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Abstract1

“ surprisin(ly small amount of t)e Swedis) )ydro-
power plants )as actually been tried accordin( to 
t)e Swedis) Environmental Code. Most plants are 
operated accordin( to permits issued under t)e 

 year s Water “ct. However, a si(niicant num-
ber of facilities are operatin( wit) t)e support of 
ri()ts older t)an t)at. In medieval times t)e Swed-
is) kin(s in certain cases awarded i.e. farmers vari-
ous ri()ts suc) as t)e ri()t to build and operate a 
mill. Nowadays t)ese mills are since lon( replaced 
by small scale )ydropower plants. Due to )ow t)e 
transposition provisions of t)e Environmental Code 
are formulated operators now claim t)at t)ese old 
ri()ts )ave t)e same le(al consequences as permits 
issued accordin( to t)e Environmental Code. T)e 
aim of t)is article is to examine t)e si(niicance of 
older ri()ts in t)e context of t)e need to implement 
stricter environmental protection measures. 

Inledning

I Sveri(e (år den rätsli(a re(lerin(en av förfo-
(ande över vaten tillbaka ända till landskaps-
la(arnas tid. Den svenska vatenräten är, kanske 
delvis som en konsekvens av deta, et traditions-

 In(ela Lindqvist )ar juristexamen med särskild erfa-
ren)et av miljö- oc) vatenrätsli(a frå(or. “rtikeln )ar 
skrivits i samband med en anställnin( som forsknin(s-
assistent vid Juridiska institutionen i Uppsala, )östen 

. I deta samman)an( skrev )on även rapporten Den 

småskaliga vatenkraftens rätsliga förutsätningar i Sverige, 
Juridiska fakulteten i Uppsala, Workin( paper , 
)tp //www.jur.uu.se/Forsknin(/Publikationer/Workin(-
Papers/tabid/ /lan(ua(e/sv-SE/Default.aspx. 
 Ja( vill )är tacka samtli(a seminariedelta(are för de 

(ivande synpunkter som framfördes under seminariet 

tun(t rätsområde. Ända sedan medeltiden )ar 
enskilda kunnat utverka olika former av räti(-
)eter at förfo(a över vatnet i t.ex. en älv. Det 
kan röra si( om privile(iebrev som (er inne)a-
varen rät at by((a oc) driva kvarnar, dammar, 
stån(järns)ammare eller liknande. En rät at 
förfo(a över vaten )ar dessutom län(e ansets 
kunna uppkomma (enom urminnes )ävd. 

Det är dessa typer av äldre räti()eter, pri-
vile(iebrev, urminnes )ävd oc) även tillstånd 
enli(t  års vatenrätsförordnin( oc) vilken 
ställnin( dessa räti()eter )ar enli(t miljöbal-
ken , M”  som kommer at be)andlas 
i denna artikel. Den stora frå(an är om de )ar 
rätsverkan på samma sät som tillstånd med-
delade enli(t M” )ar i den bemärkelsen at de 
omfatas av M”  kap.  § oc) ut(ör )inder mot 
in(ripanden av tillsynsmyndi()eter. 

Här kan inlednin(svis invändas at deta 
borde vara et så (ot som obeintli(t problem, 
antalet stån(järns)ammare i drift  måste 
vara tämli(en be(ränsat oc) detsamma torde 
(älla för skvaltekvarnar. Den typen av anlä((-
nin(ar är i de allra lesta fall där platsen fortfa-
rande används för produktion i nå(on form er-
sata av vatenkraftverk. “t så (amla räti()eter 
trots deta fortfarande kan )a relevans enli(t M” 
är kopplat till tillståndspliktens omfatnin( oc) 
utformnin( i M”. 

som )ölls på Kammarkolle(iet. Et särskilt tack även till 
Gabriel Mic)anek för skarpsinni(a kommentarer oc) in-
spirerande diskussioner. 
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Enli(t M”  kap.  § är vatenverksam)eter 
som )uvudre(el tillståndsplikti(a. I M”  kap. 

 § deinieras be(reppet vatenverksam)et oc) 
det innefatar t.ex. åt(ärder som syftar till at 
förändra vatnets djup eller lä(e såsom dämnin( 
eller avlednin( av vaten. Elproduktion i vaten 
är i si( däremot inte en tillståndsplikti( verk-
sam)et enli(t M”. “t et kvarn)jul som drivits 
med stöd av en äldre räti()et byts ut mot en 
elproducerande turbin saknar därmed betydelse 
för räti()etens fortsata (ilti()et enli(t balken. 
Omby((nationen av anlä((nin(en ryms däre-
mot inte under en sådan typ av räti()et men är 
i mån(a fall möjli( at la(li(förklara enli(t miljö-
balkens promul(ationsla( , M”P   §. 

Miljöprocessutrednin(en (jorde  en 
sammanställnin( av antalet vatenkraftverk oc) 
re(lerin(sdammar. “v de enkätsvar som länssty-
relserna lämnade in upp(ick antalet vatenkraft-
verk oc) re(lerin(sdammar i Sveri(e till totalt 
set . “v dessa )ade  tillstånd enli(t  
års vatenla( , ÄVL  eller motsvarande 
äldre la(stiftnin(. I denna kate(ori in(ick dock 
även de verksam)eter som bedrevs med stöd 
av äldre räti()eter såsom urminnes )ävd oc) 
privile(iebrev.  Deta indikerar at dessa äldre 
räti()eters ställnin( enli(t M” är en frå(a av 
 väsentli( praktisk betydelse.

Privilegiebrev 

Privile(iebrev )ar utdelats under lera )undra 
år. Det är ofta oklart enli(t vilken la(stiftnin( 
de är utfärdade oc) de kan (e inne)avaren vit 
skilda räti()eter såsom rät at bedriva mindre 
industrier, kvarnar eller tilldela en verksam)et 
smidesrät. Fokus i privile(iebreven li((er inte 
sällan på det rent närin(srätsli(a aspekterna oc) 
de inne)åller sällan nå(on e(entli( beskrivnin( 
av anlä((nin(ens utformnin( eller den verksam-
)et som ska bedrivas där. 

 SOU , s.   f.

År  upp)ävdes  kap. i  års by((-
nin(abalk oc) ersates av vatenrätsförordnin(-
en VRF .  VRF s över(ån(sbestämmelse i  § 
stad(ar at 

Genom denna förordnin( (öres ej rubbnin( 
i den rät oc) fri)et, som ber(verk, qvarnar 
oc) iskeverk förunnad är, ej )eller i annan 
räti()et at vatendra( stän(a eller upp-
dämma eller i öfri(t öfver vatnet förfo(a.

