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”Miljöfrågor hanteras bäst när alla berörda medborgare deltar på lämplig nivå. På det nationella 

planet ska varje individ ha skälig tillgång till den miljöinformation som finns hos offentliga 

organ, inklusive information om farliga material och verksamheter i deras samhällen och de ska 

ges möjlighet att delta i beslutsprocessen. Stater ska underlätta och uppmuntra folkligt 

medvetande och deltagande genom att se till att information finns lätt åtkomlig. Tillgång till 

effektiva juridiska och administrativa procedurer inklusive rättsmedel för upprättelse och 

gottgörelse ska erbjudas.” 

 

- Riodeklarationen, princip 10 
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Inledning 

Ämnet 

Den här uppsatsen handlar om mark- och miljörätt, ett ungt rättsområde som ställer nya sorters 

frågor om och inom juridik. Rättsområdet får anses vara invecklat, dels eftersom det kräver 

samspel mellan olika rättsområden som traditionellt hållits isär, dels eftersom området kräver 

att hänsyn tas till sådana omständigheter som behandlas utanför den juridiska sfären och istället 

tillhör exempelvis naturvetenskaperna. Därtill har rättsområdet vuxit fram i en tid där även 

annan omfattande rättslig utveckling har skett, särskilt genom mänskliga rättigheter. 

Uppsatsen tar sig an frågor inom det område där miljöfrågor och mänskliga rättigheter 

överlappar. Uppsatsen rör förhållandet mellan den enskilde och det allmänna på samma sätt 

som ”Europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna” reglerar det förhållandet. Undersökningen riktas mot vad förhållandet mellan den 

enskilde och det allmänna innebär för och inom utarbetandet av miljökonsekvensbeskrivningar. 

Uppsatsen riktar Konventionsdomstolens praxis och Konventionssystemet mot frågor inom 

mark- och miljörätt. Till följd av att Konventionen reglerar frågor om enskildas förhållande till 

det offentliga rör frågeställningarna i uppsatsen enskilds mänskliga rättigheter så som de 

kopplar till mark- och miljörätt. 

Sverige ingår i flera samarbeten på europeisk nivå. Två framträdande är, dels Europeiska rådet 

som bildades 1949, och dels Europeiska unionen som har en mer invecklad historia. Båda 

organisationerna har sina egna rättsordningar och sina egna domstolar. Europeiska rådet har 

sitt största inflytande på Sverige genom fördraget ”Europeiska konventionen för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna” (nedan kallad Konventionen) som är svensk 

lag sedan 1 januari 1995 och som måste beaktas ex officio av svensk myndighet och domstol. 

Efterlevnad av Konventionen bevakas av Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna 

och grundläggande friheterna (nedan kallad Konventionsdomstolen) till vilken enskilda kan 

överklaga i fall då denne anser att hans rättigheter enligt Konventionen kränkts av staten. Denna 

uppsats fokuserar på den rättsordning (nedan kallad Konventionssystemet) som utgörs av 

Konventionen, Konventionsdomstolens tolkningar av Konventionen och de rättsliga och 

praktiska konsekvenser som detta får. 
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Syfte 

Syftet med denna uppsats är flerfaldigt och är 

att studera vilken hänsyn som måste tas till enskilda i beslutsprocesser inom mark- och 

miljörätt. Studierna av detta ska grundas på tolkningar av de mänskliga rättigheterna som de 

definieras enligt Konventionsdomstolens tolkningar av Konventionen, 

att den kunskap som genereras kan användas för att bättre förstå den process som bör eller 

måste föregå ett beslut som har konsekvenser inom mark- och miljörätt i förhållande till enskild 

och att detta ska kunna användas för att forma en så rättssäker, ekonomiskt effektivt och 

ändamålsenlig miljöprocess som möjligt, 

att jämföra begreppet och fenomenet miljökonsekvensbeskrivning mot de mänskliga 

rättigheterna enligt Konventionsdomstolens och beskriva potentiella konsekvenser för det 

praktiska arbetet med miljökonsekvensbeskrivningar som uppstår ur detta, och 

att undersöka om miljökonsekvensbeskrivning är ett instrument som kan användas för att 

säkerställa efterlevnad av de mänskliga rättigheterna. 

Material 

Eftersom syftet med denna uppsats är att undersöka miljökonsekvensbeskrivnings lämplighet 

som instrument för att tillvarata mänskliga rättigheterna utgår uppsatsen från tolkningar av tio 

domar från Konventionsdomstolen som alla innehåller termen ”environmental impact 

assessment”. Avgränsningen av material till underlag för uppsatsen syftar också till att kunna 

behandla Konventionens krav på mänskliga rättigheter i frågor inom mark- och miljörätt utan 

att behöva använda någon särskild nationell rättsordning. Med hänsyn till att alla domar som 

presenteras av Konventionsdomstolens databas över rättsfall tagits med är en förhoppning 

också att valet av detta material ger en uttömmande analys av Konventionsdomstolen 

förhållningssätt till begreppet miljökonsekvensbeskrivning (”environmental impact 

assessment”). 
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De tolkade rättsfallen har valts från Konventionsdomstolens databas1 genom söksträngen 

”environmental impact assessment”2 tillsammans med kriterierna ”Grand Chamber” samtidigt 

som Chamber samtidigt som ”English”. 

Något om terminologi 

Begreppet ”miljökonsekvensbeskrivning” är inte nödvändigtvis enhetligt utan kan ha olika 

betydelser i olika rättsordningar, eller redan av vilket sammanhang det ingår i. För att begreppet 

ska kunna användas för analys måste begreppet definieras tydligare. För att göra detta används 

Staffan Westerlunds modell3 för ”genuin miljökonsekvensbeskrivning” som uppställer vissa 

kriterier för att ett dokument, inkluderande den process vilken dokumentet framställs genom, 

ska kunna betraktas som en miljökonsekvensbeskrivning (”environmental impact assessment”).  

Det är till följd av Konventionssystemet funktionssätt också nödvändigt att göra en bred 

tolkning av ordet ”staten”.  Konventionssystemet bygger på att staten har skyldigheter mot den 

enskilde. Samtidigt kan en stat lägga över de krav som ställs genom Konventionssystemet på 

andra aktörer i nationell rättsordning än just myndigheter underställa parlament eller regering. 

Staten väljer hur Konventionens krav ska nås. Begreppet staten kan alltså betyda myndigheter, 

regering, företag, parlament eller i sista hand även samhället i stort. Därför används termen 

”staten” och termen ”skyldighetsbäraren” ombytesvis. 

Juridisk metod 

Om juridiken ses som en problemlösare inom ett givet samhälle, och om man anser att samhället 

utvecklas med tiden, så måste juridiken anpassas efter de problem som uppstår vartefter denna 

utveckling äger rum. Om rättsutvecklingen som givit upphov till mark- och miljörätten beaktas 

i samspel med andra framväxande rättsområden, som mänskliga rättigheter, kan det nästan 

tyckas som att dessa nya rättsområdena i kombination börjar bilda en ny rättsordning där delar 

av gamla sanningar och paradigm får läggas åt sidan. Denna uppsats utgår från att den insikten 

                                                 
1 www.hudoc.echr.coe.int 
2 Vilken inkluderar söksträngen ”environmental-impact assessment” 
3 Jfr. Westerlund S. Genuine  Environmental Impact Assessments (EIA) and a Genuine EIA Concept i Basse, E.- 

M. Miljökonsekvensbeskrivning i ett rättsligt perspektiv s. 101-128 Nerenius & Santérus, Stockholm, 1996. s. 108-

110 
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är av relevans för att etablera en meningsfull analys av samspelet mellan mänskliga rättigheter 

och mark- och miljörätt. 

Rättslig metod innehåller vissa tekniker för att komma fram till vad som ska betraktas som rätt, 

alltså något som fastställs av en myndighet eller domstol och som får effekter i verkligheten.4 

De ”inomjuridiska” frågeställningarna medför i stor utsträckning fokus på tolkningsmetoder för 

att fastställa vad en lagtext innebär. Tolkningsmetodiken för att fastställa detta, alltså vad som 

är rätt, delas ofta in i rangordning för hur man praktiskt ska gå tillväga för att bestämma vad 

som är rätt, själva innebörden av lagtexten. Resultatet av en sådan tolkning brukar kallas 

gällande rätt. För att tolka fram gällande rätt ur lagtext används ett antal metoder som 

rangordnas efter vilken ordning de ska tillämpas. Som regel ska först en ordagrann tolkning av 

göras. Orden i lagtexten ska alltså tolkas så som de allmänt uppfattas. Om denna tolkning inte 

genererar ett rimligt resultat, följer en tolkning av det som står i den omedelbart relevanta 

lagtexten tillsammans med annan lagtext som är aktuell i sammanhanget. Målet är att försöka 

finna någon form av system i lagstiftningen inom ramen för en större mängd lagtext än just den 

omedelbart relevanta. Förhoppning med metoden är alltså att en större mängd lagtext ska kunna 

skapa ett sammanhang som underlättar förståelsen för vad som står i den omedelbart relevanta 

lagtexten. Om detta inte resulterar i ett rimligt resultat, görs ofta försök att tolka vad 

lagstiftningen och dess text syftar till att nå för resultat i verkligheten. Detta sistnämnda 

tillvägagångssätt för att tolka vad som är rätt enligt viss lagstiftning kallas teleologisk metod.5 

Denna teleologiska tolkningsmetod tenderar att få kritik för att den är subjektiv, alltså ger för 

stort utrymme åt den enskilde uttolkaren av lagstiftningen att själv bestämma om vad gällande 

rätt är. 

Ett kort exempel på teleologisk metod kan vara begreppet ”barnets bästa” som finns inom den 

del av juridiken som är sysselsatt med sociala förhållanden. Det finns lagstiftning som innebär 

att rättsliga beslut som rör barn ska fattas med hänsyn till barnets bästa. När en beslutsfattare 

inom juridik, exempelvis en domare i domstol, utvärderar vad som är barnets bästa lämnar han 

det ”inomjuridiska” området som rör lagtext och rättsliga principer och går som lekman ut i en 

verklighet som inte styrs av dessa, utan bäst beskrivs genom annan forskning och andra sorters 

rön. Juridiken spelar här endast rollen att hänvisa till vilken sorts bedömning som ska göras 

eller vad denna syftar till. Vad barnets bästa är, alltså den sortens bedömning som juridiken 

                                                 
4 Jfr. Gunnarsson, Å., Svensson, E.- M. Genusrättsvetenskap Studentlitteratur, Lund, 2009. s 94 
5Jfr. Kleineman J., Rättsdogmatisk metod i Korling, F., Zamboni M. (reds.) Juridisk Metodlära s. 21-45 

Studentlitteratur, Lund, 2013. s. 21-45 
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föreskriver ska göras, är inte nödvändigtvis något som måste ses som en del av rätten eller 

juridiken. Istället kan det ses som något som måste bedömas med hänsyn till andra vetenskaper 

som exempelvis psykologi. Detta lämnar också öppet för en vidare kritik eftersom det finns 

olika uppfattningar av vad som är ett barns bästa. 

Att nämna dessa förhållanden, som omgärdar den teleologiska tolkningsmetoden, är av vikt här 

eftersom de rättskällor som ligger till grund för detta arbete i stor utsträckning bygger på 

tillämpning av teleologiska tolkningar. Det är viktigt att hålla i minnet att detta kan göra att det 

förevarande rättsområdet, och särskilt den fokuspunkt som analyseras i denna uppsats, kan 

tyckas präglat av abstraktion, subjektivitet, värderingar eller annan föreställt bristande 

rättslighet. 

En forskare inom juridik är intresserad av ungefär samma typ av underlag som den 

praktiserande juristen, nämligen det underlag på vilket det enligt någon form av sedvana kan 

fastslås vad som är rätt.6 Den relevanta skillnaden mellan forskaren och praktikern inom juridik 

består i avsikten med den analys och argumentation som respektive sorts jurist använder. Den 

praktiserande juristen har ett mycket smalt mål, nämligen att få allt underlag som han har 

tillgång till att passa in i en argumentation för att just hans klient har rätt. Forskaren inom juridik 

torde oftare ha som mål att utröna varför de saker han fokuserar på förhåller sig på det sätt som 

de gör. 

Forskaren har alltså antingen som mål att beskriva hur något har reglerats eller hur något bör 

regleras. Det första målet, att förklara hur något har reglerats kallas ofta att beskriva rätten de 

lege lata, medan den andra delen, att förklara hur rätten bör regleras kallas att beskriva rätten 

de lege ferenda.7 Som sagt, och trots det ovan nämnda, kvarstår viss problematik i att forskning 

i form av uppsatsskrivande och tillämpning av lagen kan vara svåra att dra en skarp gräns 

mellan. Detta medför att det inte alltid är möjligt för en forskare att ange exakt vad denne anser 

vara en del av den redan gällande rätten och vad som är uttalanden om hur rätten borde vara. 

Kärnan i båda verksamheterna är dock att granska vad lagen säger och fylla ut detta med vad 

som övrigt anses kunna passa och vara relevant för det juridiska problem som ska lösas. Den 

största skillnaden mellan forskning i rätten och tillämpning av rätten, borde istället snarare ligga 

i syftet med arbetet som utförs och som beskrivits ovan. Medan rättstillämparen använder rätten 

för att lösa en praktisk uppgift, exempelvis besluta om bifall eller ogillande i ett brottmål, eller 

                                                 
6 Jfr. Gunnarsson, Å., Svensson, E.- M. Genusrättsvetenskap Studentlitteratur, Lund, 2009. s. 93 
7 Jfr. Gunnarsson, Å., Svensson, E.- M. Genusrättsvetenskap Studentlitteratur, Lund, 2009. s. 95 
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att vinna en dispyt som företrädare för en privat part, är forskarens uppgift att utvidga 

förståelsen för lagen eller att motivera en ändring av den. 

Trots den likhet som finns mellan forskarens och rättstillämparens metoder för att finna svar på 

frågan vad som är rätt kan kanske vissa skillnader hittas. För att nå ett tillräckligt teoretiskt 

intressant resultat bör den metod som används inom forskning inom juridiken gå utöver den 

strikt rättsdogmatiska (traditionell juridisk metod) till att kunna inkludera fler synsätt. En metod 

för att fastslå vad som är rätt, eller för att forska om detta eller vad som borde vara rätt kan dock 

inte helt gå utanför det som betraktas som konventionellt eller juridiskt-socialt godtagbara 

komplement till den rättsdogmatiska metoden. Ett resultat får inte vara så avvikande eller 

oanvändbart att det inte vinner tillämpning. En något friare metod än den rent rättsdogmatiska 

metoden men som ändå gör att resultaten vinner tillämpning inom juridiken kallas ibland för 

”rättsvetenskaplig metod”. 

Metod för grundläggande rättigheter 

Forskningen inom denna uppsats får anses anknyta till det ”inomjuridiska” området som 

beskrivits ovan. Det grundläggande föremålet för undersökningen i denna uppsats är ett fåtal 

korta satser i text som tillsammans utgör artikel 8 i Europeiska konventionen för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna (Konventionen). Hur dessa svepande satser ska 

tolkas är Konventionsdomstolens sak att befatta sig med. Därmed är den som forskar om 

Konventionen tvingad att försöka förstå och gissa hur Konventionsdomstolen går tillväga när 

den bestämmer innehållet i en artikel i Konventionen. Den verksamhet som 

Konventionsdomstolen bedriver när den tolkar artiklarna får bäst förstås som ”inomjuridisk” 

och ska då utgå från rangordningen för tolkning av lagtext: ordagrannhet, sammanhang, syfte. 

Den metod som Konventionsdomstolen använder tycks gå ut på att bestämma ett innehåll i 

artiklarna, en tolkning, som är lämpat för det fall som ligger framför Konventionsdomstolen 

och som samtidigt i tillräcklig utsträckning går att förena med den textuella lydelsen av 

artiklarna. Mellan dessa två ytterligheter, förhållandena i det enskilda fallet och den textuella 

lydelsen av den artikel som Konventionsdomstolen tillämpar på fallet verkar en 

lämplighetsbedömning som i stort är baserad på de enskilda domarnas uppfattningar om 

rimlighet ske. Sådana tolkningar torde kunna betraktas som så kallade teleologiska tolkningar 

som, vilket ovan nämnts, är en sorts tolkning som syftar till att fastställa syftet med en lag. 
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Åhman påpekar8 att den naturliga följden av en reglering som Konventionens, som är kortfattad 

till sin natur, är att den behöver betydande utfyllnadstolkning genom exempelvis strukturell 

tolkning eller teleologisk tolkning. Detta genererar ett behov av att förstå prövningsinstansens, 

Konventionsdomstolens, tillvägagångssätt när den dömer. Vikten av att tolka och systematisera 

rättsfall blir därmed stor.9  

Konventionsdomstolens teleologiska och systematiska tolkningsmetoder 

Inom konstitutionell rätt kan det krävas att systematiska tolkningar görs i syfte att undvika 

konflikter mellan regler.10 Konventionsdomstolen tolkar i stor utsträckning Konventionen 

teleologiskt.11 Tillsynes på grund av Konventionens fåordighet måste tolkningar av dess artiklar 

utgå från teleologiska tolkningar av artiklarna för sig vidare till en systematisk tolkning av 

Konventionen som helhet. Att abstrakt beskriva vad detta innebär är svårt och därför borde en 

exemplifiering i större utsträckning underlätta förståelsen. Ett exempel Konventionsdomstolens 

teleologiska tolkning kan vara hur artikel 8.1 som lyder; 

”Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his 

correspondence.”12 

har utvecklats till; 

“[…] A home will usually be the place, the physically defined area, where private and 

family life develops. The individual has a right to respect for his home, meaning not 

just the right to the actual physical area, but also to the quiet enjoyment of that area. 

Breaches of the right to respect for the home are not confined to concrete or physical 

breaches, such as unauthorised entry into a person’s home, but also include those that 

are not concrete or physical, such as noise, emissions, smells or other forms of 

interference. A serious breach may result in the breach of a person’s right to respect 

for his home if it prevents him from enjoying the amenities of his home.” 13 

och sedan har artikel 1314 tolkats systematiskt i fall som rör artikel 8; 

“Article 13 guarantees the availability of a remedy at national level to enforce – and 

hence to allege non-compliance with – the substance of the Convention rights in 

                                                 
8 Åhman, K. Grundläggande rättigheter och juridisk metod Norstedts juridik, Stockholm, 2015. 
9 Åhman, K. Grundläggande rättigheter och juridisk metod Norstedts juridik, Stockholm, 2015. s. 85 
10 Åhman, K. Grundläggande rättigheter och juridisk metod Norstedts juridik, Stockholm, 2015. s. 18 
11 Rainey, B. et al. Jacobs, White and Ovey : The European Convention on Human Rights (uppl. 6) Oxford 

University Press, Oxford, 2014. s. 65 
12 Europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, artikel 8.1 
13 Fallet Giacomelli mot Italien, a.nr. 59909/00, 2 november 2006 § 76 
14 Europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, artikel 13 
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whatever form they may happen to be secured in domestic law. However, […] the 

grievance must be an arguable one in terms of the Convention.15 

As a rule, the fact that a complaint has been declared admissible is a strong indication 

that it can be regarded as arguable for the purposes of Article 13, even if the Court 

ultimately finds no breach of the substantive provision in issue. […] However, […] 

the determination whether a claim is arguable does not depend so much on the case’s 

procedural posture as on the particular facts and the nature of the legal issues raised. 

[…] [in the case at hand] the Court, having regard to the particular circumstances and 

the available evidence, was not persuaded that the [circumstances] had had a 

sufficiently direct impact on the applicant’s private sphere to even trigger the 

application of Article 8. […].16 

No arguable claim that Article 8 of the Convention […] were violated has thus been 

made out; Article 13 therefore does not apply.”17 

Disposition 

Uppsatsen inleds med en kortare förklaring till begreppet ”talerätt” från svensk nationell 

rättsordning i syfte att förklara och ge kontext till begreppet inför den fortsatta analysen. Detta 

begrepp, talerätt, är inbyggt i juridiken på ett sätt som gör att det har en i stor utsträckning 

universell karaktär och det är därmed känt i många rättsordningar. En beskrivning utifrån en 

nationell rättsordning synes med hänsyn till det god nog för att presentera begreppet, trots att 

en del av syftet med uppsatsen är att inte analysera de mänskliga rättigheterna i förhållande till 

mark- och miljörätt utifrån någon nationell rättsordning. Begreppet talerätt är av vikt för att 

förstå stora delar av den praxis som Konventionsdomstolen etablerar i de tolkade fallen. 

Efter begreppet talerätt återges kort delar av Konventionssystemet som kan vara nödvändiga att 

ha förkännedom om för att förstå resten av uppsatsen. Efter det presenteras Westerlunds modell 

för vad som utgör en miljökonsekvensbeskrivning och Åhmans beskrivning av vad en 

proportionalitetsprövning är för något. Uppsatsen fortsätter med att återge omständigheterna i 

de tio utvalda rättsfallen från Konventionsdomstolen. Dessa återges i kronologisk ordning med 

det äldsta först för att ge möjlighet att följa praxis framväxt. Efter att omständigheterna i varje 

                                                 
15 Fallet Ivan Atanasov mot Bulgarien a.nr. 12853/03, 2 december 2010 § 100 
16 Fallet Ivan Atanasov mot Bulgarien a.nr. 12853/03, 2 december 2010 § 101  
17 Fallet Ivan Atanasov mot Bulgarien, a.nr. 12853/03, 2 december 2010 § 100-102 
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rättsfall återgivits följer en sammanställning av domskälen, med vissa kommentarer där det 

anses bidra till framställningen. 

Därpå följer en diskussion med slutledningar som syftar till att skapa ett sammanhang för att 

förstå hur hänsyn måste tas till enskilda i beslutsprocessen inom mark- och miljörätt. 

Slutledningarna baseras på tolkningar av Konventionsdomstolens uttalanden i domarna, och 

vad som tycks vara nödvändiga för att inte säga logiska följder av dessa uttalanden. 

Sist följer en sammanställning som syftar till att på ett mer koncist sätt återge de konsekvenser 

som Konventionssystemet har för arbete med att tillvarata enskildas mänskliga rättigheter i 

förhållande till mark- och miljörätt. 

Fakta 

Begreppet talerätt 

Vad gäller svensk lagstiftning innehåller denna inte någon legaldefinition av begreppet talerätt. 

Begreppet är ändå konstant relevant inom den praktiska juridiken.18 Begreppets funktion kan 

beskrivas som så att det utgör en uppsättning förutsättningar som krävs för att en part, i för 

denna uppsats syfte avses med part endast enskilda, ska få föra talan i en rättsprocess. För 

enskild innebär ”talerätt” ett hinder som måste passeras för att kunna få sin rätt tillgodosedd, 

eller annorlunda uttryckt ”vinna rättsskydd”. 

34 kap. 1 § Rättegångsbalk (1942:740) anger den i Sverige praktiska tillämpningen av 

begreppet: ”Domstolen ska fastställa att saken kan prövas”.19 På grund av bristen på 

lagreglering av begreppet talerätt har detta fått utvecklas i juridisk praktik och litteratur. 

Praktiskt sett kan talerätt ses som domstolarnas möjlighet att stänga ute enskilda från 

rättsprocesser och på så sätt undvika att ett obegränsat antal personer behöver höras i ett 

rättsfall. Talerättsbegreppet är till sin natur svårt att definiera exakt i ord, vilket sannolikt är 

främsta anledning till att det inte finns någon legaldefinition av det. Inte heller 

                                                 
18 Lindblom, P.- H. Miljöprocess : Om Domstolarnas Roll, Forum, Kumulation, Intresseavvägning, 

Officialprövning, Taleformer, Talerätt, Åberopsrätt, Bevisning, Förenklad Skadeståndsberäkning Och Rättskraft 

Vid Civilprocessuell Domstolstalan I Miljömål. D. 1 Iustus, Uppsala,  2001. s. 157-158 
19 Roberth Nordh, Rättegångshinder : Om Forum, Talerätt, Åtalsrätt M.M Iustus, Uppsala, 2008. s. 197 
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Konventionsdomstolen har lyckats fästa rekvisitet för talerätt i skrift utan bedömer dess 

förekomst från fall till fall. 

