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Abstract 

EnglishTitle: “The implementation of the Directive on Environmental Liability in the Swedish 

legal order – A European legal study on the administrative procedure for environmental 

damage through the principles of good administration and procedural autonomy”  

Svensk titel: ”Implementeringen av miljöansvarsdirektivet i den svenska rätten - En 

europarättslig studie om förvaltningsförfarandet vid miljöskador utifrån principerna om god 

förvaltning och processuell autonomi” 

Author: Maria Sundblad 

The aim of this thesis is to examine how the EU directive 2004/35/EC on environmental 

liability impacts the Swedish administrative legal order. The thesis examines the directive 

through two main EU principles - the principle of good administration and the principle of 

procedural autonomy. The EU principle of good administration as a concept contains various 

procedural and substantive obligations that make up the subject for examination of the 

directive, both as regulated in the directive and as general principles of EU law. The directive 

is analyzed using a comparative method to determine to what extent the procedural and 

substantive principles of the directive impacts the Swedish administrative law, and weather or 

not the Swedish regulations comply with the EU principle of good administration.   

The results of the study shows that, althought there’s a general principle of national 

procedural autonomy, the EU principles of good administration do affect the Swedish 

administrative regulation in various aspects, through the implementaion of the directive on 

environmental liability as well as general principles of EU law. Furthermore the study shows 

that the Swedish regulations that are used to implement the directive don’t always act in 

accordance with the EU principles of good administration in certain areas, which potentially 

could restrain the impact of the directive in the Swedish legal order. 

Keywords: European Union, EU, administrative law, good administration, environmental liability, 

national procedural autonomy, Sweden 
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Del I. Introduktion 

1. Inledning 

Medlemskapet i EU har gett upphov till att Sverige numera tillämpar två olika rättsordningar, 

den svenska och den EU-rättsliga. Bernitz har beskrivit detta som en ny epok för svensk 

rättshistoria, vilket skapat nya utmaningar för den svenska rätten och dess rättstillämpande 

organ.
1
 Eftersom det är medlemstaterna som i stor utsträckning implementerar och tillämpar 

EU-rätten mot sina medborgare är det tydligt att unionsrätten i allra högsta grad utgör en 

integrerad del av den nationella rätten, där EU fastställer rättsreglerna som medlemsstaterna 

sedan implementerar i den nationella rätten. EU-rättens genomslag kräver därför lojalt 

samarbete mellan EU och medlemsstaterna.
2
 Unionsrätten och den nationella rätten är på detta 

sätt delvis separerad, delvis integrerad med varandra.
3
  

Denna uppsats undersöker implementeringen av miljöansvarsdirektivet
4
 i den svenska rätten i 

syfte att analysera dess inverkan på den svenska förvaltningsprocessen. Direktivet kommer 

vidare att analyseras utifrån den EU-rättsliga principen om god förvaltning och principen om 

medlemsstaternas processuella och institutionella autonomi för att utforska i vilken grad det 

svenska regelverkat förmår att ge direktivets förvaltningsrättsliga reglering ett effektivt 

genomslag på nationell nivå.  

Då medlemsstaterna tillämpar EU-rätten mot sina medborgare är utgångspunkten att de ska 

nyttja de inhemska process- och institutionsreglerna för att ge unionsrätten genomslag. Detta 

brukar benämnas som att medlemstaterna åtnjuter processuell och institutionell autonomi.
5
 

Autonomin är dock inte villkorslös, där EU i vissa fall ansett det nödvändigt att inskränka 

medlemsstaternas handlingsutrymme för att försäkra sig om att EU-rätten får ett effektivt 

genomslag på nationell nivå. Förvaltningsförfarandet har traditionellt ansetts tillhöra 

                                                 

1
 Bernitz, Ulf, Europarättens genomslag i svensk rätt – var står vi idag? JT, nr. 3, 2009/10, s. 477 

2
 Seerden, Réne och Stroink, Administrative Law of the European Union, its Member States and the United 

States, andra uppl, Intersentia, Groningen, 2002, s. 289-290   
3
 Bernitz, Ulf och Kjellgren, Anders. Europarättens grunder, tredje uppl, Stockholm: Norstedt, 2007, s. 70 

4
 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 om miljöansvar för att förebygga och 

avhjälpa miljöskador. Fortsättningsvis kallat miljöansvarsdirektivet eller direktivet (om inget annat anges). 
5
 Jans J.H, de Lange, R, Prechal, S och Widdershoven, R.J.G.M. Europeanisation of Public Law, Groningen: 

Europa Law Pub, 2007, s. 3 
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nationalstaten exklusivt men den fördjupade europeiseringen har allt mer lett till att 

medlemsstaternas förvaltningsrättsliga regleringar sakta men säkert kommit att harmoniseras.
6
   

Att europeisera den offentliga förvaltningen har diskuterats allt sedan 90-talet och sedan dess 

har flera förändringar skett. Det kanske största steget är antagandet av rättighetsstadgan
7
, som 

i art. 41 tillerkänner en rätt till god förvaltning i EU. Just rätten till en god förvaltning har på 

senare tid fått ett allt större genomslag inom EU-rätten vilket, utöver rättighetsstadgan, tagit 

sig uttryck i såväl de allmänna rättsprinciperna som i den sekundärrättsliga regleringen. Det 

övergripande målet med god förvaltning är att skapa en hög nivå av transparens och 

beräknelighet i offentliga processer. Detta uppnås genom att uppställa vissa skyldigheter för 

de förvaltningsrättsliga organen, samtidigt som medborgarna erkänns vissa rättigheter i 

förvaltningsförfarandet.
8
  Rättighetsstadgan och EU:s  allmänna rättsprinciper är 

medlemsstaterna förpliktade att ge företräde och effekt vid tillämpningen av 

miljöansvarsdirektivet vilket inverkar på tillämpningen av direktivets bestämmelser.
9
 Detta 

ställer högre krav på de inhemska rättstillämparna som inte längre endast har att tillämpa de 

inhemska processreglerna vid förverkligandet av miljöansvarsdirektivets mål.
10

 EU-rättens 

inflytande på den nationella förvaltningsarenan är alltså ej att förringa.  

Den fördjupade europeiseringen av medlemsstaternas förvaltningsrättsliga regelverk innebär 

att det idag knappast är möjligt att förstå den inhemska förvaltningsrätten som en enbart 

nationell angelägenhet. Nationalstaten måste istället förstås som en av de aktörer som 

tillsammans med EU formar och upprätthåller förvaltningen, där relationen kan beskrivas som 

en delad förvaltning i en integrerad rättsordning. Det är därför nödvändigt att förstå hur EU-

rätten inverkar på den nationella förvaltningsrätten, samt vad en sådan inverkan kan komma 

att få för konsekvenser för den svenska förvaltningstraditionen.
11

    

                                                 

6
 Cananea, Giacinto della, Beyond the state: the Europeanization and globalization of procedural Administrative 

law, European Public law, vol. 9, nr. 4, 2003, s. 569 
7
 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. I det följande benämnd rättighetsstadgan. 

8
 Negrut, Vasilica. Europeanization of Public Administration through the General Principles of Good 

Administration, Acta U. Danubius Jur., vol. 2011, nr. 2, 2011, s. 6-7 
9
 Negrut, 2011, s. 5-6 

10
 Bernitz, Ulf, Heuman, Lars, Leijonhufvud, Madeleine, Seipel, Peter, Warnling-Nerep, Wiweka, Heinrich 

Vogel, Hans, Finna rätt, elfte uppl, Stockholm: Norstedts, 2010, s. 23-24; Cananea, 2003, s. 570; Chiti, Edoardo 

och Mattarella Bernardo Giogio (red.) Global Administrative law and EU Administrative law, Berlin, 

Heidelberg: Springer, 2011, s. 65    
11

 Cananea, 2003, s. 577-578; Jans m.fl., 2007, s. 3-4, 7 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur miljöansvarsdirektivet inverkar på det 

svenska förvaltningsförfarandet utifrån principen om god förvaltning och processuell och 

institutionell autonomi. För detta ändamål utforskas implementeringen av direktivets 

processuella och materiella bestämmelser i den svenska rätten, med tyngdpunkt på direktivets 

processuella reglering. Vidare analyseras de svenska rättsregler som är avsedda att införliva 

direktivet, för att fastställa dess förenlighet med direktivet samt den EU-rättsliga principen om 

god förvaltning.  

Frågeställningar som uppsatsen syftar till att besvara: 

Hur kommer principen om god förvaltning till uttryck i miljöansvarsdirektivet och i de 

motsvarande svenska rättsreglerna? 

Har direktivets processuella principer införlivats i den svenska rätten på ett sätt som är 

förenligt med direktivet samt den EU-rättsliga principen om god förvaltning?      

Hur påverkar miljöansvardirektivet det svenska förvaltningsförfarandet och Sveriges 

processuella och institutionella autonomi?  

3. Avgränsningar 

Studien undersöker implementeringen av det ursprungliga miljöansvarsdirektivet. De två 

senare ändringsdirektiven kommer inte att behandlas i denna uppsats då de ej inneburit några 

ändringar som är av relevans för principen om god förvaltning eller den processuella 

autonomin. Redogörelserna och materialet som behandlas begränsas till det som är av 

relevans för uppsatsens syfte. Uppsatsen undersöker direktivets implementering i den svenska 

rätten och kommer ej att redogöra för beslutsprocessen i andra länder.  Framställningarna 

begränsas till att endast omfatta det som är relevant för att undersöka implementeringen av det 

valda direktivet, principen om god förvaltning och den processuella och institutionella 

autonomin. Uppsatsen utgår ifrån ett EU-rättsligt perspektiv, där den svenska redogörelsen ej 

avser att ge en heltäckande bild av varken svensk förvaltningsrätt eller svensk miljörätt. 

Vidare avgränsas studien till att endast studera förvaltningsprocessen i första instans.   

4. Metod och material 

Uppsatsen är en rättsvetenskaplig studie som utmärks av att rätten studeras ur ett 

inifrånperspektiv som i första hand utgår ifrån rättskällorna. Metodologiskt innebär detta att 

rätten kommer att studeras på ett systematiskt sätt med en konsistent och logisk 
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argumentation.
12

 De metoder som kommer att nyttjas i uppsatsen är den juridiska och den 

rättskomparativa metoden. 

4.1 Den juridiska och rättskomparativa metoden       

Den juridiska metoden kommer att användas i denna uppsats för att utreda och fastställa 

gällande rätt, både i EU och i Sverige. Den juridiska utredningen börjar med att avgränsa och 

identifiera det juridiska problemet för att sedan söka svar på den specifika frågan i 

rättskällorna. Resultatet av utredningen kommer sedan att användas för att stödja arbetet och 

dra slutsatser av det insamlade materialet.
13

 Med den juridiska metoden utreds och analyseras 

de förvaltningsrättsliga principer och regler som är av relevans för direktivets implementering 

i den svenska rätten, principen om god förvaltning och principen om processuell och 

institutionell autonomi. Den inhämtade informationen kommer att utgöra grunden för den 

senare komparationen mellan EU-rätten och den svenska rätten. Då två metoder kommer att 

brukas i denna studie kan den juridiska metoden sägas utgöra den första delen av 

undersökningen, som studerar den unionsrättsliga och svenska lagstiftningen separat.  

