövning föreslås ska upphävas, men fortsätta 
gälla under en femårig period. Europadomstolen har inte satt någon lägsta 
gräns för hur länge legitima förväntningar kan anses föreligga. Att över-
gångsperioden i detta fall föreslås kortare än vid ny prövning kan vara ett 
resultat av att det kan antas att vid införandet av nyprövning kommer sådana 
förfaranden prioriteras framför omprövning av verksamheter som redan har 
tillstånd enligt MB. Detta skulle i praktiken innebära att väldigt få, om ens 
några, omprövningar kommer genomföras under i alla fall en tioårsperiod. 
Det är inte säkert att en femårig tidsfrist skulle stå i strid med Europadom-
stolens definition av legitima förväntningar, emellertid kan det anses mer 
förutsägbart att samma tidsfrist som vid nyprövning, i stället införs.  
 
Europadomstolen har även gett de nationella organen en vid bedömnings-
marginal även vid proportionalitetsbedömningar och ersättning. Därför finns 
ingen större risk att de föreslagna tidsfristerna, även om en längre över-
gångsperiod än fem år för ersättningsrätten vid omprövning hade varit 
önskvärd, står i strid med EKMR.  

4.5 Slutsatser 

Den kritik som framförts mot VVU angående överensstämmelsen med 
EKMR är till viss del befogad, men trots allt är egendomsskyddet i Europa-
konventionen inte absolut och måste bedömas utifrån sin funktion i sam-
hället. Som inledningsvis poängterades måste rättsliga åtgärder vidtas för att 
förbättra vattenkvaliteten i de svenska vattendragen. Begränsning av egen-
domsskyddet är av sådana anledningar motiverade, varför varken nypröv-
ningsförfarandet i sig, eller den restriktiva ersättningsrätten kan anses stå i 
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strid med konventionen. En vidare utredning av förslagets förhållande till 
egendomsskyddet var behövlig, men kritiken mot förslaget får nu anses 
grundlös, även ur ett medborgarperspektiv. 
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