Under arbetet i Sverige med att sammanfoga alla lagar som rör mark- och miljörätt till en 

samlad reglering (Miljöbalken 1998:808) efterlyste lagstiftaren en enhetlig definition av 

talerätten inom Miljöbalken, men det visade sig svårt att finna en sådan. Utarbetandet av en 

definition av talerätt inom Miljöbalken lämnades därför till rättstillämpningen med följande 

kommentar om sakägarbegreppet, ett begrepp som är att betrakta som identiskt med begreppet 

talerätt: 

”Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att ge en entydig definition av 

sakägarbegreppet. Ibland uttrycks det på det enkla sättet att sakägare är den som saken 

angår. Klart är dock att en person på ett mer konkret sätt måste vara berörd av ett 

beslut för att anses som sakägare. Ett annat ibland använt uttryckssätt är att beslutet 

antingen måste påverka vederbörandes rättsställning eller beröra ett intresse som på 

något sätt är erkänt av rättsordningen. Exempel på ett sådant erkännande är att det i 

en författning eller dess förarbeten anges att myndighetens prövning skall föregås av 

samråd med vissa intressenter eller, att i annat fall vissa intressenter skall beaktas vid 

prövningen. Reglernas ändamål blir alltså styrande för vilka som anses som sakägare. 

Inte oväntat saknar de olika miljölagarna egna definitioner av sakägarbegreppet. Vissa 

försök har ändå gjorts i förarbeten och praxis. Det kan konstateras att ordet har olika 

betydelse beroende på vilken lag som tillämpas också på miljörättens område.”20 

Som följd av den svenska lagstiftarens önskan om en enhetlig definition av talerätt inom mark- 

och miljörätten fastställde Sveriges högsta domstol sedermera21 en praktisk definition av 

begreppet genom formuleringen att sakägare är ”varje person som kan tillfogas skada eller 

utsättas för annan olägenhet genom den tillståndssökta verksamheten, om inte risken för skada 

och olägenhet är enbart teoretisk eller helt obetydlig” ibland tilläggs också att ”risken för skada 

eller olägenhet rör ett av rättsordningen skyddat intresse”. 

Den europeiska rättsordningen om de mänskliga rättigheterna 

Existensen av positiva och negativa skyldigheter för staten 

Konventionsdomstolen har i sin framväxande jurisprudens skapat en tolkningslära för 

Konventionen som innebär att en stat som är ansluten till Konventionen har två typer av 

                                                 
20 Proposition 1997/98:45 s. 483 
21 NJA 2004 s. 590 
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förpliktelser eller skyldigheter gentemot en enskild, nämligen de positiva och de negativa. I 

stort handlar det om den traditionella uppdelningen av förpliktelser i plikt att handla respektive 

plikt att avstå från att handla. Det att staten har förpliktelser mot sina medborgare följer bland 

annat av artikel 1 i Konventionen.22 Om det är en positiv eller negativ plikt som staten bryter 

mot är däremot inte alltid relevant att beakta, metoderna för att fastställa detta kan vara ungefär 

lika.23 

Att det kan vara fråga om att staten har underlåtit att vidta en praktisk handling som var 

nödvändig för att leva upp till konventionens krav på rättighetsskydd syns bland annat i Fallet 

Hardy och Maile mot Förenade kungariket,24 där det var fråga om att genomföra och publicera 

särskilda riskanalyser rörande frågan om en tilltänkt verksamhet i en hamn skulle kunna leda 

till olyckor som skulle kunna påverka invånarna i en närliggande stad. Konventionsdomstolen 

uppställde denna fråga som en frågeställning om staten levt upp till sina positiva obligationer 

enligt Europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna och riktade sin analys mot den 

process som staten använt vid prövning av och tillståndsgivning till verksamheten.25 

Nationella rättsmedel, talerätt inför Konventionsdomstolen och subsidiaritet 

Enskilda, grupper av enskilda och icke-statliga organisationer har möjlighet att föra talan inför 

Konventionsdomstolen.26 Därutöver måste ett antal andra krav vara uppfyllda. Det har uttalats 

att de regler som gäller för talerätt i en nationell rättsordning inte nödvändigtvis är samma som 

talerätt inför Konventionsdomstolen.27 Konventionsdomstolen ser sig nämligen som en sista 

övervakare av de mänskliga rättigheterna och menar att de nationella myndigheterna och 

domstolarna är i väsentligt bättre position att döma i de enskilda fallen.28 Potentiellt kan detta 

ses som en följd av, eller en orsak till, två av domstolens främsta doktriner nämligen fjärde-

instansdoktrinen (eng. fourth instance doctrine) och doktrinen om utrymme för skön (eng. 

margin of appreciation). Fjärdeinstansdoktrinen innebär att domstolen inte kan sätta sig i ställe 

för en nationell domstol, alltså inte sätta sina domar istället för nationella domar. Den kan inte 

heller upphäva eller ändra materiella beslut eller materiella konsekvenser av nationella 

institutioners beslut. Konventionsdomstolens domar har i praktiken den enda effekten att 

                                                 
22 Fallet Okkali mot Turkiet, a.nr. 52067/99, 17 oktober 2006 
23 Fallet López Ostra mot Spanien, a.nr. 16798/90, 9 december 1994 
24 Fallet Hardy and Maile mot Förenade kungariket, a.nr 31965/07, 14 februari 2012 
25 Fallet Hardy and Maile mot Förenade kungariket, a.nr 31965/07, 14 februari 2012 
26 Artikel 34 Europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 
27 Norris mot Irland (beslut), a.nr 10581/83, 26 oktober 1988, § 31 
28 Fallet López Ostra mot Spanien, a.nr. 16798/90, 9 december 1994 
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fastställa om en stat har eller inte har kränkt en enskilds mänskliga rättigheter och att uttala om 

den som har kränkts bör eller inte bör få ersättning i form av pengar för att lindra skadan. 

Av fjärde-instansdoktrinen följer att en nationell myndighet, som exempelvis en domstol eller 

en regering, måste ta hänsyn till risken för att ett beslut som den fattar eller en faktisk handling 

som den företar kan klandras som ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Till följd av 

doktrinen om utrymme för skön är gränsen för eller omständigheterna som krävs för när ett 

sådant brott sker otydlig. Eventuell samverkan mellan dessa olika doktriner är inte tydlig. 

Fjärde-instansdoktrinen kan exempelvis ses som en konsekvens av att Konventionen är en del 

av den internationella rätten, vilket är en rättsordning där stater är rättssubjekt. De domar som 

meddelas är alltså riktade mot staten och det är svårt att se att domslutet skulle kunna vara på 

annan än den binära formen fria eller fälla. Delvis som en följd av detta, eller ett upphov till 

detta, kan de domar som meddelas av Konventionsdomstolen inte heller vara för djupgående i 

nationell rätt. Det finns knappast resurser nog för Konventionsdomstolen att helt utreda en 

nationell rättsordning och poängtera de enskilda bristerna. Därför lämnas åt varje enskild stat 

att utforma och modifiera sin egen rättsordning så att den inte riskerar medföra ett brott mot de 

mänskliga rättigheterna. Det är sannolikt detta som är innebörden i doktrinen utrymme för skön.  

En nationell myndighet är således i det enskilda fallet tvingad att själv avväga om dess beslut 

kan utgöra ett brott mot en enskilds rättigheter. 

Av största vikt för förhållandet mellan å ena sidan en stat och dess nationella rättsordning och 

å andra sidan Konventionen och Konventionsdomstolen, är artikel 13 i Konventionen vilken 

syftar till att skydda enskilds tillgång till de i Konventionen nedsatta rättigheterna.29 

Artikel 13 lyder; 

”Var och en, vars i denna konvention angivna fri- och rättigheter kränkts, skall ha 

tillgång till ett effektivt rättsmedel inför en nationell myndighet och detta även om 

kränkningen utförts av någon i offentlig ställning.”30 

Enligt Konventionsdomstolens tolkningslära gäller att om det inte ens kan påstås att en rättighet 

som finns i Konventionen kränkts så finns ingen talerätt inför Konventionsdomstolen. Ett 

sådant påstående om att en rättighet har kränkts som räcker till talerätt kallas för ett ”arguable 

case”. Hur detta förhåller sig till en nationell rättsordning är svårare att tolka. För att en enskild 

                                                 
29 Rainey, B. et al. Jacobs, White and Ovey : The European Convention on Human Rights (uppl. 6) Oxford 

University Press, Oxford, 2014. s. 130 
30 Artikel 13 Europeiska Konventionen för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 
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ska få talerätt inför Konventionsdomstolen krävs alltså ett ”arguable case” men det är som ovan 

nämnts inte säkert att en nationell myndighet enligt Konventionssystemet måste göra samma 

tolkning som Konventionsdomstolen om ett ”arguable case” föreligger. Snarare verkar 

motsatsen gälla. En myndighet inom en nationell rättsordning verkar alltså vara tvingad att gissa 

när ett visst handlande från dess sida skulle kunna vara ett ”arguable case” i 

Konventionsdomstolens ögon. Saken blir inte lättare av att Konventionsdomstolen, som nämnts 

ovan, inte själv har satt ner någon slutlig definition av vad som är ett ”arguable case” utan avgör 

frågan från fall till fall. 

Om det inte finns ett ”arguable case” kommer klagan att avfärdas som uppenbart ogrundad 

(eng. manifestly ill-founded), vilket kan betyda två olika saker. Den ena är att det inte går att 

argumentera att en rättighet har kränkts, den andra är att det inte finns underlag nog att göra en 

bedömning i fallet.31 Det första fallet tycks uppstå när de grunder som anförs för talan inte 

svarar mot något materiellt innehåll i Konventionen, medan det andra typen av fall svarar mot 

bristande bevisning för talan. Prövningen av om det finns ett ”arguable case” bygger på samma 

principer inför varje artikel. Den enda skillnaden mellan bedömningen av om det finns ett 

”arguable case” i förhållande till de olika artiklarna är det materiella innehållet i respektive 

artikel.32  

Rätten till ett effektivt rättsmedel kopplar till denna uppsats genom att den innehåller ett krav 

på att staten måste erbjuda den enskilde ett sätt att kunna skydda sina rättigheter redan på den 

nationella nivån. Detta kan innebära ett krav på staten att genom praktiska åtgärder ge den 

enskilde möjligheter att skydda sina rättigheter. Denna bedömning, av om den enskildes 

rättigheter kan påverkas, måste i sådana fall först företas av staten. Bedömningen i sig blir då 

kopplad till vad påverkan egentligen är för något och exakt vad det är som skyddas av 

Konventionens artiklar, deras materiella skyddsområden. För att göra denna bedömning måste 

staten inte bara känna till vad det är runt den enskilde som skyddas av Konventionen och vad 

påverkan på detta skyddsområde i praktiken är för något, utan också hur det förhåller sig med 

dessa frågor i det enskilda fallet. De två första frågorna är rättsliga, medan den sista är bunden 

till praktiska omständigheter. Detta öppnar frågan om vilka praktiska åtgärder som staten måste 

                                                 
31 Rainey, B. et al. Jacobs, White and Ovey : The European Convention on Human Rights (uppl. 6) Oxford 

University Press, Oxford, 2004 s.  s. 132 
32 Rainey, B. et al., Jacobs, White and Ovey : The European Convention on Human Rights (uppl. 6) Oxford 

University Press, Oxford, 2014 s. 132 
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vidta för att leva upp till detta krav på att en enskild ska ha tillgång till effektivt rättsmedel på 

nationell nivå. 

Westerlunds modell för miljökonsekvensbeskrivningar 

Westerlund har presenterat en modell för vad en miljökonsekvensbeskrivning är.33 Westerlund 

ställer upp sex stycken kriterier för att en undersökning ska vara miljökonsekvensbeskrivning: 

Kriterium 1. Underlag för beslut 

Den som fattar beslut om ett projekt inom mark- och miljörätt ska fatta sitt beslut på grundval 

av miljökonsekvensbeskrivningen som dokument, inte på något annat och framförallt inte vid 

något annat tillfälle, exempelvis innan dess den färdiga miljökonsekvensbeskrivningen finns 

tillhanda. Westerlund tillägger i detta kriterium att alternativ till det huvudsakliga förslaget ska 

vara fullt utredda. 

Kriterium 2. Åsyftat resultat 

Anledningen till projektet måste anges och det resultat som önskas måste formuleras i 

miljökonsekvensbeskrivningen. Detta beror delvis på att det annars blir svårt att utvärdera vilka 

alternativa sätt det finns att nå samma resultat. 

Kriterium 3. Alternativkriteriet 

Alternativa sätt att nå det åsyftade resultatet måste beskrivas. Hade det inte funnits några 

alternativ hade knappast en miljökonsekvensbeskrivning behövts. 

Kriterium 4. Miljöavtryckskriteriet 

Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla information om projektets påverkan på miljön 

kommer att se ut. 

Kriterium 5. Balanseringskriteriet 

                                                 
33 Westerlund, S. Genuine Environmental Impact Assessments (EIA) and a Genuine EIA Concept i Basse, E.-M. 

Miljökonsekvensbeskrivning i ett rättsligt perspektiv s. 101-128 Nerenius & Santérus, Stockholm, 1996. s. 108-

110 
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Det Westerlund kallar för balanseringskriteriet är svårare att tolka. Kriteriet tycks innebära att 

olika typer av information ska kunna jämföras på ett relevant sätt. Exempelvis ska 

socioekonomisk påverkan av projektet kunna jämföras mot miljöavtrycket för att kunna fatta 

bästa möjliga beslut. 

Kriterium 6. Kontrollkriteriet 

För att en miljökonsekvensbeskrivning som dokument ska kunna godtas ska processen som lett 

fram till den kunna kontrolleras av allmänheten och allmänheten ska ha möjlighet att ta 

miljökonsekvensbeskrivningsdokumentet och processen som lett fram till det till 

domstolsprövning eller en likvärdig prövning. 

Korta kommentarer till och kritik mot Westerlunds modell 

Kriteriet underlag för beslut tycks vara detsamma som att ställa krav på att en rimlig utredning 

ska ha gjorts innan ett beslut fattas. Kriteriet bär därmed med sig en viss självklarhet. Hur skulle 

ett beslut som inte grundar sig på en rimlig utredning te sig en demokratisk rättsstat med hänsyn 

till exempelvis allmänna förvaltningsrättsliga principer? Resultatkriteriet tycks ha en liknande 

självklarhet som kriteriet att en miljökonsekvensbeskrivning ska syfta till att vara 

beslutsunderlag (kriteriet underlag för beslut). Ett projekt, en utredning eller över huvud taget 

utförandet av ett arbete måste vara riktat mot att nå ett resultat och detta bör anges för att 

lämpligheten av metoden som används för att nå resultatet ska kunna utvärderas. 

Alternativkriteriet tycks följa av att det när ett mål, resultat, åsyftas med ett projekt så är det 

också rationellt att undersöka om det kan finnas fler än ett sätt att nå resultatet på. Av naturliga 

skäl är det under själva övervägandena av alternativen rimligt att granska vilka kostnader (i 

bred mening) respektive alternativ medför samt vilka kostnader (i bred mening) som det är 

viktigast att undvika. Vad gäller kriterium 4, miljöavtryckskriteriet, tycks detta koppla 

omedelbart till alternativkriteriet genom att det fyller alternativen med substans. Kort sagt, 

miljöavtryckskriteriet uppställer att en vissa sorters konsekvenser av respektive alternativ ska 

betraktas som kostnader och därmed tas upp som en punkt att analysera i avvägningen av 

alternativ. Kriteriet är alltså krav på att visst materiellt innehåll ska redovisas för varje 

alternativt. Kriterium 4 fokuserar enbart på miljökonsekvenser i strikt bemärkelse vilket skiljer 

det från balanseringskriteriet. Balanseringskriteriet är enligt Westerlunds modell en sorts krav 

på att olika dokument ska vara jämförliga. Den verkar också öppna för att exempelvis 

socioekonomiska överväganden kan ta plats i avvägande och beslutsfattande, vilket i sådana 
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fall gör att den fyller alternativkriteriet med substans på fler områden än endast det strikt 

miljömässiga. Både miljöavtryckskriteriet och balanseringskriteriet tycks tjäna till att 

möjliggöra att det går att resonera sig fram till vilket alternativ som är lämpligast att välja, mätt 

efter någon form av kostnads-intäktsanalys genom att de uppställer vissa materiella 

konsekvenser av respektive alternativt ska betraktas som kostnader som ska tas upp i analysen. 

Kontrollkriteriet är det kriterium som inte tycks vara en omedelbar logisk följd av de tidigare 

kriterierna. Det är inte nödvändigtvis av mindre vikt. Potentiell kan det leda till att enskilda får 

större tilltro till projektet, att det vinner acceptans hos befolkningen. Brist på sådan acceptans 

skulle i sig kunna ses som en kostnad. 

Ovanstående allmänna kritik av Westerlunds kriterier utgår från synsättet att kriterierna i stort 

uppstår ur praktiska nödvändigheter och uppenbara följder av den basala premissen att 

utredningar bör genomföras innan beslut fattas. Om Westerlunds kriterier jämförs mot 

Konventionsdomstolens praxis om mänskliga rättigheter kan det bli möjligt att analysera vilka 

funktioner kriterierna fyller ur rättslig synvinkel. Kriterierna kan då eventuellt kopplas till det 

”inomjuridiska” området och därmed kan potentiellt varje kriterium i Westerlunds modell 

kopplas till ett rättsligt syfte. 

Åhmans beskrivning av proportionalitetsprövning 

Konventionsdomstolen har i stor utsträckning kommit att förlita sig på 

proportionalitetsprövningar i sina avgöranden. Åhman har presenterat en beskrivning av vilka 

moment en proportionalitetsprövning innehåller. Enligt Åhmans modell innehåller en 

proportionalitetsprövning alltid en analys av handlingens eller beslutets ändamålsenlighet 

jämfört mot dess syfte. Avvägningen kan eventuellt ske mot tillåtna syften för inskränkning i 

en rättighet. En sådan avvägning sker om det finns anledning att göra den, med andra ord att 

det finns något som skyddas, alltså en rättighet eller en skyddssfär. 34 

Tekniskt sett gäller alltså att det som har skett eller som ska ske, oavsett om det är en åtgärd 

som ska företas eller en dom som meddelats, en påbjuden handling som underlåtits eller beslut 

som fattats, så måste det vara förenligt med de syften med vilka ingrepp i skyddssfären är 

tillåtna. Prövningen av detta innehåller övervägande av om ett mindre ingripande alternativ än 

det valda finns eller funnits tillhanda, eftersom det då måste väljas framför det mer ingripande 

                                                 
34 Åhman, K. Grundläggande rättigheter och juridisk metod Norstedts juridik, Stockholm, 2015 s. 88-89 
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alternativet. Den sista delen av prövningen utgör den mest självklara delen av 

proportionalitetsprövningen, nämligen det att åtgärden, trots att den är den minst ingripande, 

inte får gå utöver vad som är nödvändigt. Eventuellt kan detta steg också innebära att ingreppet 

anses i så stor grad röra kärnan i skyddssfären att ingreppet hur som helst inte kan tillåtas. Med 

andra ord, det att det inte finns några alternativ till en viss åtgärd och att åtgärden syftar till att 

nå ett mål som är godtagbart, är inte carte blanche att göra vad som helst inom de ramar som 

satts upp.35 Denna typ av proportionalitetsprövning är av stor betydelse i 

Konventionsdomstolens praxis.36 

Rättsfall 

Fallet López Ostra mot Spanien 

I Fallet López Ostra mot Spanien fastställs en kränkning av artikel 8. 

Omständigheterna 

Omständigheterna i Fallet López Ostra mot Spanien37 rör en familj bosatt i en stad där ett 

reningsverk anläggs. Den enskilde, López Ostra, klagar till diverse nationella myndigheter och 

till domstol över de störningar som fabriken orsakar henne och hennes familj och som hon anser 

försämrar hennes dotters, och potentiellt hennes egen, livskvalité. Störningarna består bland 

annat i att gaser från fabriken ofta tar sig in i hennes hem. Den gas som fabriken släpper ut är 

svavelväte som en brandfarlig gas med en karaktäristisk stank av ruttna ägg.38 Fabriken ligger 

12 meter från de enskildas hem.39 

Tillstånd för drift av fabriken finns inte. Den direkta anledningen till det är okänd, men 

borgmästaren hade när fabriken anlades laglig befogenhet att bevilja licens till fabriken. Enligt 

nationell lagstiftning ska beviljande av licens föregås av en process innefattandes samråd med 

regional kommitté, inkluderande beskrivning av projektet, inspektion innan idrifttagande, och 

det ska finnas möjlighet att överklaga beviljad eller avslagen ansökan om licens.40 En sådan 

                                                 
35 Åhman, K. Grundläggande rättigheter och juridisk metod Norstedts juridik, Stockholm, 2015 s. 88-89 
36 Åhman, K. Grundläggande rättigheter och juridisk metod Norstedts juridik, Stockholm, 2015 s. 90 
37 Fallet López Ostra mot Spanien, a.nr. 16798/90, 9 december 1994 
38 Fallet López Ostra mot Spanien, a.nr. 16798/90, 9 december 1994 § 18 
39 Fallet López Ostra mot Spanien, a.nr. 16798/90, 9 december 1994 § 42 
40 Fallet López Ostra mot Spanien, a.nr. 16798/90, 9 december 1994 § 28 
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överklagan ska behandlas i allmän domstol med möjlighet till böter eller tillbakadragande av 

licens.41 

Regeringen anför flera grunder till försvar mot López Ostras klagan, bland annat att hennes 

belägenhet inte innebär ett ingrepp i hennes hems skyddssfär definierad enligt artikel 8, 

eftersom ingen myndighetsperson hade gått in i hennes hem eller attackerat hennes fysiska 

integritet. Därtill är hon fri att flytta någon annanstans.42 Inte heller har hon utsatts för någon 

form av kränkande behandling, ett argument som regeringen baserar på att hennes liv inte var i 

fara under tiden hon bodde tolv meter från fabriken samt att hennes rätt att bosätta sig var hon 

önskar inte kränkts, och att hon inte tvingats gå från sitt hem av en myndighet.43 

Analys 

I Fallet López Ostra mot Spanien44 anför den enskilde bland annat att den lagstiftning som vid 

tidpunkten för uppförande och idrifttagande av reningsverket fanns och som bemyndigade 

kommuner att bedriva övervakning innebar att det offentliga också hade en plikt att agera.45 

Konventionsdomstolen noterar att det inte var staten själv som drev den förorenande 

anläggningen men att de ansvariga myndigheterna hade tillåtit byggandet av anläggningen och 

därtill subventionerat den.46 Rörande detta uttalar Konventionsdomstolen att den inte behöver 

pröva frågan om statens skyldigheter enligt vid något tillfälle gällande lagstiftning utan att den 

enbart behöver pröva om staten gjort det som är nödvändigt för att skydda den enskildes rätt till 

respekt för hennes hem och för hennes privatliv.47 

Konventionsdomstolen tar hänsyn till att de enskilda stått ut med föroreningarna under flera år 

och flyttade först när det blev uppenbart att den pågående situationen kanske aldrig skulle 

upphöra.48 Det tycks alltså bli fråga om att domen etableras på grund av underlåtenhet att agera 

i fråga om pågående verksamhet. Slutligen anser Konventionsdomstolen att trots utrymmet för 

skön så har staten inte fastlagt den rätta balansen mellan stadens ekonomiska välmående och 

                                                 
41 Fallet López Ostra mot Spanien, a.nr. 16798/90, 9 december 1994 § 28 
42 Fallet López Ostra mot Spanien, a.nr. 16798/90, 9 december 1994 § 14 
43 Fallet López Ostra mot Spanien, a.nr. 16798/90, 9 december 1994 § 15 
44 Fallet López Ostra mot Spanien, a.nr. 16798/90, 9 december 1994 
45 Fallet López Ostra mot Spanien, a.nr. 16798/90, 9 december 1994 § 54 
46 Fallet López Ostra mot Spanien, a.nr. 16798/90, 9 december 1994 § 52 
47 Fallet López Ostra mot Spanien, a.nr. 16798/90, 9 december 1994 § 55 
48 Fallet López Ostra mot Spanien, a.nr. 16798/90, 9 december 1994 § 57 
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den enskildes rätt till respekt för hem och privat- och familjeliv.49 Därmed har staten gått utanför 

sitt utrymme för skön och måste dömas för en kränkning av de mänskliga rättigheterna. 

