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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med arbete har varit att presentera den problematik ett verkställighetsförordnande 
kan få för en verksamhetsutövare som ansökt om tillstånd för miljöfarlig verksamhet. 
Arbetet har även gett en bild av när ett sådant förordnande kan bli aktuellt och när den 
nämnda problematiken uppstår. Vidare presenterar arbetet även några essentiella begrepp 
som är nödvändiga för läsarens förståelse av kärnan i arbetet. Den metod som använts för 
att uppnå detta syfte har varit den rättsdogmatiska metoden där framförallt lagstiftning och 
praxis studerats. Arbetet har synliggjort de problem som ett verkställighetsförordnande kan 
innebära för en verksamhetsutövare. Dessa kan i många fall vara svåra att förutse och 
komma till sans med efter att beslut tagits. 
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1 INLEDNING 
 
Privatpersoner, näringsidkare och olika myndigheter måste i många fall ansöka om tillstånd 
för att få påbörja, bedriva eller förändra viss verksamhet, eller utföra en åtgärd som kan 
påverka miljön eller människor hälsa. Det rör sig i stor utsträckning om tillstånd som krävs 
enligt miljöbalkens regler kring bl.a. miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet och jordbruk. 
Ett tillstånd som söks kan exempelvis röra sig om vilka bullernivåer som skall tillåtas, vilka 
mängder utsläpp verksamhetsutövaren måste hålla sig inom eller på vilket sätt mark skall få 
nyttjas. Alla tillstånd föregås av en ansökningsprocess som regleras genom olika 
processrättsliga lagstiftningar. 
 
Dessa ansöknings- och överklagandeprocesser har en tendens att vara omfattande, 
tidskrävande och resurskrävande. Beslut som tas av respektive prövningsinstans resulterar 
ofta i ett beslut som verksamhetsutövaren inte tänkt sig. Det kan handla om att en ansökan 
avslås, att beslutet inte gäller i den utsträckning man hoppats på, eller på annat sätt går en 
emot.  Detta leder i många fall till att besluten överklagas och således inte börjar gälla förrän 
en överklagandeprocess avslutats. Vid dessa ansökningsmål är det vanligt att man som 
verksamhetsutövare vill påbörja den tilltänkta verksamheten snarast eller snabbt få 
möjligheten att nytta det nya beslutet utan att behöva vänta ut överklagandetider och 
överklagandeprocesser. Därvid ges det möjlighet att förena dessa ansökningar med ett s.k. 
verkställighetsförordnande, dvs. en möjlighet att nytta ett beslut innan det börjat gälla i 
juridisk mening.1 

  

                                                           
1
 Miljöbalken (MB) 22 kap. 28§. 
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1.1 SYFTE 

I nedanstående arbete är min avsikt att presentera vad ett verkställighetsförordnande 
innebär samt att förklara de för- och nackdelar ett sådant förordnande kan få för 
verksamhetsutövaren. Arbetet kommer även ge en grundläggande inblick i hur 
handläggningen vid en ansökan går till och vad besluten innebär, detta för att ge läsaren en 
förståelse till varför ett verkställighetsförordnande kan vara aktuellt. Arbete är upplagt så att 
varje avsnitt berättar vad som gäller generellt för de olika instituten för att sedan fokusera 
på vad som gäller för just miljöfarlig verksamhet. 
 
Möjligheten att förena en tillståndsansökan med ett verkställighetsförordnande har getts 
sedan 1969-års vattenlagar och miljöskyddslag.2 Bestämmelsen ser likadan ut nu som då och 
någon förändring eller uppdatering av själva innebörden har ej skett. Allt eftersom 
lagstiftningen förändrats har fler verksamheter och åtgärder inom miljö- och vattenområdet 
blivit tillståndspliktiga och detta har således inneburit att tillstånden som söks ofta är 
omfattande och påverkar stora delar av verksamheten i helhet.  
 
Ett verkställighetsförordnande medför därför en stor fördel när ett beslut får nyttjas redan 
från beslutsdagen. Här hamnar dock ofta verksamhetsutövaren i kläm när ett tillstånd inte 
går dennes väg, och ett verkställighetsförordnande innebär att detta icke tillfredställande 
tillståndet måste följas från beslutsdagen trots att ett överklagande från den sökandes sida 
kommer att ske.     
 

1.2 METOD 

Vid författandet av arbetet har jag förhållit mig till den rättsdogmatiska metoden som 
innebär att de traditionella rättskällorna såsom lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin 
har behandlats.3 Den praxis som använts är delvis beslutshandlingar som Försvarsmaktens 
miljöenhet bistått med. Där har jag plockat ut de delar i besluten som kan anses relevanta i 
sammanhanget. Vidare har jag vid informationssökning kring rättskällorna i största mån sökt 
via Karnov, en juridisk databas dit tillgångs ges för bl.a. studerande vid Luleå tekniska 
universitet.  
 

1.3 AVGRÄNSNING 

Arbetet är begränsat till att besvara verkningarna av ett verkställighetsförordnande som söks 
i samband med en tillståndsansökan rörande miljöfarlig verksamhet. Även exempel när ett 
verkställighetsförordnande kan bli aktuellt för andra typer av ansökningar kommer att 
presenteras för att ge läsaren en bättre uppfattning om innebörden av verkställigheten. 
Detta innebär att den aktuella lagstiftningen framförallt kommer att vara de 
förvaltningsrättsliga reglerna kring handläggning och begreppet laga kraft samt delar av 
reglerna i miljöbalken.  