Därefter går vi vidare till nästa steg i uppsatsen som använder en rättskomparativ metod för 

att jämföra direktivets bestämmelser som anknyter till principen om god förvaltning med 

motsvarande svensk lagstiftning. Den rättskomparativa metoden kan i stort sägas innebära att 

två eller flera rättsordningar jämförs med varandra för att identifiera och analysera skillnader 

och likheter samt metodologiska problem.
14

 Till skillnad från vad som normalt definieras som 

den rättskomparativa metoden, att jämföra två skilda rättsordningar, kommer komparationen 

här istället att appliceras på två till stor del integrerade rättsordningar. Komparationen avser 

att utröna hur miljöansvarsdirektivets bestämmelser tar sig uttryck i de två rättsordningarna 

och att identifieras likheter och skillnader mellan direktivet och den svenska rätten. Fokus 

kommer att ligga vid hur reglerna implementerats och utformats samt vilket syfte de förmår 

att uppnå i de olika rättsordningarna.  

4.2 EU-rättsligt material 

Uppsatsen avser att behandla EU-rättsliga källor som är av relevans för implementeringen av 

miljöansvarsdirektivet och för att fastställa gällande rätt avseende principen om god 

förvaltning och principen om processuell och institutionell autonomi. För att studera 

                                                 

12
 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, andra uppl., Stockholm: Norstedts, 2007, s. 13-14, 39 

13
 Zetterström Stefan, Juridiken & dess arbetssätt, Uppsala: Iustus 2004, s. 88, 91 f. 

14
 Bogdan Michael, Komparativ rättskunskap, andra uppl., Stockholm: Norstedts, 2003, s. 18 
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implementeringen av direktivet nyttjas direktivets förberedande dokument
15

, själva 

miljöansvarsdirektivet och i andra hand kommer även annat material att nyttjas, såsom doktrin 

och praxis. För att utreda vad som är gällande rätt avseende principen om god förvaltning, 

processuell och institutionell autonomi samt övriga EU-rättsliga principer behandlas även 

andra rättskällor, såsom fördragen, rättighetsstadgan, doktrinen och rättspraxis. Utöver de 

bindande rättsakterna redovisas även s.k. ”soft law”
16

-reglering i form av rekommendationer, 

EU-ombudsmannens kodex för god förvaltningssed m.fl. Det EU-rättsliga materialet kommer 

främst att utgå ifrån de bindande rättskällorna, där det övriga materialet syftar till att verka 

som komplement till den bindande rätten.  

4.3 Svenskt material 

Eftersom denna studie utgår ifrån ett EU-rättsligt perspektiv begränsas det svenska materialet 

till att omfatta rättskällor som motsvarar det ovan angivna EU-materialet, eller som annars är 

av relevans för uppsatsens syfte. Materialet består av lagtext, förarbeten, doktrin och 

rättspraxis. Den rättspraxis som presenteras avser ej att ge en varken heltäckande eller 

systematisk genomgång av förvaltningsrättslig praxis, utan ämnar främst till att verka som 

belysande exempel i vissa specifika frågor.     

5. Disposition 

Uppsatsen är indelad i fem kapitel. I kapitel två ges en översiktlig redogörelse för de EU-

rättsliga principer som reglerar förhållandet mellan EU-rätten och den nationella rätten. 

Kapitel tre behandlar principen om god förvaltning som begrepp och dess tillämpning i EU-

rätten och i den svenska rätten. Vidare introduceras de processuella och materiella 

delprinciper som kommer att utgöra föremålet för den senare jämförelsen mellan direktivet 

och den svenska rätten. Det fjärde avsnittet ger en överskådlig redogörelse för 

implementeringen av miljöansvarsdirektivet i EU samt i svensk rätt med betoning på 

direktivets processuella reglering. Den sista delen består av en jämförande analys av det 

presenterade materialet, där direktivets förvaltningsrättsliga reglering jämförs med den 

svenska rätten. Även den processuella autonomin analyseras i anslutning till detta. Uppsatsen 

avslutas med slutsatser och en diskussion om framtidsutsikterna för den svenska 

förvaltningsrätten samt en kort kommentar till utvecklingstendenserna för den svenska 

miljörätten i en europeisk kontext.   

                                                 

15
 Vad avser miljöansvarsdirektivets förberedande dokument har jag valt att begränsa materialet till de mest 

relevanta dokumenten, eller utdrag av dessa, eftersom avsikten är att presentera detta material översiktligt. 
16

 Sandgren, 2007, s. 51. 
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Del II. EU-rättens förhållande till svensk rätt 

EU-rätten är en självständig rättsordning som utgörs av primär- och sekundärrätt. Primärrätten 

är överordnad sekundärrätten och består av fördragen och anslutande deklarationer och 

protokoll (bl.a. rättighetsstadgan
17

). Sekundärrätten utgörs istället av olika underliggande 

rättsakter, däribland miljöansvarsdirektivet, som upprättas utifrån de befogenheter som EU 

tilldelats i fördragen.
18

 EU-rätten är samtidigt en integrerad del av den svenska rättsordningen, 

där miljöansvarsdirektivets tillämpning i den svenska rätten påverkas av EU-rättens 

förhållande till den svenska rätten, samt vilka unionsrättsliga principer som Sverige är 

förpliktigad att lyda under. Detta avsnitt redogör för de EU-rättsliga principer som styr 

förhållandet mellan EU-rätten och den svenska rätten.  

6. EU-rättens företräde och direkta effekt 

Principen om EU-rättens företräde har utvecklats av EU-domstolen genom prejudikat. 

Företrädesprincipen innebär att EU-rättsliga bestämmelser har företräde framför de nationella 

rättsreglerna. En nationell rättsregel som står i strid med en EU-rättslig regel ska inte 

tillämpas av inhemska domstolar och myndigheter och medför att motstridiga nationella 

regler bli otillämpliga (men ej automatiskt ogiltiga).
19

 Generellt gäller alltså att nationella 

rättregler aldrig får ges företräde eller tillämpas i strid med EU-rätten, då detta skulle hota 

EU:s rättsliga grundvalar och hindra en enhetlig tillämpning och tolkning av EU-rätten.
 
EU-

rätten har företräde framför såväl den nationella lagstiftningen som framför medlemsstaternas 

konstitutioner.
20

 

Även principen om direkt effekt av direktiv har utvecklats av EU-domstolen. Principen 

innebär att rättsakter som har direkt effekt kan åberopas som en rättighet för enskilda och 

                                                 

17
 Rättighetsstadgan blev i o m Lissabonfördragets inrättande en del av EU:s primärrätt som enligt art. 6.1 FEU 

har samma normvärde som fördragen. Stadgan är sedermera direkt tillämplig i medlemsstaterna, som är skyldiga 

att ge rättigheterna genomslag.
 
Milecka, Kamila. The right to good administration in the light of article 41 of the 

Charter of fundamental rights of the European Union, Contemporary Legal & Economic Issues, 2011, s. 47; 

Bernitz, Ulf. Rättighetsskyddets genomslag i svensk rätt, JT, nr. 4, 2011/12, s. 839 
18

 Reichel, Jane. God förvaltning i EU och i Sverige, Stockholm: Jure, 2006, s. 48, 51; Bernitz m.fl., Finna rätt, 

2010, s. 64-65 
19

 Principen om företräde har bland annat fastställts i målen 6/64 Costa mot ENEL och 26/62 van Gend en Loos 

där EU-domstolen fann att unionsrätten alltid skall ges företräde framför senare nationella rättsregler, för att 

förhindra att EU-rättens genomslag begränsas av den inhemska lagstiftningen och för att motverka varierande 

genombrott i medlemsstaterna. Se Hettne, Jörgen och Otken Eriksson, Ida (red.). EU-rättslig metod, Stockholm: 

Norstedts, 2005, s. 111-112; Allgårdh, Olof och Norberg, Sven. EU och EG-rätten, fjärde uppl., Stockholm: 

Norstedts, 2004, s. 117-118; Bernitz och Kjellgren, 2010, s. 72; Reichel, 2006, s. 87. Melin och Schäder hänvisar 

även till ländernas lojalitetsplikt i art. 10 FEU för att påvisa EU-rättens företräde. Melin, Mats och Schäder, 

Göran. EU:s konstitution, Stockholm: Norstedts, 2004, s. 47. 
20 Reichel, 2006, s.47-49, 85-86. Företrädesprincipen kan i vissa fall hindras av en nationellt erkänd rättsprincip 

eller av rättssäkerhetsprincipen. Intresset av EU-rättens genomslag vägs då mot intresset av den processuella 

autonomin eller skyddet för individer. Se Hettne och Otken, 2005, s. 112-114, 123-129  
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förvaltningsmyndigheterna ska då lägga den EU-rättsliga regeln som grund för prövningen, 

och frångå de nationella rättsregler som står i strid med direktivet.
21

 Kravet för att en rättsakt 

ska ha direkt effekt är att regeln ska vara så pass detaljerad och utförlig att en nationell 

rättstillämpare kan förstå hur regeln ska tillämpas. Rättsakten ska även vara gällande, utan att 

det finns några övergångs- eller implementeringsperioder.
22

 De delar av direktiven som 

åtnjuter direkt effekt är de som tillerkänner enskilda rättigheter mot en medlemsstat eller den 

offentliga förvaltningen, så kallad vertikal direkt effekt.
23

 Direktiv kan tillämpas direkt även 

om medlemsstaterna fråndragit sig att implementera det. Detta för att en medlemsstats 

underlåtenhet att implementera ett direktiv, eller att implementera det felaktigt, inte ska vara 

till nackdel för den enskilda.
24

 Enligt Michanek och Zetterberg har principen om direkt effekt 

inte fått något starkt genomslag inom miljörätten.
25

 Miljöansvarsdirektivet verkar ej utgöra 

något undantag i denna fråga.
26

 De bestämmelser som ej har direkt effekt ska ändå ges en 

fördragsenlig tolkning, det vill säga att den tolkning som bäst överrensstämmer med EU-

rätten ska väljas.
27

 

7.  EU:s  allmänna rättsprinciper 

EU:s allmänna rättsprinciper har utvecklats av EU-domstolen och grundar sig på 

medlemstaternas inhemska rättstraditioner och internationella avtal om grundläggande 

rättigheter. Den rättsliga grunden för att tillämpa allmänna rättsprinciper i unionsrätten är art. 