VRF ersates i sin tur  års vatenla( ÄVL . 
Ordalydelsen i ÄVL  kap.  § är i stort set 
identisk med VRF  §. Här är det fortfarande 
tydli(t at privile(ier var en räti()et som )ade 
en stark ställnin(. De kunde precis som verksam-
)eter som drevs med stöd av tillstånd enli(t ÄVL 
inskränkas (enom de möjli()eter till tvån(srät 
som föreskrevs i ÄVL  kap. I övri(t var verk-
sam)etsutövaren skyddad från inskränknin(ar i 
räten at förfo(a över vatnet. 

 infördes en ny vatenla( ,VL . 
I promul(ationsla(en till den nya vatenla(en 

, VP   § an(es at

Et tillstånd enli(t vatenla(en  el-
ler motsvarande äldre bestämmelser till et 
vatenföreta( eller nå(on annan åt(ärd som 
avses i den nya vatenla(en, anses med av-
seende på vad som föreskrivs i  kap. nya 
vatenla(en som et tillstånd enli(t denna 
med de avvikelser som följer av  oc)  §.

Första stycket (äller även en sådan sär-
skild räti()et at förfo(a över vatnet som 
avses i  kap.  § vatenla(en 

VL  kap. be)andlar tillstånds (ilti()et oc) möj-
li()eter till omprövnin(. En räti()et (rundad på 
privile(iebrev )ade samma (ilti()et enli(t den 

 E(entli(en betecknad Förordnin( om jorde(ares rät 
öfver vatnet å )ans (rund  men vanli(tvis omnämnd 
som vatenrätsförordnin(en. 
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nya la(en som tillstånd meddelade med stöd 
av ÄVL. Dessa räti()eter )ade därmed )uvud-
sakli(en samma rätsverkan som tillstånd med-
delade enli(t  års VL. Det enda undanta(et 
är at de äldre räti()eter som avses i ÄVL  kap. 

 § i vissa avseenden )ade en starkare ställnin( 
än tillstånd enli(t VL. 

Skyldi()eten at utan ersätnin( tåla en för-
lust vid omprövnin(ar var t.ex. precis som enli(t 
M” be(ränsad till  % av t.ex. produktionsvär-
det jämfört med  % för de verksam)eter som 
prövats enli(t VL respektive M”.5 VP  § an(av 
även at omprövnin( av äldre tillstånd oc) rät-
ti()eter ick ske först  oc) det måste då )a 
förlutit minst  år sedan verksam)eten senast 
prövades. För nya tillstånd enli(t VL (ällde istäl-
let at domstolen i tillståndet skulle an(e när om-
prövnin( tidi(ast kunde ske, som lä(st  oc) 
)ö(st  år.6

I propositionen till  års VL be)andlas 
frå(an om den nya la(ens betydelse för verk-
sam)eter som drivs med stöd av äldre tillstånd. 
I la(rådsremissens allmänna motiverin( förs en 
diskussion krin( om det över)uvudta(et ska 
vara möjli(t at införa vid(ade omprövnin(s-
möjli()eter för tillstånd meddelade innan VL s 
ikrafträdande. Rätssäker)etsskäl oc) (rundsat-
sen at en företa(are i förvä( ska kunna bedöma 
de räts li(a konsekvenserna av sit )andlande 
anså(s tala mot utökade möjli()eter till ompröv-
nin( i för)ållande till vad som (ällt enli(t ÄVL. 
Eftersom be)ovet av omprövnin( anså(s vara 
särskilt stort just vid äldre vatenföreta( inför-
des trots deta möjli()eter till omprövnin( även 
för dessa.

Även förfatnin(skommentaren i proposi-
tionen till VL talar för at VP  § närmast ska 
ses som et förtydli(ande av at det enli(t den 

5 Jfr VL  kap.  §§ oc) VP  § oc) M”  kap. 
6 VL  kap.  §.
 Prop. / , s.   f. 

nya la(en är faktiskt är möjli(t at ompröva äldre 
räti()eter. Om VP  §  st. som föreskriver at 
räti()eter enli(t ÄVL  kap.  § ska anses som 
tillstånd enli(t VL utalas at Det skall, som ut-
rednin(en )ar föresla(it, alltså vara möjli(t at 
ändra sådana räti()eter så at allmänna oc) 
även enskilda intressen kan till(odoses. .8 Ut-
(ån(spunkten förefaller annars vara at de (äller 
för all framtid. 

“v deta fram(år at privile(iebrev län(e )ar 
)aft en stark ställnin( inom vatenräten. Den 
stora frå(an blir då om deta förändrades (enom 
införandet av M”. M”P  § be)andlar frå(an 
om äldre tillstånd m.m. Där an(es at tillstånd, 
(odkännanden osv. som meddelats enli(t nå(on 
av de la(ar som inns uppräknade i M”P  § el-
ler enli(t motsvarande bestämmelser i äldre la( 
ska fortsäta at (älla även efter balkens ikraft-
trädande. De ska då anses meddelade med stöd 
av motsvarande bestämmelser i M”. En av de 
la(ar som nämns i M”P  § är  års VL. “v 
miljöbalkspropositionen fram(år även at M”P 
 § inte bara omfatar tillstånd meddelade med 

stöd av de la(ar som upp)ävs (enom M” utan 
även sådana som meddelats enli(t äldre la(stift-
nin( t.ex. ÄVL.  

En första invändnin( mot at privile(iebrev 
ska anses falla in under M”P  § är at de inte kan 
sä(as vara meddelade med stöd av motsvaran-
de bestämmelser . M” är en modern miljöla(-
stiftnin( oc) det kan därför förefalla orimli(t at 
jämställa M” med  års la( oc) dess kapitel 
om Qvarnar  som för övri(t är placerat precis 
innan kapitlet om ”i . “t la(stiftnin(en inte 
to( )änsyn till miljön i samma utsträcknin( som 
M” är dock inte tillräckli(t för at den inte ska 
anses vara äldre motsvari()eter till M”. Samma 
invändnin( kan riktas mot all äldre la(stiftnin(, 

8 Prop. / , s.  . 
 Prop. /  del , s.  . 
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inte minst ÄVL som )uvudsakli(en var en ren 
exploaterin(sla(stiftnin(.  