Fallet López Ostra mot Spanien50 är banbrytande för möjligheten att koppla Konventionen till 

mark- och miljörätten. Fallet innebär, för det första, att artikel 8 tillämpas på en miljöstörning, 

för det andra, att störningen inte behöver vara ett omedelbart hot mot en persons hälsa, något 

som annars skulle kunna aktiverat exempelvis frågan om rätten till liv och därmed gjort 

behandling av frågan under artikel 8 onödig. För det tredje innebär fallet att statens plikter att 

avhålla sig från att ingripa i enskildas privata sfär inte är tillräckligt för att leva upp till de 

mänskliga rättigheterna. Staten är därtill förpliktigad att skydda den enskildes privatliv och 

hem, inte bara från andra människors fysiska handlingar utan även från mer abstrakt påverkan, 

som från gaser och ljud, alltså miljöstörningar. 

Fallet Guerra med fler mot Italien 

I Fallet Guerra med fler mot Italien fastställs en kränkning av artikel 8.51 

Omständigheterna 

I Fallet Guerra med fler mot Italien52 bor de enskilda i en stad en kilometer från en anläggning 

som klassificeras som högrisk. De enskilda är av uppfattningen att anläggningen släpper ut 

lättantändliga gaser. Olyckor har tidigare inträffat vid anläggningen, den allvarligaste den 26 

september 1976 när ett filtreringstorn exploderade och stora mängder gift spreds vilket 

föranledde att 150 personer drabbades av akut arsenikförgiftning. På uppdrag av 

distriktskonseljen rapporterar den 8 december 1988 en kommitté av tekniska specialister att, på 

grund av anläggningens geografiska position driver dess utsläpp till atmosfären ofta mot staden 

där de enskilda bor. Kommittén noterar också att anläggningens ansvariga vägrat låta 

kommittén inspektera anläggningen, att en studie utförd av anläggningen själv visar att den 

renar sina utsläpp i otillräcklig utsträckning och att miljökonsekvensbeskrivning inte 

färdigställts. Ett år senare begränsar anläggningen sin produktion men klassas fortfarande som 

farlig. Fyra år senare meddelar miljödepartementet tillsammans med hälsodepartementet krav 

på åtgärder som anläggningen ska vidta för att förbättra säkerheten i den pågående 

                                                 
49 Fallet López Ostra mot Spanien, a.nr. 16798/90, 9 december 1994 §§ 57-58 
50 Fallet López Ostra mot Spanien, a.nr. 16798/90, 9 december 1994 
51 Fallet Guerra m. fl. mot Italien [GC], a.nr. (116/1996/735/932), 19 februari 1998 
52 Fallet Guerra m. fl. mot Italien [GC], a.nr. (116/1996/735/932), 19 februari 1998 
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produktionen. Ett år senare upphör anläggningen med sin produktion. Endast en kraftstation 

som behandlar process- och spillvatten fortsätter i drift.53 

År 1985 klagar 420 boende i den berörda staden till förstainstansdomstol över att luften 

förorenas av för dem icke kända kemiska substanser. Sju chefer vid anläggningen åtalas för 

brott relaterade till föroreningarna, samt för att bryta mot ett antal miljöskyddsregleringar. Dom 

meddelas år 1991 och de flesta åtalade undkommer fängelsestraff, två chefer döms dock till 

fem månaders fängelse och böter samt skadestånd för att de låtit bygga soptippar utan tillstånd, 

ett brott mot nationell reglering. De två dömda cheferna överklagar emellertid sina domar. 

Därutöver överklagar ett offentligt bolag (intervention) och distriktskonseljen (intervention) i 

egenskap av civilrättsliga subjekt och kräver skadestånd. De båda cheferna frikänns och 

domstolen anser att det saknas grund för att kräva skadestånd. Domstolen grundar sitt 

avgörande på att chefernas tillkortakommanden framförallt är en effekt av problem och 

otydlighet i den lagstiftningsprocess som skapat den reglering som de båda cheferna ansetts 

bryta mot.54 

Fallet uppmärksammas nationell och på uppdrag av miljödepartementet tillsätter staten 

tillsammans med aktuell region en särskild kommitté för att implementera ett EU-direktiv. Den 

kommittén beordrar en teknisk utvärdering av anläggningen och den ska göras av en panel av 

specialister. Specialistpanelen ska kartlägga vilka tillstånd som givits anläggningen, om den 

lever upp till miljölagstiftningen, om anläggningen är kompatibel med dess omgärdande miljö 

särskilt med hänsyn till problem med att skydda den lokala befolkningens hälsa samt lokal flora 

och fauna och därutöver ska specialistpanelen undersöka lämpligheten av den pågående 

markanvändningen och vilka åtgärder som borde vidtas för att skydda miljön. 13 månader 

senare presenterar stat- och regionkommittén sina slutsatser. Den beslutar att senast ett halvår 

senare ska en rapport om risker för större olyckor, så som krävs enligt nationell lagstiftning, 

vara miljöministern tillhanda. Man rekommenderar också att fler studier utförs rörande 

anläggningens säkerhet och förenlighet med dess omgärdande miljö samt att ytterligare studier 

av katastrofscenarier utförs och att man ska förbereda och implementera procedurer för 

katastrofhantering och därutöver att man ska vidta ett antal åtgärder för att drastiskt minska 

utsläpp till atmosfären, förbättra behandlingen av spillvatten, kraftigt förändra 

produktionsmetoder, utföra studier på föroreningar av mark och hydrogeologiska strukturer 

                                                 
53 Fallet Guerra m. fl. mot Italien [GC], a.nr. (116/1996/735/932), 19 februari 1998 §§ 12-18 
54 Fallet Guerra m. fl. mot Italien [GC], a.nr. (116/1996/735/932), 19 februari 1998 §§ 19-20 
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runt anläggningen och annat. Detta inom tre år. Dessutom föreslår panelen att en offentlig 

instans för bevakning av industriföroreningar tillskapas senast ett halvår senare, som ska utföra 

regelbundna kontroller av anläggningens arbetssätt i fråga om skydd för allmän hälsa och miljö 

och dessutom ska den utföra epidemiologiska studier. 55 

Enligt nationell lagstiftning ska relevanta myndigheter informera lokalbefolkningen om farorna 

med den aktuella verksamheten. Vid kommunikation med Europeiska kommissionen för 

mänskliga rättigheter56 anger dock den relevanta nationella myndigheten att den fortfarande 

väntar på instruktioner från det departementet för civilförsvar för att kunna besluta om vilka 

säkerhetsåtgärder som ska vidtas om en olycka inträffar och vad som skulle kunna göras för 

allmänheten.57 

Analys 

I Fallet Guerra med fler mot Italien58 behandlar Konventionsdomstolen frågan om 

tillämpligheten av artikel 8. I prövningen av denna fråga tar Konventionsdomstolen hänsyn till 

att de enskilda bor en kilometer från anläggningen, som klassas som högrisk, att anläggningen 

släpper ut brandfarliga gaser och andra farliga substanser, att en explosion hade inträffat under 

tidigare år vilket hade resulterat i att 150 personer drabbades av akut arsenikförgiftning samt 

att specialister tillsatta för att granska situationen dragit slutsatsen att det på grund av 

geografiska förhållanden utsläpp från anläggningen ofta driver in över staden där de enskilda 

bor. De farliga utsläppen har direkt påverkan på de enskildas liv och artikel 8 anses därför 

tillämplig.59 

För att pröva om en kränkning av artikel 8 skett i fallet uttalar Konventionsdomstolen 

inledningsvis, på samma sätt som i Fallet López Ostra mot Spanien60, att den endast behöver 

undersöka om de nationella myndigheterna vidtagit åtgärder nog för att se till att det finns ett 

faktiskt skydd för enskildas rätt till respekt för privat- och familjeliv, så som skyddat enligt 

artikel 8.61 På samma sätt som i Fallet López Ostra mot Spanien62 uttalar 

Konventionsdomstolen att allvarlig miljöförorening kan påverka enskildas välmående och 

                                                 
55 Fallet Guerra m. fl. mot Italien [GC], a.nr. (116/1996/735/932), 19 februari 1998 §§ 21-24 
56 Ett organ under Europarådet 
57 Fallet Guerra m. fl. mot Italien [GC], a.nr. (116/1996/735/932), 19 februari 1998 §§ 25-27 
58 Fallet Guerra m. fl. mot Italien [GC], a.nr. 116/1996/735/932, 19 februari 1998 
59 Fallet Guerra m. fl. mot Italien [GC], a.nr. 116/1996/735/932, 19 februari 1998 § 57 
60 Fallet López Ostra mot Spanien, a.nr. 16798/90, 9 december 1994 
61 Fallet Guerra m. fl. mot Italien [GC], a.nr. 116/1996/735/932, 19 februari 1998 § 58 
62 Fallet López Ostra mot Spanien, a.nr. 16798/90, 9 december 1994 
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förhindra dem från att dra nytta av sitt hem på ett sätt vilket påverkar deras privat- och familjeliv 

negativt. I Fallet Guerra med fler mot Italien63 kopplas dock detta framförallt till att de enskilda 

under lång tid gått utan tillgång till information som låter dem utvärdera vilka risker de utsätts 

för genom att leva kvar i den av anläggningens utsläpp särskilt utsatta staden. 

Konventionsdomstolen kopplar detta till att staten inte levt upp till sina positiva plikter i 

tillräcklig mån för att tillförsäkra de enskilda rätten till respekt för privat- och familjelivet. 

Dessa förhållanden anser Konventionsdomstolen i sig innebär en kränkning av artikel 8.64 

Fallet Taşkin med fler mot Turkiet 

I Fallet Taşkin med fler mot Turkiet65 fastställs en kränkning av artikel 8 och artikel 6.1. 

Omständigheterna 

Fallet Taşkin med fler mot Turkiet66 med fler rör meddelande av tillstånd att driva en guldgruva. 

Tio enskilda tog saken till prövning inför Konventionsdomstolen eftersom de bodde nära eller 

hade mark nära gruvan under påstående att de påverkades av gruvans drift. De uppgav att de 

lidit och fortsätter att lida av effekter från gruvan i form av förstöring av miljö, ökningen av 

mängden människor rör sig på platsen med de störningar som detta medför och 

bullerföroreningar orsakade av användandet av utrustning och sprängmedel.67 

Ett bolag hade av den turkiska myndigheter givits tillstånd att prospektera guld på platsen år 

1989. Mellan år 1991 och 1992 meddelades ett antal tillstånd bland annat att använda vissa 

kemikalier (cyanidföreningar) för att utvinna guld. Bolaget vidtog åtgärder på platsen. Initiativ 

togs av miljödepartementet att påbörja en process för att ta fram en miljökonsekvensrapport. 

År 1992 hölls ett möte med allmänheten som en del av arbetet med att ta fram en 

miljökonsekvensrapport. Under mötet kritiserade allmänheten bland annat avverkningen av 

träd på den aktuella platsen, användningen av sprängmedel och vissa kemikalier samt uttryckte 

sina farhågor rörande läckaget av gruvavfall ner till grundvattnet. Specialister som var med på 

mötet svarande på ett antal frågor rörande den avfallssamlingsdamm som gruvan var tvungen 

                                                 
63 Fallet Guerra m. fl. mot Italien [GC], a.nr. 116/1996/735/932, 19 februari 1998 
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65 Fallet Taşkin m. fl. mot Turkiet, a.nr. 46117/99, 10 november 2004 
66 Fallet Taşkin m. fl. mot Turkiet, a.nr. 46117/99, 10 november 2004 
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att ha, vilka risker som skulle uppstå vid en jordbävning samt i vilket skick gruvan skulle lämnas 

när den stängs.68 

Specialisterna som medverkade på mötet beskrev andra länders erfarenheter på området och 

förklarade att denna typ av aktivitet alltid innebär en viss risk, som är tvungen att hanteras 

korrekt. En person kritiserade sättet på vilket konsekvensrapporten bereddes och 

rekommenderade att en ny process rörande detta skulle startas. Borgmästaren förklarar att 

kommunkonseljen ägnat mycket tankemöda åt den aktuella guldgruvan och dess inverkan på 

miljön. Han påpekade att han inte var emot dess idrifttagande dock önskade han att alla 

försiktighetsåtgärder skulle vidtas och att ett rigoröst övervakningssystem etableras. Till sist 

påpekade han att det förekommit en jordbävning i regionen år 1938. Efter 27 månaders arbete 

lämnades konsekvensrapporten till miljödepartementet och det beslutade att meddela 

drifttillstånd för guldgruvan. Gruvan var redo att tas i drift i november 1997.69 

Samma månad som gruvan kunde tas i drift överklagar några på orten och i närliggande byar 

boende till den lokala förvaltningsdomstolen. De baserar sina argument bland annat på 

inneboende fara med att bolaget skulle använda en viss kemikalie (natriumcyanid) och de 

medföljande inneboende riskerna med förorening av grundvattnet och förstörelse av lokal flora 

och fauna. De kritiserade också riskerna för människors hälsa och säkerhet som uppstod genom 

utvinningsmetoderna. Domstolen avvisade ansökan på grunden att gruvan uppfyllde de kriterier 

som beslutats i miljökonsekvensrapporten och att beslutet hade tagits i enlighet med den 

korrekta processen för miljömässigt känsliga projekt.70 

Med hänsyn till det stora antalet protester som följde domstolens beslut förklarade regionens 

guvernör att gruvan skulle göra tillfälligt uppehåll i en månad. En månad efteråt beslutade 

högsta förvaltningsdomstolen om att ändra underdomstolens beslut eftersom den ansåg att 

fysiska, ekologiska, estetiska, sociala och kulturella effekter av aktiviteten i fråga, så som de 

beskrevs i miljökonsekvensrapporten och i diverse specialisters uttalanden, visade på en risk 

för det lokala ekosystemet och för mänsklig hälsa och säkerhet på grund av, åtminstone, 

användandet av vissa kemikalier. Den drog slutsatsen att drifttillståndet i fråga inte tjänade det 

allmänna intresset och att de försiktighetsåtgärder som bolaget vidtagit inte räcker för att 

eliminera riskerna med aktiviteterna. Domstolen baserar detta även på omständigheter rörande 
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miljö och klimat i området. Den sammanlagda risken av att ett läckage inte kan uteslutas och 

den extrema toxiciteten i de kemikalier som används kan inte förenas med statens plikt att 

skydda rätten till liv och en hälsosam miljö. Underdomstolen upphäver i enlighet med högsta 

förvaltningsdomstolens dom miljödepartementets beslut något senare. Den 1 april 1998 

fastställer högsta förvaltningsdomstolen det beslutet från underdomstolens sida.71 

Högsta förvaltningsdomstolens dom innebär att driften av gruvan ska stoppas och 

advokatsamfundet i regionen ber provinsguvernören att stoppa driften. Provinsguvernören 

meddelar att det inte finns ett slutligt beslut och att departementet för energi och naturresurser 

uttryckt sitt stöd för fortsatt drift av gruvan. Fyra månader senare förses miljödepartementet 

med högsta förvaltningsdomstolens dom och departementet inbjuder relevanta myndigheter att 

återuppta övervägningar rörande kraven i drifttillståndet med hänsyn till högsta 

förvaltningsdomstolens dom. De enskilda agerar ytterligare, bland annat genom att skicka brev 

till ministern för energi och naturresurser och att vid en regional domstol ansöka om skadestånd 

från statsministern, andra ministrar och provinsguvernören. Senare beordrar provinsguvernören 

att gruvan ska stängas. Enligt regeringen finns därefter ingen verksamhet vid gruvan från och 

med februari 1998 fram till april 2001. 72 

Under oktober 1998 ingriper statsministern i ärendet och den högsta förvaltningsdomstolen 

meddelar i en så kallad ”advisory opinion” daterad femte december 1999 att dess egen dom av 

den trettonde maj 1997 inte kan tolkas som ett absolut förbud att använda cyanid vid 

guldgruvans drift och att det därför fanns grunder för att beakta särskilda omständigheter. 

Samtidigt instruerar statsministern en specialistmyndighet att förbereda en rapport om möjlig 

påverkan från användningen av cyanid. Ungefär ett halvår senare presenterar tio forskare 

specialiserade på bland annat miljöfrågor och miljölagen en rapport som med slutsats att 

riskerna för mänskligt liv och miljön såsom de beaktats i den högsta förvaltningsdomstolens 

förbjudande dom fullständigt avhjälpts eller reducerats till risknivåer som är att bedöma som 

acceptabla givet att gruvan tvingas använda avancerad miljövänlig teknologi baserad på 

nollspillsprincipen och att risken för negativ inverkan på ekosystemet enligt vetenskapliga 

kriterier nu ligger långt under högsta acceptabla risknivå. En invecklad serie beslut, 

överklaganden och domar följer.73 
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Den 29 mars 2002 antar ministerkonseljen ett principbeslut innebärande att guldgruvan kan 

fortsätta i drift. Beslutet offentliggörs inte. I beslutet återges mängderna guld och silver som 

beräknas förekomma i den aktuella fyndigheten, antalet personer som skulle sysselsättas, 

antalet omedelbara arbetstillfällen, tillskottet till ekonomin (i amerikanska dollar) och vinst av 

projektet i antal dollar. Emfas läggs vid vikten av att meddela tillstånd till följd av att driften av 

den aktuella gruvan lägger grund för sex stycken ytterligare guldgruvor vilka redan har 

lokaliserats (prospekterats) till en kostnad av 200 000 000 amerikanska dollar och dessa gruvor 

är ett ännu större tillskott till ekonomin. Vad gäller utvinningsprocessen är toxikologin hos 

cyanid väldokumenterad och cyanidlakningsprocessen som har utvecklats under 100 år är nu 

den ledande teknologin och kan användas utan skada för människors hälsa givet att samtliga 

nödvändiga försiktighetsåtgärder vidtas. Vid granskning av de framsteg som bolaget har gjort 

är det senaste tolv åren bör noteras att den utvinningsmetod som beskrev i 1991 års 

miljökonsekvensrapport slutat användas. Nu är istället avancerad teknologi på plats i 

avfallsdammen. Av dessa anledningar och under beaktande av tillskottet till landets ekonomi 

betraktas det som rekommenderbart att verksamheten fortsätter. Den högsta 

förvaltningsdomstolen avvisar ansökan från det regionala advokatsamfundet att upphäva 

ministerkonseljens beslut, en klagan advokatsamfundet grundat på att ministerkonseljens beslut 

är en processuell irregularitet. 

Ett år och nio månader senare beslutar den högsta förvaltningsdomstolen i plenum att upphäva 

sin tidigare avvisning av advokatsamfundets klagan eftersom ministerkonseljens beslut inte 

hade publicerats, trots att det var klart att återupptagandet av driften av guldgruvan hade 

baserats på just ministerkonseljens beslut. Den högsta förvaltningsdomstolen ansåg att till följd 

av klagandens (advokatsamfundets) bristande möjlighet att få tillgång till det beslutet borde 

domstolen ha införskaffat en kopia av beslutet självmant i syfte att garantera effektiv 

rättskipning. Tre månader senare beslutar en avdelning av den högsta förvaltningsdomstolen 

om att stoppa verkställighet av ministerkonseljens beslut, bland annat eftersom en ny 

miljökonsekvensrapport inte hade upprättats efter det domslut som avbröt miljödepartementets 

tillstånd. Eftersom beslutet att meddela tillstånd baserades på en miljökonsekvensrapport som 

den högsta förvaltningsdomstolen underkänt (rapporten från 1991) och inget annat beslut som 

kunde ersätta det upphävda beslutet antagits i enlighet med miljölagstiftning var 

ministerkonseljens beslut att tillåta verksamheten olagligt. Provinsguvernören beslutar med 

hänsyn till domen att verksamheten vid gruvan ska stoppas. Nio dagar senare meddelar 
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miljödepartementet att det avser meddela ett fördelaktigt beslut på grundval av den slutliga 

miljökonsekvensrapport som bolaget lämnat.74 

Analys 

I Fallet Taşkin med fler mot Turkiet75 hävdar de enskilda att både valet av 

cyanidlakningsmetoden som utvinningsmetod i gruvan samt därtill den beslutsprocess som 

föregått det beslutet innebar kränkningar av deras rättigheter enligt artikel 8.76 De hävdade 

också att det förekommit buller på grund av sprängningar och påpekade att myndigheternas 

vägran att efterkomma domstolars beslut gjort deras liv outhärdliga.77 

Regeringen invänder att artikel 8 inte är tillämplig eftersom riskerna i fallet är hypotetiska, det 

fanns ingen omedelbar risk och därutöver kunde de enskilda inte peka på någon olycka som 

skett med gruvan. Rörande användandet av cyanid så hade det inte haft någon sådan direkt 

påverkan på de enskildas liv på det sätt som krävs enligt artikel 8.78 

Konventionsdomstolen noterar i sina domskäl att de enskilda bor nära guldgruvan och typen av 

verksamhet som bedrivs där. Flera studier av projektet visade att det fanns risker med projektet 

och Konventionsdomstolen noterar att den nationella högsta förvaltningsdomstolen genom att 

ta fasta på de geografiska förhållandena på platsen tillsammans med typen av utvinningsmetod 

som användes i guldgruvan, fanns risker för miljön och människors hälsa som vidtagna 

försiktighetsåtgärder inte kompenserade för, innebar att projektet inte var förenligt med det 

allmänna intresset.79 

Konventionsdomstolen fortsätter resonemanget med att påbörja prövning av om en kränkning 

av artikel 8 har skett. Vad avser denna prövning uttalar Konventionsdomstolen att den kan 

utvärdera två aspekter av artikel 8. Den första är de materiella förtjänsterna av de nationella 

myndigheternas beslut och den andra är om processen som lett till beslutet har skänkt tillräcklig 

vikt till den enskildes intressen.80 

                                                 
74 Fallet Taşkin m. fl. mot Turkiet, a.nr. 46117/99, 10 november 2004 §§ 75-81 
75 Fallet Taşkin m. fl. mot Turkiet, a.nr. 46117/99, 10 november 
76 Fallet Taşkin m. fl. mot Turkiet, a.nr. 46117/99, 10 november 2004 §§ 103 
77 Fallet Taşkin m. fl. mot Turkiet, a.nr. 46117/99, 10 november 2004 §§ 104-105 
78 Fallet Taşkin m. fl. mot Turkiet, a.nr. 46117/99, 10 november 2004 §§ 107-109 
79 Fallet Taşkin m. fl. mot Turkiet, a.nr. 46117/99, 10 november 2004 § 115 
80 Fallet Taşkin m. fl. mot Turkiet, a.nr. 46117/99, 10 november 2004 § 115 
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Konventionsdomstolen uttalar i likhet med i Fallet López Ostra mot Spanien81 att artikel 8 är 

tillämplig vid allvarlig miljöförstöring som kan påverka enskildas välmående och hindra dem 

från att dra nytta av sina hem på ett sätt som stör deras privat- och familjeliv utan att 

miljöförstöringen behöver utgöra ett allvarligt hot mot den enskildes hälsa. Banbrytande i fallet 

är att Konventionsdomstolen tillägger att när farliga effekter av en aktivitet som enskilda 

sannolikt kommer att utsättas för kan infereras i en miljökonsekvensbeskrivningsprocess på ett 

sätt som i tillräcklig utsträckning kopplar till den enskildes privat- och familjeliv så är artikel 8 

tillämplig, annars skulle artikel 8 vara värdelös.82 

Prövning av den materiella delen av artikel 8 gör Konventionsdomstolen genom hänvisning till 

den nationella högsta förvaltningsdomstolens balansering av de allmänna intressena. Eftersom 

den nationella högsta förvaltningsdomstolen anser att de materiella förtjänsterna inte är 

acceptabla underkände den meddelandet av drifttillstånd. Konventionsdomstolen accepterar 

detta som ett tillräckligt gott utövande av den materiella delen av artikel 8 på nationell nivå och 

går därmed vidare med prövning av den processuella aspekten av artikel 8.83 

Prövningen av den materiella aspekten av artikeln följs av att Konventionsdomstolen påpekar 

att, trots att artikel 8 inte innehåller några explicita processuella krav måste 

beslutsfattandeprocessen som leder till intrång vara skälig på så sätt att den korrekt respekterar 

den enskildes intressen. För denna bedömning är det nödvändigt att beakta alla delar av 

processen inkluderande vilken typ av policy eller beslut som ingår, i vilken utsträckning 

enskildas synpunkter beaktades genom beslutsfattandeprocessen och vilka processuella 

säkerhetsmedel som erbjöds. Dock innebär inte detta att beslut endast kan fattas om omfattande 

och mätbara data finns tillgängligt i relation till varje aspekt av den fråga som ska avgöras. 