19 FEU som anger att EU-domstolen ska tolka och tillämpa fördragen för att försäkra att EU-

rätten efterlevs. Numera återfinns även flertalet av de allmänna rättsprinciperna i 

rättighetsstadgan och i fördragen. Utmärkande för de allmänna rättsprinciperna är att de 

generellt är av mer grundläggande och bestående karaktär än de skrivna rättsreglerna och att 

de genomsyrar hela regelverket. De allmänna rättsprinciperna har en stark ställning inom det 

EU-rättsliga systemet och innehar ett lika högt värde som EU:s primärrätt, vilket innebär att 

                                                 

21
 Skilj från direkt tillämplighet som innebär att rättsakten utgör en del av, och tillämpas av, den inhemska 

rättsordningen. Fördragens bestämmelser är direkt tillämpliga, men inte direktiven eftersom de först ska 

transformeras eller inkorporeras i nationell rätt. Allgårdh och Norberg, 2004, s. 108-109; Seerden, 2007, s. 305-

306 
22

 Om enskilda inte kan åberopa direktiven direkt skulle de förlora sitt värde och bli ineffektiva. Reichel, 2006, s. 

64-66; Chalmers, Damian. European Union law, Cambridge: Cambrige University Press, 2006, s.369.  
23

 Dock kan inte ett direktiv tillämpas med motsatt vertikal effekt, dvs. ett administrativt organ kan inte utkräva 

skyldigheter mot en individ om direktivet implementerats felaktigt eller inte alls. Seerden, 2007, s. 306 Vad som 

ansetts utgöra ett enskilt intresse har bedömts olika i olika fall. Allgårdh och Norberg, 2004, s. 110 
24 Se mål 41/74 van Duyn och 148/78 Ratti. Se Reichel, 2006, s.64-67 
25

 Michanek, Gabriel och Zetterberg, Charlotta.  Den svenska miljörätten, andra uppl, Uppsala: Iustus, 2008, s. 

97 
26

 Se Winter, Gerd, Jans, Jan H., Macrory, Richard, Krämer, Ludwig, Weighing up the EC Environmental 

Liability Directive, Journal of Environmental Law, Vol 20, nr. 2, 2008, s. 187-188  
27

 Michanek och Zetterberg, 2008, s. 84 
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de är bindande för medlemsstaterna då de implementerar direktiv och tillämpar EU-rätten. 

Inte heller de nationella processreglerna får stå i strid med unionens allmänna rättsprinciper.
28

 

Då EU saknar en allmän, sammanhängande förvaltningsreglering så upprätthålls 

förvaltningsprocessen istället till stor del av de allmänna rättsprinciperna, som lagt grunden 

för unionens förvaltningsrätt, de grundläggande rättigheterna och verkar för att fylla 

tomrummet i unionsrätten. EU-domstolen har även med vägledning av de allmänna 

rättsprinciperna preciserat och utvecklat de processuella principernas innebörd.
29

  

De allmänna rättsprinciperna är av vikt både vid införlivandet av direktiv och vid 

myndigheternas tillämpning av EU-rätten. I det första fallet verkar de allmänna 

rättsprinciperna som institutionella principer och reglerar lagstiftningsprocessen och 

befogenhetsfördelningen mellan EU och medlemsstaterna genom att uppställa krav på 

legalitet, lojalitet, subsidiaritet och proportionalitet.
30

 I det senare fallet reglerar de allmänna 

rättsprinciperna myndigheternas förvaltningsförfarande där de inverkar på tolkningen och 

tillämpningen av EU-rätten genom att ange att utförandet till exempel ska vara proportionerlig 

och förutsebart. De allmänna rättsprinciperna kan även tillerkänner individer vissa rättigheter 

i förhållande till förvaltningen.
31

 Miljöansvarsdirektivet, och de nationella rättsregler som 

uppkommer genom direktivet, måste alltså tolkas och tillämpas i linje med EU:s allmänna 

rättsprinciper för att anses förenliga med EU-rätten.  

8. Medlemsstaternas processuella och institutionella autonomi 

En viktig princip för relationen mellan EU-rätten och den nationella förvaltningsrätten är den 

om medlemsstaternas processuella och institutionella autonomi. Som nämnts i inledningen så 

är det främst medlemsstaterna som tillämpar EU-rätten gentemot sina medborgare, vilket 

normalt sker genom de inhemska förvaltningsprocessuella och -institutionella regelverken.
32

 

Principen om processuell och institutionell autonomi har fastställts i praxis
33

 och kan härledas 

ur art. 6.3 FEU om nationell identitet som anger att EU ska respektera kulturella skillnader. 

                                                 

28
 De allmänna rättsprinciperna saknar ofta en konkret rättsföljd vid överträdelser. Istället anger de 

utgångspunkten för möjliga åtgärder och tolkningar på olika områden av rätten Hettne och Otken, 2005, s. 41-45, 

134; Groussot, Xavier, General Principles of Community Law, Europa law publishing, 2006, s. 10-11; Seerden, 

2007, s. 314-316. Se mål C-85/97 SFI och C-276/01 Steffensen 
29

 Hettne och Otken, 2005, s. 41-42; Seerden, 2007, s. 314-316; Reichel, 2006, s.281, 284 
30

 Rosengren, Richard, Arbetspapper – Sverige bestämmer inte allting själv! Stockholm, Regeringskansliet, 

2008, (sidmarkering saknas). Jmf. Reichel, 2006, s. 57 
31

 Vissa principer kan både ha en institutionell och förvaltningsrättslig karaktär (t.ex. proportionalitetsprincipen). 

Hettne och Otken, 2005, s. 50; Reichel, 2006, s. 27 f 
32

 Reichel, Jane. EU:s påverkan på medlemsstaternas förvaltningsprocess, ERT, nr. 4, 2007, 758.  
33

 Se t.ex. 34/67 Luck och 33/76 Rewe och 45/76 Comet  



9 

 

De skilda förvaltningsrättsliga traditionerna kan här ses som ett tydligt exempel på kulturell 

diversitet med ett eget värde att bevara, även om det hindrar en fördjupad integrering.
34

  

Principen om institutionell autonomi innebär att EU överlåter åt medlemstaterna att genom de 

nationella regelverken besluta hur förvaltningen organiseras för att upprätthålla EU-rätten. 

Generellt är EU inte vidare angelägen om vilka inhemska organ som ombesörjer 

efterlevnaden av EU-rätten, så länge det inte anges uttryckligen i sekundärrätten eller om de 

institutionella regelverken begränsar en godtaglig implementering av EU-rätten. Det står alltså 

medlemsstaterna relativt fritt att organisera sina institutioner, och delegera eller subdelegera 

maktbefogenheter, efter eget bevåg.
35

 

Utgångspunkten för den processuella autonomin är att nationella domstolar och myndigheter 

ska tillämpa sina inhemska processrättsliga regelverk, även vid EU-rättsliga ärenden. 

Principen om processuell autonomi bygger på tanken om att det är möjligt att skilja mellan 

materiella och processuella regler. Detta kan även uttryckas som att EU beviljar rättigheter 

medan medlemsstaterna tillhandahåller rättsmedlen för att rättigheterna ska kunna tillvaratas. 

Dock är det svårt att göra en strikt åtskillnad mellan de materiella och processuella reglerna 

där det onekligen finns ett visst intresse från EU:s sida att medlemsstaternas processuella 

regelverk sammanfaller med unionens materiella rätt. Inhomogena processuella regelverk 

bland medlemsstaterna kommer ovidkommande leda till en oenhetlig tillämpning av EU-

rätten. Av denna anledning är den processuella autonomin inte oinskränkt och enligt doktrinen 

så inverkar EU-rätten på medlemsstaternas processuella regelverk i flera avseenden.
36

    

När medlemsstaterna tillämpar EU-rätten inom den egna staten har de alltså normalt en stor 

handlingsfrihet vad avser den institutionella och processuella regleringen som ska tillämpas. 

En av anledningarna till principen om processuell autonomi är att medlemsstaternas 

processordningar uppvisar stora olikheter som gör det svårt att, rent praktiskt, genomdriva en 

harmonisering på detta område. En annan anledning är att fördragen ej tillhandahåller ett 

uttryckligt stöd för EU att reglera medlemsstaternas processordningar, utom då det sker som i 

ett led att harmonisera ett område som EU har befogenheter att reglera.
37

 Möjligheterna för 

                                                 

34
 Cananea, 2003, s. 572-573 

35
 Om de nationella organen inte tillämpar EU-rätten på ett korrekt sätt så är det medlemsstaten, inte det statliga 

organet, som är ansvariga inför EU (-domstolen och kommissionen). Jans m.fl, 2007, s. 18-20; Seerden, 2007, s. 

298 
36

 Bernitz, Ulf (red.) m.fl., General Principles of EC Law in a Process of Development, Alphen aan den Rijn: 

Kluwer, 2008, s. 256-257; Seerden, 2007, s. 292; Reichel, 2006, 490 f. 
37

 Chiti och Mattarella, 2011, s. 140; Enligt Galetta saknar även Lissabonfördraget en särskild, rättslig grund för 

EU att skapa generella normer för de nationella processordningarna. Inte heller tycks EU inneha en implicit 
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EU att reglera medlemsstaternas förvaltningsprocesser är alltså begränsade. Därav har den 

processuella reglering som upprättats inom unionsrätten ofta utvecklats utifrån vad den 

sekundärrättsliga regleringen uppställer för krav på förvaltningen.     

Fördelen med processuell och institutionell autonomin är att EU-rätten smidigare och 

effektivare kan implementeras i den nationella rättsordningen, vilket gör att EU-rätten bli en 

naturlig del av den inhemska rätten. Nackdelen är att handläggningen av EU-rätten sker med 

skilda förfaranden och processordningar i medlemsstaterna, vilket kan vara problematiskt 

eftersom de nationella processreglerna kan vara avgörande, eller i vart fall påverka, EU-

rättens genomslag. Till exempel kan ett ärendes utgång påverkas av vilka bevis som får 

framföras, vilket både Weiler och Lindholm anser kan leda till att nationell processrätt utgör 

ett hinder för en enhetlig och effektiv tillämpning av EU-rätten.
38

 

8.1 Begränsningar i den processuella autonomin 

Då det saknas förvaltningsrättslig reglering på EU-nivå är det tänkt att medlemsstaternas 

rättordningar ska fylla ut tomrummet. Detta innebär dock inte att medlemsländerna fritt kan 

tillämpa den egna processordningen som de själva önskar. Även om principen om 

medlemsstaternas processuella och institutionella autonomi är utgångspunkten för EU-rätten 

så har principen flera begränsningar som kan härledas ur lojalitetsprincipen. 