Här kan även tillä((as at den la(stiftnin( 
som (ällde från  till  då VRF trädde 
ikraft trots allt inne)öll (enerella föreskrifter med 
krav på olika skyddsåt(ärder. Dessa skyddskrav 
som inte på nå(ot sät syftade till at bevara den 
biolo(iska mån(falden utan istället var ämnade 
at säkra t.ex. samfärdsel oc) iske var i mån(a 
lån(t(ående även i för)ållande till vad som kan 
krävas enli(t M”. Genom  års by((nin(a-
balk  kap.  § förskrevs t.ex. at dammlucka 
skulle öppnas den första maj varje år, dämnin( 
ick återuppta(as först till )östen.  års iskeri-
stad(a inne)öll lera bestämmelser till skydd för 
isket såsom et ovillkorli(t förbud mot at )elt 
överby((a et vatendra(. 

Et vikti(t ar(ument för at privile(iebrev 
ska anses falla in under M”P  § är M”P  §. 
Där an(es at särskilda räti()eter som avses i 
ÄVL  kap.  § kan omprövas enli(t M”. I miljö-
balkspropositionen an(es dessutom at  § del-
vis motsvarar VP  §  st.  Om de räti()eter 
som avses i ÄVL  kap.  § inte omfatas av 
M”P  § saknar en bestämmelse som an(er at 
det (år at ompröva dem enli(t balken )elt prak-
tisk betydelse. Det är svårt at se be)ovet av at 
ompröva nå(ot som saknar rätskraft. 

Här ska även uppmärksammas at det för-
sla( till miljöbalk som (ick ut på la(rådsremiss 
ändrades på inrådan av la(rådet. I försla(et till 
M”P fanns en para(raf som stad(ade at bal-
kens bestämmelser om återkallelse var tillämp-
li(a även på vatenanlä((nin(ar som tillkommit 
innan balkens ikrafträdande även om nå(ot till-
stånd eller (odkännande inte be)övts oc) inte 
)eller lämnats.  Dessa anlä((nin(ar omfatades 

 SOU , s.  .
 Prop. / , del , s.  . 
 Prop. / , del , bila(a , s.  .

därmed inte av nå(ot tillstånd eller (odkännan-
de. La(rådet konstaterade dock at det uppen-
barli(en inte (år at återkalla tillstånd som inte 
inns. Den avsedda efekten at kunna meddela 
de villkor oc) förelä((anden som be)övs upp-
nås med stöd av tillsyn enli(t M”  kap.  §. I de 
fall där tillstånd )ar meddelats följer det av M”P 
 § at återkallelse kan ske. På la(rådets inrådan 

ut(ick därför para(rafen. 
La(rådet )ade in(a invändnin(ar mot M”P 

 § men samma resoneman( kan föras )är. Rim-
li(tvis borde det vara lika omöjli(t at tillämpa 
bestämmelserna om omprövnin( av tillstånd i 
M”  kap.  § på nå(ot som inte är et tillstånd 
eller ens at anse som tillstånd enli(t balken. På 
samma sät borde i det fallet den avsedda efek-
ten at (enomföra krav på skyddsåt(ärder oc) 
liknande kunna uppnås (enom tillsyn med stöd 
av M”  kap.  §. 

Det kan visserli(en ifrå(asätas om M”P 
 § verkli(en kan sä(as fylla en funktion även 

om man (ör tolknin(en at räti()eterna i ÄVL 
 kap.  § omfatas av M”P  § oc) därmed ska 

anses som tillstånd meddelade enli(t balken. I 
det fallet )ar räti()eterna samma ställnin( som 
tillstånd meddelade enli(t balken oc) at de då 
(år at ompröva följer därmed direkt av M”P  § 
oc) omprövnin(sbestämmelserna i M”  kap. 

 §. I specialmotiverin(en till M”P  § an(es 
dock at para(rafen delvis motsvarar VP  §  st. 
VP  §  st. får enli(t min menin( närmast ses 
som et klar(örande av at VL s rätskraftsre(ler 
oc) framförallt VL s möjli()eter till omprövnin( 
(äller även räti()eter enli(t ÄVL  kap.  §.  

Det är i så fall et förtydli(ande som mot bak-
(rund av formulerin(arna om meddelade till-
stånd oc) beslut i M”P  § fortfarande får anses 
nödvändi(t.

 Jfr Strömber(, Vatenlagen med kommentar, Publica , 
s.  oc) prop. / , s.  .
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I M”P  §§ be)andlas verksam)ets-
utövarens rät till ersätnin( vid omprövnin(ar 
av tillstånd. “v  § rör utryckli(en räti()eter 
enli(t ÄVL  kap.  §. Där stad(as at be(räns-
nin(en i M”P  § av ersätnin(sräten i de fall 
där det inskränkande beslutet fatats innan bal-
kens ikrafträdande (äller även räti()eter enli(t 
ÄVL  kap.  §. I miljöbalkspropositionen fram-
)ålls även at vid omprövnin(ar enli(t balkens 
re(ler av den typen av räti()eter tillämpas om 
in(et annat an(es re(lerna om rät till ersätnin( 
i M”  kap. I propositionen an(es dessutom at 
M”P  § motsvarar VP  §.  I förarbetena till 
VP  § stad(as i sin tur at para(rafen jämstäl-
ler den typen av räti()eter med tillstånd enli(t 
VL.  

Lojalitet med la(stiftarens avsikter talar där-
med för at privile(iebrev ska anses falla in under  
M”P  §. En (iven ut(ån(spunkt vid all la(tolk-
nin( är at la(stiftnin(en är rationell oc) me-
nin(sfull. ”estämmelser ska läsas mot bak(rund 
av deta oc) resultatet blir då at M”P  § även 
omfatar räti()eter enli(t ÄVL. Konsekvensen 
av tolknin(en at räti()eterna enli(t ÄVL  kap. 

 § inte skulle anses som tillstånd enli(t balken 
blir i praktiken at MP  oc)  §§ var obsoleta 
oc) verknin(slösa redan när de skrevs. Det krävs 
följaktli(en starka skäl för at äldre räti()eter 
ska anses sakna rätsverkan. 

