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Yttrande i ärende nr 531-45588-2018, angående tillstånd till 
markavvattning 

Länsstyrelsen har berett Naturvårdsverket tillfälle att yttra sig över 
Fortifikationsverkets komplettering i ärendet, daterad 2019-04-12. 

Naturvårdsverket har tidigare yttrat sig avseende behovet av komplettering i 
ärendet. 

Naturvårdsverkets yttrande 

Tillämpliga bestämmelser 
Naturvårdsverket vill uppmärksamma att de senaste ändringarna i 
bestämmelserna om miljökvalitetsnormer trädde i kraft den 1 januari 2019. Av 
övergångsbestämmelserna framgår att äldre bestämmelser fortfarande gäller för 
handläggning och prövning av mål och ärenden som har inletts före 
ikraftträdandet. Då ärendet inleddes före den 1 januari 2019 ska därmed äldre 
bestämmelser tillämpas.  
 
Den nya bestämmelsen i 5 kap. 4 § miljöbalken syftar dock till att återge EU-
rättens krav på att vattenkvaliteten inte får försämras och krav på att inte 
äventyra att rätt vattenkvalitet kan uppnås. Kraven är till stora delar en 
kodifiering av vad som följer av EU-domstolens praxis och överensstämmer 
med den praxis som utvecklats i domstolarna (jfr prop. 2017/18:243 s. 184). De 
krav som numera följer av 5 kap. 4 § miljöbalken bör således kunna tillämpas 
även i detta ärende. 
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Underlag i ärendet 
Naturvårdsverket har i sitt tidigare yttrande efterfrågat vissa kompletteringar i 
ärendet. Länsstyrelsen har därefter begärt kompletteringar från 
Fortifikationsverket. Naturvårdsverket bedömer att de kompletteringar 
Fortifikationsverket inkommit med är tillräckliga för att frågan om åtgärdens 
förenlighet med miljökvalitetsnormerna ska kunna bedömas.  

Behov av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått för PFAS-ämnen 
Naturvårdsverket vill framhålla behovet av åtgärder för att hindra spridning av 
PFAS-ämnen, bland annat PFOS och PFAS-11 men även andra PFAS-ämnen. 
För det fall en prövotidsföreskrift eller en reningsanläggning ska utformas bör 
det vid utformningen tas hänsyn till detta, både i fråga om vilka PFAS-ämnen 
utredningen ska omfatta och som tidigare framförts i fråga om de nivåer av 
rening utredningen ska syfta till att åstadkomma. Med hänsyn till 
försiktighetsprincipen bör en hög skyddsnivå eftersträvas. 

Naturvårdsverket avstår i övrigt från att yttra sig i ärendet. 

_______ 
 
Beslut om detta yttrande har fattats av enhetschef Karin Dunér. 
 
Vid den slutliga handläggningen av ärendet har i övrigt deltagit tekniska 
handläggaren Lisa Johansson samt miljöjuristerna Lina Tengvar och Anna 
Lindberg, den sistnämnde föredragande. 
 
För Naturvårdsverket 
 
 
Karin Dunér 
 
   Anna Lindberg 
 
Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 
 
 