Lojalitetsprincipen innebär i detta fall en skyldighet för de nationella 

förvaltningsmyndigheterna att tolka inhemska processregler på ett sätt som främjar en effektiv 

implementering av EU-rätten.
39

 

För det första begränsas den processuella autonomin av företrädesprincipen
40

 då det finns 

unionsrättsliga regler eller principer som ställer konkreta krav på det nationella 

förvaltningsförfarandet, antingen i form av allmänna rättsprinciper eller genom direktivets 

bestämmelser. För det andra måste den nationella processordningen tillhandahålla och ställa 

till förfogande lämpliga rättsmedel som skyddar de individuella rättigheter som uppkommer 

                                                                                                                                                         

kompetens, där fall som 34/67 Luck, 33/76 Rewe och 45/76 Comet visar på motsatsen, där EU-domstolen 

fastställt att medlemsstaterna åtnjuter processuell autonomi. Galetta, Diana-Urania, Procedural autonomy of EU 

member states: paradise lost? Springer, 2011, s. 10-11 
38 Lindholm, Johan. Vilken makt har EU över svenska domstolar? Tvärsnitt, nr. 32, 2007 (ej sid.); Fenger och 

Weiler cit. i Reichel, 2006, s. 125-126 
39

 Se mål C-453/00 Kuhne & Heitz. Se vidare Bernitz m.fl. 2008, s. 256-257; Reichel, 2006, s. 119-120, 129f.  
40

 Se avsnitt 6. 
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genom EU-rätten.
41

 Det sista undantaget innebär att medlemsstaternas nationella 

processregler måste uppfylla likvärdighets- och effektivitetsprincipen. De två grundläggande 

villkoren fastställdes av EU-domstolen första gången i Rewe
42

. Den första principen innebär 

att de processuella reglerna vid verkställandet av EU-rätten ska behandlas likvärdigt, och inte 

vara mindre fördelaktiga än de processuella regler som nyttjas vid nationella förfaranden. Den 

andra principen ställer krav på effektivitet och verkar för att en rättighet som uppkommit ur 

unionsrätten inte ska försvåras eller omöjliggöras genom de nationella processreglerna, till 

exempel genom att omöjliggöra för enskilda att överklaga beslut.
43

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

41 Reichel, 2006, s. 117, 120; Lindholm, Vilken makt har EU över svenska domstolar? Se t.ex. mål 33/76 Rewe 

och mål 45/76 Comet där EU-domstolen hänvisade till lojalitetsprincipen för att påvisa nationella domstolars 

skyldighet att säkerställa enskildas rättsskydd som uppkommer genom EU-rätten. 
42

 Mål 33/76 Rewe  
43

 Reichel, 2006, s. 120, 129-130; Reichel, 2007, s. 761; Jans m.fl, 2007, s. 42. 
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Del III. Principen om god förvaltning 

Good administration is where empty rhetoric becomes hard reality […] Good administration 

is, then, as much about values and attitudes as systems and processes. (Ann Abraham)
44

 

Principen om god förvaltning
45

 har fått allt mer uppmärksamhet under senare tid men 

principen saknar en tydlig definition. Principen om god förvaltning kan beskrivas som ett 

ideal som anger utgångspunkten för förvaltningen, såsom att den ska vara rättvis, effektiv, 

opartisk, lagenlig, transparent och verka i samhällets tjänst. Tanken är att dessa ideal uppnås 

genom att skydda enskilda i förvaltningsprocessen och genom att uppställa olika krav på 

förvaltningen.
46

 God förvaltning beskriver här ett omfattande koncept, inbegripet både 

materiella och processuella principer.
47

   

Principen om god förvaltning kan även ges en snävare definition där den utgör ett 

samlingsbegrepp för de processuella skyddsregler som ska säkerställa goda och rättvisa 

förvaltningsprocedurer genom att ange specifika krav på myndigheten vid ärenden mot 

enskilda.
48

 De processuella reglerna ska då verka som en motvikt till institutionernas 

privilegierade ställning.
49

 Det är denna snävare definition som vanligen anses beteckna 

principen om god förvaltning, eftersom det i första hand är de processuella reglerna som har 

en faktisk rättslig definition och ställning.
50

  

Denna del redogör för principen om god förvaltning i EU och i Sverige utifrån ett EU-rättsligt 

perspektiv. Vidare introduceras de processuella och materiella delprinciper som kommer att 

bli föremål för analysen av miljöansvarsdirektivet.   

                                                 

44
 Abraham, Ann. Good administration: Why we need it more than ever, The Political Quarterly, vol. 80, nr. 1, 

2009, s. 25  
45

 I doktrinen förekommer att principen om god förvaltning (good administration) benämns som en del av det 

bredare begreppet ”good governance”. Reichel, 2006,  s. 339 ff 
46

 Bernitz m.fl., 2008, s. 243-244; Fortsakis, Theodore. Principles Governing Good Administration, European 

Public Law, vol. 11, nr. 2, 2005, s. 208; Marcusson, Lena (red.). God förvaltning – Ideal och praktik, Uppsala: 

Iustus, 2006, s. 17, 19  
47

 Balan m.fl. (red.). The right to Good administration and its impact on public administration’s procedures, 

Bukarest: Communitare, 2010, s. 31 
48

 Bernitz m.fl., 2008,  s. 243-244; Marcusson, 2006, s. 17; Reichel, 2006, s. 497 
49

 T.ex. menar Lenaerts att principen om god förvaltning inbegriper olika slags rättsliga begrepp, som är 

närliggande de processuella grundläggande rättigheterna. Även Kadelbach, Bradley, Fortsakis och Joerges har 

gett uttryck för liknande inställningar. Cit. i Reichel, 2006, s. 342 ff; Joerges, Christian och Dehousse, Renaud. 

Good governance in Europé’s Intergrated Market, Oxford University Press, 2002, s. 186 
50 Nehl cit. i Reichel, 2006, s. 342 ff. Som tidigare framhållits så är det inte alldeles enkelt att särskilja de 

processuella och materiella reglerna. Ofta är de materiella reglerna beroende av de processuella reglerna för att 

få genomslag och möjliggöra för enskilda att tillvarata sina materiella rättigheter. 
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9. Principen om god förvaltning i EU  

EU-rätten saknar en strikt definition av principen om god förvaltning. Marcusson definierar 

begreppet god förvaltning i en europeisk kontext som en övergripande benämning för vad 

individer ska ha rätt att förvänta sig av förvaltningen.
51

 Reichel beskriver på liknande sätt att 

principen syftar till att ställa krav på förvaltningsförfarandet att vara rättssäkert, transparent 

och förutsägbart.
52

 Den EU-rättsliga principen om god förvaltning inbegriper i sin tur flera 

olika processuella standarder som rör förvaltningsförfarandet, vilka är under ständig 

utveckling. I EU återfinns de förvaltningsrättsliga reglerna i de allmänna rättsprinciperna, 

fördragen, rättighetsstadgan och i sekundärrätten. Dessutom regleras principen om god 

förvaltning i olika icke-bindande dokument som tillämpas av unionens institutioner.
53

  

I rättighetsstadgans art. 41 föreskrivs en rätt till god förvaltning. I stadgan anges att var och en 

har rätt att få sina angelägenheter behandlade opartiskt, rättvist och inom skälig tid av 

unionens institutioner, organ och myndigheter.” Stadgandet kan ses som ett yttryck för 

omsorgsprincipen. Vidare fastställs tre specifika handläggningsregler; rätten att bli hörd, 

tillgång till akter samt motiveringsskyldigheten. Art. 41 kan sammantaget anses utgöra 

grunden för den EU-rättsliga principen om god förvaltning, här uttryckt som en rättighet för 

enskilda.
54

 Även ”soft law”–regleringen, bestående av bland annat rådets resolution
55

 och 

ombudsmannens kodex för god förvaltningssed
56

 anger riktlinjerna för god förvaltning och 

erbjuder även en mer detaljerad beskrivning om den praktiska tillämpningen av principen 

inom EU.
57

 Bland annat ställer kodexen krav på lagenlighet, proportionalitet, opartiskhet, 

artighet, motiveringsskyldighet och rätten att yttra sig.
58

 Utifrån denna redogörelse verkar den 

                                                 

51
 Marcusson, 2006, s. 9 

52
 Bernitz m.fl., 2008, s. 266; Reichel, 2007, s. 765-766. Ett annat sätt att försöka definiera god förvaltning är att 

förklara vad som menas med en ”dålig” förvaltning (maladministration). Enligt EU:s ombudsman infaller detta 

då ett offentligt organ ej lyckas agera i enlighet med bindande regler och principer. God förvaltning föreligger 

sedermera när detta ej infaller. Tyngdpunkten ligger här vid lagenligheten, att agerandet ska vara förenligt med 

de rättsregler som rättordningen uppställt. Ponce, Juli. Good administration and Administrative Procedures, 

Indiana Journal of Global Legal Studies, vol. 12, Issue 2, 2005, s. 555-556 
53

 Bernitz m.fl., 2008, s. 244-245 ; Joerges, 2002, s. 186; Reichel, 2006, s. 276-278, 344 
54

 Reichel, 2007, s. 763  
55

 Resolutionen anger fem förvaltningsrättliga regler: Rätten att höras, rätten till tillgång till information, rätten 

till assistans/representation, motiveringsskyldigheten och skyldigheten att informera om tillgängliga rättsmedel.  
56

 Kodexen innehåller 27 paragrafer. Även EP har upprättat en kodex för god förvaltningssed, baserad på 

ombudsmannens kodex. Se vidare Marcusson, 2006, s. 12 
57

 Negrut, 2011, s. 6-7 
58

 Se även Kommissionens vitbok om ”European governance” som anger att good governance ska bygga på 

öppenhet, medverkan, förutsägbarhet, effektivitet och samstämmighet. COM(01) 428 slutlig 
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EU-rättsliga principen om god förvaltning innebära såväl materiella som processuella krav på 

förvaltningen, där vissa av de processuella reglerna även utgör individuella rättigheter.
59

  

Därutöver återfinns principen om god förvaltning även i unionsdomstolarnas praxis där de vid 

flera tillfällen hänvisat till principen. Dock saknar prejudikaten enhetlighet och de ger ej en 

tydlig definition av principens innehåll. Tribunalen
60

 har flera gånger hänvisat till principen 

om god förvaltning och aktivt implementerat flera processuella skyldigheter för EU-

institutionerna; rätten till tillgång till information, rätten att höras, omsorgsprincipen samt 

motiveringsskyldigheten.
61

 EU-domstolen har å sin sida främst brukat de olika delarna av 

principen och bara i enstaka fall hänvisat uttryckligen till principen om god förvaltning.
62

 

Såsom principen har tillämpats i unionsdomstolarnas praxis så har den getts en snävare 

definition, där den ansetts innefatta olika processuella principer.
63

 Principen om god 

förvaltning har av EU-domstolen generellt ansetts utgöra en grundläggande princip, som i sin 

tur inbegriper vissa individuella rättigheter.
64

  