Tolknin(en at äldre räti()eter inte skulle 
vara at anse som tillstånd enli(t M” är dessutom 
en avsevärd förändrin( i för)ållande till vad som 
tidi(are (ällt. Vid införandet av  års VL för-
des en diskussion om det över)uvudta(et skulle 
vara möjli(t at ompröva äldre tillstånd oc) rät-
ti()eter. Här är alltså frå(an om räti()eterna )ar 
(åt från en så stark ställnin( at det knappt an-
så(s möjli(t at ompröva dem till at de )elt sak-

 Prop. /  del , s.  . 
 Prop. / , s.  . 

nar rätsverkan enli(t M”. “t deta inte på nå(ot 
sät kommenteras deta i förarbetena till M” talar 
för at en sådan förändrin( inte var avsedd. 

Rätskraften i tillstånd enli(t balken re(le-
ras i M”  kap.  §. Där stad(as at tillståndet 
(äller mot alla såvit avser frå(or som prövats i 
domen eller beslutet. Har nå(ot prövats i domen 
(år det inte at åstadkomma en ändrin( av deta 
(enom tillsyn enli(t M”  kap.  §. Vill t.ex. en 
tillsynsmyndi()et införa nya skyddsvillkor för 
verksam)eten måste dessa fall normalt ske (e-
nom omprövnin( eller återkallelse av tillståndet. 
Frå(an är dock )ur deta ska tillämpas när det 
(äller privile(iebrev. I förfatnin(skommentaren 
till M”  kap.  § an(es at R”  kap.  § inte 
är tillämpli( på tillstånd enli(t M” eftersom till-
ståndsprövnin(en sker (enom oicialprövnin(. 
Det är minst sa(t oklart i vilken utsträcknin( 
deta kan anses (älla även för privile(iebrev. 

“t privile(iebrev inte medförde en obe-
(ränsad rät at frit förfo(a över vatnet upp-
märksammades redan . von Set) diskuterar 
då efekterna av införandet av  års la(. Där 
uppställdes et (enerellt krav at dammluckor 
skulle öppnas första maj oc) at dämnin( ick 
verkställas i(en först till )östen. von Set) fast-
slår at det vid införandet av  års la( fanns 
två klasser av vatenverk, dels de som inte )ade 
nå(on särskild rät, dels de vars rät till dämnin( 
var re(lerad i särskilt avtal, privile(iebrev eller 
dom. Vad som (ällde för den senare kate(orin 
var enli(t von Set) en tolknin(sfrå(a. Han skri-
ver dock at  

… det böra erinras, at enbart tillåtelsen 
at be(a(na en så oc) så beskafad damm 
icke kan anses i si( )afva utan vidare inne-
burit en obe(ränsad rät för ä(aren at efter 
be)a( )us)ålla med vatnet vid dammen, 
särskilt om denna är by((d som (enom-
fallsdamm, utan at för en sådan rät torde 
fordras utrycklig bestämmelse därom på et 
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eller annat sät i upplåtelse)andlin(en eller 
afsynin(sprotokollet. .

Vid tolknin(en av vilken rät et privile(iebrev 
medför är det av central betydelse at inte bara 
ut(å ifrån vad som står i själva dokumentet utan 
även beakta den tidens la(stiftnin(. Da(ens M” 
är till övervä(ande del en ramla(stiftnin(. Den 
ut(år ifrån at en prövnin( ska ske i det enskilda 
fallet oc) det är (enom denna prövnin( nödvän-
di(a villkor för driften av verksam)eten ska be-
stämmas. 

Som ovan nämnts stipulerade äldre rät där-
emot lån(t(ående (enerella skyddsvillkor.  
års iskeristad(a innebar et ovillkorli(t förbud 
mot at )elt överby((a oc) däri(enom stän(a et 
vatendra(.  Åtminstone en sjätedel av vatnet 
skulle rinna )elt frit till skydd för isket. Det var 
först  som deta ändades oc) Kun(l. Maj t 
under vissa förutsätnin(ar (avs möjli()et at 
meddela undanta( från förbudet.  

“v deta fram(år tydli(t at äldre räti()eter 
måste läsas mot bak(rund av den la(stiftnin( 
som (ällde vid tiden för deras uppkomst. Deta 
rimmar dock illa med M” som en modern miljö-
la(stiftnin(. “t driften av en avsevärd män(d 
dammar oc) kraftanlä((nin(ar re(leras av  
års la( oc)  års iskeristad(a kan knappast 
anses vara i linje med vare si( )ållbar utvecklin( 
eller rätssäker)et i form av (rundlä((ande krav 
på förutsebar)et. Det är inte bara orimli(t utan 
dessutom väldi(t opraktiskt at ombud, myndi(-
)eter oc) domstolar ska lä((a tid oc) resurser på 
at inte bara tolka utan även med )jälp av riks-
arkivet leta upp inte )elt lätill(än(li( närmare 

 år (ammal la(stiftnin(. Å andra sidan är 
deta utryckli(en den ordnin( som la(stiftaren 
stipulerat ifrå(a om la(li(förklarin(ar. 

 von Set), NJ“ II  nr , s.  .
   års iskeristad(a  kap.  §.
   års utformnin( av  oc)  §§ VRF. 

En (rundlä((ande förutsätnin( för at en 
äldre räti()et över)uvudta(et ska kunna anses 
)a relevans enli(t M” är dock at verksam)ets-
utövaren kan visa at verksam)etens inverkan på 
vatenför)ållandena stämmer överens med den 
rät som följer av den åberopade äldre räti()e-
ten. “vlednin(en av vaten till turbinerna ska då 
t.ex. visas vara densamma som den var till kvar-
nen. “t en tidi(are öppet rinnande vaten sträcka 
täcks över oc) istället leds (enom en modern 
 tilloppstub torde vara et tydli(t exempel på när 
det inte län(re (år at )ävda at verksam)eten 
bedrivs med stöd av en äldre räti()et. 

Det inns dock lera tun(a skäl som talar 
för at räti()eter enli(t ÄVL  kap.  § inte ska 
anses som tillstånd enli(t balken. Det första oc) 
möjli(tvis även det vikti(aste är at införandet 
av M” i si( innebar en tydli( kursändrin( i jäm-
förelse med äldre rät. Vatenräten )ar län(e 
varit et traditionstun(t rätsområde där intres-
set av en efektiv kraftproduktion i mån(a fall 
varit överordnat andra aspekter såsom biolo(isk 
mån(fald. 