                                                           
2
 NJA 2012 s. 623. 

3
 Korling, Zamboni, 2013, s. 21.  
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2 BAKGRUND 
 
För att få påbörja, bedriva eller förändra viss verksamhet, eller utföra en åtgärd som kan 
påverka miljön eller människors hälsa skall tillstånd sökas i de fall där en anmälan inte är 
tillräcklig.4 En ansökan om miljöfarlig verksamhet prövas hos den myndighet som är 
prövningsinstans. Vilken instans som skall behandla ansökan beror på vem som söker 
tillståndet samt vad det innefattar.5 En tillståndsansökan följs av ett beslut som 
prövningsinstansen meddelar och skall leda till att den sökande parten vet vilka villkor denne 
har att rätta sig efter. Beslutet och dess villkor, eller delar av villkoren, kan dock överklagas 
av den sökande eller en annan part om beslutet gått dem emot. Berörda parter har då tre 
veckor på sig att överklaga beslutet innan det vinner laga kraft, dvs. börjar gälla, och således 
ej kan ändras. 6    
 
När tillstånd söks för denna typ av verksamhet, eller åtgärd, innefattar de ofta villkor som är 
essentiella för att verksamhetsutövaren skall kunna påbörja eller fortskrida sin verksamhet 
på ett tillfredsställande sätt. Härvid blir det därför viktigt att beslutet kan nyttjas från 
beslutsdagen utan att överklagandetider och eventuell vidare handläggning måste inväntas. 
Tillståndsansökningar förenas därför ofta med ett s.k. verkställighetsförordnande och 
innebär att det beslut som prövningsinstansen kommit fram till får tas i anspråk redan innan 
det vunnit laga kraft.7 Beslutet kan dock överklagas i vanlig ordning men kommer att gälla 
för verksamhetsutövaren fram tills dess att ett eventuellt överklagande skett och detta i sin 
tur vunnit laga kraft. 
 

2.1 ANSÖKNINGSPROCESSEN 

Förvaltningslagens regler är de som ligger till grund för alla ansökningsmål som innebär 
myndighetsutövning mot enskild.8 Vid dessa mål kan även näringsidkare och andra 
myndigheter och funktioner uppträda som enskild, vilket t.ex. sker när en kommun ansöker 
om bygglov hos länsstyreslen. Ett ansökningsmål kan röra allt från att en privatperson 
ansöker om bistånd, bygglov eller dylikt till att ett företag söker alkoholtillstånd, tillstånd för 
viss verksamhet m.m. De regler som återfinns i förvaltningslagen är dock subsidiära vilket 
innebär att de ger vika om en annan lag innehåller en avvikande bestämmelse. Dessa 
avvikande bestämmelser kan återfinnas i andra lagar, förordningar eller speciallagstiftningar, 
vilket vi kommer att se prov på nedan.9 I de fall där förvaltningslagens bestämmelser ger vika 
sker ofta ett analogt tillämpande av lagens generella förfaranderegler, eftersom många 
speciallagstiftningar endast uppställer avvikande regler för delar av förfarandet.10   
 

  

                                                           
4
 MB 9 kap. 6§.  

5
 Ibid, 16 kap. 1§. 

6
 Förvaltningslagen (FL) 21, 22, 23§§. 

7
 MB 22 kap. 28§. 

8
 Warnling-Nerep. 2008, s. 24-25. 

9
 Ibid, s. 30, 36. 

10
 Prop. 1985/86:80 s. 58.   
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2.2 TILLSTÅNDSANSÖKAN RÖRANDE MILJÖFARLIG VERKSAMHET 

Ett tillstånd för miljöfarlig verksamhet skall sökas skriftligen hos mark- och miljödomstolen, 
länsstyrelsen eller en kommunal nämnd beroende på vilken påverkan åtgärden väntas få på 
miljön.11 Förvaltningslagens regler tillämpas vid den typ av tillståndsansökningar där en 
förvaltningsmyndighet, ex. länsstyrelsen, eller en kommunal nämnd är första 
prövningsinstans.12 Eftersom förvaltningslagen är subsidiär innebär det att de avvikande 
bestämmelserna för handläggningen i ärendet återfinns i miljöbalkens 22 kapitel.13  
 
I de fall där mark- och miljödomstol är första prövningsinstans tillämpas rättegångsbalkens 
regler för tvistemål samt lag om domstolsärenden gällande handläggningen.14 Gemensamt 
för ansökningsprocessen är bl.a. att den skall ske skriftligen, att instansen skall förelägga den 
sökande att avhjälpa brister i inkommande handlingar samt att handläggningen skall ske så 
skyndsamt och enkelt som möjligt utan att något onödigt dras in i ärendet. Vidare har 
vardera part även rätt att ta del av, och yttra sig över de uppgifter som tillförts ärendet innan 
det avgörs.15 När prövningsinstansen anser att ärendet är tillräckligt utrett skall myndigheten 
presentera ett avgörande som baseras på det tillämpliga lagstödet i det aktuella fallet. I 
förevarande fall aktualiseras därmed reglerna i bl.a. miljöbalkens sjätte kapitel som 
uppställer krav på att en miljökonsekvensbeskrivning upprättas vid tillståndsansökningar för 
miljöfarlig verksamhet. Även en beslutsmotivering skall finnas med i beslutshandlingarna där 
det framgår hur myndigheten resonerat, vilket kan vara av stor vikt för den sökande att 
förhålla sig till vid ett eventuellt överklagande. Berörda parter skall underrättas om det 
beslut som tagits, underrättelsen skall även innehåll hänvisningar om hur ett överklagande 
sker. 16 Detta framgår även av både förvaltningslagen och lag om domstolsärenden. Ett 
beslut som innebär att tillstånd för miljöfarlig verksamhet beviljas skall innehålla de villkor 
som gäller för tillståndet, såsom tidsramar, skyldigheter, ändamål med verksamheten m.m.17  
 

2.3 ÖVERKLAGANDE  

När prövningsinstansen meddelat sitt beslut och berörda parter tagit del av detta är 
utgångspunkten att den sökande skall rätta sig efter beslutet och dess villkor, under 
förutsättning att denne anser sig nöjd med detta. Motsätter sig den sökande, eller annan 
part, beslutet eller dess villkor finns möjligheten att överklaga detta i de delar beslutet gått 
en emot. Ett överklagande måste inkomma till den myndighet som meddelat beslutet innan 
beslutet vinner laga kraft och inte går att ändra.18 Denna överklagandetid regleras av 
förvaltningslagen men även av de speciallagstiftningar som finns på det aktuella området, 
huvudregeln är dock att detta skall ske inom tre veckor.19 Eftersom miljöbalken inte ställer 
upp några avvikande regler kring överklagandetiden är det denna tidsfrist som gäller vid 
tillstånd för miljöfarlig verksamhet och framgår av både förvaltningslagen och lag om 
domstolsärenden.  