Konventionsdomstolen uttalar att när en stat måste avgöra en invecklad fråga inom miljö och 

ekonomi måste beslutsprocessen först innefatta lämpliga undersökningar och studier i syfte att, 

innan beslut fattas, möjliggöra förutsägelse och utvärdering av effekterna av de verksamheter 

som skulle kunna skada miljön och inkräkta på individens rättigheter. Dessa undersökningar 

möjliggör för staten att hitta den korrekta balansen mellan de olika intressena som är 

involverade. Konventionsdomstolen uttalar att vikten av allmänhetens tillgång till slutsatserna 

av sådana studier och till information som låter den (allmänheten) utvärdera de faror som de 

utsätts för är bortom ifrågasättande. Dessutom måste de enskilda som berörs ha möjlighet att 

                                                 
81 Fallet López Ostra mot Spanien, a.nr. 16798/90, 9 december 1994 
82 Fallet Taşkin m. fl. mot Turkiet, a.nr. 46117/99, 10 november 2004 § 113 
83 Fallet Taşkin m. fl. mot Turkiet, a.nr. 46117/99, 10 november 2004 §§ 116-117 
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överklaga till domstol varje beslut, handling eller underlåtenhet som de anser att deras 

intressen eller deras åsikter inte har givits tillräckligt vikt i processen.84 

I fallet hade beslutet att meddela tillåtelse till guldgruvan föregåtts av en serie undersökningar 

och studier som hade utförts under en lång period. En konsekvensrapport sammanställdes i 

överensstämmelse med lagstiftning och ett offentligt informationsmöte hölls med regionens 

invånare. Under mötet behandlades konsekvensstudien och deltagarna hade möjlighet att 

framföra sina åsikter, de hade tillgång till all relevant information och de fick ställa frågor till 

specialister som var involverade i projektet. När den högsta förvaltningsdomstolen första 

gången upphävde beslutet (efter överklagan) tog den hänsyn till statens positiva plikt rörande 

rätten till liv och rätten till en hälsosam miljö och refererade till slutsatserna av 

konsekvensstudien och andra rapporter. Den drog slutsatsen, att med hänsyn till guldgruvans 

geografiska läge, på grund av de geografiska förhållandena i regionen, exempelvis att det var 

en högriskzon för jordbävningar, tjänade verksamhetstillståndet inte det allmänna intresset, 

särskilt eftersom konsekvensrapporten hade fastlagt att användningen av cyanid var en risk det 

lokala ekosystemet och människors hälsa och säkerhet.85 

Konventionsdomstolen pekar mot att förvaltningsmyndigheter utgör ett och samma element av 

en stat och lyder under principen om rättsstatlighet och att deras intressen sammanfaller med 

behovet av korrekt rättsskipning. När förvaltningsmyndigheter vägrar eller misslyckas med, 

eller dröjer med, att efterkomma beslut så blir de processuella garantier som den enskilde har 

rätt till meningslösa. Genom att dessa omständigheter förelåg i fallet hade staten berövat den 

enskilde all effekt i tillgängliga rättsmedel. Sådant handlande innebär att de garantier som en 

part ska åtnjuta under en process försvinner. Artikel 8 hade därmed kränkts. 

Konventionsdomstolen påpekar vikten av ett detta beslut från dess egen sida med hänsyn till att 

omständigheterna i fallet tydligt visar att trots de processuella garantier som den nationella 

lagstiftningen erbjöd, och implementerandet av dessa garantier genom juridiska beslut, hade 

ministerkonseljen i ett beslut som inte gjordes offentligt bestämt att verksamheten i guldgruvan 

skulle återupptas, vilket innebär att myndigheterna berövade de enskilda all användbar effekt 

av de processuella garantier som fanns i nationell lag. Artikel 8 har därmed kränkts.86 

                                                 
84 Fallet Taşkin m. fl. mot Turkiet, a.nr. 46117/99, 10 november 2004 §§ 118-119 
85 Fallet Taşkin m. fl. mot Turkiet, a.nr. 46117/99, 10 november 2004 §§ 120-121 
86 Fallet Taşkin m. fl. mot Turkiet, a.nr. 46117/99, 10 november 2004 §§ 124-126 
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Vad gäller artikel 6.1 påstår regeringen påstår att den inte tillämplig eftersom de enskildas 

påståenden baserade bara på en hypotetisk risk och särskilt sedan denna inte alls var 

överhängande vilket föranleder att klagan inte avser civila rättigheter och skyldigheter såsom 

enligt artikel 6.1. Konventionsdomstolen påpekar att artikel 6.1 vad gäller de civila rättigheterna 

och skyldigheterna, för att det ska vara tillämplig, måste vara fråga om en civil rättighet eller 

skyldighet vilken åtminstone kan påstås finnas under nationell rätt, att dispyten om denna måste 

vara genuin men den inte nödvändigtvis behöver angå den faktiska existensen av en rättighet 

utan att den också kan också röra rättigheten bredd eller hur den kan utövas. Denna dispyt måste 

också vara direkt avgörande för rättigheter ifråga. Långrandiga eller avlägsna kopplingar är inte 

tillräckliga för att föra artikel 6.1 på tal. Den rättighet som de enskilda anförde inför den 

nationella domstolen var deras rätt till skydd för deras fysiska integritet gentemot risker som 

följde av verksamheten vid guldgruvan och saken hade först väckts av de enskilda år 1994 

baserat på riskerna, vilka enligt konsekvensrapporten guldgruvan innebar för miljön och för liv 

och hälsa för den närboende befolkningen. De anförde att det fanns en rättighet i nationell 

lagstiftning att leva i en hälsosam och balanserad miljö vilket accepteras av 

Konventionsdomstolen. Artikel 6.1 befinns därmed tillämplig och den långsamma, mångåriga, 

processen innebar en kränkning av artikel 6.1.87 Sammanfattningsvis kan sägas att Fallet Taşkin 

med fler mot Turkiet88 utgör ett gott exempel på hur nära artikel 8 i den processuella aspekten 

ligger artikel 6.1. 

Fallet Giacomelli mot Italien 

I Fallet Giacomelli mot Italien89 fastställs en kränkning av artikel 8. 

Omständigheterna 

I Fallet Giacomelli mot Italien90 bor den enskilde klagande sedan 1950 i ett hus 30 meter från 

en anläggning för lagring och behandling av särskilt avfall som klassificeras antingen som 

farligt eller icke farligt. Ett nytt bolag tar över driften av anläggningen år 1982.91 I ett beslut ger 

den regionkonseljen tillstånd att driva anläggningen i fem år och för första gången får 

anläggningen tillstånd att avgifta farligt avfall från industriella processer genom att använda 

                                                 
87 Fallet Taşkin m. fl. mot Turkiet, a.nr. 46117/99, 10 november 2004 §§ 128-134 
88 Fallet Taşkin m. fl. mot Turkiet, a.nr. 46117/99, 10 november 2004 
89 Fallet Giacomelli mot Italien, a.nr. 59909/00, 2 november 2006 
90 Fallet Giacomelli mot Italien, a.nr. 59909/00, 2 november 2006 
91 Fallet Giacomelli mot Italien, a.nr. 59909/00, 2 november 2006 § 1 
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kemikalier. Två och ett halvt år senare ändras tillståndet på så sätt att mängden farligt avfall 

som får avgiftas mer än dubblades. Ungefär två år senare ändras tillståndet på så sätt att vissa 

förändringar för att införa teknologiska förbättringar tillåts. Ungefär tio månader senare förnyas 

tillståndet för ytterligare en femårsperiod förutsatt att bolaget signerar ett ”memorandum of 

understanding” med de lokala myndigheterna som innebär att anläggningens miljöpåverkan ska 

minskas. Ungefär åtta månader senare noterar regionkonseljen att ”memorandum of 

understanding” har undertecknats och bekräftar således tillstånd att driva anläggningen fem år 

till.92 

Den enskilde överklagar under 1994 och 1995 tre beslut. Hon anser att förnyelsen av tillstånd 

är lagstridig eftersom de förändringar som accepterats av regionkonseljen innebär en utökning 

av aktiviteten inom anläggningen i sådan grad att det behövs en ny tillståndsprocess 

inkluderande en utvärdering av anläggningens miljöpåverkan. Bolaget söker intervention i 

processen. Den enskilde yrkar inhibition av verkställandet av det som tillståndet medger. 

Domstolen godtar en enskildes överklagan eftersom ”memorandum of understanding” vid 

tidpunkten för klagan ännu inte är signerad. Bolaget överklagar. Sex månader senare upphävs 

domstolens inhibition av en överinstans under förevändning att signeringen av ”memorandum 

of understanding” har undanröjt risken för irreparabel skada, vilken var den grund vilken 

inhibition baserats på. I dom meddelad ett år senare avvisar domstolen samtliga den enskildes 

överklaganden med motivering att de var baserade på påståendet om ett behov av en ny 

tillståndsprocess vilket domstolen ansåg inte fanns eftersom det ursprungliga beslutet om drift 

hade fattats i början av nittiotalet. Den enskilde hade inte överklagat det beslutet vid den 

tidpunkt då det meddelades. De beslut som nu överklagats av den enskilde innebar inte en 

utökning av verksamheten eller förändring av dess karaktär. Den enskilde överklagar. Två och 

ett halvt år senare fastställs domstolens slutsatser.93 

År 1999 förnyar regionkonseljen bolagets verksamhetstillstånd för ytterligare fem år och gör 

tillståndet beroende av slutsatser från den miljökonsekvensbeskrivningsprocess som bolaget 

initierat. Två och en halv månad senare överklagar den enskilde regionkonseljens beslut till 

domstol. Bolaget och regionkonseljen intervenerar. Fem månader senare överklagar den 

enskilde ett annat beslut, rörande att göra ändringar på anläggningen, som fattats i samband 

med det tidigare överklagade beslutet.94 Fem månader efter tillstånd meddelats bolaget att ändra 

                                                 
92 Fallet Giacomelli mot Italien, a.nr. 59909/00, 2 november 2006 §§ 12-16 
93 Fallet Giacomelli mot Italien, a.nr. 59909/00, 2 november 2006 §§ 17-21 
94 Fallet Giacomelli mot Italien, a.nr. 59909/00, 2 november 2006 §§ 22-25 
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anläggningen och regionkonseljen noterar att bolaget beslutat att inte göra bruk av det tillståndet 

och därmed beslutar att meddela tillstånd för fortsatt drift ansöker den enskilde om inhibition 

vilket beviljas av domstolen. Domstolen motiverar detta med att 

miljökonsekvensbeskrivningsprocessen ännu inte avslutats. Överinstans upphäver 

inhibitionsbeslutet två månader senare på överklagan av bolaget, vilket anför att inspektioner 

visat att de lever upp till alla begränsningar som ställs. Tre år senare tar domstolen den enskildes 

överklaganden till sakprövning och upphäver besluten. Motiveringen är, för det första, att de 

förändringar på anläggningen som regionkonseljen tillåtit den 12 april 1999 innebar ändring av 

anläggningens karaktär nog att regionkonseljen borde avbrutit bolagets verksamhet och beslutat 

om nödvändiga kontroller innan eventuellt godkännande av verksamhetstillstånd meddelats. 

Regionskonseljens beslut hade alltså varit lagstridigt. Vad avser den omständighet att bolaget 

sedermera beslutat inte genomföra de förändringar som regionkonseljen beviljat (utan 

föregående inspektion) borde regionkonseljen ändå beslutat om nödvändiga kontroller eftersom 

det inkommit ett antal klagomål från enskilda likväl som myndigheter rörande bolagets 

aktiviteters förenlighet med miljöstandarder. Domstolen hänvisar till miljödepartementets 

lagstiftningsakter om miljökonsekvensbeskrivningar och noterar att regionkonseljen 

misslyckats med att genomföra sina plikter att undersöka bolagets verksamhet och på dessa 

grunder beordrade domstolen uppehåll i bolagets verksamhet. Bolaget överklagar till 

överinstans och mindre än en månad efter meddelandet av uppehåll i bolagets verksamhet tillåts 

bolaget återuppta verksamheten igen. Ett år senare meddelar samma överinstans dom som 

fastställer domstolens dom om att regionkonseljen fattat olagligt beslut i tillståndsprocessen när 

de tillät verksamheten utan att miljökonsekvensbeskrivningsprocessen var färdig.95 

Under tiden förnyar regionkonseljen verksamhetstillståndet för hantering av farligt och ofarligt 

avfall för en femårsperiod. Behandling av sådant avfall som behöver avgiftas tillåts inte 

eftersom slutsatserna från miljökonsekvensbeskrivningsprocessen måste inväntas. Ungefär en 

månad innan den förlängningen av verksamhetstillstånd hade lokala myndigheter mötts och 

beslutat ställa sig positiva till förnyelse av de sedermera givna tillstånden. De nämnde en 

rapport som den regionala miljöskyddsmyndigheten hade presenterat en månad tidigare. 

Rapporten angav nödvändiga försiktighetsåtgärder. Den enskilde överklagar och yrkar 

inhibition. Den 30 april 2004 ger regionkonseljen bolaget tillfälligt tillstånd till att hantera alla 

typer av avfall. Sex dagar efter att det tillfälliga tillståndet till hantering av alla typer av avfall 

löpt ut förlänger regionkonseljen det tillståndet till den 31 december 2004 för att möjliggöra för 

                                                 
95 Fallet Giacomelli mot Italien, a.nr. 59909/00, 2 november 2006 §§ 26-29 
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bolaget att inkomma med dess planer för att anpassa anläggningen till de krav som ställts i 

miljökonsekvensbeskrivningsdekretet. Den enskildes överklagan avvisas med motivering att 

tillståndet till hantering av farlig och ofarligt avfall hade meddelats på tillräckliga grunder 

eftersom det hade tagit hänsyn till alla risker för alla fastigheter i närheten av anläggningen och 

att det fanns krav på att anläggningen vidtar åtgärder för att eliminera de störningar som den 

enskilde upplever.96  

Den 13 december 1996 förelägger regionkonseljen bolaget att initiera en miljökonsekvens-

beskrivningsprocess. Den enskilde och diverse myndigheter deltog i processen. Ett och ett halvt 

år senare lämnar bolaget ansökan till Miljödepartementet. Två år senare lämnar 

Miljödepartementet miljökonsekvensbeskrivningsdekret. Miljödepartementet noterar att 

anläggningen byggts på mark avsett för jordbruk, nära en sandtäkt och att jorden eroderat på 

grund av exploateringen. Markens porositet inbar risk att gifter tränger ner till grundvattnet, de 

lokala invånarnas källa till vatten. Det ansågs att verksamheten inte var förenlig med 

miljölagstiftning men att bolaget får tillstånd till fortsatt verksamhet till dess regionkonseljens 

tillstånd löpt ut år 2004 förutsatt att bolaget lever upp till vissa villkor. Bolaget överklagar och 

yrkar inhibition. Domstolen bifaller yrkandet och förelägger Miljödepartementet att ta fram 

miljökonsekvensbeskrivning. Miljödepartementen överklagar och överklagan avvisas men 

departementet har under tiden förberett ytterligare miljökonsekvensbeskrivningsdekret som 

bekräftar att anläggningen inte är kompatibel med miljölagstiftning. Bolaget överklagar det 

dekretet. Domstolen förelägger Miljödepartementet att utföra en ny 

miljökonsekvensbeskrivning. Departementet överklagar men avvisas. Regionskonseljen 

meddelar bolaget om kraven som ställs i dekreten. Bolaget har under tiden tagit fram ett förslag 

för att ändra anläggningen. Planen innebar bland annat att marken skulle göras ogenomtränglig. 

Ett år senare finner den lokala hälsomyndigheten att bolagets verksamhet inte står i 

överenstämmelse med miljölagstiftning eftersom luften runt fabriken hade onormala värden 

och att detta kunde leda till hälsobesvär för de boende i närheten vid fortsatt verksamhet. 

Hälsomyndigheten anser också att de föreslag som bolaget lämnat är otillräckliga. Att bolaget 

lever upp till ställda krav beslutar regionkonseljen ska kontrolleras i samband med att det 

innevarande tillståndet löper ut den 30 april 2004. Den 28 april 2004 presenterar 

Miljödepartementet ett nytt miljökonsekvensbeskrivningsdekret. Man uttalar att de förslag till 

ändringar som bolaget föreslagit torde förbättra omständigheterna.  Därför anser man att bolaget 
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kan fortsätta verksamheten förutsatt att man implementerar sina förslag. Den enskilde 

överklagar och yrkar inhibition. Domstolen avvisar överklagan.97 

Många enskilda klagar till de lokala hälsomyndigheterna över anläggningen. Den 21 september 

1993 finner hälsomyndigheten att ett antal lagstadgade gränsvärden överskrids. Rättsinstanser 

förefaller upplysta om detta. Den 8 mars 1995 finner specialister från den lokala 

hälsomyndigheten att felaktig hantering av ämnen lett till förorening av anläggningen. Ett antal 

behållare för giftigt avfall som inte efterbehandlats på rätt sätt finns på platsen. Detta utgör 

särskild fara eftersom marken inte är ogenomtränglig. Det förefaller som att den lokala 

hälsomyndigheten klagar till rättsinstanser över dessa fynd. Distriktskonseljen vädjar flera 

gånger mellan 1999 och 2003 till regionkonseljen om att anläggningen ska flyttas. Vid ett 

tillfälle bereder man gratis tillfälligt husrum till den enskildes familj. 15 maj 2002 finner en 

lokal hälsomyndighet, efter uppmaning av enskilda i närheten av anläggningen att akut 

inspektera den, att luften runt anläggningen har höga nivåer av ammoniak indikerandes fel i 

processen för avgiftning. Man sluter sig till att anläggningen underlåtit att aktivera nödvändiga 

anordningar syftandes till att avfall som avgiftas i anläggningen ska stå i överensstämmelse 

med anläggningens specifikationer. Det fanns också strukturella brister i anläggningen som 

skulle kunna leda till utsläpp och gasbildning.98  

Analys 

I Fallet Giacomelli mot Italien99 fäster Konventionsdomstolen vikt vid att inget av de tillstånd 

som meddelades runtikring år 1990 föregicks av någon sorts studie eller undersökning, vilket 

dock var ett krav enligt nationell rätt. Den aktuella anläggningen hade varit i drift under det 

aktuella bolagets regi i sju år när det första kravet, i enlighet med nationell lagstiftning, på 

miljökonsekvensbeskrivning framställdes. Under de åtta år som bolaget sedan tog på sig att 

framställa miljökonsekvensbeskrivningen hade också miljödepartementet vid två tillfällen 

funnit att verksamheten var oförenlig med miljölagstiftning eftersom anläggningen var 

olämpligt placerad geografiskt sett och att det fanns specifik risk för de enskilda närboendes 

hälsa. 

                                                 
97 Fallet Giacomelli mot Italien, a.nr. 59909/00, 2 november 2006 §§ 37-49 
98 Fallet Giacomelli mot Italien, a.nr. 59909/00, 2 november 2006 §§ 53-59 
99 Fallet Giacomelli mot Italien, a.nr. 59909/00, 2 november 2006 
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Konventionsdomstolen upprepar att artikel 8 skyddar den enskildes rätt till respekt för sitt 

privat- och familjeliv, hemmet och korrespondensen. Detta innebär även den enskilde ska kunna 

tillgodogöra sig sitt hem ostört. Kränkningar inkluderar sådana immissioner som buller och lukt 

och det spelar ingen roll om kränkningarna utförs av någon tredje part som en privat aktör eller 

staten själv som kränker artikel 8.100 Detta är av mindre vikt eftersom Konventionsdomstolens 

uppgift är att försäkra sig om att samhällets intressen balanseras mot den enskildes rätt till 

respekt för hans hem och privatliv. Sådan prövning kan se genom att granska beslutsprocessen. 

De av den enskildes intressen som ligger inom skyddssfären i artikel 8 måste ges tillräcklig 

respekt. Av detta följer att alla processuella aspekter måste granskas, inkluderande sortens 

beslut, i vilken utsträckning den enskildes synpunkter beaktats, och vilka processuella medel 

den enskilde har tillgång till. Detta innebär dock inte att myndigheterna endast kan besluta om 

omfattande information om varje fråga i fallet finns.101 

Konventionsdomstolen uttalar att en stats beslut som gäller invecklade frågor om miljö- och 

ekonomisk policy måste föregås av ändamålsenliga undersökningar i syfte att utröna vilka 

enskildas rättigheter som kan förutses, utvärderas, på förhand och en skälig balans mellan hittas 

mellan de olika involverade intressena. Därtill är allmänhetens tillgång till slutsatser av sådana 

studier bortom diskussion. Enskilda måste också kunna överklaga till domstol mot varje beslut, 

handling eller underlåtenhet där de anser att deras intressen eller synpunkter inte har tillmätts 

tillräcklig vikt i beslutsprocessen.102 

Vad avser den enskildes möjligheter att bli hörd hos myndigheter och lämna synpunkter hade 

den enskilde inlämnat fem överklaganden hos domstol rörande beviljandena av 

verksamhetstillstånd. Tre omgångar juridiska processer hade följt. Den första omgången 

överklaganden avvisades eftersom den enskilde inte hade angripit rätt beslut. I den andra 

omgången överklaganden fann domstolen att verksamhetstillståndet saknade laga grund och 

därför skulle inhiberas omedelbart som följd av bestämmelser i nationell lag. Så skedde dock 

inte. Konventionsdomstolen uttalar att staten misslyckades med att efterleva sin egen 

lagstiftning om miljöfrågor och även att verkställa beslut som innebar att verksamheten i fråga 

var lagstridig. Detta föranledde att de processuella medel som krävs enligt rättsstatsprincipen 

gjordes effektlösa. Konventionsdomstolen fäster vikt vid att de medel som fanns för enskild att 

tillgå i lagstiftning syftande till att skydda enskildas rättigheter berövades all praktisk effekt 

                                                 
100 Fallet Giacomelli mot Italien, a.nr. 59909/00, 2 november 2006 §§ 76-78 
101 Fallet Giacomelli mot Italien, a.nr. 59909/00, 2 november 2006 § 82 
102 Fallet Giacomelli mot Italien, a.nr. 59909/00, 2 november 2006 § 83 
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under en mycket lång period. Särskilt gällde detta plikten att genomföra en 

miljökonsekvensbeskrivning innan ett projekt med potentiellt skadliga effekter på miljön tillåts, 

möjligheten för berörda medborgare att delta i tillståndsprocessen och lämna egna iakttagelser 

till myndigheter samt möjligheten för dem att, där så är lämpligt, ansöka om inhibition av den 

farliga verksamheten.103 

Fallet Borysiewicz mot Polen 

I Fallet Borysiewicz mot Polen104 avvisas klagan enligt artikel 8 medan artikel 6.1 fastslås ha 

kränkts. 

Omständigheterna 

Fallet Borysiewicz mot Polen105 rör en enskild som bor vägg i vägg med en syverkstad som 

sysselsätter runt 20 personer. Den enskilde ansöker till staden om att syverkstaden ska stängas 

eller åtminstone att åtgärder vidtas för att minska bullret från den.106 Den hanterande 

myndigheten i staden uppger att syverkstaden bedriver verksamhet utan tillstånd och förelägger 

dess chef att åtgärda detta, bland annat genom att framskaffa en miljökonsekvensbeskrivning 

och vidta anpassningsåtgärder.107 Stadens borgmästare godkänner ett tekniskt projekt i syfte att 

skydda miljön mot buller och förelägger ägaren till syverkstaden att delta i detta projekt samt 

att utvärdera bullernivån.108 Några dagar efter detta godkänner borgmästaren syverkstadens 

lokalisering med förbehåll att ägaren efterkommer de krav som ställts i det tidigare 

föreläggandet om att framskaffa miljökonsekvensbeskrivning och att delta i det tekniska 

projektet. En dryg månad senare beslutar direktören för distriktskontoret hur arbetet för att 

anpassa syverkstaden ska genomföras. 