M” är istället en utprä(lad miljöla(stiftnin(. 
När balken infördes fram)ölls i förarbetena at 
M” ska ses som en modern miljöla(stiftnin( oc) 
at deta på mån(a sät innebar en skärpnin( av 
tidi(are re(ler.  “t en avsevärd andel anlä((-
nin(ar bedrivs med stöd av privile(iebrev är inte 
i linje med deta. “t vatenkraftverk som t.ex. i 
fallet med Gullsby kraftverk  drivs med stöd av 
et privile(iebrev från  som (av inne)avaren 
rät till upp)andlin( av lump, drivande av pap-
persbruk oc) uppdämnin( är varken modernt 
eller förenli(t med stad(andet i M”  kap.  § om 
)ållbar utvecklin(. 

Hela balken är uppby((d krin( en väl fun(e-
rande oc) efektiv tillsyn vilket även det får ses 

 Prop. /  del , s.  . 
 MnD M - .
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som nydanande i för)ållande till vad som tidi-
(are (ällt inom vatenräten.  En efektiv tillsyn 
förutsäter at tillståndsplikti(a verksam)eter 
faktiskt är tillståndsprövade. Deta eftersom det 
är just i tillståndsprövnin(en som miljömässi(a 
avvä(nin(ar ska (öras oc) villkor för )ur verk-
sam)eten får bedrivas fastställas. 

När en verksam)etsutövare åberopar et 
privile(iebrev som stöd för räten at bedriva 
verksam)et omöjli((örs i praktiken en efektiv 
tillsynsverksam)et. Visserli(en är det verksam-
)etsutövaren som )ar at visa både at (ilti(t till-
stånd föreli((er oc) vad tillståndet innebär. Fak-
tum kvarstår dock at äldre räti()eter som måste 
läsas mot bak(rund av äldre rät avsevärt för-
svårar tillsynen. I det ännu i april  på(ående 
målet om nstanfors kraftverk )ar sökandesidan 
åberopat  olika )andlin(ar oc) privile(ier från 

 till . Det rör si( om alltifrån köpebrev 
till rät till stån(järnssmide.

Det är inte en )elt lät upp(ift at i privile-
(iebreven över)uvudta(et )ita bestämmelser 
som re(lerar vatnets användnin(. Inte )eller at 
utröna vad de eventuella räti()eterna )ar för 
betydelse för driften av et modernt vatenkraft-
verk. Här (år ännu en av tillståndets funktioner 
förlorade. Miljöor(anisationer oc) allmän)eten, 
t.ex. närboende )ar alltid möjli()et at be(ära ut 
de tillstånd som re(lerar en verksam)et. De )ar 
därmed en åtminstone teoretisk möjli()et at ta 
del av de förutsätnin(ar som (äller för verksam-
)etens drift. Enskilda )ar dessutom i vissa fall 
möjli()et at föra talan mot myndi()eters beslut 
at inte återkalla eller be(ära omprövnin( av till-
stånd.  Även deta försvåras när det är så oklart 
vilka villkor som (äller för verksam)eten. 

“v deta fram(år at privile(iebrev inte pas-
sar in i M” s systematik. Det är minst sa(t svårt 

 Jfr prop. /  del , s.   f. 
 MnD .

at utifrån rätskraftsbestämmelsen … frå(or 
som prövats i domen …  av(öra vad i et pri-
vile(iebrev som ska anses rätskrafti(t prövat. 
Deta i kombination med at breven måste läsas 
mot bak(rund av den la(stiftnin( som (ällde vid 
deras utförande försvårar oc) nästintill omöjli(-
(ör en efektiv tillsyn. En efektiv tillsyn som 
dessutom är om inte det så et av de vikti(aste 
 verkty(en för (enomförandet av balkens mål-
sätnin(. 

Det kan ar(umenteras för at det EU-rätsli(a  
kravet på fördra(skonform tolknin( ska ses som 
en anlednin( at inte jämställa privile(iebrev 
med tillstånd enli(t M”. EU s ramvatendirek-
tiv inne)åller lera bindande krav på vatenkva-
litet.  Flera av dessa ut(ör krav som Sveri(e 
kommer få svårt at leva upp till.  Enli(t praxis 
från EU-domstolen är de nationella domstolarna 
skyldi(a at fullt utnytja den bedömnin(sfri)et 
de )ar enli(t nationell rät at tolka nationella 
rätsakter för at (enomföra de krav som följer 
av (emenskapsräten.  

Här är dock frå(an mer komplicerad än så. 
Det svenska juridiska systemet är i si( inte oför-
enli(t med EU-räten. Det inns verkty( för at 
implementera de krav som ställs enli(t ramvat-
tendirektivet även när det (äller de anlä((nin(ar 
som omfatas av nå(on typ av äldre räti()et. 
Deta kan åstadkommas (enom omprövnin(ar 

 För diskussion om i vilken utsträcknin( bestämmel-
serna i ramvatendirektivet är bindande se Keessen m.l. 
European River ”asin Districts  “re T)ey Swimmin( in 
t)e Same Implementation Pool? I Journal of Environmental 

Law : , . Se även Kommissionen mot Luxembur(, 
 november , C- / , p.   oc) , 

 Rudber(, Constant Concessions Under Changing Circum-

stances: the Water and Renewable Energy Directives and Hy-

dropower in Sweden, s.  .
 Von Colson oc) Kamann mot Land Nordr)ein-West-

falen,  april , C- / , p.   oc) Marleasin( S“ mot 
Comercial Internacional de “limentación S“,  novem-
ber , C- / , p.  . 
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oc) återkallelse. Deta kommer naturli(tvis inte 
at fun(era i praktiken, det skulle krävas så oer-
)ört mycket mer personella oc) ekonomiska 
resurser till både myndi()eter oc) domstolar 
än vad som inns ida( at det vore fullkomli(t 
orimli(t oc) troli(tvis inte ens (enomförbart. 
Sveri(e kommer därmed rent faktiskt at bryta 
mot EU-räten i dessa fall. Det förändrar dock 
inte det faktum at det yterst rör si( om en re-
sursfrå(a vilket innebär at kravet på fördra(s-
konform tolknin( inte aktualiseras. I dessa fall är 
det inte (enom fördra(skonform tolknin( utan 
(enom la(stiftnin( eller tillskjutande av resurser 
EU-räten ska (enomföras. 