                                                           
11

 MB 9 kap. 8§. 
12

 FL 1§. 
13

 MB 19 kap. 5§. 
14

 Lag om mark- och miljödomstolar (LOM) 4kap. 1§. 
15

 MB 22 kap. 1,2 §§ samt FL 7, 16§§ jmf. lag om domstolsärenden (ÄrendeL) 4,9,12,22 §§. 
16

 Warnling-Nerep, 2008, s. 51ff. 
17

 MB 22 kap. 25§. 
18

 Ekerlöf, 2006, tredje häftet, s. 175.  
19

 FL 22, 23§§. 
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Vilken instans som skall pröva ett eventuellt överklagande är beroende av vilken myndighet 
eller instans som handlagt ansökan i första led. Är det en länsstyrelse eller kommunal nämnd 
som handlagt ansökan skall de allmänna förvaltningsdomstolarna, dvs. förvaltningsrätt, 
kammarrätt eller högsta förvaltningsrätten, pröva ett överklagande. Vid ett överklagande 
hos förvaltningsdomstolarna kommer ärendet som huvudregel regleras av 
förvaltningsprocesslagen men kan även regleras av speciallagstiftning om sådan finns på 
området.20 I de fall ansökan rör ett område där det finns s.k. specialdomstolar är det någon 
av dessa som prövar överklagandet, t.ex. mark- och miljödomstolen om det rör tillstånd och 
dylikt som ansöks om i enlighet med miljöbalkens regler. I vissa fall kan det även ligga på 
regeringen att pröva överklagade beslut som rör miljöfarlig verksamhet.21 Även en 
specialdomstol, såsom mark- och miljödomstolen, kan vara första prövningsinstans 
beroende på ansökans karaktär.22 I de fall en mark- eller miljödomstol är första 
prövningsinstans alternativt överklagandeinstans reglera Lag om mark- och miljödomstolar 
handläggningen.23  
 

2.4 BEGREPPET LAGA KRAFT  

Begreppet laga kraft används inte uttryckligen i lagtext men är det begrepp som förklarar att 
ett beslut som tagits börjar gälla i juridiskt mening och inte längre går att överklaga.24 Syftet 
med att ett beslut skall vinna laga kraft är att parterna skall kunna försäkra sig om att 
beslutet står sig och därmed veta vad de har att rätta sig efter. Ett beslut kan dock ha något 
som kallas för negativ rättskraft eller avsaknad av negativ rättskraft. Detta är ett komplicerat 
institut och kan bäst förstås om man först reder ut begreppet res judicata. Res judicata 
innebär kortfattat att en talan som en gång väckts och avgjorts ej skall kunna bli föremål för 
ny prövning.25 T.ex. ett beviljat bygglov kan inte dras tillbaka och en fråga om 
betalningsskyldighet där part fastställts ej betalningsskyldig kan inte tas upp till prövning 
igen. Beslut som dessa är gynnande för den sökande parten och har därmed s.k. negativ 
rättskraft. Beslut som dessa kan således inte ändras till ett mindre gynnsamt beslut, eller ett 
betungande beslut efter att laga kraft inträtt. Detta för att den enskildes rättstrygghet skall 
kunna garanteras och man skall kunna förlita sig på beslutet.  
 
Ett beslut som istället inneburit ett avslag för den sökande eller på annat sätt är betungande 
för den sökande kan bli föremål för omprövning trots att det vunnit laga kraft. Beslut som 
dessa har därmed avsaknad av negativ rättskraft. Den sökande kan således inkomma med en 
nyansökan och genom denna uppmana beslutsmyndigheten att ändra sitt beslut.26 Denna 
möjlighet till omprövning ges för att ett eventuellt orätt beslut skall kunna vändas till rätt i 
de fall det första beslutet varit materiellt oriktig, eller att den tappande parten inte åberopat 
de rättsfakta som krävdes för att målet skulle få en riktig utgång.27 

                                                           
20

 Förvaltningsprocesslag (FPL) 1,2§§. 
21

 MB 18 kap. 1§. 
22

 Ibid, 21kap. 1§ 
23

 LOM 1 kap. 1§. 
24

 Ekelöf, 2006, tredje häftet, s. 175. 
25

 RB 17 kap. 11§. 
26

 Bohlin, Warnling-Nerep, 2007, s. 55. 
27

 Warnling-Nerep, 2008, s. 62 ff. 
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3 VERKSTÄLLIGHETSFÖRORDNANDE 
 