De enskilde överklagar processen i sin helhet till borgmästaren med motivering att hon inte 

tillåtits medverka i utredningen. Hon anser att hon borde ha behandlats som en part i ärendet 

och att hon borde fått svar på sin initiala ansökan om att syverkstaden skulle stängas eller 

åtminstone att åtgärder skulle vidtas för att minska bullret från den.109 En dryg månad senare 

                                                 
103 Fallet Giacomelli mot Italien, a.nr. 59909/00, 2 november 2006 §§ 76-84, 86-98 
104 Fallet Borysiewicz mot Polen, a.nr. 71146/01, 1 juli 2008 
105 Fallet Borysiewicz mot Polen, a.nr. 71146/01, 1 juli 2008 
106 Fallet Borysiewicz mot Polen, a.nr. 71146/01, 1 juli 2008 §§ 5-6 
107 Fallet Borysiewicz mot Polen, a.nr. 71146/01, 1 juli 2008 § 7 
108 Fallet Borysiewicz mot Polen, a.nr. 71146/01, 1 juli 2008 § 8 
109 Fallet Borysiewicz mot Polen, a.nr. 71146/01, 1 juli 2008 § 11 
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ansöker den enskilde till ministern för miljö om att processen måste öppnas på nytt (den hade 

tillsynes avslutats vid något tillfälle) och att hon skulle behandlas som en part i den samt att 

hennes synpunkter skulle beaktas.110 Några dagar senare stoppar borgmästaren den process som 

inletts på grund av den enskildes överklagan till borgmästaren i fråga om att hon inte hörts och 

inte varit part i processen. Syftet från borgmästarens sida med att stoppa den processen är att 

invänta svar från ministern för miljö, på frågan om den ursprungliga processen borde öppnas 

på nytt. Ägaren till syverkstaden överklagar borgmästarens beslut att stoppa processen.111  

Några månader senare upphäver generalinspektören för konstruktionsövervakning stoppet av 

den process som borgmästaren stoppat i syfte att invänta svar från ministern för. Två månader 

senare stoppar borgmästaren den process som generalinspektören för konstruktionsövervakning 

låtit återuppta. Ägaren till syverkstaden överklagar detta beslut.112 Mindre än två månader 

senare fastställer generalinspektören för konstruktionsövervakning borgmästarens beslut att 

stoppa överklagandeprocessen. Den enskilde överklagar.113 

Drygt ett år senare ansöker den enskilde till borgmästaren om upphävande av bland annat att 

beslutet att invänta svar från ministern för miljö, som borgmästaren själv fattat.114 Ungefär tio 

månader senare svarar ministern för miljö med att upphäva dels det ursprungliga beslutet av 

borgmästaren att godta ett tekniskt projekt för att skydda miljön mot buller och dels beslutet av 

generalinspektören för konstruktionsövervakning att fortsätta överklagandeprocessen (hos 

borgmästaren)  i väntan på beslut från ministern för miljö. Ministern för miljö motiverar sitt 

beslut med att buller inte är en fråga om skydd för miljön och att det således saknas laga grund 

för att inleda en process från första början. Den enskilde överklagar till Polens högsta 

förvaltningsdomstol.115 Två månader senare ansöker den enskilde hos direktören för 

distriktskontoret om att hennes överklagande, rörande den ursprungliga processen, ska stoppas 

i väntan på dom från högsta förvaltningsdomstolen. Borgmästaren stoppar 

överklagandeprocessen i enlighet med den enskildes önskan. Föreståndaren för syverkstaden 

överklagar.116 

                                                 
110 Fallet Borysiewicz mot Polen, a.nr. 71146/01, 1 juli 2008 § 12 
111 Fallet Borysiewicz mot Polen, a.nr. 71146/01, 1 juli 2008 § 13 
112 Fallet Borysiewicz mot Polen, a.nr. 71146/01, 1 juli 2008 § 15  
113 Fallet Borysiewicz mot Polen, a.nr. 71146/01, 1 juli 2008 § 16 
114 Fallet Borysiewicz mot Polen, a.nr. 71146/01, 1 juli 2008 § 17 
115 Fallet Borysiewicz mot Polen, a.nr. 71146/01, 1 juli 2008 § 18 
116 Fallet Borysiewicz mot Polen, a.nr. 71146/01, 1 juli 2008 § 19 
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Därefter följer ett betydande antal överklaganden från den enskilde och syverkstadens 

föreståndare om vart annat vilket är en följd av en mängd motstridiga beslut från ett betydande 

antal nationella instanser meddelade under en lång tidsperiod.117 Nationell förvaltningsdomstol 

dömer senare att myndigheternas agerande varit för. När fallet tas upp inför 

Konventionsdomstolen är den nationella processen fortfarande pågående.118 

Analys 

I Fallet Borysiewicz mot Polen119 kan sakomständigheterna för analysens skull betraktas som 

mindre viktiga och kan sammanfattas med att en stor mängd överklaganden från olika enskilda 

inlämnats till många olika myndigheter, som har haft hand om olika delar av fallet. Dessa 

sakomständigheter visar på bristande koordination mellan förvaltningsmyndigheter, ett 

bristfälligt regelverk som inte sammanför frågorna till en samlad prövning. Handläggningstider 

var mycket långa. Lagstiftningen synes alltså vara påtagligt bristfällig och lätt ifrågasättbar 

utifrån en rättsstatlig synpunkt. 

En analys av fallet bör riktas mot den enskildes oförmåga att vinna talerätt inför 

Konventionsdomstolen. Hennes talan avfärdas som uppenbart ogrundad (”manifestly 

illfounded”). Medan Konventionsdomstolen upprepar flera av de etablerade grunderna för 

tillämpning av artikel 8 och grundläggande principer för hur dessa ska avgöras faller det slutliga 

avgörandet rörande artikel 8 på bedömningen av om den miniminivå av störning som krävs för 

att artikel 8 ska aktiveras föreligger.120 Denna fråga avgörs dock inte på en avvägning av hur 

starka störningarna varit utan tillsynes genom placering av bevisbördan för störningarna på den 

enskilde.121 Konventionsdomstolen uttalar att den enskilde inte inkommit med någon 

dokumentation om störningsnivåerna från syverkstaden och inte heller någon dokumentation 

om hur hennes hälsa påverkas. Det hade utförts bullermätningar i hennes hem av myndigheter 

men den enskilde ansåg att dessa inte var tillförlitliga. Konventionsdomstolen fäster ringa vikt 

vid detta argument från den enskilde. Istället uttalar Konventionsdomstolen att den enskilde 

borde, i de nationella processerna eller inför Konventionsdomstolen, ha bifogat underlag som 

kunde styrka att internationella eller nationella regleringar rörande buller hade överskridits eller 

att de naturliga miljöriskerna med att bo i en modern stad överstigits. Därmed saknades i fallet 

                                                 
117 Fallet Borysiewicz mot Polen, a.nr. 71146/01, 1 juli 2008 §§ 21-22, 24-25, 27-28 
118 Fallet Borysiewicz mot Polen, a.nr. 71146/01, 1 juli 2008 §§ 29-40 
119 Fallet Borysiewicz mot Polen, a.nr. 71146/01, 1 juli 2008 
120 Fallet Borysiewicz mot Polen, a.nr. 71146/01, 1 juli 2008 § 56 
121 Fallet Borysiewicz mot Polen, a.nr. 71146/01, 1 juli 2008 §§ 53-54 
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förutsättningar för att finna att staten inte vidtagit rimliga åtgärder för att säkra den enskildes 

rättigheter under artikel 8 vilket i sin tur innebär att fallet är uppenbart ogrundat inte kan tas 

upp till prövning.122 

Av något ytterligare intresse för analysen kan vara att regeringen uttalar att det inte funnits 

någon sorts plikt för förvaltningsmyndigheter att ta sig an hennes fall. Den enskilde själv 

invänder att staten har haft en positiv plikt att agera prövningsinstans och därtill att genom aktiv 

laga process finna den korrekta balansen mellan hennes intressen, syverkstadens intressen och 

lokalsamhällets intressen. Detta föranleder enligt henne att hon inte kan anses ha varit tvingad 

att påbörja en civilrättslig process, vilket är en invändning som regeringen framför som 

försvar.123 Detta resonemang från regeringens sida framstår dock som illa genomtänkt eftersom 

det förekom redan i Fallet López Ostra mot Spanien124 utan effekt. I det fallet slås resonemanget 

ner med uttalandet att Konventionsdomstolen endast behöver pröva om den rätta balansen 

mellan allmänna och enskilda intressen hittats. 

Den enskilde ansåg också att hennes rätt till prövning inom rimlig tid i enlighet med artikel 6.1 

hade kränkts. Processen hade inletts år 1993 och var ännu inte avslutad år 2005. Återigen 

anförde regeringen att alla nationella rättsmedel inte var uttömda eftersom den enskilde hade 

kunnat påbörja en civilprocess i syfte att utverka kompensation för den långa administrativa 

processen. Den enskilde anförde att hon inte var tvungen att använda sig av den möjligheten till 

kompensation. Konventionsdomstolen ansåg att det varit tillräckligt att dra fallet inför 

förvaltningsdomstol och att de nationella rättsmedlen därmed uttömts. Talerätt förelåg 

därmed.125 Konventionsdomstolens prövning i sak rörande artikel 6.1 är kortfattad. Regeringen 

avstår från att anföra några argument i sak medan den enskilde hävdar att processen varit för 

långdragen. Konventionsdomstolen instämmer med den enskilde och fastställer en kränkning 

av artikel 6.1.126 

Fallet L’erablière A.S.B.L. mot Belgien 

I Fallet L’erablière A.S.B.L. mot Belgien fastställs en kränkning av artikel 6.1. 

                                                 
122 Fallet Borysiewicz mot Polen, a.nr. 71146/01, 1 juli 2008 §§ 52-56 
123 Fallet Borysiewicz mot Polen, a.nr. 71146/01, 1 juli 2008 § 
124 Fallet López Ostra mot Spanien, a.nr. 16798/90, 9 december 1994 
125 Fallet Borysiewicz mot Polen, a.nr. 71146/01, 1 juli 2008 §§ 57-63 
126 Fallet Borysiewicz mot Polen, a.nr. 71146/01, 1 juli 2008 §§ 64-70 
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Omständigheterna 

Fallet L’erablière A.S.B.L. mot Belgien127 rör en ideell förening som enligt sina stadgar har till 

uppgift att skydda miljön i en region av Belgien som täcker flera kommuner och som enligt 

stadgarna definierade miljö som kvalitet och mångfald av ekosystem och naturliga eller 

seminaturliga platser, landanvändning, stadsplanering, värdet av landskap, vatten, luft och 

andra element av vikt för människor samt lugnet på sådana platser. Föreningen kan agera fritt i 

frågor som kopplar direkt eller indirekt till detta mål. En kooperativ förening ansökte om 

planeringstillstånd för utökning med mer än en femtedel av en soptipp i området. Sådant 

tillstånd meddelades och i tillståndet angavs samtliga omständigheter som hade föranlett dess 

beviljande. En kommun skrev till föreningen och informerade dem om att tillstånd hade 

beviljats samt hur den kunde överklaga. Den ideella föreningen överklagade och grundade sin 

talan på flertalet rättskällor varav en direkt kopplad till miljökonsekvensbeskrivningar. 

Överklagan innehöll en rubrik benämnd omständigheterna under vilken den ideella föreningen 

angav att omständigheterna redogjordes för i tillräcklig detaljeringsgrad i myndigheternas 

motivering till det beviljade tillståndet för utökningen av soptippen. Det tillståndet bilades 

överklagan. Den kooperativa föreningen hördes över ansökan och anförde att återgivandet av 

omständigheter i överklagan var otillräcklig för att ta saken till prövning och förespråkade på 

denna grund avvisning. Prövningsinstansen avvisade överklagan på den kooperativa 

föreningens grund. Man förklarade att återgivandet av omständigheterna ska vara tillräckligt 

genomgående och precisa för att det ska gå att förstå tvisten redan på grundval av överklagan. 

De omständigheter som redovisades i det bilagda tillståndet var otillräckliga för detta ändamål. 

Den ideella föreningen svarade att ett sådant krav inte fanns för en överklagan utan de enbart 

kunde ställas för en ansökan om att stoppa tillståndet. Därutöver hade inte det korta återgivelsen 

av omständigheterna någon negativ påverkan på processen eftersom motparten var väl insatt i 

omständigheterna och inte hade missförstått överklagans omfattning.128 

Analys 

I Fallet L’erablière A.S.B.L. mot Belgien129 hävdar en ideell förening att en nationell 

prövningsinstans avvisning av överklagande innebar ett brott mot artikel 6.1. 

Konventionsdomstolen prövar tillämpligheten av artikel 6.1. Regeringen anför att artikel 6.1 

                                                 
127 Fallet L’erablière A.S.B.L. mot Belgien, a.nr. 49230/07, 24 februari 2009 
128 Fallet L’erablière A.S.B.L. mot Belgien, a.nr. 49230/07, 24 februari 2009 §§ 1-16 
129 Fallet L’erablière A.S.B.L. mot Belgien, a.nr. 49230/07, 24 februari 2009 
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inte är tillämplig på grund av bristande rationae materiae eftersom den ideella föreningen inte 

kopplar fallet till en ekonomisk frågeställning och att fallet därför inte kan anses röra en fråga 

om en civil rättighet som enligt artikel 6.1. Regeringen anför att den ideella föreningen för sin 

talan enbart på grundval av sitt uttalade syfte och att föreningen däri inte beskriver sig själv 

som en förening som skyddar lokalbefolkningens intressen eller rättigheter utan istället som en 

förening som har som enda uppgift att skydda det allmänna intresset av en god miljö inom ett 

visst geografiskt område.130 

Den ideella föreningen medger i fallet att enligt belgisk lag utbildad av den aktuella nationella 

prövningsinstansen kan en överklagan visserligen inte avse actio popularis eller ett försvar av 

det allmänna intresset. Det kollektiva intresse som föreningen här företräder har dock vid flera 

tillfällen erkänts av den nationella prövningsinstansen som tillräckligt specifikt. 

Konventionsdomstolen uttalar, så som alltid, att för att artikel 6.1 ska vara tillämplig vad avser 

civila rättigheter och skyldigheter måste det finnas en genuin tvist om en rättighet som det minst 

går att argumentera för finns i den nationella rätten (”arguable case”). Konventionsdomstolen 

anför att tvisten måste vara verklig men den behöver inte nödvändigtvis röra en rättighets 

existens utan den kan likaväl röra dess omfattning eller hur den kan utövas, vilket är ett 

standarduttalande från Konventionsdomstolen. Konventionsdomstolen påpekar att det 

visserligen inte går att föra en tala om actio popularis, baserat på ett skydd för det allmänna 

intresset, eftersom det inte angår en civil rättighet. Trots detta, med hänsyn till att den ideella 

föreningen agerade i frågor inom ämnesområdet inom en begränsad geografisk plats, att 

beslutet sannolikt skulle få betydande påverkan på de enskildas liv och påverka deras 

fastigheters värde och under beaktande att allmänheten har en betydande rätt till information 

om miljön anser Konventionsdomstolen artikel 6.1 tillämplig i fallet och fäller slutligen 

staten.131 

Fallet rör en förening och således inte enskilda, vilket gör att det bör tillmätas mindre vikt i 

denna uppsats. 

Fallet Ivan Atanasov mot Bulgarien 

I Fallet Ivan Atanasov mot Bulgarien avvisas talan enligt artikel 8. 

                                                 
130 Fallet L’erablière A.S.B.L. mot Belgien, a.nr. 49230/07, 24 februari 2009 §§ 21-30 
131 Fallet L’erablière A.S.B.L. mot Belgien, a.nr. 49230/07, 24 februari 2009 §§ 21-30 
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Omständigheterna 

Fallet Ivan Atanasov mot Bulgarien132  inleds med en klagan av Ivan Atanasov på grund av att 

han anser sig inte i tillräcklig mån ha kunnat influera beslut rörande hanteringen av en 

avfallsdamm (slagglager, tailings pond), som ska efterbehandlas med neutraliserande åtgärder 

i form av täckning med plantering med mera, och som är lokaliserad mindre än en kilometer 

från hans hem och fyra kilometer från marken han brukar.133 Riskområdet för projektet bedöms 

av staten till mellan 1 och 2 mil från avfallsdammen.134 Processen inför projektet, inkluderande 

täckning och plantering med mer inleds med upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning. 

Klartecken för fortsättning ges och bedömningar som görs ställs ut för den lokala befolkningen 

att ta del av. Den lokala befolkningens önskemål tillgodoses och åtgärderna inleds. Åtgärderna 

stoppas mindre än fyra månader efter påbörjan. Ett annat bolag presenterar ett nytt förslag på 

åtgärder. Den regionala myndigheten misstycker på tekniska grunder, bland annat att dammen 

i det nya föreslaget från det nya bolaget ska täckas med avfall från ett avloppsverk som 

behandlar industriellt avloppsslam kontaminerat med diverse tungmetaller. Fler negativa 

ställningstaganden följer på lokal nivå.135 

Projektet överlämnas till det nya företaget som presenterat förslag på åtgärder, inkluderat att 

avfallsdammen ska täckas med avfall från ett reningsverk som behandlar industriellt avfall.136 

Det transportföretaget som kör slammet från reningsverket till avfallsdammen har inte tillstånd 

för det. Slammet är farligt avfall och tillstånd krävs enligt nationell rätt för att genomföra sådana 

transporter. Förhållandena upptäcks av en regional myndighet som bötfäller företaget. Tillstånd 

meddelas dock företaget med betydande hastighet.137 Den enskilde överklagar förhållandena 

och han grundar sin talan på att han har tillräckligt rättligt intresse i saken för att kunna 

överklaga och påpekar flera problem med den nya planen för dammen. Problematiken är så stor 

att projektet inte kan genomföras på så sätt som nu beslutats. Han yrkar även interimistiskt 

stopp för fortsatt genomförande eftersom åtgärderna som nu vidtas löpande inte går att göra 

ogjorda (är irreparabla), och att risk för rättsförlust därmed föreligger  för alla boende i den 

aktuella byn och därtill har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats vilket innebär ett brott 

mot nationell föreskriven process.138 Bulgariens högsta förvaltningsdomstol avvisar den 

                                                 
132 Fallet Ivan Atanasov mot Bulgarien a.nr. 12853/03, 2 december 2010 
133 Fallet Ivan Atanasov mot Bulgarien a.nr. 12853/03, 2 december 2010 §§ 7-8 
134 Fallet Ivan Atanasov mot Bulgarien a.nr. 12853/03, 2 december 2010 § 32 
135 Fallet Ivan Atanasov mot Bulgarien a.nr. 12853/03, 2 december 2010 §§ 7-11 
136 Fallet Ivan Atanasov mot Bulgarien a.nr. 12853/03, 2 december 2010 §§ 17-19 
137 Fallet Ivan Atanasov mot Bulgarien a.nr. 12853/03, 2 december 2010 §§ 20-21 
138 Fallet Ivan Atanasov mot Bulgarien a.nr. 12853/03, 2 december 2010 §§ 22-23 
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enskildes överklagan med motivering att han inte varit del i förvaltningsprocessen och att hans 

intressen inte heller kan skadas av beslutet att tillåta åtgärderna, utan endast av olagliga 

handlingar av den som utför åtgärderna.139 

Den enskilde överklagar den högsta förvaltningsdomstols beslut. Domstolen upphäver beslutet 

med motivering att alla boende i bygden kunde anses ha intresse i saken - med hänsyn till 

miljölagstiftningens syfte att omöjliggöra eller minska miljöpåverkan samt att risk för hälsan 

fanns för alla i byn. Yrkan om interimistiskt stopp avvisas eftersom underlaget i fallet inte visar 

att det fanns någon risk för sökandens hälsa. Ärendet ska höras i sak två månader senare. Den 

förhandlingen ställs dock in eftersom den som vidtar åtgärderna anses inte ha kallats på korrekt 

sätt till förhandlingen. Förhandlingen hålls istället tre månader senare, i januari på det nya året. 

En vecka senare stannas hela processen eftersom domstolen anser att den saknar innehåll 

eftersom grundtillståndet till vidtagande av åtgärderna löpt ut i december året innan.140 Den 

enskilde överklagar och argumenterar för att han fortfarande har intresse i saken eftersom risken 

för hans hälsa på grund av dammen finns kvar och kommer att göra det i många år till. Dessutom 

är ett upphävande av de meddelade domarna en förutsättning för att åtal ska kunna väckas om 

de felaktigheter som begåtts. Domstolen granskar detta och fastställer avskrivningen av fallet 

med motiveringen att laga intresse krävs under hela processen och att den enskildes påstående 

att han har haft legitimt intresse under perioden då arbetet pågick inte är tillräckligt för att visa 

att det finns ett fortgående intresse i saken när domstolen tagit hänsyn till att licensen för arbetet 

löpt ut och kompensation kan sökas på privaträttslig väg.141 

Saken tas upp igen efter en hungerstrejk av vissa bybor och den regionala myndigheten för 

miljö besöker platsen samt konstaterar att miljökonsekvensbeskrivning saknas. Vid den 

tidpunkten är 97 av 98 hektar mark täckt med det kontaminerade slammet. 

Miljökonsekvensbeskrivning ställs ut och specialister från universitetet i Sofia uttrycker skepsis 

till projektets hållbarhet.142 Ministern för miljö och hälsa sänder miljökonsekvensbeskrivningen 

på komplettering eftersom den saknar tillräcklig information om riskerna för 

lokalbefolkningens hälsa, och samma gäller de substanser som finns i projektet, därtill saknar 

miljökonsekvensbeskrivningen en analys utförd av en specialist i hälsa och hygien. Ministern 

beordrar att ny provtagning ska ske med fokus på tungmetaller och med berörda personer från 

                                                 
139 Fallet Ivan Atanasov mot Bulgarien a.nr. 12853/03, 2 december 2010 § 24 
140 Fallet Ivan Atanasov mot Bulgarien a.nr. 12853/03, 2 december 2010 §§ 25-28 
141 Fallet Ivan Atanasov mot Bulgarien a.nr. 12853/03, 2 december 2010 §§ 25-30 
142 Fallet Ivan Atanasov mot Bulgarien, a.nr. 12853/03, 2 december 2010 § 41 
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lokalbefolkningen närvarande. Särskilt ska bedömas tungmetallers inträngande i 

näringskedjan.143 Kompletterande dokument insänds av den som vidtagit åtgärderna och 

bolaget som ansvarar för miljökonsekvensbeskrivningen men ministern anser att dessa 

dokument inte innehåller den information som efterfrågats. Fortsatt arbete med 

miljökonsekvensbeskrivningen är dock inte nödvändig enligt gällande reglering eftersom 

arbetet redan slutförts. Istället ska åtgärdsvidtagaren påbörja självrapportering.144 

Efter påtryckningar från lokalbefolkningen uppdrar ministern för hälsa åt en myndighet att 

bedöma miljön och effekterna av återvinningssystemet på den lokala befolkningens hälsa med 

särskild hänsyn till tungmetaller. Myndigheten meddelar att den är redo att utföra uppdraget 

men att den bara har en femtedel av de medel som krävds. Sökandena kräver att kommunen ska 

finansiera återstående fyra femtedelar. Kommunen har dock inte gjort någon sådan post i 

budgeten och det är därför inte möjligt.145 Den första självövervakningsrapport som bolaget 

lämnar innehåller slutsatser från vatten- och gräsprover. I ett av två vattenprover överskrids 

laga gränsvärden – slutsatsen blir att vattnet är kraftigt förorenat. Vidare framgår att 

gräsproverna inte visar för höga halter av föroreningar – sökanden invänder dock att fel 

komparatorer använts för att dra den slutsatsen och att laga gränsvärden egentligen 

överskrids.146 

Analys 

Den enskilde klagar över att myndigheterna misslyckas med att efterleva ett antal nationella 

regleringar och att de därmed har utsatt hans och hans familjs liv för fara, hindrat honom från 

att ta del av sitt hem och misslyckats med att fastlägga den rätta balansen mellan enskilda och 

allmänna intressen.147 Som invändning anför regeringen att det inte finns någon indikation på 

att nationella regler inte följts, att bybornas farhågor inte materialiserat, att det i nationell rätt 

inte krävs någon miljökonsekvensbeskrivning eftersom projektet hade till avsikt att förbättra 

miljön från en tidigare försämring. Någon indikation på att den enskilde berörs finns inte. 148 

Den enskilde invänder att de undersökningar som vidtagits tvärtom visade på att grundvattnet 

försämrats så pass att dess kemiska sammansättning översteg reglerat maximi. Rapporten 

                                                 
143 Fallet Ivan Atanasov mot Bulgarien, a.nr. 12853/03, 2 december 2010 § 42 
144 Fallet Ivan Atanasov mot Bulgarien, a.nr. 12853/03, 2 december 2010 §§ 39-45 
145 Fallet Ivan Atanasov mot Bulgarien, a.nr. 12853/03, 2 december 2010 § 44 
146 Fallet Ivan Atanasov mot Bulgarien, a.nr. 12853/03, 2 december 2010 § 45 
147 Fallet Ivan Atanasov mot Bulgarien a.nr. 12853/03, 2 december 2010 § 58 
148 Fallet Ivan Atanasov mot Bulgarien a.nr. 12853/03, 2 december 2010 §§ 59-60 



49 

 

innehöll inte heller någon analys på konsekvenserna för bybornas hälsa. Eftersom inga studier 

rörande projektets påverkan på enskildas hälsa gjorts var det mycket svårt för honom att visa 

på någon påverkan på hans hälsa. Vidare skulle gift från anläggningen i framtiden skulle spridas 

i näringskedjan och till människor som honom själv. Detta berörde den enskilde tillräckligt för 

att göra artikel 8 tillämplig.149 De enskilda som kan beröras hade inte heller kontaktats.150 

Konventionsdomstolen avvisar fallet eftersom den anser att den enskilde är berörd på sådant 

direkt sätt att artikel 8 är tillämplig.151 

Fallet Di Sarno med fler mot Italien 

I Fallet Di Sarno med fler mot Italien152 fastställs en kränkning av artikel 8 i dess materiella 

aspekt. 