Den stora frå(an är dock om deta är till-
räckli(t för at )elt från(å vad som tidi(are (ällt. 
“t frånkänna privile(iebrev rätsverkan enli(t 
M” innebär som ovan nämnts även at man )elt 
bortser från två bestämmelser i M”P. Svaret på 
den frå(an är inte )elt självklart utan beror till 
viss del på )ur man värderar det faktum at M” 
trots allt innebar en kursändrin( oc) ut(es vara 
en modern miljöla(stiftnin(. Enli(t min menin( 
vä(er dock lojaliteten med la(stiftaren tyn(re. 
Ja( anser inte at det mot bak(rund av vad som 
ovan anförts inns tillräckli(a skäl för at ut(å 
ifrån at två para(rafer i M”P var obsoleta redan 
vid deras tillkomst. Privile(iebreven ska enli(t 
deta sät at se på det anses som tillstånd enli(t 
M”P  §, )ur omodernt, orimli(t oc) opraktiskt 
det än är i praktiken.

Urminnes hävd
Ännu en räti()et som förekommit inom den 
äldre vatenräten är urminnes )ävd. Institutet 
urminnes )ävd utmönstrades vid införandet av 
nya jordabalken , J”  som trädde i kraft 

. “v J” s promul(ationsla( , JP   § 
fram(år dock at de bestämmelser om urminnes 
)ävd som fanns i äldre jordabalken ÄJ”  fort-
farande ska (älla för de fall då )ävd uppståt 
innan införandet av J”. 

ÄJ”  § stad(ar at

Det är urminnes )ävd  där man nå(on fast 
e(endom eller räti()et i så lån( tid okvald 
oc) o)indrad besutit, nytjat oc) brukat 
)aver, at in(en minnes, eller av sanna sa(o 
vet, )uru )ans förfäder, eller fån(esmän 
först därtill komne äro.

I utrednin(en SOU  om samernas sed-
vanemarker fram)ålls at et utalande av pro-
fessor Undén  (er at urminnes )ävd ska avse 
två mansåldrar tillsammans ut(örande un(efär 

 år. Utrednin(en konstaterar även at det ut-
talandet )ar fåt visst (enomsla(.  En förutsät-
nin( för at urminnes )ävd ska kunna föreli((a 
är därmed at anlä((nin(en eller verksam)eten 
som omfatas av den tillkommit innan . 
Deta är  innan J” trädde ikraft oc) institutet 
urminnes )ävd utmönstrades. 

Som ovan nämnts upp)ävdes  kap. i  
års by((nin(abalk  oc) ersates av VRF. 
VRF s över(ån(sbestämmelse i  § ick sin ut-
formnin( delvis i enli()et med et försla( från 
riksda(en. I  § stad(as at förordnin(en inte 
ska rubba (ällande rät oc) fri)et at dämma osv. 
Riksda(en )ade anfört at

… dels oc) i stället för annan tillkommen 
räti()et  sätes annan räti()et , det senare 
på det at in(en tvekan må kunna uppstå, 
at icke till )är afsedd räti()et skall )än-
föras äfven den, som (rundas å urminnes 
)äfd … .

Utalandet ska läsas som at riksda(en ville för-
tydli(a at urminnes )ävd verkli(en var en av 
de räti()eter som avså(s i  §.  Därmed )ade 

 Undén, Svensk Sakrät II fast egendom, e uppl., Gleerup 
, s.  . 

 SOU , s.  . 
 NJ“ II , nr , s.  .
 Jfr protokoll från riksda(ens första kammare  

band  N o , s.   Herr Grefve Ström)olm utalar där at 
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urminnes )ävd rätsverkan enli(t VRF på så sät 
at verksam)eter i den utsträcknin( de bedrevs i 
enli()et med urminnes )ävd inte påverkades av 
den nya la(ens ikrafträdande. 

Deta bekräftas även av af Klintber( som an-
(ående skriver at  kap.  § at  

De )är avsedda räti()eterna )a i re(el 
karaktären av servitut till förmån för den 
fasti()et vartill vatenby((naden )ör. Et 
sådant servitut är ofta av ofentli(rätsli( 
natur, d.v.s. det (rundar si( på privile(ie-
brev, dom, skatlä((nin(, eller annan of-
fentli( räts)andlin(. Exempel )ärpå (es i 
la(texten, då där talas om den rät oc) fri-
)et, som är förunnad ber(verk, kvarnar, oc) 
iske verk . Räti()eten kan emellertid även 
)a uppkommit (enom privaträtsli(t avtal 
eller (rundas på urminnes )ävd. . 

Precis som privile(iebrev ut(ör urminnes )ävd 
en räti()et enli(t ÄVL  kap.  § oc) kom där-
med at jämställas med tillstånd enli(t VL, VP 

 §. VP  § talar utryckli(en om räti()eter i 
ÄVL  kap.  §, )är råder in(et tvivel om at ur-
minnes )ävd )ade samma rätsverkan som et 
tillstånd meddelat enli(t VL.

Frå(an är dock om räti()eter som upp-
kommit (enom urminnes )ävd be)åller denna 
ställnin( även efter införandet av M”. M”P  § 
som föreskriver vilka äldre räti()eter som är at 
anse som tillstånd enli(t M” talar om tillstånd 
osv. som meddelats  enli(t motsvarande äldre 
bestämmelser. Urminnes )ävd uppkommer (e-
nom en län(re tids nytjande, det kan knappast 
påstås at det är en räti()et som på nå(ot sät 
)ar meddelats. ÄJ” var dessutom en utprä(lat 

I La(-Utskotets utlåtande )ar deta utryck blifvit för-
ändradt till la(li( räti()et , på (rund deraf at Utskotet 
velat tydli(t utmärka, at in(en tvekan borde uppstå om 
at man )är afset äfven urminnes )äfd.  Se även pro-
tokoll från riksda(ens andra kammare  band  N o 

, s.  . 

civilrätsli( la(stiftnin(, en stark invändnin( är 
därför at urminnes )ävd inte alls kan sä(as )a 
uppkommit med stöd av en äldre motsvari()et 
till  års VL. 

Nå(ot som yterli(are komplicerar frå(an 
om äldre räti()eters ställnin( är at urminnes 
)ävd oc) privile(iebrev inte är de enda kate(o-
rierna som omfatas av ÄVL  kap.  §. af Klint-
ber( fram)åller at den typen av räti()eter ofta 
är av servitutsliknande karaktär oc) at de i ler-
talet fall är av ofentli(rätsli( natur. Han kon-
staterar dock at de även kan uppkomma (enom 
privaträtsli(a avtal oc) nämner även avtals-
servitut.  “nses samtli(a de räti()eter som om-
fatas av ÄVL  kap.  § falla in under M”P  § 
innebär det at det inns et lertal räti()eter med 
samma rätsverkan som tillstånd enli(t M” men 
som kan ändras oc) upp)ävas inte bara (enom 
omprövnin( utan (enom fasti()etsre(lerin(.  