Enligt Reichel så är principen om god förvaltning främst ett begrepp som anger processuella 

standarder, och bara delvis innefattar utkrävbara rättigheter för individer.
65

 Hettne och Otken 

anser, likt Ushers, att principen syftar till att ange en standard för hur institutionerna ska 

uppträda vid förfaranden mot enskilda. Vidare har de anfört att principen i sig inte utgör ett 

specifikt processuellt skydd, utan istället är ett stöd vid tolkningen av mer konkreta 

förvaltningsrättsliga principer och regler.
66

 Enligt den rådande rättsuppfattningen i doktrinen 

och i praxis verkar det föreligga konsensus kring principens generella syfte och dess innehåll, 

det vill säga att principen om god förvaltning ska förstås som ett bredare koncept som 

inbegriper olika processuella principer, men mindre säkert om den även innefattar materiella 

principer. Däremot finns en viss meningsskiljaktighet kring vilka processuella principer som 

begreppet mer specifikt omfattar.
67

 Jag anser att det främst rör sig om mindre betydelsefulla 

                                                 

59
 Se avsnitt 6 om kraven för att en regel ska ha direkt effekt. 

60
 Tidigare benämnd förstainstansrätten. 

61
 Ponce, 2005, s. 558-559, 565 

62 Reichel, 2006, s. 335; Bernitz m.fl, 2008, s. 245. I mål C-248/99 P Frankrike mot Monsanto Company och 

kommissionen, C-170/02 P Schlusselverlag J.S. Moser, C-141/02 max.mobil hänvisade EU-domstolen till 

principen om god förvaltning. I mål C-472/00 P Fresh Marine Company och C-198/03 CEVA Santé Animale 

m.fl. har de istället undvikit att hänvisa till principen.       
63

 Bernitz m.fl., 2008, s. 144; Hettne och Otken, 2005, s. 58 
64

T.ex. utgör rätten att bli hörd och rätten till försvar grundläggande rättigheter. Reichel, 2006, s 280 
65

 Reichel, 2006, s. 280 
66

 Hettne och Otken, 2005, s. 58; Ushers citerad i Reichel, 2006, s. 339 ff 
67 Groussot, 2006, s. 250-253; Hettne och Otken, 2005, s. 58 Tiili och Vanhamme ser begreppet snävt och anser 

den synonym med utredningsskyldigheten. Millet tar istället upp flera processuella regler, bl.a. rätten att bli hörd, 
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skillnader mellan hur olika författare och institutioner valt att klassificera och benämna de 

olika delprinciperna. Det relevanta är istället vilka faktiska skyldigheter och rättigheter som 

reglerna medför.  

Utifrån vad som framförts ovan verkar principen om god förvaltning, enligt min mening, 

förstås som en allmän rättsprincip av materiell karaktär som anger standarden för 

förvaltningen. Principen inbegriper i sin tur flera processuella delprinciper som har en 

ställning som individuella rättigheter, vilket bland annat formuleringen i rättighetsstadgan 

indikerar som tydligt avser att fastställa grundläggande rättigheter för EU:s medborgare. I och 

med att stadgan numera blivit rättsligt bindande för EU och medlemsstaterna kan detta sätt att 

se på de processuella principerna komma att tydliggöras, eller i alla fall klargöras, i framtida 

praxis.
68

 Dock finner jag ej belägg för att principen om god förvaltning ska förstås som en 

individuell princip som enskilda kan åberopa som självständig grund för att utkräva specifika 

rättigheter. Anledningen till detta är att principen ej reglerar ett specifikt agerande i 

förvaltningsprocessen. Det skulle vara som att åberopa att man behandlats illa i ett 

förvaltningsförfarande, men att man sedan ej kan redogöra för på vilket sätt man missgynnats 

i processen.  

9.1 Processuella och materiella delprinciper 

I denna uppsats kommer principen om god förvaltning att tillämpas enligt det bredare 

perspektivet, inbegripet såväl processuella som materiella principer som på olika sätt reglerar 

förvaltningsförfarandet. Som tidigare påpekats anses inte alltid de materiella principerna 

utgöra en del av principerna om god förvaltning, men de är ändå av stor relevans för 

förvaltningsprocessen då de anger allmänna riktlinjer för förvaltningen och utgör 

utgångspunkten för tolkningen och förståelsen av de processuella principerna. Därav kommer 

även vissa materiella principer att behandlas.
69

  

De processuella principer som kommer att nyttjas för att analysera miljöansvarsdirektivets 

inverkan på det svenska förvaltningsförfarandet är omsorgsprincipen, rätten att bli hörd samt 

                                                                                                                                                         

tillgång till information, insyn samt omsorgsprincipen medan Bradley tar upp rätten till information, rätten att bli 

hörd och omsorgsprincipen som delar av principen om god förvaltning. Citerade i Reichel, 2006, s. 342 ff 
68

 Huruvida medlemsstaterna är bundna av stadgans art. 41, som anger rätten till god förvaltning, råder det 

delade meningar om i doktrinen. Både Groussot och Milecka anser att art. 41 är bindande för medlemsstaterna då 

de tillämpar EU-rätten, med hänvisning till att art.51.1 har horisontell effekt respektive att stadgan utgör 

grundläggande rättigheter som ska garanteras av på alla nivåer.  Se Groussot, 2006, s. 250; Milecka, 2011, s. 49. 

Reichel och Ponce har istället lämnat öppet för att art. 41 eventuellt ej ska uppfattas som bindande för 

medlemsstaterna med hänvisning till att stadgandet i art. 41 ej uttryckligen inkluderar medlemsstaterna. Se 

Reichel 2006, s. 291; Chiti och Mattarella, 2011, s. 139 
69

 Omvänt kan man säga att de processuella reglerna utgör medel för att uppnå de materiella principerna.  
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motiveringsskyldigheten. Denna uppsats har ej för avsikt att fördjupa sig i alla de materiella 

delarna av principen om god förvaltning varpå framställningen begränsas till att behandla två 

materiella principer; proportionalitetsprincipen och rättssäkerhetsprincipen (legal certainty). 

Det bör understrykas att dessa principer inte ska ses som uttömmande för principen om god 

förvaltning, men de processuella principerna bör ses som de mest grundläggande principerna 

för att garantera en god förvaltning och för att säkerställa ett processuellt skydd för 

individer.
70

 De materiella principerna har i sin tur valts på grundval av dess relevans för det 

administrativa förfarandet i miljöansvarsdirektivet.  

9.2 Den EU-rättsliga principen om god förvaltning i medlemsstaterna 

Som tidigare framhållits så påverkar EU-rätten den svenska förvaltningsrätten både genom 

EU:s primär- och sekundärrättsliga reglering, där de svenska förvaltningsmyndigheterna är 

förpliktade att beakta den EU-rättsliga principen om god förvaltning då de tolkar och 

tillämpar direktivets bestämmelser, oavsett om de kommer till uttryck i direktivet eller om de 

regleras genom EU:s allmänna rättsprinciper och grundläggande rättigheter. Den senare 

analysen kommer därför att behandla både den primär- och sekundärrättslisliga regleringen 

för att ge en mer omfattande förståelse av EU-rättens inverkan på den svenska 

förvaltningsprocessen, även om analysen kommer att ha direktivet som utgångspunkt. Likväl 

om principerna kommer till uttryck genom de allmänna rättsprinciperna eller som 

bestämmelser i direktivet kommer principen om god förvaltning att verka som 

minimireglering för de svenska myndigheterna då de tillämpar EU-rätten, vilket innebär att de 

innehar ett visst utrymme för nationella särlösningar, så länge EU-rättens genomslag ej 

hindras genom de nationella processreglerna. Det är oftast tillåtet att nationell rätt ger ett 

starkare processuellt skydd, men ej ett svagare.
71

   

10. Principen om god förvaltning i Sverige 

I den svenska rätten regleras det allmänna förvaltningsförfarandet för myndigheter främst i FL 

som utgör en minimistandard för hur myndigheterna ska handlägga förvaltningsärenden. Den 

förvaltningsrättsliga regleringen syftar till att ge myndigheterna ett korrekt underlag för att 

kunna fatta ett riktigt beslut i sak. I förarbetena till FL har lagstiftaren angett att lagen ska 

verka för att förvaltningsmyndigheterna ska agera opartiskt, omsorgsfullt och korrekt i sin 

                                                 

70
 Se Reichel, 2006, s. 25 och 335 f.  

71
 Generellt utgör direktiv maximireglering, men då miljöansvarsdirektivets bestämmelser endast utgör 

minimikrav så får de karaktären av minimiregler. Reichel 2006, s. 502, 506, 542; Bernitz m.fl., 2008, s. 271 
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handläggning, samtidigt som lagen ska ombesörja att enskilda kan tillvarata sina rättigheter.
72

 

Den svenska definitionen av god förvaltning skiljer sig i viss mån från hur principen uppfattas 

inom EU. Jämfört med unionsrätten så ligger betoningen i den svenska rätten vid att verka 

som riktlinjer för myndigheterna, som genom assistans och service ska uppnå en god 

förvaltning. Regleringen avser alltså ej i första hand att verka som individuella rättigheter. 

Detta blir även tydligt om man undersöker vilken ställning reglerna har i de olika 

rättsordningarna. Inom EU-rätten kan enskilda åberopa principerna om god förvaltning som 

självständiga grunder för prövning, reglerna har alltså karaktären av individuella rättigheter. I 

svensk rätt är det istället så att brister i handläggningen främst blir relevant om de påverkar 

utgången i ärendet, vilket indikerar att svensk rätt främst ser förfarandereglerna som en 

standard för myndigheten, inte i första hand som utkrävbara rättigheter för enskilda.
73

 

Skillnaden mellan hur man ser på förfarandereglerna i EU och i Sverige påverkar dess 

betydelse i förvaltningsprocessen samt hur de tillämpas vid förfarandet.    