Omständigheterna 

Fallet Di Sarno med fler mot Italien utgår från 13 personer som bor i, och fem personer som 

arbetar i, en kommun i Italien.153 Under 15 år råder undantagstillstånd i kommunen utlyst till 

följd av stora problem med avfallshantering.154 Den nationella hantering av problemet sker på 

många olika förvaltningsnivåer ända upp till statsministerns undersekretariat.155 En regional lag 

antas den 10 februari 1993 som syftar till att möjliggöra för en avfallshanteringsplan med mål 

att minska behovet av soptippar genom att processa avfallet bättre.156 Regionspresidenten 

skapar en plan för konstruktion av fem förbränningsanläggningar.157 

Regionspresidenten genomför offentlig upphandling avseende sophämtning och sophantering 

för en tioårsperiod. Enligt villkoren måste vinnaren tillse att fullgott mottagande av insamlat 

avfall sker samt korrekt sortering och konvertering av avfallet till bränsle för förbränning samt 

förbränna detta. För detta ska vinnaren konstruera och driva tre stycken sorterings- och 

konverteringsanläggningar och skapa ett kraftverk drivet av de konverterade soporna.158 Ett 

                                                 
149 Fallet Ivan Atanasov mot Bulgarien a.nr. 12853/03, 2 december 2010 §§ 61-62 
150 Fallet Ivan Atanasov mot Bulgarien a.nr. 12853/03, 2 december 2010 § 64 
151 Fallet Ivan Atanasov mot Bulgarien a.nr. 12853/03, 2 december 2010 §§ 78-79 
152 Fallet Di Sarno m. fl. mot Italien, a.nr. 30765/08, 10 januari 2012 
153 Fallet Di Sarno m. fl. mot Italien, a.nr. 30765/08, 10 januari 2012 § 6 
154 Fallet Di Sarno m. fl. mot Italien, a.nr. 30765/08, 10 januari 2012 § 7 
155 Fallet Di Sarno m. fl. mot Italien, a.nr. 30765/08, 10 januari 2012 §§ 8-9 
156 Fallet Di Sarno m. fl. mot Italien, a.nr. 30765/08, 10 januari 2012 § 10 
157 Fallet Di Sarno m. fl. mot Italien, a.nr. 30765/08, 10 januari 2012 § 11 
158 Fallet Di Sarno m. fl. mot Italien, a.nr. 30765/08, 10 januari 2012 § 12 
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konsortium av fem företag vinner upphandlingen. Ett företag är generalentreprenör och fyra är 

underentreprenörer.159 Enligt kontraktet ska konsortiet bygga två konverteringsanläggningar 

inom 300 dagar, en konverteringsanläggning på 270 dagar och ett kraftverk på två år.160 

Samtidigt har regionspresidenten upphandlat avfallsinsamling för området där de 13 enskilda 

bor. Ett konsortium bildat speciellt för uppgiften vinner upphandlingen och bildar sedan ett 

lokalt bolag för uppgiften.161 Enligt kontraktet ska bolaget bygga och driva sju 

konverteringsanläggningar och två kraftverk som ska drivas av det konverterade avfallet och 

man ska garantera korrekt mottagande, sortering och behandling av det insamlade avfallet samt 

konvertera detta till angivna sorters avfall i angivna proportioner.162 Under ett och ett halvt år 

med början i slutet av år 2001 byggs sju avfallskonverteringsstationer.163 

En regional åklagare inleder år 2003 förundersökning rörande hanteringen av avfall i regionen 

för tiden sedan kontrakten ingicks.164 Den 31 juli 2007 begär åklagaren att tjänstemän och vissa 

andra anställda vid diverse bolag med kopplingar till utförandet av kontrakten och flera 

personer i den offentliga förvaltningen ska ställas inför rätta. De anklagas för bedrägeri, 

underlåtenhet att leva upp till kontrakt med det offentliga, störande av offentliga tjänster, 

missbruk av tjänsteställning, vilseledande vid utförande av offentliga tjänster, falskt intygande 

i offentlig tjänst, icke tillståndsgiven hantering av avfall, allt rörande perioden 2001 till 2005. 

Bolagen anklagades för att inte ha uppfyllt tekniska delar av kontrakten samt brutit mot 

miljölagstiftning. Till följd av de olika brotten hade sopor ansamlats på gatorna och tillfälliga 

lösningar överansträngts. Domstol beslutade att de åtalade skulle ställas inför rätta.165 

Analys 

I Fallet Di Sarno med fler mot Italien166 grundar de enskilda sin talan på artikel 2 och artikel 8 

och hävdar att, genom att misslyckas med att vidta erforderliga åtgärder för att säkerställa ett 

lämpligt fungerande system för avfallshantering och genom att använda ett regulatoriskt system 

bestående av otillräcklig lagstiftning otillräcklig förvaltning så har staten orsakat allvarlig skada 

på miljön i regionen och utsatt deras och regionens befolknings liv och hälsa för fara. De 

                                                 
159 Fallet Di Sarno m. fl. mot Italien, a.nr. 30765/08, 10 januari 2012 § 13 
160 Fallet Di Sarno m. fl. mot Italien, a.nr. 30765/08, 10 januari 2012 § 14 
161 Fallet Di Sarno m. fl. mot Italien, a.nr. 30765/08, 10 januari 2012 § 15 
162 Fallet Di Sarno m. fl. mot Italien, a.nr. 30765/08, 10 januari 2012 § 16 
163 Fallet Di Sarno m. fl. mot Italien, a.nr. 30765/08, 10 januari 2012 § 18 
164 Fallet Di Sarno m. fl. mot Italien, a.nr. 30765/08, 10 januari 2012 § 20 
165 Fallet Di Sarno m. fl. mot Italien, a.nr. 30765/08, 10 januari 2012 §§ 21-25 
166 Fallet Di Sarno m. fl. mot Italien, a.nr. 30765/08, 10 januari 2012 
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enskilda påstår därtill att de offentliga myndigheterna underlåtit att informera befolkningen om 

riskerna med att leva i den förorenade miljön.167 

Konventionsdomstolen beslutar att artikel 8 ska appliceras på fakta i målet.168 

Konventionsdomstolen avhandlar frågan om talerätt mycket kort och menar att fallet inte är 

uppenbart ogrundat vilket föranleder talerätt.169 Regeringen medger att hanteringen av avfall i 

det närmaste varit katastrofal i vissa delar av den aktuella provinsen och att detta lett till 

ansamling av avfall på gatorna i vissa städer och uppkomsten av olagliga soptippar. Dock 

pågick den akuta fasen endast i fem månader från och med 2007 till 2008 och staden där den 

enskilda bodde hade inte påverkats.170 Regeringen hävdade att problemen i den kommun som 

de enskilda bodde i skulle anses bero på force majeure, exempelvis förekomsten av organiserad 

brottslighet i regionen, att entreprenörerna för avfallshantering misslyckats med att leva upp till 

sina åtaganden enligt kontrakten samt bristen på företag som hade förmåga att kontinuerligt 

garantera avfallshanteringen liksom motstånd från den lokala befolkningen att tillskapa 

soptippar och sophanteringsanläggningar.171 Regeringen hävdade att myndigheterna hade levt 

upp till sin plikt och vidtagit lämpliga åtgärder som svar på krisen. Dels hade de åtalat de 

ansvariga för misskötseln och de hade vidtagit lämpliga lagstiftningsåtgärder som hade 

tillskapat ett fungerande system vilket i sin tur hade lett till eliminering av olagliga soptippar 

och återupptagande av sophanteringsanläggningarnas drift.172 

Regeringen anför också att de utfört flera studier rörande effekterna av sopkrisen i kommunen 

där de enskilda bor, respektive arbetar, och tillgängliggjort denna information för dem (de 

enskilda och allmänheten) vilken gjort det möjligt för dem att utvärdera den fara som är 

förknippad med situationen. Situationen hade utretts av tre ministärkommissioner och deras 

slutsatser och publicerades i rapporter. Departementet för hälsa och krishantering hade beslutat 

om fler studier för att avgöra effekterna av krisen på miljön och människors hälsa. Enligt 

regeringen hade dessa studier visat att sopkrisen inte hade betydande inverkan på miljön, utom 

så vitt angick en tillfällig topp i vattenföroreningar. Den kunde dock inte omedelbart knytas till 

förvaring av avfall. Ingen negativ påverkan på människors hälsa hade kunnat konstateras och 

dessa resultat hade gjorts offentliga genom seminarier och konferenser. Slutligen anförde 

                                                 
167 Fallet Di Sarno m. fl. mot Italien, a.nr. 30765/08, 10 januari 2012 § 94 
168 Fallet Di Sarno m. fl. mot Italien, a.nr. 30765/08, 10 januari 2012 § 96 
169 Fallet Di Sarno m. fl. mot Italien, a.nr. 30765/08, 10 januari 2012 § 97 
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171 Fallet Di Sarno m. fl. mot Italien, a.nr 30765/08, 10 januari 2012 § 99 
172 Fallet Di Sarno m. fl. mot Italien, a.nr 30765/08, 10 januari 2012 § 100 
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regeringen att det pågick upprättande av ett centrum för dokumentation av hälsa och 

miljöföroreningar föranledda av soporna och detta sköttes av en nationell och en regional 

myndighet.173 

De enskilda håller fast vid sin argumentation att myndigheternas misslyckanden föranlett skada 

på miljön och varit ett hot mot deras liv. De anför att staten misslyckats med att förse dem med 

information som möjliggjorde det för befolkningen att utvärdera hur pass utsatta det var risker 

eftersom staten inte offentliggjort slutsatserna av de studier som genomförts av departementet 

för civil krisberedskap och hälsa. Dessutom hade en rapport från en statlig myndighet visat på 

en koppling mellan förekomsten av tumörer och förekomsten av soptippar i vissa regioner.174 

Konventionsdomstolen argumenterar på sedvanligt sätt med återgivande av vissa domskäl från 

Fallet López Ostra mot Spanien175 och Fallet Guerra med fler mot Italien176 att allvarliga 

miljöföroreningar kan påverka människors välmående och förhindra dem från att åtnjuta deras 

hem sådant sätt att deras privat- och familjeliv påverkas utan att deras hälsa behöver vara i 

omedelbar risk. Konventionsdomstolen upprepar lika regelmässigt att artikel 8 inte bara är en 

negativ plikt för staten att avstå från godtycklig inblandning i artikel 8 skyddssfär utan även 

innebär positiva förpliktelser syftandes till att ge effekt åt respekten för privat- och familjeliv. 

I förhållande till farliga verksamheter är staten förpliktigad att tillskapa reglering anpassad för 

den särskilda karaktär som en viss verksamhet har och detta särskilt med hänsyn till inblandade 

risknivåer. Staten måste styra licensiering, idrifttagande, säkerhet och övervakning av aktivitet 

samt måste göra det obligatoriskt för alla som är berörda att vidta praktiska åtgärder för att 

säkerställa effektivt skydd för medborgare vilkas liv kan hotas av de i verksamheten inneboende 

riskerna. Vidare påpekar Konventionsdomstolen vikten av allmänhetens tillgång till 

information av sådan sort att de kan utvärdera de risker som de är utsatta för samt påpekar att 

artikel 5.1 Århuskonventionen kräver att staten säkerställer att i händelse av ett överhängande 

hot mot människor eller miljön, oavsett om detta orsakas av mänsklig aktivitet eller av naturliga 

orsaker, ska all information som kan tänkas möjliggöra för allmänheten att vidta åtgärder för 

att hindra eller minska skadan från hotet utan dröjsmål utges till den allmänhet som kan 

påverkas, om den informationen innehas av en myndighet.177 

                                                 
173 Fallet Di Sarno m. fl. mot Italien, a.nr 30765/08, 10 januari 2012 § 101 
174 Fallet Di Sarno m. fl. mot Italien, a.nr 30765/08, 10 januari 2012 §§ 102, 103 
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Konventionsdomstolen anser att fallet är ett påstått misslyckande från myndigheterna sida att 

vidta lämpliga och tillräckliga åtgärder för att säkra en korrekt fungerande avfallshantering. 

Därmed ska frågan prövas utifrån de positiva plikter som detta innebär för staten. Staten har en 

positiv förpliktelse att vidta rimliga lämpliga åtgärder för att skydda den berörda befolkningens 

rätt till respekt för privatliv, och på ett mer generellt plan att leva i en säker och hälsosam miljö. 

Hänsyn måste tas till statens utrymme för skön i val av konkreta åtgärder som den vidtar för att 

leva upp till sina positiva förpliktelser enligt artikel 8. Konventionsdomstolen konstaterar att 

regeringens argument om att den föreliggande situationen tillkommit på grund av force majeure 

inte kan godtas. Konventionsdomstolen fastslår att trots att den tid då den akuta fasen av 

situationen förevarande var kort samt det utrymme för skön som staten har så går det inte att 

bortse från den långvariga oförmågan hos myndigheterna att säkra ett fungerande 

avfallshantering system. Detta påverkade de enskildas rätt till respekt för deras hem och 

privatliv vilket innebär att brott mot artikel 8 i sak. Konventions domstolen anser dock inte att 

det skett något brott under artikel 8 vad avser statens tillhandahållande av information eftersom 

studier hade offentliggjorts. Därtill hade artikel 13 kränkts.178 

Fallet Hardy och Maile mot Förenade kungariket 

I Fallet Hardy och Maile mot Förenade kungariket179 fastställs att det inte skett en kränkning 

av artikel 8. 

Omständigheterna 

Fallet Hardy och Maile mot Förenade kungariket180 har sitt ursprung i planeringen för ett 

projekt för att anlägga en terminal och lagringsplats för flytande naturgas (LNG-terminal) i en 

hamn i Förenade kungariket. De två klagande är medlemmar i en informell förening som 

engagerar sig i frågan.181 Anläggandet av LNG-terminalen kräver planeringstillstånd, 

medgivande till hantering av farliga ämnen, att viss reglering rörande större olyckor levs upp 

till och certifiering av fartyg samt upplevandet till ytterligare några regleringar.182 

Planeringstillstånd kan meddelas endast om relevant information om miljö beaktas.183 

                                                 
178 Fallet Di Sarno m. fl. mot Italien, a.nr 30765/08, 10 januari 2012 §§ 108-113 
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Ansökan om planeringstillstånd för att etablera en LNG-terminal lämnas till 

planeringsmyndigheten tillsammans med ett miljöyttrande (eng. environmental statement) 

inkluderande en riskanalys.184 Ansökan offentliggörs av flera myndigheter och allmänheten ges 

chans att inkomma med yttranden.185 Miljöyttrandet anger explosioner och bränder som den 

största risken med anläggningen. Miljöyttrandet innehåller också uttalanden om åtgärder och 

konsekvenser för ekologi, ekonomi, sociala frågor och om hälsofrågor som luftföroreningar och 

buller.186 Planeringstillstånd meddelas.187 Exploatören inkommer snart med en ny ansökan i 

syfte att utöka den tilltänkta verksamheten och konstaterar att en ny riskanalys, som är tvungen 

att innefatta en analys av konsekvenserna av en större olycka, måste inlämnas. Ansökan 

offentliggörs av myndigheterna. Exploatören inkommer med ytterligare ett miljöyttrande.188 På 

ett kommittémöte på den lokala myndigheten behandlas ansökan, exploatörens miljöyttrande 

och två myndigheters utlåtanden vilka är utan invändningar.189 Exploatören ansöker även till 

den lokala myndigheten om tillstånd för hantering av farliga ämnen och myndigheten 

konsulterar berörda specialistmyndigheter.190 Exploatören inkommer därefter med ytterligare 

en ansökan om ändringar på LNG-terminalen tillsammans med ett miljöyttrande. Ansökan 

publiceras, konsultering sker och tillstånd meddelas för utökning och ändring av terminalen 

liksom för hantering av farliga ämnen.191 Ansökan om verksamhet väcker dock starka protester 

från lokalbefolkningen som kräver att all riskanalys ska offentliggöras och debatteras offentligt 

innan vidare tillstånd att bygga ges. Därtill framkommer att en av specialistmyndigheterna inte 

analyserat risker som följer av fartygs anlöpande av hamnen eller när de ligger förtöjda där, 

endast de verksamheter som har fysisk koppling till land, som utlastning av fartyget, har 

riskbedömts av myndigheten.192 

Ytterligare an ansökan, denna gång från en annan exploatör och avseende en annan men 

närbelägen plats, inkommer till prövningsmyndigheten samt ytterligare en prövningsmyndighet 

som har samtidig jurisdiktion på grund av den geografiska platsen. Specialistmyndigheter 

konsulteras och förslagen till verksamhet ställs ut i den berörda staden, offentliggörs och 

allmänheten får anmärka fritt på förslagen. En allmänt hållen riskanalys bifogas med 

                                                 
184 Fallet Hardy och Maile mot Förenade kungariket, a.nr. 31965/07, 14 februari 2012 § 17 
185 Fallet Hardy och Maile mot Förenade kungariket, a.nr. 31965/07, 14 februari 2012 § 17 
186 Fallet Hardy och Maile mot Förenade kungariket, a.nr. 31965/07, 14 februari 2012 §§ 19, 25 
187 Fallet Hardy och Maile mot Förenade kungariket, a.nr. 31965/07, 14 februari 2012 § 28 
188 Fallet Hardy och Maile mot Förenade kungariket, a.nr. 31965/07, 14 februari 2012 §§ 29, 30 
189 Fallet Hardy och Maile mot Förenade kungariket, a.nr. 31965/07, 14 februari 2012 § 34 
190 Fallet Hardy and Maile mot Förenade kungariket, a.nr. 31965/07, 14 februari 2012 § 37 
191 Fallet Hardy and Maile mot Förenade kungariket, a.nr. 31965/07, 14 februari 2012 §§ 35-36, 42 
192 Fallet Hardy and Maile mot Förenade kungariket, a.nr. 31965/07, 14 februari 2012 § 38 
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kommentar att en mer detaljerad dito är under förberedande. 193 De två största riskerna som 

identifierats i miljöyttrandet är att ett gasmoln skulle kunna bildas vid en läcka från ett LNG-

fartyg och att fartyg i hamnen skulle kunna krocka med ett LNG-fartyg förtöjt vid terminalen. 

Den prövande myndigheten noterar att specialistmyndigheterna inte avrått från projektet och 

att ett protestbrev inkommit från en enskild. Planeringstillstånd meddelades av båda de 

prövande myndigheterna med jurisdiktion.194 

En ansökan om att hantera farligt gods inlämnades också till de båda prövningsmyndigheterna. 

Specialistmyndigheterna inkommer med yttranden till prövningsmyndigheterna. Strax därefter 

publicerar en tidning en intervju med en representant för exploatören rörande riskerna för den 

närliggande staden vid en kollision mellan ett LNG-fartyg och ett annat fartyg. Representanten 

för exploatören svarar med att de analyser som hade gjorts tillsammans med myndigheter visar 

att riskerna med projektet, exempelvis en kollision mellan fartyg, är låga.195 De båda 

prövningsmyndigheterna meddelar tillstånd att hantera farliga ämnen.196 

Analys 

I Hardy och Maile fäster Konventionsdomstolen vikt vid att, som den anser, det inte finns några 

risker för de enskilda eller miljön under vanlig drift av LNG-terminalen, eller snarare att 

normaldriften inte är en fara. Istället är den risk som de enskilda anför sådan att den kan uppstå 

endast vid fel i driften. Därtill är de konsekvenser av ett fel som de enskilda är oroade över felet 

tillsynes av betydande storlek – med hänsyn till sannolikheten att olyckan blir så stor, som i och 

för sig förefaller liten. De enskilda klagar särskilt på är att risken för ett sådant fel i driften inte 

har analyserats och konsekvenserna av ett sådant fel i driften inte har analyserats.197 

Konventionsdomstolen finner att på grund av att riskanalysen visar att staden som klagandena 

bor i kan omvälvas av ett moln av naturgas om en olycka sker så är artikel 8 tillämplig.198Alltså 

påverkas skyddssfären i artikel 8 av att det föreligger en risk för miljöstörning i form av ett 

moln av naturgas vid olycka kan sprida sig till en närliggande stad där klagandena är bosatta, 

även om sådan olycka är mycket osannolik.199  

                                                 
193 Fallet Hardy and Maile mot Förenade kungariket, a.nr. 31965/07, 14 februari 2012 §§ 43, 45  
194 Fallet Hardy and Maile mot Förenade kungariket, a.nr. 31965/07, 14 februari 2012 §§ 48, 51-52 
195 Fallet Hardy och Maile mot Förenade kungariket, a.nr. 31965/07, 14 februari 2012 §§ 53-56 
196 Fallet Hardy och Maile mot Förenade kungariket, a.nr. 31965/07, 14 februari 2012 §§ 58-59 
197 Fallet Hardy och Maile mot Förenade kungariket, a.nr. 31965/07, 14 februari 2012 § 190 
198 Fallet Hardy och Maile mot Förenade kungariket, a.nr. 31965/07, 14 februari 2012 § 192 
199 Fallet Hardy och Maile mot Förenade kungariket, a.nr. 31965/07, 14 februari 2012 § 192 
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Fallet Karin Andersson med fler mot Sverige 

I Fallet Karin Andersson med fler mot Sverige200 fastställs en kränkning av artikel 6.1 medan 

frågorna som kan behandlas under artikel 8 anses redan ha behandlats under artikel 6.1. 

Omständigheterna 

De enskilda är bosatta i närheten av eller inom en tänkt korridor där en järnväg ska anläggas. 

De enskilda överklagar regeringens beslut att tillåta byggandet av järnvägen till landets högsta 

förvaltningsdomstol och yrkar att regeringsbeslutet ska upphävas. De hävdar att beslutet berör 

deras civila rättigheter eftersom det inte är förenligt med generella regler i nationell miljörätt 

Högsta förvaltningsdomstolen avvisar överklagan med motivering att det vid den aktuella 

tidpunkten inte går att avgöra vilka av enskilda som ska anses berörda, något som inte går att 

avgöra förrän det fastslagits exakt var järnvägen ska lokaliseras. Innan dess kan det inte 

utvärderas med tillräcklig säkerhet vem som berörs i sådan utsträckning att de måste ges 

möjlighet att överklaga regeringsbeslutet. Högsta förvaltningsdomstolen förklarar ytterligare 

att när väl den exakta platsen för järnvägens lokalisering bestäms, och det därmed blir möjligt 

att avgöra vilka enskilda som berörs kan överklagan ske. De enskilda anses av den högsta 

förvaltningsdomstolen och på ovan angivna grunder sakna talerätt. En av domarna i högsta 

förvaltningsdomstolen röstar dock mot majoriteten och anser att saken måste utvärderas för var 

och en av de enskilda.201 

Den myndighet som ansvarar för järnvägens konstruktion ansöker om bygglov för järnvägen 

samt två broar. Relevant regional myndighet meddelar tillstånd att bygga järnvägen. Tillståndet 

överklagas och relevant domstol meddelar flera domar rörande tillåtligheten av 

järnvägsprojektet. Den aktuella domstolen ser sig själv som bunden av regeringsbeslutet och 

avvisar överklagandena, tillstånden står fast. De meddelade domarna överklagas av flera 

enskilda. Ett år senare upphäver en överinstans nämnda domstols domar och återförvisar 

ärendet dit. Överinstansen anser att regeringsbeslutet inte innehåller en detaljerad undersökning 

av de åtgärder som är nödvändiga för att kompensera för de miljöskador som uppstår på grund 

av järnvägsprojektet. Enligt överinstansen är den typen av frågor tvungna att ingå i prövningen 

av tillstånd att konstruera järnvägen. Nästan ett år senare beslutar den aktuella domstolen 

återigen att tillåta projektet eftersom den, återigen, anser sig bunden av regeringsbeslutet. Den 

                                                 
200 Fallet Karin Andersson m. fl. mot Sverige, a.nr. 29878/09, 25 september 2014 
201 Fallet Karin Andersson m. fl. mot Sverige, a.nr. 29878/09, 25 september 2014 §§ 6-11 
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begränsar alltså sin prövning till de kompensationsåtgärder som överinstansen beslutat är 

tvungna att undersökas. Även denna gång överklagas domstolens dom. Åtta månader senare 

fastställer överinstansen domstolens dom genom att bekräfta att regeringsbeslutet är bindande. 