I övri(t (ör si( samma ar(ument för oc) 
emot at urminnes )ävd ska tillmätas rätsver-
kan enli(t M” som för at privile(iebrev ska an-
ses som tillstånd. Sammanfatnin(svis är alltså 
den (rundlä((ande frå(eställnin(en densamma. 
Det är klart at urminnes )ävd län(e ansets )a 
rätsverkan inom vatenräten, )ävd jämställdes 
enli(t VP utryckli(en med tillstånd meddelade 
enli(t VL. “t ÄJ” är en civilrätsli( la(stiftnin( 
oc) at urminnes )ävd svårli(en i nå(on menin( 
kan anses vara meddelad är visserli(en yterli-
(are skäl som talar mot at det är en räti()et som 
omfatas av M”P  §. Frå(an kvarstår dock om 
deta tillräckli(t för at )elt bortse från M”P  
oc)  §§. 

En vikti( ut(ån(spunkt är dock at verk-
sam)etsutövare som åberopar en räti()et enli(t 
ÄVL  kap.  § är skyldi( at bevisa både rät-

 af Klintber(, Om byggande i vaten enligt ,  och  kap. 
Vatenlagen. Lagtext med kommentar och sakregister, Nor-
stedt , s.  .

 Jfr fasti()etsbildnin(sla(en  kap.  §. 
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ti()etens existens oc) dess närmare innebörd. 
Mot bak(rund av at urminnes )ävd kan ut(öra 
en räti()et föreli((er in(et absolut krav at upp-
visa en upplåtelse)andlin( men det råder trots 
deta )ö(a beviskrav.  Det kan därmed ifrå(a-
sätas om det över)uvudta(et kan vara möjli(t 
at bevisa at en viss vaten)us)ållnin( omfatas 
av urminnes )ävd. 

Senare praxis från Mark- och miljö-

överdomstolen 

MnD )ar i tre domar från  ta(it ställnin( i 
frå(an om vilken rätsverkan äldre räti()eter 
ska tillmätas.  I domen om Färna kraftverk rö-
rande äldre räti()eter utalade MnD följande

En rät enli(t privile(iebrev ut(ör en sär-
skild räti()et at förfo(a över vatnet men 
kan inte jämställas med et tillstånd enli(t 
miljöbalken. Kun(sådran Kraft “ktiebola( 
)ar i målet inte visat at nå(ot tillstånd en-
li(t miljöbalken eller de tidi(are (ällande 
vatenla(arna  oc)  inns 
för vatenverksam)eten vid Färna kraftverk. 
”ola(et )ar inte )eller (jort (ällande at nå-
(on prövnin( enli(t  års vatenrätsför-
ordnin( )ar (jorts av anlä((nin(en.

Eftersom rätslä(et vad (äller äldre räti()eter 
är både svårtolkat oc) i viss utsträcknin( oklart 
måste prejudicerande domar på området ses som 
mycket välkomna. Enli(t MnD s domar är privi-
le(iebrev inte at anse som tillstånd enli(t M”P 

 §. MnD konstaterar at bola(et inte visat at 
tillstånd enli(t M” eller nå(on av vaten la(arna 
föreli((er oc) inte )eller (jort (ällande at an-
lä((nin(en prövats enli(t  års VRF. Min 
tolknin( av denna formulerin( är at MnD an-
ser at tillstånd meddelade enli(t VRF är at anse 

 af Klintber(, s.  .
 MnD , MnD , MnD .

som tillstånd enli(t M”, men där (år också (rän-
sen för )ur (amla räti()eter som )ar rätsverkan 
enli(t M”. Vid tolknin(en av tillstånd enli(t VRF 
är det dock vikti(t at uppmärksamma at VRF 
inne)öll lera (enerella skyddsföreskrifter oc) 
det är därmed nödvändi(t at tolka tillståndet 
mot bak(rund av dessa. 

I målet om Färna kraftverk konstaterar 
MnD inlednin(svis at de va(a upp(ifter som 
verksam)etsutövaren lämnat an(ående urmin-
nes )ävd inte visar at en särskild rät at förfo(a 
över vatnet. En tolknin( av denna skrivnin( är 
at den indirekt (er utryck för at det (år at visa 
at urminnes )ävd föreli((er oc) at det i så fall 
innebär en särskild räti()et at förfo(a över vat-
net. Även Stefan Rubenson pekar i en artikel på 
JP Miljönet på möjli()eten at domstolen anså( 
at urminnes )ävd skulle kunna )a betydelse. 
Han konstaterar dock at MnD i sina domskäl 
i vissa fall tar upp omständi()et som åberopats 
av parter utan at själv ta ställnin( till rätsfrå(an. 
Enli(t Rubenson är det därför inte möjli(t at dra 
nå(ra slutsatser utifrån rätsfallet om )ur dom-
stolen ser på urminnes )ävd.  

Vad MnD fastslår är dock at de upp(ifter 
som an(ets om urminnes )ävd inte är tillräckli(t 
för at visa at det föreli((er en särskild räti(-
)et at förfo(a över vatnet . Det är precis samma 
formulerin( som domstolen använder när den 
konstaterar at privile(iebrev visserli(en ut(ör 
en särskild räti()et  men at de trots deta inte 
kan jämställas med tillstånd enli(t M”. Det är 
även den formulerin( som af Klintber( använ-
der när )an talar om samtli(a de räti()eter som 
avses i  kap.  §.  ”etecknin(en särskild rät-
ti()et at förfo(a över vatnet  återkommer även 
i M”P  § där den syftar på samtli(a de räti(-

 Rubenson, Frå(an om vatenkraft oc) urminnes )ävd 
fortfarande olöst  men kanske et be(ränsat problem. I 
J P Miljönet, - - .

 af Klintber(, s.  .
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)eter som avses i ÄVL  kap.  §. Min bedöm-
nin( är därför at MnD s domar ska tolkas som 
at in(en av de räti()eter som avses i ÄVL  kap. 