Den allmänna utgångspunkten är att de svenska myndigheterna ska tillämpa FL
74

, vid sidan 

av den miljörättsliga lagstiftningen, då de handlägger ärenden som härstammar från EU:s 

miljörätt, i enlighet med principen om processuell autonomi.
75

 För att förstå hur principen om 

god förvaltning tillämpas i miljöärenden måste alltså både FL och miljölagstiftningen beaktas, 

som främst utgörs av MB och tillhörande förordningar. Vissa förvaltningsrättsliga principer 

och sedvänjor återfinns även i praxis, förarbeten och i grundlagarna.
76

 I svensk 

förvaltningsrätt återfinns ej omsorgsprincipen, men kan sägas motsvara officialprincipen som 

är en allmän förvaltningsrättslig princip som reglerar myndigheternas utredningsskyldighet.
77

 

Rätten att bli hörd kan sägas motsvara FL 17 § om kommunikation och 

motiveringsskyldigheten återfinns i FL 20 §. Proportionalitetsprincipen och 

                                                 

72
 Prop. 1985/86:80 om ny förvaltningslag, s. 13 

73
 Reichel, 2006, s. 258; Reichel 2007, s. 766   

74
 FL tillämpas subsidiärt med övriga specialförfattningar, enligt FL 3 §. 

75 Hellners, Trygve och Malmqvist, Bo. Förvaltningslagen med kommentarer, tredje uppl, stockholm: Norstedts 

Juridik, 2010, s. 44-46. Synsättet anser jag verkar ligga i linje med hur FL fortsatt att tillämpats, i någorlunda 

ursprunglig form. Warnling-Nerep har påpekat att FL:s utformning inte är det viktigaste, utan snarare hur de 

myndigheterna lyckas hantera förvaltningsärenden av unionsrättslig karaktär. Se Bohlin, Alf och Warnling-

Nerep, Wiweka. Förvaltningarättens grunder, andra uppl, Stockholm: Norstedts, 2007, s. 388 
76

 Nilsson, Annika K, Enforcing Environmental Responsibilities. A Comparative Study of Environmental 

Administrative Law (diss.), Uppsala: Uppsala universitet, 2011, s. 123-124; Bernitz, Finna rätt, 2010, s. 44-45; 

Hellners och Malmqvist, 2010, s. 11-14 
77

 Officialprincipen återfinns i FPL 8§ som tillämpas av förvaltningsdomstolarna, men stadgandet tillämpas även 

analogt vid myndigheternas handläggning. Principen kan även sägas komma till uttryck genom myndigheternas 

serviceskyldighet i FL 4-6 §§. 
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rättssäkerhetsprincipen vid miljörättsliga förvaltningsärenden regleras i sin tur i MB och i 

praxis.  

Det kan här nämnas att det i skrivande stund genomförs en beredning av ett förslag till en ny 

förvaltningslag, som bland annat föreslår att FL på flera sätt ska anpassas till den EU-rättsliga 

principen om god förvaltning. Till exempel föreslås att EU:s allmänna förvaltningsrättsliga 

principer ska tydliggöras i FL och tillämpas av de svenska förvaltningsmyndigheterna på 

likvärdigt sätt som det förhåller sig inom EU-rätten.
78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

78
 Se vidare SOU 2010:29: En ny förvaltningslag. Förslaget om en ny förvaltningslag återkommer jag till i den 

avslutande diskussionen. 
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Del IV. Miljöansvarsdirektivets implementering i EU och i Sverige 

Detta kapitel inleds med en kortfattad presentation av miljöansvarsdirektivet, sedan redogörs 

för direktivets implementering i EU och i Sverige. Direktivets förfarandereglering utgör 

tyngdpunkten för redogörelsen, som i övrigt kommer att vara översiktlig. 

11. Introduktion till miljöansvarsdirektivet 

Ända sedan 90-talet, och under nästan ett årtionde, debatterades huruvida EU borde lagstifta 

om miljöansvar, samt vad en sådan möjlig reglering borde inbegripa.
79

 Tanken bakom 

direktivet var att ge den miljörättsliga principen om att förorenaren betalar allmänt genomslag 

i medlemsstaterna. Principen innebär att den som orsakat en miljöskada ska stå för 

kostnaderna och inbegriper både ett ansvar att förebygga och att avhjälpa miljöskador.
80

 

Principen var och är en viktig miljörättslig princip som återfinns i art. 191.2 FEUF som en av 

EU:s vägledande principer vid utvecklandet av rättsakter på miljöområdet. Då stadgandet i 

fördraget inte i sig utgör en princip som är bindande för medlemstaterna, och inte heller kan 

åberopas av enskilda,
81

 innebar upprättandet av miljöansvarsdirektivet ett viktigt steg i att 

fastställa principen som en bindande princip även för EU:s medlemsstater, och ange ett 

ramverk för hur principen ska tillämpas på nationell nivå.  

Miljöansvarsdirektivet utgörs av ett förvaltningsrättsligt system där direktivets syfte är att 

förebygga och avhjälpa skador på miljön genom att se till att förorenaren betalar. För att 

förebygga miljöskador syftar direktivet till att förmå verksamhetsutövare att vidta åtgärder för 

att minimera risken för miljöskador. I de fall som en miljöskada inträffat syftar direktivet 

istället till att verksamhetsutövaren ska avhjälpa skadan och står för avhjälpandets kostnader. 

Direktivet ska tillämpas på skador på skyddade arter och livsmiljöer, vattenskador samt 

markskador där andra EU-direktiv närmare anger miljöansvarsdirektivets omfång.
82

 Ansvaret 

är strikt för miljöfarliga verksamheter, utom för olistade gärningar som rör skyddade arter och 

livsmiljöer.
83

 För övriga verksamheter som orsakat skador på miljön krävs att skadan 
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 Anstee-Wedderburn, Jane, A Consideration of the Implementation of the Environmental Liability Directive to 

date, Journal for European Environmental & Planning Law, vol. 4, nr. 3, 2007, s. 221 
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 Rubensson, Stefan. Miljöbalken, fjärde uppl., Stockholm: Norstedts, 2008, s. 47 
81

 Detta har bl.a. uttalats av EU-domstolen i mål C-378/08 Raffinerie Mediterranee 
82

 Se vidare rådets direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar; rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande 

av livsmiljöer samt vilda djur och växter; Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG om upprättande av 

en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område.   
83

 Lee, Maria. “New” enviromental liabilities, Environmental Law Review, vol. 11, 2009, s. 266; Mahmoudi, 

Said och Rubenson, Stefan. Miljörättens grunder – Svenska och europeiska regler i ett internationellt perspektiv, 

Stockholm: Norstedts, 2004, s. 72; Rubenson, Stefan, Miljöbalken: den nya miljörätten, fjärde uppl., Stockholm, 

Norstedts juridik, 2008, s. 47 
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uppkommit genom fel eller försummelse.
84

 Då direktivet syftar till att uppnå EU:s miljömål 

utgör den ett minimidirektiv där strängare regler får införas, så länge de är förenliga med 

fördragen (193 FEUF).
85

  

12. Beslutsprocessen i EU  

Här redogörs för upprättandet av miljöansvarsdirektivet i EU. Redogörelsen tar avstamp i 

direktivets förberedande fas och avslutas vid EU:s antagande av det slutgiltiga direktivet.    

12.1 Miljöansvarsdirektivets rättsliga grund och förfarande 

EU-direktiv utgör som sagt en sekundärrättslig akt som är bindande för de adressater som 

direktivet riktas till (medlemsstaterna).
86

 Direktiv grundar sig på fördragen och utfärdas av 

EU-institutionerna enligt art. 288 FEUF, där Europeiska unionens råd (rådet) och 

Europaparlamentet (EP) innehar den lagstiftande makten.
87

 Miljöansvarsdirektivets rättsliga 

grund återfinns i art. 192 FEUF (tidigare art. 175.1 EG) då det syftar till att uppnå EU:s 

miljömål som anges i art. 191 FEUF. Direktiv som stiftas för att uppnå miljömål ska upprättas 

genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet
88

 som föreskrivs i art. 289 FEUF. Detta 

förfarande innebär att kommissionen lägger fram ett förslag till ett direktiv som sedan antas 

gemensamt av EP och rådet. För att EP och rådet ska komma överrens kan ett förslag till en 

ny rättsakt genomgå upp till tre behandlingar och det krävs kvalificerad majoritet i rådet för 

att anta rättsakten (art. 294 FEUF).
89

 Miljödirektiv som stiftas enligt detta förfarande ska även 

inhämta yttranden från Ekonomiska och sociala kommittén(EESK) och Regionkommittén.
90

   

12.2 Förberedande dokument och initiativet till ett miljöansvarsdirektiv  

I EU ankommer det främst på kommissionen att förbereda det underlag som behövs för att 

anta en rättsakt. Underlaget presenteras och offentliggörs sedan i form av en grön- eller 

vitbok.
91

 Kommissionen består av ledamöter från samtliga EU-stater och utses av 
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 Nilsson, Annika, Introduktion till EU:s miljörätt, 3: uppl. Stockholm: Santérus, 2009, s. 62 
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 Cini, Michelle och Solórzano Borragán, Nieves Pérez, European Union Politics, tredje uppl., Oxford: Oxford 

University Press, 2010, s. 359; Michanek och Zetterberg, 2008, s.23-24  
86

 Hettne och Otken Eriksson, 2005, s. 26 
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 Hettne och Otken Eriksson, 2005, s. 29-30; Allgårdh och Norberg, 2004, s. 226 
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 Sedan Lissabonfördraget trädde i kraft går medbeslutandeförfarandet numera under benämningen det ordinarie 
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 EU-upplysningen - Från förslag till färdig EU-lag: http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Om-EUs-lagar-
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 Regionkommittén valde att inte avge något yttrande. SEK/2003/1027 slutlig - 2002/0021 (COD) 
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 Allgårdh och Norberg, 2004, s. 241. Miljörätten i EU utformas utifrån fastställda miljöhandlingsprogram som 

uppställer målen för miljörätten för de kommande fem åren. Miljöansvarsdirektivet bygger på det sjätte 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/0080a6d3d8/Ordinary-legislative-procedure.html
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medlemsstaterna och EP:s ordförande på grundval av deras allmänna duglighet. 

Kommissionens roll i beslutsfattandet är att tillvarata EU:s gemensamma intressen.
92

 

Kommissionen är även den institution som är initiativtagare till nya rättsakter.
93

  

I kommissionens vitbok från 2000 
94

 om ersättningsansvar för miljöskador förespråkades en 

reglering om miljöansvar i form av upprättandet av ett direktiv. Till skillnad från andra icke 

bindande rättsakter, skulle ett direktiv om miljöansvar och förebyggande av miljöskador ge en 

mer detaljerat reglering och ske i enlighet med angränsande EU-reglering, vilket ansågs skapa 

en större rättssäkerhet.
95

 Syftet med förslaget var att upprätta en ram för att förebygga och 

avhjälpa miljöskador i form av ett minimidirektiv. Enligt de förberedande dokumenten skulle 

medlemsstaterna i stor utsträckning ges befogenheter att själva besluta om detaljerna kring 

förfarandet och institutionerna för att uppnå de föreskrivna miljömålen, i enlighet med 

subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen. Dock ansågs det nödvändigt att direktivet 

uppställer vissa grundläggande förfaranderegler för att tillse att medlemsstaterna effektivt 

implementerar direktivet och förmår att uppnå direktivets angivna mål. 
96

  