Domen överklagas. Högsta förvaltningsdomstolen avvisar fallet och tillstånden blir därmed 

slutliga.202 

Något som kallas järnvägsplan antas och tolv enskilda överklagar till regeringen på grunden att 

de kommer att utsättas för störningar i form av buller och vibrationer vilket kommer påverka 

deras möjligheter att tillgodogöra sig sina hem. Regeringen meddelar beslut som refererar till 

dess eget tidigare beslut om tillåtlighet, alltså att järnvägen ska dras inom den tänkta korridoren. 

Med den motiveringen avvisar regeringen överklagandena. De enskilda överklagar till den 

högsta förvaltningsdomstolen och begär att regeringens beslut upphävs eftersom det påverkar 

deras civila rättigheter samtidigt som de nekats tillfälle att få dessa prövade av domstol.  Enligt 

dem strider dessutom regeringsbeslutet mot nationell miljörätt. Högsta förvaltningsdomstolen 

hör fallet och avvisar det med motivering att regeringens process inför tillåtlighetsbeslutet inte 

visar brister, att regeringsbeslutet överensstämmer med regeringens egna tidigare beslut, och 

att frågan om projektets tillåtlighet ligger inom regeringens beslutsförmåga. Den högsta 

förvaltningsdomstolen uttalar att regeringen måste ta i beaktande allmänna intressen som miljö, 

industri, ekonomi och regionalpolitik och förklarar också att ett beslut av regeringen är 

bindande för efterföljande process på så sätt att domstolar och andra beslutande myndigheter 

inte kan undersöka frågor som avgjorts slutligt genom regeringsbeslutet. 

Detta innebar att förfaranden och beslut som följer efter regeringsbeslutet inte kan påverka 

projektets fortskridande, myndigheter kan endast besluta i de frågor som de är satta att hantera. 

I detta steg av processen är det upp till domstolar och andra myndigheter att besluta endast i 

frågor om järnvägens exakta lokalisering inom den tänkta korridor som regeringen fastlagt. Den 

högsta förvaltningsdomstolen förklarar också att regeringen inte heller behöver granska sitt 

tidigare beslut rörande järnvägsprojektets tillåtlighet eller fastläggandet av den tänkta 

korridoren. Dessa frågor kan inte prövas i det innevarande steget av processen utan endast 

genom att överklaga regeringens tillåtlighetsprövning, alltså samma beslut som de enskilda 

initialt överklagade men fick avvisat av den högsta förvaltningsdomstolen. Enligt den högsta 

förvaltningsdomstolen innebär dock inte det faktum att man tidigare avvisat den överklagan att 

den är tvungen att pröva dessa frågor nu. En domare röstar även i denna dom mot majoriteten 

                                                 
202 Fallet Karin Andersson m. fl. mot Sverige, a.nr. 29878/09, 25 september 2014 §§ 12-19 
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med motiveringen att det nu överklagade beslutet har omedelbara konsekvenser för de enskilda, 

eftersom det kan innebära att deras mark exproprieras. Dissidenten anser också att den högsta 

förvaltningsdomstolen i sitt tidigare domslut väntat sig att så småningom pröva beslutet, alltså 

i denna prövning.203 

Till detta fall hör att vissa av de enskilda erhöll kompensation av varierande slag på grund 

exempelvis av minskat fastighetsvärde. I ett fall hade bullerreducerande fönster installerats, till 

viss del på statens bekostnad. Ljudbarriärer hade också upprättats på vissa platser i närheten av 

enskilda som inte hade fått kompensation.204 

Analys 

De enskilda klagade till Konventionsdomstolen att de inte erhållit en fullständig 

domstolsprövning vilket garanteras dem av artikel 6.1 i Konventionen.205 Regeringen uttalar att 

de enskilda som inte bor inom den tänkta korridoren inte kan anses beröras av projektet.206 De 

enskilda invänder att de under förhandlingarna inför den högsta förvaltningsdomstolen hade 

visat kartor på var deras fastigheter låg samtidigt som regeringen inte hade invänt mot deras 

talerätt under den prövningen.207 Inte heller den högsta förvaltningsdomstolen invände mot 

deras rätt att föra talan i den prövningen. Konventionsdomstolen beaktar att flera av de enskilda 

som bor utanför den tänkta korridoren erhållit kompensation.208 Det är intressant att notera 

eftersom det förefaller märkligt att de skulle erhålla kompensation om de inte är berörda. 

Konventionsdomstolen uttalar att enskilda ska ges tillgång till domstolsgranskning vid varje 

tillfälle då det finns ett ”arguable case” för att de inte har fått sina rättigheter enligt 

Konventionen tillgodosedda. Den naturliga tidpunkten för domstol att i enlighet med artikel 

6.1, rätten till en rättvis rättegång, granska om de enskilda respekterades i tillräcklig 

utsträckning var när regeringsbeslutet som hade bindande verkan på efterföljande instanser 

hade fattats och överklagats till den högsta förvaltningsdomstolen. Så hade inte skett och 

därmed hade artikel 6.1 kränkts.209 

                                                 
203 Fallet Karin Andersson m. fl. mot Sverige, a.nr. 29878/09, 25 september 2014 §§ 20-25 
204 Fallet Karin Andersson m. fl. mot Sverige, a.nr. 29878/09, 25 september 2014 § 26 
205 Fallet Karin Andersson m. fl. mot Sverige, a.nr. 29878/09, 25 september 2014 § 43 
206 Fallet Karin Andersson m. fl. mot Sverige, a.nr. 29878/09, 25 september 2014 § 44 
207 Fallet Karin Andersson m. fl. mot Sverige, a.nr. 29878/09, 25 september 2014 § 45 
208 Fallet Karin Andersson m. fl. mot Sverige, a.nr. 29878/09, 25 september 2014 §§ 46-48 
209 Fallet Karin Andersson m. fl. mot Sverige, a.nr. 29878/09, 25 september 2014 §§ 68-70 
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Det följer att rätt till överklagan gäller innan dess det är säkert vem som är berörd. En tolkning 

vore att enskild har processuell rättighet att få utrett vem som är berörd. En sådan tolkning 

behöver inte vara korrekt med tanke på att Konventionsdomstolen samtidigt verkar anse att de 

enskilda är berörda med motivering att de hade erhållit kompensation från regeringen. 

Emellertid, vid översättning till nationell nivå verkar det dock som att överklagan från enskild 

på argumentation om att han inte ha fått sina intressen beaktade i tillräcklig mån måste kunna 

tas till prövning av åtminstone frågan om talerätt, även när det inte är klar vem som är berörd. 

Det tycks vara en och samma fråga, eftersom berördhet ger talerätt. Om staten då inte kan 

argumentera om vem som är berörd, så kan de inte ha tagit hänsyn till enskilda i sådan mån som 

krävs enligt artikel 8 eller artikel 6. 

Diskussion 

Miljökonsekvensbeskrivnings nödvändighet 

I de tio tolkade rättsfallen tillmäter Konventionsdomstolen inte termen ”environmental impact 

assessment”210 direkt utslagsgivande betydelse. Anledningen till det kan vara termen inte är 

enhetligt definierad. Därmed kan dras slutsatsen att Konventionsdomstolen inte kräver att en 

miljökonsekvensbeskrivning tas fram innan ett beslut fattas i frågor inom mark- och miljö där 

en enskilds rättigheter enligt artikel 8 berörs. Det längsta Konventionsdomstolen går i fråga om 

begreppet miljökonsekvensbeskrivning är fastslåendet av att om det inom en 

miljökonsekvensbeskrivningsprocess framkommer att enskild riskerar få sina rättigheter enligt 

artikel 8 berörda, alltså att skyddssfären i artikel 8 påverkas, så ger detta talerätt för den enskilde 

i förhållande till artikeln.211 

Av de tio tolkade rättsfallen framgår dock att vissa processer måste genomföras innan beslut 

fattas i den aktuella typen av frågor. Det kan med andra ord vara nödvändigt att prestera en 

miljökonsekvensbeskrivning och genomföra en miljökonsekvensbeskrivningsprocess, men 

detta beror på om just det är det enda sätt inom den nationella rättsordningen som 

Konventionsdomstolens fastlagda krav på utredning kan tillgodoses. Det kan alltså, beroende 

på hur den enskilda staten inom statens utrymme för skön väljer att utforma sitt nationella 

rättssystem för att leva upp till de krav som Konventionen ställer, bli ett indirekt men praktiskt 

                                                 
210 Inkluderande varianten ”environmental-impact assessment”. 
211 Fallet Taşkin m.fl. mot Turkiet, a.nr. 46117/99, 10 november 2004 § 113 
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nödvändigt krav att genomföra en miljökonsekvensbeskrivningsprocess för att säkra en 

enskilds rättigheter enligt artikel 8. 

En sak som Konventionsdomstolen gör tydligt i sin praxis är att en stat är skyldig se till att vissa 

processer faktiskt företas på det nationella planet. Den typ av åtgärder som 

Konventionsdomstolen kräver ska företas innan beslut fattas i den aktuella typen av frågor, och 

som en stat därmed är tvungen att tillskapa och tillhandahålla, är vissa processer i form av 

exempelvis studier och undersökningar. Dessa föranleds tillsynes av flera olika anledningar. 

Processerna ska genomföras innan ett beslut fattas som kan inverka på enskildas rättigheter 

inom artikel 8. För att föra en diskussion om vad som föranleder att dessa processer måste 

företas måste först innehållet i artikel 8 vara känt. 

Rättigheter och skyldigheter i artikel 8 

Konventionsdomstolen uttalar särskilt tydligt att artikel 8 innehåller två delar som en stats 

agerande måste prövas gentemot för att staten ska kunna anses ha skyddat de mänskliga 

rättigheterna. Dessa delar är dels den materiella delen, dels den processuella delen.212  

Den materiella delen 

Den materiella delen synes kunna delas in i åtminstone två delar, dels skyddssfären och vad det 

är hos den enskilde som skyddas, alltså definitioner av privatliv, hem och liknande som kan 

inrymmas under artikeln, dels immissionssidan, alltså vilka sorters påverkan som erkänns 

kunna störa skyddssfären. 

Skyddssfären 

I Fallet López Ostra mot Spanien där Konventionsdomstolen fäller staten för en kränkning av 

artikel 8 uttalar man att allvarliga miljöstörningar kan påverka enskildas välmående och hindra 

dem från att tillgodogöra sig sina hem på ett sätt som påverkar deras privat- och familjeliv på 

sådant sätt att artikel 8 är tillämplig. I detta fall tycks alltså rättigheten vara att närvara i hemmet 

utan att där bli påverkad så att privata sysselsättningar störs.213 

                                                 
212 Fallet Taşkin m.fl. mot Turkiet, a.nr. 46117/99, 10 november 2004 § 115 
213 Fallet López Ostra mot Spanien, a.nr. 16798/90, 9 december 1994 §§ 51, 55 
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I Fallet Giacomelli mot Italien utvecklar Konventionsdomstolen ytligt definitionen av den 

skyddssfär som artikel 8 innehåller genom att uttala att rekvisitet ”hem” i artikel 8 vanligtvis är 

en fysiskt avgränsad plats där familj- och privatliv utspelar sig. Ett viktigare förtydligande är 

dock att rätten till hemmet inte enbart innebär en rätt till den fysiska platsen utan också att 

stillsamt tillgodogöra sig denna. 

Störningarna 

Som exempel på hur ett stillsamt tillgodogörande av platsen kan störas anges i fallet buller, 

emissioner och annat (öppen lista). Ett extra uttalande rörande påverkan är att emissionerna ska 

hindra den enskildes förmåga att tillgodogöra sig hemmets bekvämligheter. Verkan av det 

uttalandet är dock inte tydlig.214  

Det materiella skyddet verkar alltså bestå i, och artikelns tillämplighet betingas av, att en 

enskilds förmåga att tillgodogöra sig en fysiskt avgränsad plats som är avsedd för att utöva 

privat- eller familjeliv försämras eller hindras, exempelvis genom att den enskilde drabbas av 

försämrat allmäntillstånd. Skyddssfären är hemmet som fysisk plats och tillsynes möjligheten 

att tillgodogöra sig denna. 

Prövningen 

Den materiella delen av artikeln syftar tillsynes till en proportionalitetsprövning av åtgärdens 

laglighet. Konventionsdomstolen påpekar i flera domar att statens skyldighet är att söka den 

skäliga balansen mellan allmänna och enskilda intressen. Det diskuterats redan i inledningen 

av denna uppsats att proportionalitetsprövningen är en framstående del av 

Konventionsdomstolens metodik, vilket i sig kan tänkas vara en konsekvens av flera olika 

praktikaliteter. Att proportionalitetsprövningen är av avgörande betydelse även inom mark- och 

miljörättens område i förhållandet till enskilda och därmed nödvändigt att beakta vid 

bedömningar tycks därmed bekräftas av undersökt praxis. 

Den processuella delen 

I flera av de tolkade rättsfallen utvecklar Konventionsdomstolen de krav som ska ställas på 

staten i samband med att åtgärder vidtas, inkluderande beslutsfattande, som kan påverka det 

skyddsområde som beskrivits ovan (se ”Den materiella delen”). Varför artikeln 8 innehåller en 
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processuell del kan i sig diskuteras. Den mest rationella motiveringen till att ställa processuella 

krav inom artikel 8 tycks vara att säkerställa att det bereds möjlighet att genomföra den 

rättsprövning som Konventionsdomstolen föreskriver och som innebär granskning av om staten 

har hittat den rätta balansen mellan allmänna och enskilda intressen, alltså den 

proportionalitetsprövning som Konventionsdomstolen föreskriver för den materiella delen av 

artikel 8.  

En fråga som uppstår rörande den processuella delen av artikel 8 är i vilken mån de processuella 

kraven, innehållet i de processuella delarna av artikel 8, är en konsekvens av Konventionens 

artikel 13 och artikel 6.1 och i vilken mån kraven i artikel 8 på något sätt är fristående från 

dessa. Artiklarna 13 och 6.1 innebär tillsammans åtminstone krav på: 

att det som enskild går att söka rättsligt skydd från statens handlingar (effektivt rättsmedel) 

att det som enskild går att erhålla sådant skydd på det nationella planet (subsidiaritet) 

att det som enskild går att få sin sak prövad i domstolsprövning (domstolsprövning) 

att det som enskild går att hävda sig mot staten i en domstolsprövning (rättvis rättegång) 

Rörande eventuella övriga krav på processen inom artikel 8 uttalar Konventionsdomstolen att 

man i sin prövning undersöker i vilken mån det fästs tillräcklig vikt vid den enskildes intressen 

under processens gång. Detta tycks vara en typ av prövning som är så specifik till sin natur att 

den inte nödvändigtvis skulle behöva företas inom prövning av Konventionens andra artiklar. 

Kravet tycks vara en form av prövning av om den undersökning som föregått beslut varit 

tillräckligt noggrann och givit tillräckligt utrymme för enskildas deltagande. Detta krav skulle 

kunna tänkas innefatta de krav som Konventionsdomstolen ställer på att på förhand genomföra 

studier och undersökningar som syftar till att fastslå vilken påverkan effekter av en verksamhet 

eller en åtgärd kan ha på enskildas skyddssfär inom artikel 8. Detta skulle kunna vara en 

exklusiv processuell förutsättning inom artikel 8 kallat det generella kravet att utreda. 

Det generella kravet att utreda 

I flera domar som exempelvis Fallet Taşkin med fler mot Turkiet215 uttalar sig 

Konventionsdomstolen på ett generellt sätt om statens skyldigheter att prestera studier och 

                                                 
215 Fallet Taşkin m.fl. mot Turkiet, a.nr. 46117/99, 10 november 2004 



63 

 

undersökningar. Man förklarar att krav ska ställas på en beslutsprocess som leder fram till 

fattande av ett beslut kan göra artikel 8 materiellt tillämplig. En prövning av frågan ska 

undersöka om statens beslutsprocess som helhet genomförts på sådant sätt att den lever upp till 

de processuella garantierna i artikel 8.216 I Fallet Guerra med fler mot Italien uttrycks att, att 

åtminstone i det fallet, en prövning av detta ska utreda om staten vidtagit ”nödvändiga åtgärder 

för att säkerställa verkligt skydd fanns för den enskildes rättighet till privat- och familjeliv”.217 

Mer tekniskt uttalar Konventionsdomstolen att beslutsprocessen måste vara rättvis och lägga 

tillräcklig vikt vid enskildas genom artikel 8 skyddade intressen.218 Beslutsprocessen måste 

innehålla lämpliga studier och undersökningar som möjliggör att på förhand förutsäga och 

bedöma effekterna av sådana aktiviteter som kan inskränka enskildas rättigheter. Detta syftar 

till att det ska gå att finna den rätta balansen mellan de olika intressen som står på spel.219 

Skyldigheten att offentliggöra information 

Flera av de tolkade domarna kopplar till frågor om tillhandahållande och offentliggörande av 

information om miljön. Det tydligaste fallet ur denna synpunkt är Fallet Guerra med fler mot 

Italien. Den slutledning som i detta fall synes ha störst inverkan på att staten fälls för brott mot 

de mänskliga rättigheterna är att de enskilda inte haft tillgång till information om vilka risker 

de utsätts för genom att bo på den aktuella platsen. Konventionsdomstolen anser detta kränka 

deras rätt till respekt för privat- och familjelivet. Dock dömer Konventionsdomstolen varken i 

Fallet Ivan Atanasov mot Bulgarien220, Fallet Di Sarno med fler mot Italien221 eller Fallet 

Hardy och Maile mot Förenade kungadömet222 staten för brott mot någon processuell 

förpliktelse. Staten har i samtliga fall tillhandahållit åtminstone viss information. Anledningen 

till att enskilda ska ha tillgång till sådan information är en fråga i sig, vilken behandlas senare. 

Skyldigheten att erbjuda domstolsprövning 

Konventionsdomstolen uttalar i flera rättsfall att staten är skyldig att tillhandahålla processuella 

säkerhetsspärrar till fördel för enskilda i frågor som rör skyddssfären i artikel 8.223 Det fall som 

                                                 
216 Fallet Taşkin m.fl. mot Turkiet, a.nr. 46117/99, 10 november 2004 § 117 
217 Fallet Guerra m. fl. mot Italien [GC], a.nr. 116/1996/735/932, 19 februari 1998 § 58 
218 Fallet Taşkin m.fl. mot Turkiet, a.nr. 46117/99, 10 november 2004 § 118 
219 Fallet Taşkin m.fl. mot Turkiet, a.nr. 46117/99, 10 november 2004 § 119 
220 Fallet Ivan Atanasov mot Bulgarien, a.nr. 12853/03, 2 december 2010 
221 Fallet Di Sarno m. fl. mot Italien, a.nr. 30765/08, 10 januari 2012 § 113 
222 Fallet Hardy and Maile mot Förenade kungariket, a.nr 31965/07, 14 februari 2012 
223 Fallet Taşkin m.fl. mot Turkiet, a.nr. 46117/99, 10 november 2004 § 118, Fallet Giacomelli mot Italien, a.nr. 

59909/00, 2 november 2006 §§ 82, 84, 93 
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tillsynes i störst utsträckning ställer frågan om processuella säkerhetsspärrarna på sin spets är 

Fallet Karin Andersson med fler mot Sverige. I fallet prövar Konventionsdomstolen artikel 6.1 

och fastställer att det skett en kränkning av artikelns rättigheter. Efter det går man över till 

prövning av artikel 8 och anför att samma frågor som kunde prövats under artikel 8 redan 

prövats under artikel 6.1 vilket gör att man inte behöver göra en separat prövning av den 

processuella delen av artikel 8.224 Artiklarna tycks således innehålla liknande processuella krav. 

Artikel 6.1 tillsammans med artikel 13 innebär att domstolsprövning ska erbjudas vid varje 

tillfälle då det kan påstås att en civil skyldighet inom nationell rätt aktiveras eller civil rättighet 

inom nationell rätt kränks.225  Konventionsdomstolen påpekar att artikel 8 innebär att det ska 

finnas processuella säkerhetsspärrar som möjliggör att granska om tillräcklig vikt har placerats 

vid de enskildas intressen under utredningen226 och att varje beslut där en enskild anser att 

hans intressen inte beaktats tillräckligt måste kunna överklagas till domstol.227 Nämnda 

rättsliga krav innebär tillsynes att om det kan påstås att dessa processuella säkerhetsspärrar inte 

funnits tillgängliga så kan det också påstås att en inskränkning i de processuella kraven inom 

artikel 8 föreligger. 

Talerätt 

För att kunna få sin sak prövad enligt artikel 8 måste den enskilde erhålla talerätt inför domstol. 

Konventionsdomstolen har uttalat att, för att ha talerätt rörande påstådda intrång i den enskildes 

rätt till privatliv, skyddssfären i artikel 8, måste vissa minimikrav mötas.228 

Den materiella delen av artikeln är förstås av avgörande betydelse för hur talerätt fastställs, 

vilket beror på att artikeln först måste vara tillämplig på de omständigheter som råder i fallet 

och de frågor som ställs. Den materiella delen av artikeln fastställer så att säga artikelns 

ämnesområde. Utöver att detta inledande krav på att artikeln måste vara tillämplig, alltså röra 

det ämnesområde som den enskilde söker argumentera om, måste också de egentliga kraven för 

talerätt mötas. Gränsen mellan tillämplighetsfrågorna och talerättsfrågorna är inte tydlig och 

för långtgående ansträngningar är att hålla dem isär är sannolikt inte lönsamt. 

                                                 
224 Fallet Karin Andersson m. fl. mot Sverige, a.nr. 29878/09, 25 september 2014 § 73  
225 Europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, artikel 13 
226 Fallet Taşkin m.fl. mot Turkiet, a.nr. 46117/99, 10 november 2004 § 119 
227 Fallet Taşkin m.fl. mot Turkiet, a.nr. 46117/99, 10 november 2004 § 119 
228 Fallet Ivan Atanasov mot Bulgarien, a.nr. 12853/03, 2 december 2010 § 71 
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Tillämpligheten av artikel 8 utgår från dess materiella del vars grunder beskrivits under ”Den 

materiella delen”. Det materiella rör den enskildes förmåga att tillgodogöra sig hem samt sättet 

detta försvåras. Talerättskriterierna är ytterligare kvalifikationer som den enskilde måste visa 

är uppfylla för att kunna föra talan under artikeln. Rörande talerätten har Konventionsdomstolen 

uttalat att den enskilde måste påverkas direkt och att omedelbarhet mellan omständigheterna i 

fråga och den enskildes hem eller privatliv eller familjeliv måste föreligga.229 

Konventionsdomstolen tycks dela upp kravet på direkthet dels i effekterna så som de kan 

bedömas objektivt och dels hur dessa påverkar den enskilde. Vad som är utslagsgivande är inte 

klart utifrån de uttalanden som Konventionsdomstolens gjort och kravet på direkthet är svårt 

att förstå precist. En lista över saker att överväga i fråga om talerätt presenteras i Fallet Ivan 

Atanasov mot Bulgarien. Utöver att effekten på skyddssfären måste vara direkt måste 

exempelvis störningens intensitet och långvarighet (objektiva kriterier) och dess fysiska eller 

mentala effekter på berörda människor (subjektiva effekter) bedömas och detta ska jämföras 

mot kontexten i fallet.230 

Praktiska konsekvenser av Konventionssystemet 

Staten måste göra undersökningar för att förutse effekter på enskilda 

Som ovan påpekats ställs i undersökt praxis höga krav på allmänhetens tillgång till information. 