 § är at anse som tillstånd enli(t M”. 
nver)uvudta(et saknas nå(ra som )elst 

sakli( skäl till varför urminnes )ävd skulle an-
ses ut(öra en starkare räti()et än privile(iebrev. 
Hävd är en lån(t mer difus räti()et oc) kan 
t.ex. inte anses meddelad.  års by((nin(a-
balk kan trots allt med lite (od vilja ses som en 
delvis ofentli(rätsli( la(stiftnin( med visst 
skydd för allmänna intressen. I motsats till deta 
är ÄJ” är en rent civilrätsli( la(stiftnin(. Varken 
privile(iebrev oc) urminnes )ävd är därmed en-
li(t MnD s domar at anse som tillstånd enli(t 
balken. Deta (ör at de saknar rätsverkan oc) 
ut(ör därför inte )inder mot tillsynsåt(ärder så-
som förelä((anden oc) förbud. 

MnD utalar vidare i de tre domarna om 
Färna osv. at privile(iebreven talar för at an-
lä((nin(en skulle bli la(li(förklarad vid en så-
dan prövnin(. Deta är fullt rimli(t, vid en la(-
li(förklarin( prövas ska anlä((nin(ens la(li()et 
prövas enli(t de bestämmelser som (ällde vid 
dess tillkomst. Et privile(iebrev som t.ex. (er 
rät at uppföra en damm måste onekli(en ses 
som et starkt bevis på at dammen var la(li( vid 
dess uppförande. 

Nacka mark- oc) miljödomstol från(år i en 
dom från  MnD s praxis. Domstolen konsta-
terar at de privile(iebrev som sökanden åbero-
pat ut(jorde räti()eter enli(t VRF  § oc) ÄVL 
 kap.  §. Mark- oc) miljödomstolen fram)ål-

ler at dessa räti()eter (ällde som tillstånd enli(t 
VL. Vidare anförs at de )ar avsets bestå även 
efter införandet av M” vilket enli(t domstolen 
fram(år av M”P  oc)  §§.

HD )ar i et beslut från  fram)ållit at 
MnD s sammansätnin( med tekniska ledamö-

 Nacka mark- oc) miljödomstol M - .

ter (er domstolen särskilt (oda möjli()eter at 
bedöma bl.a. tekniska oc) ekonomiska sakfrå-
(or. Även det faktum at domstolen ut(ör ensam 
andra domstolsinstans med rikstäckande doms-
rät bidrar till at till at MnD spelar en vikti( roll 
för prejudikatbildnin(en på miljörätens område. 
Deta sker (enom at möjli((öra prövnin( i HD 
oc) inte minst (enom MnD s e(na av(öranden. 
HD poän(terar även at MnD s betydande an-
svar för prejudikatsbildnin(en (ör si( (ällande 
även i de fall där HD är sista instans.  

“v deta fram(år tydli(t at MnD är en pre-
judikatsbildande instans inom miljöräten. I Sve-
ri(e inns det visserli(en in(en absolut skyldi(-
)et at följa prejudikat.  En ofta åberopad (rund 
mot absolut bunden)et är at det är tyn(den i de 
av överinstansen åberopade skälen som motive-
rade domslutet som är av(örande för domens 
inlytande på rätstillämpnin(en.  Et väl under-
by((t oc) motiverat prejudikat medför då at det 
krävs starka skäl för från(å det vä(ledande av-
(örandet. MnD s tre domar om äldre räti()eter 
inne)åller över)uvudta(et in(en motiverin( till 
stöd för den valda tolknin(en. Domstolen nöjer 
si( med at endast an(e at privile(iebreven vis-
serli(en ut(jorde räti()eter enli(t ÄVL  kap. 

 § men at de inte kan jämställas med tillstånd 
enli(t M”. 

Frå(an är då vilket prejudikatvärde som 
MnD s domar ska tillmätas. Det kan ar(umen-
teras at domar från överinstansen fyller en 
vikti( funktion även när det (äller at öka räts-
tillämpnin(ens förutsebar)et. Trots at det sak-
nas motiverin( oc) ar(umentation är MnD s 
slutsats no( så tydli(  privile(iebrev (äller en-
li(t MnD inte som tillstånd enli(t M”. Mot bak-
(rund av resoneman(et ovan är (ör ja( dock be-
dömnin( at deta inte är tillräckli(t för at äldre 
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räti()eter ska anses sakna rätsverkan. Hade 
MnD resonerat t.ex. utifrån en bedömnin( at 
civilrätsli(a privile(iebrev inte kan anses vara 
meddelade med stöd av motsvarande äldre la( 
)ade situationen varit en annan. Här kan även 
tillä((as at äldre räti()eters ställnin( (ivetvis 
är en frå(a som HD )ar all anlednin( at ta upp 
till prövnin(. 

Sammanfattnin(svis kan konstateras att 
äldre räti()eters ställnin( enli(t M” är olyckli( 
på lera sät. Vilken rätsverkan äldre räti()e-
ter ska tillmätas fortsäter at vara en frå(a som 
(er upp)ov till väsentli(a kostnader i form av 
domstolsprocesser. Det rör si( om administra-
tiva kostnader som )elt saknar samband med 
miljörätens centrala oc) över(ripande frå(a. 
Frå(an om vilka miljöpåverkande verksam)eter 
som ska anses tillåtli(a oc) )ur dessa ska kunna 
bedrivas med minsta möjli(a ne(ativa påverkan 
på miljön. 

Än mer olyckli( blir denna osäker)etsfaktor 
eftersom verksam)etsutövare däri(enom kan bli 
skyldi(a till brot. I det fall MnD s ståndpunkt 

vinner (enomsla( saknar de verksam)eter som 
bedrivs med stöd av endast privile(iebrev till-
stånd enli(t M”. Eftersom vatenverksam)et i 
re(el ut(ör tillståndsplikti( verksam)et (ör si( 
därmed skyldi( till brotet otillåten miljöverk-
sam)et. Det kommer dock knappast at vara möj-
li(t för en åkla(are at visa uppsåt eller oaktsam-
)et. Även le(alitetsprincipens krav på la(stift-
nin(ens tydli()et oc) förutsebar)et medför at 
det inte är möjli(t at döma nå(on under dessa 
förutsätnin(ar. 

Slutkommentar

Denna artikel )ar uteslutande syftat till at belysa 
oc) analysera det nu (ällande rätslä(et. Enli(t 
min menin( är oc) förblir dock äldre räti()e-
ters ställnin( i (runden en la(stiftnin(sfrå(a. 
Det är därför min starka för)oppnin( at den nu 
på(ående utrednin(en om vatenverksam)eter 
lä((er fram försla( som en (ån( för alla fasar ut 
privile(iebrev oc)  års iskeristad(a från den 
moderna miljöla(stiftnin( M” trots allt ut(es för 
at vara. 