Ansökningar där en part vill få något beviljat och således verkställa detta innebär att ett 
tillstånd, ofta villkorat, skall utfärdas. Det kan t.ex. röra sig om att få beviljat och påbörja ett 
bygge, få beviljat ett alkoholtillstånd, söka tillstånd för viss verksamhet m.m. Gemensamt för 
många tillstånd är att den sökande vill verkställa tillståndet så snart som möjligt och inte 
behöva invänta att beslutet vinner laga kraft. Innan beslutet vunnit laga kraft har berörda 
parter möjligheten att överklaga detta och ytterligare beslut skall tas, vilket ofta leder till att 
det tar lång tid innan beslutet faktiskt vinner laga kraft. Härvid ges möjligheten att för vissa 
tillstånd få verkställa beslutet i förväg och inte behöva invänta laga kraft eller eventuella 
överklaganden. Att en ansökan förenas med ett verkställighetsförordnande betyder inte att 
möjligheten till överklagan fråntas utan överklagande kan göras i vanlig ordning trots att ett 
verkställande skett. Ett överklagande kan således innebära en viss risk då beslutet som 
verkställts i förtid kan komma att ändras, både till för- och nackdel för den sökande. Detta 
kan komma att innebära att den sökande blir skyldig att utge visst skadestånd om så skulle 
ske.28 
 

3.1 VERKSTÄLLIGHETENS REGLERING 

Ett verkställighetsförordnande kan beviljas med stöd av rättegångsbalkens- eller 
miljöbalkens regler, beroende på målets karaktär. Framställan av verkställighet kan ske 
muntligen i de fall som skall beviljas via rättegångsbalkens regler där själva sakfrågan redan 
anhängiggjorts, i övriga fall skall detta ske skriftligen. En fråga om omedelbar verkställighet 
är något som part måste yrka och inte något som rätten kan besluta om på egen hand.29   
Verkställighetsförordnanden som söks i samband med tvistemål kan endast beviljas om 
rätten förordnar detta och de fall som berör tillståndsansökan via miljöbalken skall beviljas 
av Mark- och domstolen, oavsett om ärendet handläggs av förvaltningsmyndighet eller 
domstol.30 Ett förordnande som beviljas med stöd av rättegångsbalkens regler kan t.ex. röra 
sig om att rätten till umgänge med barn, där föräldrarna ligger i vårdnadstvist, verkställs 
trots att domen ej hunnit vinna laga kraft.31 I fråga om ett förordnande enligt miljöbalken 
som innebär att ett beslut verkställs trots att laga kraft ej inträtt, kan ske om det t.ex. rör sig 
om att visst arbete måste utföras innan vintern.32 
 

3.2 VERKSTÄLLIGHET I SAMBAND MED MILJÖFARLIG VERKSAMHET 

Vid en ansökan om verkställighetsförordnande i samband med tillstånd för miljöfarlig 
verksamhet, eller vattenverksamhet, ställs krav på att säkerhet finns för den ersättning som 
kan komma att krävas om beslutet skulle ändras. Detta krav uppställs dock endast då det rör 
sig om vattenverksamhet och någon motsvarande regel återfinns inte när det handlar om 
miljöfarlig verksamhet.33 Ett verkställighetsförordnande ansöks om i samband med 
tillståndsansökan och det ligger på den sökande att visa att det finns goda skäl till att 

                                                           
28

 Michanek, Zetterberg, 2008, s. 363 jmf rättegångsbalken (RB) 17 kap. 14§.  
29

 Ekelöf, 2006, tredje häftet, s. 17. 
30

 RB 17 kap. 14§ jmf. MB 22 kap. 28§. 
31

 NJA 1949 s. 466. 
32

 Prop. 1997/98:45 s. 247, Del 2. 
33

 MB 22 kap. 28§. 
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verkställa beslutet omedelbart. Den sökande skall även visa på de nackdelar som skulle 
uppstå om det krävs att den sökande måste invänta laga kraft. Vid beslutandet huruvida ett 
verkställighetsförordnande godkänns eller ej skall särskild hänsyn tas till vilka möjligheter det 
finns till att läka eventuella skador som uppkommit, om beslutet skulle upphävas eller 
ändras. Praxis har enligt tidigare gällande miljöskyddslagen betecknats som sträng men har 
efter miljöbalkens ikraftträdande 1999, trots hårda krav på verksamhetsutövaren, visat 
tecken på att en lättnad kring möjligheten att få igenom ett verkställighetsförordnande.34 
Verkställighetsförordnandet är fristående från själva tillståndsansökan och kan därför 
beslutas om särskilt, vilket innebär att även själva förordnandet går att överklaga av berörda 
parter. Om tillståndsansökan överklagas kan rätten besluta att inhibera, dvs. upphäva 
verkställigheten i väntan på nya avgöranden.35 
  

3.3 FÖLJDERNA AV VERKSTÄLLIGHETEN 

 
När ett verkställighetsförordnande godkänts får tillståndet tas i bruk i samband med att ett 
beslut fattats och laga kraft behöver inte inväntas. Detta är till stor fördel för den sökande då 
en ny verksamhet eller åtgärder i befintlig verksamhet kan påbörjas från beslutsdagen. Att 
inte behöva invänta laga kraft leder i många fall till ekonomisk vinning för 
verksamhetsutövaren och är ofta essentiellt för att verksamheten inte skall behöva gå i stå 
under överklagandetiden. Framför allt blir denna verkställighet extra viktig för verksamheter 
som behöver utföra åtgärder inom vissa tidsramar, såsom inför en annalkande vinter.36 Även 
för verksamheter som pågått under en längre tid, och inte behövt tillstånd för vissa åtgärder, 
men som efter nya miljöbalkens ikraftträdande blivit tillståndspliktiga kan möjligheten till 
verkställighet vara avgörande. Om en tillståndsansökan inte förenas med ett 
verkställighetsförordnande måste verksamhetsutövaren rätta sig efter det beslut som gällt 
sedan tidigare, alternativt att verksamheten inte kan påbörjas överhuvudtaget, fram tills 
dess att laga kraft inträder. Eftersom beslut ofta överklagas och den handläggning som skall 
ske många gånger är väldigt tidskrävande innebär detta att laga kraft kan inträda först flera 
år efter ansökningsdatum. 
 