Kommissionens initiativ till ett miljöansvarsdirektiv var en åtgärd för att uppnå EU:s 

miljömål, att fullgöra åtagandena i vitboken samt som en åtgärd i det sjätte 

miljöhandlingsprogrammet.
97

 I förslaget, som utkom den 21 februari 2002, konstaterades att 

det fanns betydande miljöproblem runt om i EU.  Därav ansågs det angeläget att förhindra att 

miljöskador överhuvudtaget inträffar genom att vidta förebyggande åtgärder, och i de fall som 

en skada uppstått, att återställa de skadade naturtillgångarna och fastställa vem som ska bära 

kostnaderna för skadorna. Det konstaterades att flera av medlemsstaterna nyligen infört regler 

om miljöansvar, men att det fanns stora skillnader mellan hur medlemsstaternas reglering var 

utformad, samt att regleringen i flera länder ej var heltäckande. Eftersom det i vissa 

medlemsstater även saknades lagstiftning för att fastställa att förorenaren betalar, samt som en 

åtgärd för att harmonisera regelverken i EU, ansågs det nödvändigt att införa en unionsrättslig 
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reglering för att säkerställa att principen att förorenaren betalar tillämpas vid miljöskador i 

hela unionen.
98

 

I motiveringen till förslaget påtalades att det var angeläget att allmänna intressegrupper och 

icke-statliga organisationer skulle ges möjlighet att agera i förfarandet eftersom det ofta 

saknas ägarintressen som kan tillvarata miljöintressen. Behöriga parter borde därför ges en 

särskild ställning i förfarandet. Angående myndighetens ansvar under direktivet så påtalades 

att den behöriga myndigheten ska fastställa vem som orsakat en skada, bedöma skadans 

betydelse samt besluta om vilken åtgärd som ska vidtas. Vid denna bedömning bör 

verksamhetsutövarens medverka i förfarandet då denne besitter värdefulla kunskaper om den 

egna verksamheten. Vidare ska myndigheten antingen ålägga verksamhetsutövaren att vidta 

nödvändiga åtgärder och i andra hand själv vidta åtgärderna.
 99

   

Kommissionens förslag till upprättande av ett direktiv om ansvar för att förebygga och 

avhjälpa miljöskador sändes, i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, till EP och 

rådet för vidare behandling. Innan behandlingarna inleddes i EP och rådet inhämtades ett 

yttrande från EESK.  

12.3 Yttrande från ekonomiska och sociala kommittén 

 Den 6 mars 2002, i enlighet med art. 192 FEUF (tidigare art. 175 EG), inhämtade rådet 

synpunkter från EESK. EESK består av representanter som företräder olika sociala och 

ekonomiska intressegrupper i EU. EESK ska verka för att EU:s rättsakter är förankrade med 

det civila samhället i medlemsstaterna där de har en rådgivande funktion i beslutsprocessen.
100

 

Vid deras sammanträde den 18 juli 2002 antog EESK ett yttrande till det föreslagna 

direktivet.
101

 I yttrandet välkomnade EESK initiativet till en miljöansvarsregim, men även 

vissa förslag till ändringar framfördes som anknyter till principen om god förvaltning och den 

processuella och institutionella autonomin. En kommentar som framfördes var att de som 

anses vara behöriga parter enligt direktivet begränsas av att medlemsstaternas inhemska 

lagstiftning bestämmer vilka kriterier som ska uppfyllas för att anses som en behörig part med 

intresse i miljön. Dessutom ansåg de att endast miljöorganisationer erkänns som intressegrupp 

kan leda till att vissa organisationer missgynnas. EESK påpekade även att de behöriga 
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myndigheterna har en viktig roll i att förebygga miljöskador och då kan den komplexa och 

decentraliserade administrativa strukturen i medlemsländerna utgöra ett problem för att snabbt 

besluta om förebyggande insatser. Därför borde myndigheternas ansvarsfördelning avgränsas. 

Att medlemsstaterna själva ansvarar för att utse en behörig myndighet ansåg EESK kunde 

vara negativt för harmoniseringen av unionsrätten.
102

        

12.4 Behandlingen i Europaparlamentet, rådet och kommissionen 

Direktivet genomgick tre behandlingar i EP och i rådet
103

. EP består av politiska företrädare 

för medlemsstaternas medborgare och deras roll i beslutsprocessen kan sägas motsvara de i ett 

nationellt parlament. 
104

 Rådet består i sin tur av företrädare (ministrar) för medlemsstaternas 

regeringar och kan fatta bindande beslut för sina respektive regeringar i beslutsprocessen. Vid 

miljöfrågor är det medlemsstaternas miljöministrar som sammanträder i rådet. I det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet delar EP och rådet den lagstiftande makten.
105

 Även kommissionen är 

delaktig under beslutsprocessen, där de kontrollera att unionens intressen tillvaratas under 

processens gång och de agerar dessutom som förlikningsman mellan rådet och EP i de fall 

som de ej lyckas enas kring vissa av direktivets bestämmelser.
106

 

Den första behandlingen i EP ägde rum den 14 maj 2003
107

 där de framfördes olika 

ändringsförslag. Rådet antog därpå en gemensam ståndpunkt den 18 september 2003 där de 

godtog 26 av parlamentets 48 ändringar.
108

 Ändringsförslaget som framkom vid 

behandlingarna i EP och i rådet granskades av kommissionen. Efter den första behandlingen i 

EP beslutade kommissionen om partiellt åtagande den 14 maj 2003. Kommissionen godtog 

sedan den gemensamma ståndpunkten den 19 september 2003. I meddelandet till EP om den 

gemensamma ståndpunkten yttrade kommissionen att de godtog den gemensamma 
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ståndpunkten, men de påpekade även att de önskat se strängare villkor för medlemsländernas 

avhjälpande åtgärder.
109

 

Den andra behandlingen i EP ägde rum den 17 december 2003 där de antog fyra av rådets 

gemensamma ståndpunkter som bland annat handlade om detaljerade uppgifter avseende 

myndighetens åtgärder. Efter den andra behandlingen var kommissionens ståndpunkt 

beträffande EP:s ändringsförslag partiellt åtagande som antogs den 17 december 2003.
110

 I 

den andra behandlingen i rådet den 21 januari 2004 meddelade rådet att de ej ville godta alla 

ändringarna.
111

 Dessa punkter blev därför föremål för en förlikningsprocess mellan rådet och 

EP där frågorna rörde följande fyra punkter: (1) harmonisering av obligatorisk ekonomisk 

säkerhet, (2) ansvarsbegränsning i enlighet med internationella konventioner, (3) 

hjälpåtgärder och (4) rapporter och översyn.
112

  

12.5 Direktivets förlikningsförfarande 

Vid det första trepartsmötet som ägde rum den 20 januari 2004 kom institutionerna överens 

om två ändringar och ett åläggande att senare presentera ett kompromissförslag till de 

återstående ändringarna. Kommissionens sista yttrande utkom den 26 januari 2004 där 

Kommissionen godtog två av de fyra ändringarna (en till fullo och en i princip) som EP 

tillfört rådets gemensamma ståndpunkt.
113

   

Det formella förlikningsförfarandet inleddes den 27 januari 2004. Vid det andra trepartsmötet 

den 10 februari fann man en lösning på de kvarvarande frågorna.  Resultatet av förlikningarna 

bekräftades samma dag av EP:s delegation.
114

 Förlikningen avslutades genom ett skriftligt 

förfarande den 19 februari 2004.
115

 Även rådet godkände överenskommelsen genom röstning 

med kvalificerad majoritet.
116
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12.6 Antagande av direktivet - Blev det som det från början var tänkt? 

Rådet och Europaparlamentet antog miljöansvarsdirektivet den 21 april 2004 och direktivets 

bestämmelser skulle börja tillämpas i medlemsstaterna senast den 30 april 2007.   

Miljöansvarsdirektivet utgör sedermera en detaljerad regelring för hur principen att 

förorenaren betalar ska tillämpas på nationell nivå och fastställer ett ramverk för miljöansvar i 

syfte att förhindra och avhjälpa miljöskador. Behandlingarna i EP och rådet innebar att vissa 

ändringar tillkom direktivet, både av övergripande och detaljerande slag.
117

 De ändringar som 

tillkom direktivet rörde främst direktivets materiella innehåll men även vissa förtydliganden 

angående myndighetens befogenheter och roll i utredningen infördes. Även 

verksamhetsutövarens ansvar och roll i utredningen klargjordes. En annan ändring som rör 

förfarandet var att myndigheten gavs möjlighet att i vissa hänseenden anpassa förfarandet vid 

överhängande hot om skador och att inte endast parter, utan även övriga berörda medgavs rätt 

att begära åtgärder från myndigheten och att föra talan i ärenden som grundar sig på 

direktivets bestämmelser.
118

  

Enligt både De Smedt och Anstee-Wedderburn var direktivets ambitionsnivå från början hög 

men under utvecklingsfasen genomled direktivet svåra förhandlingar som främst rörde om, 

och hur långt, EU skulle gå i upprättandet av en miljöansvarsregim. Industrigrupperna 

kritiserade förslaget för att vara allt för långtgående och miljögrupperna i sin tur riktade kritik 

mot att förslaget inte gick tillräckligt långt i ansvarsfrågan. Miljögrupperna kritiserade även 

kommissionen för ha vikt ner sig för industrisektorn.
119

 Resultatet av de politiska och 

ekonomiska konflikterna som uppstod ledde till att den slutliga versionen av direktivet gav 

medlemsstaterna frihet att besluta över kritiska detaljer där de antingen kan gå utöver vad 

direktivet föreskriver, eller dra fördel av direktivets något blygsamma omfattning för att 

minimera dess inflytande i den nationella rätten.
120

 Trots direktivets brister i vissa delar är 

direktivet inte oväsentligt. Det innebär ett viktigt steg mot ett utvidgat miljöskydd och ett 

viktigt komplement till tidigare EU-direktiv.
121
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I Kommissionens efterföljande rapport utvärderades hur direktivet införlivats i nationell rätt 

där det konstaterades att endast fyra medlemsstater införlivat direktivet inom den föreskrivna 

tidsfristen (Sverige var en av de stater som ej införlivade direktivet inom den utsatta 

tidsfristen). Detta föranledde kommissionen att inleda överträdelseförfaranden mot 23 stater. 

Några av anledningarna till den långsamma implementeringen var just att direktivets 

ramkaraktär gav medlemsstaterna ett stort handlingsutrymme, där de själva fick välja hur 

delar av direktivet skulle införlivas på nationell nivå. Vidare konstaterades att detta även 

medfört stora skillnader mellan medlemsstaterna i hur flera bestämmelser införlivats.
122

       

13. Beslutsprocessen i Sverige 

Denna del redovisar de övergripande dragen för implementeringen av miljöansvarsdirektivet i 

den svenska rätten, från utredning till antagande av de nya reglerna. 