Staten eller den som på det nationella planet uppbär de krav som ställs till följd av 

Konventionssystemet måste enligt Konventionsdomstolen företa studier av ett projekts 

påverkan på enskilda innan det beslutas och genomförs. En del av syftet med detta tycks vara 

att fastställa vilka enskilda som kan beröras. Detta krav bärs upp av konkreta anledningar, inte 

endast att skapa förutsättningar för att företa en abstrakt proportionalitetsprövning rörande de 

materiella delarna av artikel 8. Tillgång till information är också en förutsättning för enskilds 

möjligheter att tillvarata sina rättigheter. 

Enligt Konventionen åligger det staten att se till att alla enskilda har tillgång till ett effektivt 

rättsmedel på nationell nivå för att kunna tillvarata de rättigheter som finns i Konventionen. Det 

har ovan identifierats att det finns en skyldighet, som är bortom ifrågasättande, att publicera 

information och slutsatser från undersökningar som vidtas. Kravet att erbjuda ett effektivt 

                                                 
229 Fallet Ivan Atanasov mot Bulgarien a.nr. 12853/03, 2 december 2010 § 66 
230 Fallet Ivan Atanasov mot Bulgarien a.nr. 12853/03, 2 december 2010 §§ 66, 71 
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rättsmedel kan föranleda kravet på att publicera information eftersom sådan information kan 

vara direkt nödvändig för att en enskild ska kunna anses ha givits möjlighet att förstå att han 

påverkas. Utan denna kunskap kan han inte agera för att tillvarata sina rättigheter enligt 

Konventionen på nationellt plan. Detta blir tydligt i Fallet Hardy och Maile mot Förenade 

kungariket231 där risken är att ett gasmoln driver in mot staden där de enskilda bor. Av naturliga 

skäl saknar enskilda möjlighet att uppfatta denna fara. Sådan information kan sannolikt inte 

genereras och offentliggöras utan att staten vidtar eller samordnar detta. Staten tycks därmed 

vara tvingad att säkerställa att potentiell påverkan av ett projekt identifieras på förhand och att 

denna information kommer allmänheten tillhanda på sådant sätt att enskilda skäligen kunnat 

tillvarata sina processuella rättigheter. Det tycks följa av detta att staten inte får underlåta att 

informera om påverkan från ett projekt eller en tilltänkt verksamhet om verksamheten kan leda 

till att den enskilde får sin skyddssfär i artikel 8 inskränkt eftersom han då inte har haft någon 

möjlighet att förstå att han behöver söka ett rättsmedel. Detta motiverar också kravet på att 

studier ska företas på förhand. 

Staten måste tillhandahålla domstolsprövning till enskilda 

Den enskilde måste också ha fått verklig möjlighet att söka domstolsprövning (överklaga) i 

varje fall där han anser att hans intressen inte givits tillräcklig vikt i beslutsprocessen. 

Inledningsvis kan sägas att detta krav också kopplar till konsekvenserna av artikel 13 eftersom 

domstolsprövning är det sista skyddet den enskildes har för sin rätt till ett effektivt rättsmedel 

på det nationella planet. Vidare gäller som ovan visats att han inte kan söka domstolsprövning 

om han inte givits information i enlighet med statens skyldighet att på skäligt sätt informera om 

att hans rättigheter kan påverkas. 

För att han ska kunna söka domstolsprövning (överklaga) måste han dock ha talerätt (klagorätt) 

vilket han måste visa att han har. Det är dock svårt för en enskild att göra detta eftersom han 

måste peka på konkreta omständigheter som kan påverka honom. Om sådan påverkan finns 

eller hurdan den är kan han sannolikt inte veta eftersom han saknar resurser att ta reda på detta 

själv. Enligt artikel 6.1 måste han dock ges en rättvis rättegång. Denna skyldighet till en rättvis 

rättegång blir svår för staten att tillhandahålla om den enskilde inte kan visa någon information 

rörande talerättskriterierna. Av den enskildes förmodat bristande förmåga att själv förstå och 

kartlägga projekts påverkan på honom följer att någon annan än han själv måste tillhandahålla 

                                                 
231 Fallet Hardy and Maile mot Förenade kungariket, a.nr 31965/07, 14 februari 2012 



67 

 

grundläggande information om hur han kan påverkas.  Staten blir därmed förpliktigad att tillse 

att information finns frågan. Av detta följer att prövningsinstans är skyldig att utreda frågan om 

tillräcklig information för att kunna avgöra talerätt tillhandahålls genom skyldighetsbärarens 

försorg. Skyldighetsbäraren måste visa att man vidtagit initiala studier och undersökningar som 

möjliggör en tillräckligt underbyggd bedömning av påverkan på den enskilde. Klagan från 

enskild rörande detta blir en sorts allmän klagan rörande allmänhetens tillgång till information 

från skyldighetsbärarens initiala undersökningar av verksamhets eventuella påverkan på 

enskildas skyddssfär som måste prövas ex officio eftersom enskild inte behöver visa talerätt.  

En följd av detta är att argumentation och bevisning måste föras i denna fråga. 

Skyldighetsbäraren har den initiala bevisbördan för att den har vidtagit studier som möjliggjort 

för den att förutse påverkan på enskilda. Prövningsinstansen i sig själv torde dock ha svårt att 

avgöra om utredningen faktiskt är tillräcklig för att påverkan på en enskild ska anses tillräckligt 

utredd. Istället är den enskilde i bäst ställning att kasta skugga över skyldighetsbärarens 

bedömning. Prövningsinstansen tycks alltså behöva avgöra denna fråga utifrån den enskildes 

påståenden motställt hur långt skyldighetsbäraren är tvungen att gå i sina undersökningar . Var 

gränsen för dessa undersökningar går erbjuder Konventionsdomstolen inte mycket vägledning 

för. Fallet Borysiewicz mot Polen232 tycks vara det fall som kommer närmst denna fråga. I fallet 

avvisar Konventionsdomstolen den enskildes klagan på grunden att denne inte har företett 

underlag som visar att hon är påverkad trots att skyldighetsbäraren har gjort utredningar i 

frågan. Några exakta krav på hur noggranna undersökningar som skyldighetsbäraren måste 

vidtas ges inte i fallet. Konventionsdomstolen tycks anse att skyldighetsbäraren visat den 

enskilde tillräcklig hänsyn för att leva upp till rätten till respekt för privatlivet. 

Det slutliga utkrävandet av detta hänsynstagande är som nämnts lokaliserat till den enskildes 

rätt att överklaga till domstol enligt artikel 8. När helst skyldighetsbäraren får information om 

att en enskild har någon invändning mot den utredning som företagits i hans fall torde 

skyldighetsbäraren se sig nödgad att genomföra tillräckliga åtgärder för att den enskilde inte 

ska tillerkännas talerätt. Alltså att skyldighetsbäraren har tillräckligt med information för att vid 

prövning av frågan kunna motbevisa en enskilds påstående om talerätt (klagorätt). 

Sammanfattningsvis innebär det ovan återgivna att skyldighetsbäraren ska vidta grundläggande 

undersökningar för att utreda eventuell påverkan på enskildas rättigheter enligt artikel 8. För att 
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säkra att så har skett måste en enskild kunna gå till domstol och få prövat, om skyldighetsbäraren 

har gjort tillräckliga undersökningar för att hitta påverkan på enskilda, om staten har sett till att 

enskilda kan ta del av denna information, på ett sådant sätt att de enskilda kan bedöma om de 

anser att de påverkas, genom att det framgår hur de kan påverkas. Bedömningen måste också 

gå emot om skyldighetsbäraren har presenterat ett bevisunderlag för domstolen som gör att det 

går att fastställa att sådana försök gjorts, om bevisunderlaget antyder att påverkan finns på 

enskild som eventuellt inte har informerats korrekt, om staten med hänsyn till detta kan anses 

ha beaktat enskildas intressen tillräckligt och därmed om ett effektivt rättsmedel har erbjudits. 

Behov av att tillhandahålla tillräckligt underlag för prövningsinstansen 

Som konstaterats ovan är staten skyldig att tillhandahålla rättslig prövning av ett beslut som är 

avgörande för enskilds rättigheter.233 Detta förutsätter att en prövning faktiskt kan företas. En 

sådan prövning torde ske på grundval av det dokument som framställts som följd av processen. 

Dokumentet måste innehålla tillräcklig information för att prövningsinstansen ska kunna 

granska samtliga materiella delar av artikel 8. Skyldighetsbäraren bör därmed kunna visa någon 

form av uppmärksammande av en enskild som presenterar sig i processen, även om detta 

uppmärksammande inte är omedelbart riktat mot den individen, utan slutsats dragits om den 

individen som ett kollektiv, exempelvis ”dessa enskilda bor för långt bort för att kunna 

påverkas”. Det tycks därmed finnas en särskild skyldighet att tillhandahålla underlag åt den 

prövningsinstans som ska kunna pröva fallet, som vid en överklagan. Denna dokumentation 

måste räcka för att prövningsinstansen ska kunna bilda sig en egen uppfattning av vilka 

intressen som ska balanseras och hur de ska balanseras med mer. En prövningsinstans ska alltså 

kunna granska att skyldighetsbäraren har utfört tillräckliga initiala studier för att identifiera 

påverkan på enskildas skyddssfär enligt artikel 8. Den måste också granska att 

skyldighetsbäraren har gjort korrekta avvägningar i varje enskilds fall. För att bedöma om 

skyldighetsbäraren har gjort korrekta avvägningar måste det identifieras vilka enskilda som 

måste få sina intressen avvägda. Detta förutsätter att det kan fastställas vilka enskilda som har 

talerätt och därmed ska ges möjlighet att presentera sin sak för prövningsinstansen. 

Prövningsinstansen måste alltså från dokumentationen kunna se vilka enskilda som har talerätt. 

Konventionsdomstolens uttalanden om skyldighetsbärarens plikter att utföra studier och 

undersökningar, den processuella delen av artikel 8, torde fylla detta ändamål, att bestämma 
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hur intressen ska balanseras, vem som är tillräcklig berörd och därmed har talerätt. Begreppen 

studier och undersökningar torde syfta på olika nivåer i undersökningen, där studier används 

för att avgränsa vilka enskilda som alls inte kan beröras av effekterna av en verksamhet eller 

åtgärd, och sedan i varierande grad vilka som är så pass påverkade att talerätt kan tänkas 

föreligga. När skyldighetsbäraren är av uppfattning att gränsen har passerats för när en eller en 

grupp av enskilda med säkerhet kan sägas inte är berörda, alltså att de kan tänkas vara berörda, 

torde den övergå till att göra undersökningar i varje enskilt fall. Dokumentationen som 

presenteras för prövningsinstansen torde innehålla återgivelser av dessa överväganden så att 

prövningsinstansen kan bilda sig en uppfattning av om processen kunnat leva upp till 

processkravet att ge tillräckligt gott utredningsmaterial och att bedöma vem som är berörd, 

inkluderande talerättsbedömningarna. 

Skyldighetsbärarens steg i denna process torde kunna delas upp i delarna beaktande, beredande 

och bedömning. Inom faserna beaktande och beredande avgörs skyldighetsbärarens uppfattning 

om talerättsfrågorna. Inom bedömningen avgör skyldighetsbäraren hur den ska se på 

balanseringen av enskilda och allmänna intressen för de enskilda som den anser har talerätt. 

Det sista steget i processen är en eventuell domstolsprövning där intressena slutligt balanseras, 

alltså skyldighetsbärarens egna bedömning prövas. 

Konventionssystemets förenlighet med Westerlunds modell 

Kriterium 6 i Westerlunds modell och Konventionsdomstolens tolkningar av artikel 6.1 och 

artikel 13 verkar harmoniera väl. Westerlunds kriterium innebär att en prövningsinstans måste 

granska det framställda underlaget och Konventionen låter enskilda göra en sådan granskning 

inför domstol. Konventionen ger inte enskilda möjlighet att klaga på påverkan på miljön i sig, 

men väl på hur projektet påverkar den enskilde. Kriterium 5 i Westerlunds modell innebär att 

annan påverkan än bara den som går mot miljön kan tas in i prövningen. Den enskildes rätt att 

föra talan för sina egna intressen och att få dessa beaktade kan placeras under detta kriterium, 

kriterium 5. Att enskilda kan föra sådan talan enligt Konventionen i harmoni med kriterium 6 

innebär också att det dokument som presenteras inför domstolen bör innehålla avvägningar i 

dessa frågor. Konsekvenserna av kriterium 6 genom artikel 6.1 och artikel 13 tycks också stärka 

kriterium 1 eftersom det underlag som färdigställs kan prövas i domstol på enskilds talan och 

därmed också bör hålla sådan kvalité att det inte faller i prövningen. Detta kan liknas vid att 

beslut ska fattas på ett fullgott underlag vilket påminner om kriterium 1 i Westerlunds modell. 
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Westerlunds kriterium 2 och 3 kan kopplas till den materiella delen av artikel 8. Den materiella 

delen i artikel 8 kräver att en proportionalitetsprövning görs. Som visats kräver en sådan att ett 

syfte med inskränkningen anges så att dels, vilket liknar kriterium 2 i Westerlunds modell, 

åtgärderna i fallet kan mätas mot om de verkligen kan tjäna angivet syfte och om så syftet 

prövas mot en lista av tillåtna syften, om sådan finns.234 De krav Konventionssystemet ställer 

genom Konventionsdomstolens tolkningar av artikel 8 verkar alltså gå att förena med 

genomförandet av miljökonsekvensbeskrivning enligt Westerlunds modell. 

Slutsatser 

Artikel 8 är den artikel i Konventionen som i störst utsträckning kopplar den enskildes situation 

till frågor om mark- och miljö. Enligt Konventionsdomstolens praxis innehåller artikel 8 två 

delar som kan prövas rättsligt, dels den materiella delen, dels den processuella delen. Den 

materiella delen skyddar den enskildes privatliv, familjeliv eller hem. Omständigheterna i ett 

fall måste röra dessa skyddsvärden för att artikeln ska vara tillämplig. Den processuella delen 

av artikeln tycks syfta till att dess skyddsvärden (skyddssfären) ska kunna få effekt i 

verkligheten men också till att dessa ska kunna inskränkas, och då på ett icke godtyckligt sätt 

utan i enlighet med Konventionsdomstolens läror om proportionalitet och legalitet. 

Artikel 8 är tillämplig om dess materiella delar, dess skyddssfär, i någon mån kan anses beröras 

av omständigheterna i ett fall. Denna del av prövningen enligt artikel 8 kräver att det rör sig om 

fysisk miljö, att någon form av störning kan anses finnas och att störningen träffar någon 

enskild. Föreligger dessa förutsättningar ska det prövas om den enskilde har talerätt. För att den 

enskildes ska ha talerätt måste hans förmåga eller möjlighet att ta del i privatliv, familjeliv eller 

ta del av hans hems bekvämligheter påverkas. Den enskildes skyddssfär måste påverkas av en 

erkänd miljöstörning. Listan över erkända miljöstörningar är öppen och kan alltså utökas 

vartefter praxis utvecklas och den inkluderar sådant som gaser och buller. Det tycks vara fråga 

om att någon form av adekvat kausalitet måste föreligga, dels mellan effekten och påverkan på 

den enskildes tillstånd, dels mellan den enskildes tillstånd och hans förmåga att tillgodogöra sig 

hemmet eller delta i privat- eller familjeliv. För att den enskilde ska ges talerätt för artikeln 

krävs också en viss styrka i störningen. Prövningen av denna fråga ska gå mot störningens 

                                                 
234 Sådan lista finns i artikel 8.2 och ingår i prövningen av om inskränkning av artikel 8.2 är tillåten enligt 

Konventionsdomstolens utbildade prövningsmetodik därför. Den prövningen och dess förhållande till 

miljökonsekvensbeskrivning är dock ämne nog för en egen uppsats. 
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karaktär, styrka, intensitet, långvarighet, fysiska effekt på människor och mentala effekt på 

människor. Det är okänt om detta är påverkan i snitt på människor eller på just den enskilde. 

Den kontext som störningen förekommer i ska vägas in, exempelvis om risknivån överlag är 

negligerbar jämfört mot livet i en modern stad. 

Den processuella delen av artikel 8 kan prövas skilt från den materiella så länge tillämplighet 

av artikel 8 kan fastställas i enlighet med vad som beskrivits ovan. Den processuella delen av 

artikeln är lättast att förstå som förberedelser inför, och åtgärder för möjliggörande av, prövning 

av den materiella delen av artikeln. Vid prövning av den processuella delen av artikeln måste 

beaktas att Konventionen innehåller renodlade processuella artiklar, artiklarna 13 och 6.1. För 

enkelhets skull kan dessa artiklar ses som delar av den processuella delen av artikel 8. Detta 

kan dock medföra att det kan tyckas svårt att identifiera vad som är en unikt för den processuella 

delen av artikel 8 och vad som är konsekvenser av artikel 13 och artikel 6.1. Vad gäller detta 

framstår åtminstone Konventionsdomstolens uttalande om att staten är förpliktigad att på 

förhand utreda effekter som kan påverka enskildas skyddssfär inom artikel 8 som urskiljbart 

från de krav som följer av artiklarna 13 och 6.1. 

En följd av den processuella delen av artikel 8 är att prövning enligt artikel 8 inte inledningsvis 

måste påkallas av enskild som har talerätt. Ett visst mått av utredningsplikt, en sorts 

undersökningsplikt, åläggs staten så den tvingas inleda argumentationen rörande en enskilds 

talerätts existens eller icke-existens. Det går inte att säga att detta nödvändigtvis medför strikt 

presumtion för att enskild har talerätt. Det innebär dock att hela bevisbördan för den enskildes 

talerätt inte kan läggas på det enskilde. En enskild kan därmed kräva prövning av om staten har 

vidtagit tillräckliga åtgärder för att den ska kunna anses ha beaktat att den enskildes skyddssfär 

kan påverkas. Staten tycks därmed ha skyldighet att visa ett minsta acceptabelt underlag för att 

en enskild eller en grupp av enskilda inte har talerätt. Gränsen för vad som utgör minsta 

acceptabelt underlag är inte känd. Den enskilde eller en grupp av enskilda kan därmed, utan att 

ha visat påverkan på sin egen skyddssfär kräva prövning av om staten har vidtagit 

ändamålsenliga undersökningar, alltså införskaffat tillräckligt underlag för att kunna hävda att 

en viss enskild eller en viss grupp av enskilda inte har talerätt. 

Medan artikel 8 innebär processuella förpliktelser för staten som inte har direkt grund i 

artiklarna 13 eller 6.1 följer av dessa artiklar tillsammans med artikel 8 ett antal praktiska 

processuella konsekvenser. Kravet att staten på förhand ska utvärdera effekter på människor är 

grundläggande för hur processen inom området ser ut för den enskilde. Kravet på att vidta 
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sådana studier, på nivån av en enstaka enskild eller gruppnivå av enskilda, tjänar flera syften. 

Eftersom enskilda måste ges ett effektivt rättsmedel i nationell rättsordning för de rättigheter 

som finns i Konventionen måste enskilda också informeras om att deras rättigheter kan komma 

att påverkas. Detta krav på att informera enskilda är svårt att nå om staten inte på förhand 

studerar vilka enskilda som kan komma att få sin skyddssfär påverkad av effekterna av ett 

projekt och som därmed behöver informeras på skäligt sätt. Enskilda måste också ges en rimlig 

förståelse av hur de kan komma att påverkas för att kunna förbereda sin argumentation på ett 

meningsfullt sätt, så att de kan hävda de intressen som de på grund av den information de 

erhåller anser sig få störda. Denna skyldighet att informera tycks svår att leva upp till korrekt 

om staten inte kan bedöma hur effekter kommer att påverka enskilda. Därmed tycks det också 

bli svårt att förklara hur enskilda kan anses ha haft tillgång till ett effektivt rättsmedel enligt 

artikel 13, om de inte haft rimliga förutsättningar att förstå hur de kan påverkas eller ens att de 

kan ha ett intresse av att söka bruk av ett rättsmedel från första början. Även kravet på rättvis 

rättegång tycks svårt leva upp till utan att initiala undersökningar företas om hur effekter från 

ett tilltänkt projekt påverkar enskilda, eftersom enskilda sällan har förmåga eller medel att själv 

undersöka konsekvenserna av ett projekt även om de känner till dess existens. 

Statens undersökningsplikt syftar till att ge den underlag nog att avgöra vilka enskilda som kan 

komma att påverkas av en åtgärd eller verksamhet i sådan utsträckning att deras intressen måste 

avvägas mot de allmänna intressena. Skyldighetsbäraren, staten, bedömer vilka enskilda som 

den tror att en intresseavvägning måste företas för, alltså vilka enskilda som har talerätt. Detta 

sker initialt genom teoretiska studier där immissioners (effekters) interaktion med sin 

omgivning bedöms objektivt. Detta krav på utredning kan beskrivas som att staten måste ha 

beaktat (teoretiskt studerat) den enskildes fall. Ett sådant beaktande utmynnar antingen i beslut 

att den enskilde omöjligt kan beröras eller den enskildes fall behöver beredas (undersökas, 

undersökning i det enskilda fallet). 

För de enskilda som skyldighetsbäraren efter de initiala studierna anser inte kan beröras torde 

skyldighetsbäraren ha tillräckligt underlag för att uppfylla kravet på att på förhand bedöma 

effekter på enskilda. Underlaget som den bedömningen gjordes på kan och ska därmed visa att 

den enskildes situation har beaktats. Är fallet så kan bevisbördan för den enskildes talerätt börja 

skiftas över på den enskilde själv. I de fall skyldighetsbäraren genom de initiala studierna inte 

kan utesluta att den enskilde kan komma att påverkas av effekterna av en verksamhet eller en 

åtgärd får den enskildas fall beredas ytterligare. Beredningen syftar till att avgöra om den 

enskilde har talerätt och ska räcka som underlag för argumentation om detta inför domstol. 
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För de fall där skyldighetsbäraren anser att en enskild har talerätt kommer den att bedöma om 

den förevarande situationen är godtagbar eller om åtgärder måste vidtas för att avvägningen 

mellan de enskilda och de allmänna intressena ska bli korrekt. Underlaget måste räcka till för 

att kunna argumentera för att avvägningen är korrekt i en eventuell prövning av den frågan. För 

att göra detta torde skyldighetsbäraren arbeta med olika former av ersättningar och 

argumentation om varför dessa är tillräckliga. 

Vid prövning av om skyldighetsbäraren har bedömt balanseringen av enskilda och allmänna 

intressen korrekt ska bland annat syftet med åtgärden vägas in, om det finns alternativ till det 

valda alternativet och att skyldighetsbäraren inte har gått över gränsen för vad som behövs för 

att nå målet. Prövningen är mångfacetterad och inkluderar sådant som att åtgärden måste vara 

nödvändig i ett demokratiskt samhälle, syftar till att förbättra nationens ekonomi och mer enligt 

Konventionsdomstolens lära om denna prövning, som i stor utsträckning är baserad på artikel 

8.2, och därmed ligger utanför ämnesområdet för den här uppsatsen. 

Av de sex stycken kriterier som Westerlunds modell för miljökonsekvensbeskrivning innehåller 

går åtminstone fem att kombinera med de krav som de mänskliga rättigheterna ställer. Flera av 

kriterierna i Westerlunds modell stämmer överens med den modell för 

proportionalitetsprövning som Åhman visar i sin beskrivning för proportionalitetsprövning 

vilken i sin tur liknar den proportionalitetsprövning som Konventionsdomstolen använder för 

att bedöma den materiella aspekten av artikel 8. Åhmans beskrivning av 

proportionalitetsbedömning och Konventionsdomstolens metodik därför stämmer överens med 

kriterium två och tre i Westerlunds modell, alltså kraven på att alternativ till det förespråkade 

måste presenteras. Därtill måste granskas om åtgärderna inte går längre än vad som krävs för 

att nå målet. De processuella kriterierna av artikel 8 inkluderande artikel 6.1 och artikel 13 

svarar väl mot kriterium sex i Westerlunds modell och stärker kriterium ett, att en 

miljökonsekvensbeskrivning måste ligga till grund för beslut i frågor om mark- och miljörätt 

som påverkar enskild. En miljökonsekvensbeskrivning kan enligt denna argumentation 

användas för att säkra enskilds mänskliga rättigheter. Sammanfattningsvis kan sägas vad gäller 

miljökonsekvensbeskrivnings förenlighet med de mänskliga rättigheterna enligt artikel 8, 

inkluderande konsekvenserna av artikel 13 och artikel 6.1, att denna är god, under förutsättning 

att Westerlunds definition av miljökonsekvensbeskrivning används. 
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