  

                                                           
34

 NJA 2012 s. 623. 
35

 Michanek, Zetterberg, 2008, s. 363. 
36

 Prop. 1997/98 s. 247, Del 2. 
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4 PROBLEMATIK 
 
Följderna av att ett beslut kan tas i anspråk innan laga kraft inträtt är något som kan ge stora 
problem för verksamhetsutövaren om villkoren i beslutet inte gått dennes väg.  
Ett verkställighetsförordnande är dock fristående från själva tillståndsansökan och är ett 
beslut som kan överklagas särskilt. En motpart eller klagande kan nyttja denna möjlighet till 
att överklaga verkställigheten om denne är berörd av beslutet. Denna möjlighet är dock 
inget som den sökande kan nyttja då det skulle innebära att denne vill överklaga ett yrkande 
som faktiskt beviljats. Detta skulle strida mot den grundläggande förvaltningsrättsliga 
principen att man endast kan överklaga ett beslut som gått en emot.37 Man har även kommit 
fram till att det inte ges någon möjlighet att välja huruvida man vill nytta verkställigheten 
eller ej när en ansökan om ett verkställighetsförordande beviljats. Detta innebär att de 
villkor som ansökan förenats med måste följas trots att den sökande avser att överklaga 
beslutet.38 Konsekvensen av detta är något som inte behandlas i rådande lagtext, och den 
enda möjlighet som finns för att lösa denna problematik är att den sökande begär inhibition 
av de villkor i beslutet som gått denne emot.  
 

4.1 VERKSTÄLLIGHETEN I PRAKTIKEN 

Exempel på hur ett verkställighetsförordnande kan skapa den problematik som beskrivits 
ovan kommer att presenteras i följande avsnitt. Ett exempel rör Försvarsmakten (FM) där 
denne beviljats tillstånd för miljöfarlig verksamhet, och även ansökt om verkställighet för 
detta, men där delar av villkoren inte beviljats i den utsträckning man hoppats på. Även ett 
exempel kommer att presenteras vilket innefattar ett tillståndsbeslut som beviljats men där 
sökanden ej valt att begära verkställighet på detsamma men avser att överklaga beslutet i 
vissa delar. 
 

4.1.1 ANSÖKAN SOM FÖRENATS MED ETT VERKSTÄLLIGHETSFÖRORDNANDE 

I följande exempel har jag valt att plocka ut de delar i ett beslut från länsstyrelsen som jag 
finner essentiella för att presentera hur problematiken kan se ut i praktiken. Ansökan rör ett 
tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalkens 9 kapitel där FM vill bedriva militär 
övningsverksamhet och civil skjutverksamhet på Kustträsk skjutfält i Bodens kommun.  
 
Ansökan omfattar en redan befintlig verksamhet där tillståndet avser planerad markutökning 
till fler områden för FM att nyttja. I samband med tillståndsansökan har FM begärt 
verkställighet på kommande beslut i enlighet med miljöbalkens 22 kapitel 28§. FM har i sin 
ansökan rörande verkställigheten anfört att verksamheten bedrivits under en mycket lång 
tid och att det står klart att verksamheten kommer att beviljas. Även att tillståndet skulle 
medföra några irreversibla skador eller följdverkningar fram till dess att beslutet vunnit laga 
kraft framstår som osannlikt enligt FM.39 Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation (MPD) är 
den del av myndigheten som beslutat kring verkställigheten och tillståndet i övrigt. MPD har 
i sin bedömning, huruvida ett verkställighetsförordnande skall beviljas eller ej, kommit fram 

                                                           
37

 FL 22§ jmf. ÄrendeL 36§. 
38

 Bilaga, sid. 1.  
39

 Länsstyrelsens (LS) beslut 551-8772-11, sid 12-13. 
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till att militär verksamhet bedrivits på platsen sedan länge och att verkställighet torde inte 
medföra några irreversibla skador och således beviljat verkställighet av beslutet.40    
 
Tillståndet som beviljats innefattar bl.a. tjugosex villkor som MPD uppställt i sitt beslut 
utifrån FM:s yrkanden. Ansökan har i den del som avser mängden totala skjutdagar beviljats i 
den ordning FM ansökt om, detta är 245 skjutdagar under ett enskilt kalenderår. Dock har 
antalet skjutdagar getts den begränsning att dessa inte för överstiga 125 skjutdagar i 
medeltal per kalenderår under en rullande femårsperiod.41 Som exempel skulle detta 
innebära att om FM väljer att nyttja sina 245 skjutdagar år 1-3 av fem och således uppnå 735 
skjutdagar under de första tre åren leder detta till att ingen skjutning kan bedrivas år fyra 
och fem. Detta eftersom medeltalet för skjutdagar under dessa omständigheter skulle uppgå 
till 147 under femårsperioden. En begränsning som denna är något som FM avsett att 
överklaga i det aktuella tillståndet men som trots ett överklagande är något som de måste 
rätta sig efter fram tills dess att ärendet är avgjort och tillståndet vunnit laga kraft. I samma 
beslut har MPD avslagit FM:s ansökan om att få fortsätta bedriva verksamhet med 
flygfarkoster inom området. Avslaget har således fått den konsekvensen att ingen 
flygverksamhet överhuvudtaget får bedrivas inom området, oavsett om det rör sig om ex. 
helikopter, JAS eller s.k. målflyg. Eftersom MPD ej specificerat vilken typ av flyg beslutet 
omfattar får detta till följd att övningar med flygfarkoster, oavsett påverkan på människor 
och miljö, inte får brukas i området. I förevarande fall har FM ställt sig frågande huruvida 
man måste nyttja ett beslut om verkställighet när villkoren i själva tillståndsansökan inte gått 
dennes väg och överklagan kommer att ske. Som tidigare nämnts har man i detta avseende 
kommit fram till att FM inte kan välja om man vill nyttja verkställighetsbeslutet eller inte.42 
 

4.1.2 ANSÖKAN SOM EJ FÖRENATS MED VERKSTÄLLIGHETSFÖRORDNANDE 

I ett liknande fall där FM ansökt om tillstånd för miljöfarlig verksamhet på Bodens södra 
skjutfält vill jag presentera vad som sker med tillståndet efter att beslut fattats och FM valt 
att inte förena denna ansökan med ett verkställighetsförordnande.43 FM har även i detta 
beslut valt att överklaga beslutet, eller i alla fall delar av detta.  
 
Ansökan rör ett område där en befintlig verksamhet bedrivs men där tidigare tillstånd inte 
omfattar nya markområden som FM vill använda som skjut- och övningsområden. Ansökan 
omfattar även omprövning kring vissa villkor i det tidigare beslutet. I ansökan har FM yrkat 
på att de bl.a. skall få bibehålla och nyttja samma områden som tidigare men att de nya 
villkoren även skall innefatta den tilltänkta markutökningen samt att det ska gälla i en vidare 
utsträckning än tidigare. 44 MPD beviljar tillstånd för den ökade markanvändningen men FM 
har valt att överklaga delar av beslutet, bl.a. ett liknande villkor som i tidigare exempel vilket 
rör antalet totala skjutdagar per kalenderår samt antalet skjutdagar i medeltal under en 
rullande femårsperiod. Eftersom beslutet överklagats kommer detta inte att vinna laga kraft 
och eftersom FM ej förenat ansökan med något verkställighetsförordnande kommer de att 
rätta sig efter tidigare tillstånd fram till dess att ett överklagande handlagts och beslut 

                                                           
40

 LS beslut 551-8772-11, sid 54. 
41

 Ibid, sid 4-5. 
42

 Bilaga, sid 1. 
43

 LS beslut 551-8658-11, sid 14. 
44

 Ibid, sid 15 ff. 
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fattats. Detta innebär att FM rättar sig efter det beslut som funnit sedan tidigare och som i 
detta fall är mer gynnsamt än det nya beslut som MPD tagit. 
 
Härvid ser vi den skillnad ett verkställighetsförordnande kan få för en verksamhetsutövare, 
både i positiv och negativ riktning. I första exemplet har vi sett hur ett 
verkställighetsförordnande ger den sökande en stor fördel när denne tillåts nyttja beslutet 
trots att det inte börjat gälla i juridisk mening, men även på vilket sett denna verkställighet 
blir negativ då beslutet i vissa delar gått den sökande emot. Det andra exemplet visar den 
fördel som ges genom att inte begära verkställighet på beslut som fattas och 
verksamhetsutövaren rättar sig efter det tillstånd som funnits sedan tidigare. 
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5 ÅTGÄRDER VID UPPKOMMEN PROBLEMATIK 
 
I de fall en sökande förenat sin ansökan med ett verkställighetsförordnande och fått detta 
beviljat kan denne inte överklaga själva verkställigheten utan endast de delar som gått en 
emot. Detta eftersom själva verkställigheten faktiskt beviljats precis så som den sökande 
hoppats på. Att beslutet inte beviljats i den utsträckning den sökande tänkt sig är dock något 
som går att överklaga och därmed begära inhibiton på till dess att ett beslut av 
överinstansen fattats. Att inhibera ett beslut, dvs. upphäva beslutet i väntan på avgörande, 
kan ske i samband med ett överklagande av det beslut som annars skulle leda till 
efterrättelse omedelbart. Svarande eller motpart i ett ärende kan däremot överklaga själva 
verkställigheten för ett beslut om denne berörs av beslutet på något sätt och på så sätt 
förhindra att beslutet tas i anspråk innan detta vunnit laga kraft. I detta sista avsnitt kommer 
jag att presentera några exempel på hur ett verkställighetsförordnande kan överklagas och 
när inhibition kan förordnas. 45 
 

5.1 ÖVERKLAGAN OCH INHIBITION AV VERKSTÄLLIGHETEN 

Som tidigare nämnts kan ett verkställighetsförordnande sökas med stöd av 
rättegångsbalkens regler samt miljöbalkens regler, och att överklaga ett sådant kan även bli 
aktuellt i båda fallen. Det som sker med själva verkställigheten vid ett eventuellt 
överklagande av densamma är att den upphävs fram till dess att ett avgörande i sak skett. 
Ett exempel på begäran av inhibition av ett verkställighetsförordnande är ett avgörande från 
1949. I ärendet har en maka, vid äktenskapsskillnad, begärt verkställighet av hennes 
umgängesrätt med barn i enlighet med rättegångsbalkens 17 kap. 14§. Makan, som fått 
avslag på sin begäran om verkställighet överklagar tingsrättens (i förevarande fall 
rådhusrätten) beslut till hovrätten som fastställer att verkställighet på beslutet skall 
förordnas. Maken, som har vårdnaden av barnen, överklagar hovrättens dom och begär 
inhibition på verkställigheten hos högsta domstolen. Högsta domstolen beviljar dock inte 
prövningstillstånd i ärendet och verkställigheten kan ej inhiberas.46 Detta fall visar hur själva 
verkställigheten kan överklagas enskilt i väntan på ett avgörande av de överklagade delarna i 
beslutet.  
 
Det finns även ärenden där den sökande begärt inhibition av vissa villkor i ett beslut när 
dessa gått en emot. Att begära inhibition av villkor i ett beslut är den möjlighet som finns för 
at den sökande skall komma runt huvudregeln att beslutet och dess villkor måste följas från 
beslutsdagen när den sökande beviljats verkställighet på beslutet. En ansökan om inhibition i 
dessa fall är något som fått olika utslag beroende på vilka förutsättningar som funnits i 
ärendet.  
 
I ett mål från mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) har företaget SITA beviljats tillstånd till 
invändig diskning av tankar, containrar m.m. Ansökan har förenats med ett 
verkställighetsförordnande som beviljats i samband med beslutet. I beslutet uppställs bl.a. 
villkor rörande krav på luktneutraliserande åtgärder och kollisionsrisk vid transporter, dessa 

                                                           
45

 FPL 28§ jmf. RB 55 kap 8§. 
46

 NJA 1946 s. 466. Se även NJA 1997 s. 577 där en liknande fråga om inhibition av förordnad verkställighet i 
vårdnadsfråga upptagits till prövning av HD och där HD beslutat att inhibition av verkställigheten, som 
hovrätten meddelat, skall ske.  
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villkor har SITA begärt inhibition på i samband med att de överklagat desamma. Mark- och 
miljödomstolen (MMD) meddelade inhibition för de ifrågavarande villkoren i väntan på att 
beslutet skall vinna laga kraft. Länsstyrelsen och kommunens miljönämnd överklagade MMD 
beslut och yrkade att beslutet om inhibition skulle upphävas. SITA bestred ändring och 
MMÖD tog upp ärendet till prövning. MMÖD biföll överklagandet och upphävde MMD 
beslut om inhibition mot bakgrunden att praxis visat att inhibition av villkor endast bör ske i 
undantags fall och när ingen motpart eller remissinstans motsatt sig yrkandet.47 
 
Ett exempel där inhibition av villkor beviljats är miljööverdomstolens (nuvarande mark- och 
miljööverdomstolen) beslut från april 2007 där miljööverdomstolen konstaterat att 
domstolen har befogenhet att besluta att ett verkställighetsförordnande inte skall gälla för 
ett i tillståndet meddelat villkor. En inskränkning som denna är något som sker restriktivt och 
vid beslutandet har domstolen lagt särskild vikt vid att ingen motpart eller remissinstans 
bestridit yrkandet.48 
 
Sammantaget visar praxis att vid beslut om inhibition har det uppställts krav på tämligen hög 
sannolikhet att avgörandet i sak kommer att ändras samt att hänsyn skall tas till hur 
motpart/-erna ställt sig till yrkandet. Möjligheten till inhibition är därför begränsad och 
beviljas restriktivit.49   
 
 
 

  

                                                           
47

 MÖD 2011:47  
48

 M 10242-06 s. 3 samt MÖD 2011:47. 
49

 Kommentar till FPL 28§. 
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6 ANALYS 
 
Som ovanstående arbete visat finns det både stora för- och nackdelar med möjligheten att 
förena en tillståndsansökan med ett verkställighetsförordnande. De få motiven och 
förarbeten till varför detta institut skulle vara nödvändigt att kunna använda sig av ger inte 
särkskilt god vägledning till när ett sådant förordnande bör godkännas. Här ses praxis som 
den främsta måttstocken till när verkställighet skall få ske. Eftersom lagstiftaren inte tagit 
fram några nya riktlinjer kring när verkställighet bör förordnas framstår det som att man 
istället har uppställt stora krav på att den sökande bl.a. skall visa att det finns goda skäl till 
att verkställa beslutet samt de nackdelar som skulle uppstå om detta inte sker. Som nämnts i 
avsnitt 3.2 har en lättnad skett kring möjligheten att få verkställighet beviljad efter nya 
miljöbalkens ikraftträdande. Efter miljöbalkens uppkomst har även fler verksamheter och 
åtgärder blivit tillståndspliktiga. Detta sammantaget torde innebära att även fler ansökningar 
förenas med verkställighetsförordnade och att dessa godkänns i allt större utsträckning.  
 
I samband med att verkställigheten godkänns måste en verksamhetsutövare rätta sig efter 
beslutet från beslutsdagen oavsett om denne är nöjd med beslutet och dess villkor eller inte. 
Att behöva rätta sig efter ett beslut med villkor som inte går i led med 
verksamhetsutövarens avsikter är något som kan medföra stora olägenheter för den 
sökandes verksamhet i väntan på att beslutet skall vinna laga kraft. 
 
Den problematik som då uppstår när en verksamhetsutövare får beviljad verkställighet men 
att det beslut som tagits för tillståndsansökan inte gäller i den utsträckning denne tänkt sig 
får således en motsatt effekt gentemot motiven till att verkställighet skall kunna ske. Som 
presenterats har jag inte kunnat se någon effektiv eller genomtänkt lösning från lagstiftarens 
sida när denna problematik uppstår, en problematik som enligt praxis är vanligt 
förekommande. Den möjlighet som finns för att inte behöva rätta sig efter detta icke 
tillfredställande beslut blir således att begära inhibition av de delar i beslutet som gått en 
emot. Eftersom inhibition av delar i ett beslut skall beviljas restriktivt och, enligt rådande 
praxis, endast i de fall ingen motpart motsatt sig yrkandet innebär detta att det sällan 
framstår som ett framgångsrikt medel för verksamhetsutövaren. 
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7 SLUTSATS 
 
Bakgrunden till arbetet har varit att presentera, och besvara verkningarna av ett 
verkställighetsförordnande som söks i samband med miljöfarlig verksamhet. 
Efter avslutat arbete kan man konstatera att möjligheten att förena en tillståndsansökan 
med ett verkställighetsförordnande är något som verksamhetsutövaren bör överväga noga 
innan detta sker. Att inte begära verkställighet på ett tillstånd kan i vissa fall framstå som en 
bättre lösning då praxis visar att många tillstånd inte beviljas i den utsträckning den sökande 
tänkt sig och därmed ofta blir föremål för ett överklagande. När verkställighet inte begärts 
rättar sig verksamhetsutövaren efter det gamla beslutet fram till laga kraft inträtt, vilket 
torde vara fördelaktigt i flertalet fall.  
 
För att hitta en lösning på de stora nackdelar ett verkställighetsförordnande kan få för 
verksamhetsutövaren krävs ytterligare lagreglering på området samt att man bör se över 
förutsättningarna till inhibition i de fall detta blir aktuellt. Här blir lagstiftarens uppgift att 
öka möjligheterna till inhibition när ett beslut, eller delar av detta överklagas, men även att 
se över huruvida ett verkställighetsförordnande måste tas i anspråk eller ej när detta 
beviljats. 
 
I dagsläget ges inte möjligheten till att välja huruvida verkställigheten tas i anspråk eller ej, 
men att ge den sökande möjligheten att välja detta torde vara en lösning på problematiken. 
I praktiken skulle detta inte innebära någon nackdel för motpart eller andra berörda 
eftersom det ändå är upp till verksamhetsutövaren att bestämma om man vill ansöka om 
verkställighet eller inte. 
Vidare skulle en förutsättning för verkställighetsförordnande kunna vara att den sökande ges 
möjligheten att utnyttja endast de delar i beslutet som inte gått denne emot. Att låta 
regleringen av verkställigheten ske på detta sätt skulle underlätta för verksamhetsutövaren 
och en fråga om inhibition skulle då aldrig behöva bli aktuell. Den sökande kan helt enkelt 
utnyttja de delar i beslutet denne inte har för avsikt att överklaga, och de delar som blir 
föremål för överklagan kan fortskrida som tidigare i väntan på vidare beslut.  
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BILAGA 
 

Försvarsmakten ändrar tolkning av 
miljötillstånd för Kusträsk skjutfält 
 

Efter en dialog mellan Försvarsmakten och tillsynsmyndigheten Generalläkaren har vi enats 
om en ändrad tolkning avseende Miljöprövningsdelegationens beslut den 11 april 2013 för 
verksamheten på Kusträsk skjutfält.  

 Kusträsk skjutfält 
För Kusträsk innehöll beslutet från Länsstyrelsens 
Miljöprövningsdelegation (MPD) ett så kallat verkställighetsförordnande. 
Den tidigare tolkningen som publicerades på Emilia i maj 2013 innebar 
att Försvarsmakten valde att inte nyttja verkställigheten vilket i sin tur 
innebar att vi inte var tvingade att följa villkoren i tillståndet. I dialog 
mellan Försvarsmakten och Generalläkaren har nu beslutats att 
Försvarsmakten inte kan välja huruvida vi nyttjar verkställigheten eller 
inte då det handlar om en befintlig och pågående verksamhet. Eftersom 
Kusträsk skjutfält är en befintlig verksamhet anses tillståndet således 
redan vara taget i bruk. Beslutet är överklagat vilket innebär att det dock 
inte vinner laga kraft. För verksamheten betyder detta att vi måste följa 
de villkor som anges i MPD beslut 2013-04-11. Att inte följa villkoren är 
straffbart.  
 
Bodens södra skjutfält 
Tolkningen av beslutet för Boden södra skjutfält ändras inte. Skillnaden 
jämfört med Kusträsk är att Boden södra inte har något 
verkställighetsförordnande varför tillståndet för Boden södra inte anses 
ha tagits i bruk. Tillståndet är överklagat, det vill säga det har inte heller 
vunnit laga kraft.  
Oavsett överklagande och laga kraft har vi för avsikt att hantera beslutet 
för Boden södra skjutfält på så sätt att vi bedriver verksamheten på 
samma sätt som tidigare men med vissa administrativa tillägg.  
Det beslut som så småningom kommer från regeringen kommer 
antagligen inte att väsentligt skilja sig från det beslut vi har fått från 
miljöprövningsdelegationen. De punkter som inte överklagats av 
Försvarsmakten eller någon annan kommer inte att förändras.  
 
Skjutfältsinstruktion 
Villkoren i besluten kommer att inarbetas i skjutfältsinstruktionerna. När 
villkoren är inarbetade i instruktionerna kommer de att presenteras som 
en ny version. Det är av största vikt att alla som övar på fälten i Boden 
läser och följer skjutfältsinstruktionerna. Vissa villkor är inte av den 
karaktären att de kan hanteras i skjutfältsinstruktionerna varför det även 
behövs kompletterande rutiner. Vi arbetar bland annat med en ny rutin 
för årsbokning av skjutfält.  
 
Konsekvenser för verksamheten på Kusträsk skjutfält 

 I stort kommer vi antagligen klara begränsningen i antalet 
dagar och antalet skott under 2013. Kusträsk har haft ett 
relativt lågt nyttjande under året. 

 Vi får inte bedriva någon form av flygverksamhet på Kusträsk 
skjutfält. Begreppet flyg omfattar allt flygande såsom JAS/CAS, 
helikopter, UAV och målflyg.  

 I område 1 får endast övningsammunition användas vid 
skjutning med granatgevär eller pansarskott. 
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 Vid sprängning fritt i fält får markeringsladdningar på högst 1 kg 
per laddning användas. I område 1 får detta endast ske 
vardagar kl 0700-2200 och helgdagar kl 0700-1700. Minor får 
endast sprängas vardagar och helgdagar kl 0700-1700. 

 Skjutning med artilleri (Archer eller GRK) får endast bedrivas 
under 30 vardagar/år dagtid, kl 0700-1700. 

 Alla förändringar gentemot årsbokningen måste delges I 19 
UtbsE Mark o Miljö. 

 Ovanstående gäller från 1 november 2013. Vi har överklagat 
flera av punkterna ovan. Vi väntar på beslut från regeringen men 
under tiden måste vi följa villkoren för Kusträsk skjutfält från MPD 
beslut 2013-04-11.  

 Ann Nilsson, utbildningsstödsenheten I 19 

 

 