13.1 Implementering av EU-direktiv 

Direktiven fastställer vilka resultat som ska åstadkommas av medlemsstaterna vid 

implementeringen av direktivet (art. 288 FEUF) och ger anvisningar till de nationella 

lagstiftarna om hur det inhemska regelverkat ska utformas för att införliva direktivets 

bestämmelser och mål. Den nationella rätten ska alltså anpassas för att uppnå de resultat som 

direktivet uppställer men EU överlåter på medlemsstaterna att tillse hur målen uppnås inom 

varje enskild stat.
 123

 Dock krävs det att direktivets regler implementeras som rättsligt 

bindande regler i den nationella rätten.
124

  Medlemsstaterna har alltså ett visst 

handlingsutrymme vid valet av hur direktivets mål ska uppnås, där hänsyn kan tas till 

medlemstatens egna förutsättningar och det nationella lagstiftningsförfarande som finns att 

tillgå.
125

 De kan till exempel välja om de vill implementera direktivet med ordagranna 

återgivelser eller genom att anpassa direktivets text till den nationella terminologin.
126

 I 

Sverige sker implementeringen oftast genom transformering, där direktivet omvandlas för att 

anpassas till den svenska lagen och man har ofta valt att implementera direktiv i flera nivåer 

(antingen i lag, i förordning eller i föreskrifter och i viss mån i förarbeten) som sker genom 

delegation eller subdelegation Detta har ansetts vara lämpligt utifrån svenska 
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lagstiftningstraditioner.
127

 När direktiv implementeras finns alltid en tidsram för när direktivet 

ska vara införlivat i nationell rätt vilket ställer höga krav på att lagstiftningsprocessen ska ske 

skyndsamt vilket inte alltid är förenligt med den svenska lagstiftningstraditionen, som ofta 

innebär tidkrävande och välgenomtänkta lagförslag.
128

   

I Sverige utgår lagstiftningsmakten och institutionernas funktionsfördelning i första hand från 

RF. RF:s normgivningsföreskrifter anger vilket ”värde” reglerna får; lag, förordning, 

föreskrift osv. och avgör också vilka förberedelser som ska vidtas för den specifika 

författningen.
129

 Enligt RF 1 kap. 4§ är det riksdagen som stiftar lagar vilket innebär att 

riksdagen antar ett förslag till lag. Förslagen ges normalt av regeringen genom en 

proposition.
130

 När ett direktiv ska implementeras i en lag ska lagstiftningen, på samma sätt 

som vid normal lagstiftning, föregås av utredning, departementsberedning, eventuellt 

lagrådsremiss (RF 8 kap. 21 §), regeringsbeslut om proposition till riksdagen samt 

riksdagsbehandling.
131

 Regeringen får i sin tur föreskriva om förordningar, enligt RF 8 kap.1 

§. I regel ska offentligrättsliga regler som är betungande för enskilda stiftas genom lag (RF 8 

kap. 2 §), men det finns även en möjlighet för riksdagen att i vissa fall delegera 

normgivningsmakt åt regeringen som kan komplettera lagen genom att stifta anslutande 

förordningar (RF 8 kap. 3-7 §§). En lag kan endast upphävas eller ändras genom lag(RF 8 

kap. 18 §).
132

  

13.2 Förberedande dokument  

Chefen för Miljödepartementet tillsatte, med stöd av regeringens bemyndigande, en utredning 

för att utreda hur miljöansvarsdirektivet borde implementeras i den svenska rätten.
133

 

Utredningen fick namnet Miljöansvarsutredningen. Miljöansvarsutredningen presenterade 

sedan sin utredning i SOU 2006:39 Ett utvidgat miljöansvar. I utredningen angavs att 

utgångspunkten var att direktivet skulle implementeras i MB, samt eventuellt även i en 

anslutande förordning. Det konstaterades att svensk rätt sedan tidigare uppställde en reglering 

för miljöansvar där bestämmelserna i direktivet till viss del motsvarades av MB 2 kap. om 
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förebyggande och avhjälpande av miljöskador, 10 kap. om ansvaret för utredning och 

efterbehandling av förorenade områden samt kap. 26 kap. om tillsyn, men att reglerna i MB 

inte helt överrensstämde med direktivet.
134

 Det påpekades även att då miljöansvarsdirektivet 

utgör ett minimidirektiv så ansågs de striktare svenska reglerna som förekom kunna behållas 

utan vidare åtgärder.
135

 I utredningen diskuterades hur direktivets processuella regler 

överrensstämde med den svenska lagstiftningen i FL och MB. Utredningen av de processuella 

reglerna återkommer jag till senare i analysen. 

Därefter sändes utredningen på remiss där remissyttranden inhämtades från ett drygt hundratal 

instanser, däribland allehanda kommuner, länsstyrelser, domstolar samt andra nämnder och 

myndigheter. Även olika advokatbyråer, universitet och organisationer fick tillfälle att yttra 

sig i över utredningen.
136

 Betänkandet granskades även av Lagrådet som inkom med en 

Lagrådsremiss. I yttrandet ställde sig Lagrådet frågande till om de svenska reglerna om 

miljöorganisationers talerätt uppfyllde kraven i direktivet.
137

  

13.3 Regeringens förslag till lag 

Regeringens förslag till lag presenterades i prop. 2006/07:95 Ett utvidgat miljöansvar. I 

propositionen behandlades endast ett fåtal av direktivets processuella regler, bland annat 

föreslogs att sakägare och miljöorganisationer skulle ges tillfälle att yttra sig innan 

myndigheten fattar ett beslut, vilket lämpligen borde införas på förordningsnivå.
138

 Dessutom 

föreslogs att de miljöorganisationer som anges i MB 16 kap. 13 § skulle ges talerätt över 

beslut om tillsyn enligt 10 kap.
139

 Andra lagändringar som föreslogs handlade bland annat om 

tillsynsmyndighetens prövning och beslut där det borde fastställas att myndigheten ska pröva 

lämpligheten av de avhjälpandeåtgärder som verksamhetsutövaren föreslagit och att förelägga 

verksamhetsutövaren att vidta nödvändiga åtgärder.  

13.4 Riksdagsbehandling, antagande och utfärdande av de nya bestämmelserna 

Regeringens proposition och inkomna följdmotioner behandlades av Riksdagens miljö- och 

jordbruksutskott. Resultatet av utskottets behandling redovisades i betänkande 
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2006/07:MJU17. I betänkandet tillstyrkte utskottet regeringens förslag med en lagteknisk 

justering. Därefter följde en debatt i riksdagen den 8 juni 2007
140

 där Riksdagen biföll 

utskottets förslag till lag, vilket i princip innebar att regeringens förslag till lag om ändring av 

miljöbalken bifölls.
141

 Beslutet fattades den 14 juni 2007.
142

  

Regeringen utfärdade och publicerade de nya lagändringarna, samt en anslutande förordning, i 

Svensk författningssamling. Ändringarna genomfördes i MB genom lag (2007:660) om 

ändring i miljöbalken, främst i MB 10 kap om verksamheter som orsakar miljöskador.
143

 Den 

anslutande förordningen fick namnet förordning (2007:667) om allvarliga miljöskador.
144

 

Samtliga bestämmelser trädde i kraft den 1 augusti 2007. Det kan här återigen noteras att 

Sverige ej införlivade direktivet inom den utsatta tiden som fastställts i direktivet. Detta 

föranledde kommissionen att inleda ett överträdelseförfarande, men under denna tid hann 

Sverige implementera direktivet fullt ut i den svenska rätten.
145

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

140
 Se riksdagens protokoll 2006/07:122 

141
 Delvis bifall till propositionen, avslag på motionen 

142
 Betänkande 2006/07:MJU17 Ett utvidgat miljöansvar; Riksdagsskrivelse 2006/07:207.  

143
 Ändringar infördes i MB 9-10, 15-16, 22, 24, 27- 29, 32 kap. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/fakta/a9980808.htm; Det första ändringsdirektivet (2006/21/EG) behandlades 

parallellt med det ursprungliga direktivet. En ändring infördes i MB 16 kap. 3 § genom lag (2007:661) om 

ändring i lagen (2006:649) om ändring i miljöbalken som medförde att även avfallsverksamheter kom att 

omfattas av bestämmelserna om miljöansvar. Se prop. 2006/07:95; riksdagsskrivelse 2006/07:207. 
144

 Direktivet innebar även ändringar av andra förordningar som är anslutna till MB. För följdändringarna som 

genomfördes, se förordningarna 2007:673, 2007:669, 2007:668, 2007:670, 2007:671 och 2007:672. 

http://www2.notisum.com/News.aspx?pageid=189&itemid=430 
145

 COM(2010) 581 final, Report from the commission to the council, the european parliament, the european 

economic and social committee and the committee of the regions.  
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Del V. Analys och diskussion 

I detta avsnitt analyseras och jämförs direktivets processuella och materiella bestämmelser 

(som angetts i avsnitt 10) med de motsvarande svenska rättsreglerna. De processuella och 

materiella principerna kommer att definieras, för att sedan beskrivas utifrån hur de kommer 

till uttryck i miljöansvarsdirektivet. Vidare undersöks direktivets implementering i den 

svenska rätten, där direktivets bestämmelser som anknyter till principen om god förvaltning 

kommer att jämföras med motsvarande svenska rättsregler. Därefter analyseras hur direktivet 

påverkar den svenska processuella och institutionella autonomi. Kapitlet avslutas med 

slutsatser och diskussion.       

14. Omsorgsprincipen i EU-rätten 

Omsorgsprincipen har ingen exakt definition men kan sägas beskriva myndigheternas 

allmänna utredningsskyldighet.
146

 Principen syftar till att sätta upp begränsningar för 

förvaltningens maktbefogenheter, likväl som principen även innehåller ett skydd för individer. 

Omsorgsprincipen tar sikte på utredningens kvalitet och omfattning och ställer krav på både 

handläggningen och prövningen i sak.
147

  

Principen kan härledas ur art. 41 i rättighetsstadgan som anger att var och en har rätt att få 

sina angelägenheter behandlade opartiskt, rättvist och inom skälig tid. Stadgandet kan sägas 

fastställa de allmänna riktlinjerna för omsorgsprincipens i EU-rätten. Vidare har 

omsorgsprincipen till stor del utvecklats i unionsdomstolarnas praxis där den utgör ett 

processuellt instrument som syftar till att garantera enskilda inflytande över 

utredningsåtgärderna, bedömningen av beslutsunderlaget och är även ett sätt att begränsa 

förvaltningens skönmässiga utrymme.
148

 Omsorgsprincipen ställer då krav på den 

beslutsfattande myndigheten att omsorgsfullt, noggrant och opartiskt utreda enskilda ärenden, 

                                                 

146
 Groussot inkluderar även en allmän serviceskyldighet i begreppet som består i att besvara förfrågningar och 

att agera inom rimlig tid. Groussot, 2006, s. 253, 257, 261. Jag väljer istället att se begreppet något snävare 

eftersom jag anser att serviceskyldigheten och skyldigheten att agera inom rimlig tid utgör självständiga 

principer.  
147

 Då principen ska upprätthållas vid alla utredningar har den ändå främst karaktären av en processuell princip 

som reglerar det administrativa förfarandet. Hettne, Jörgen. Gemenskapsdomstolarnas rättskontroll och allmänna 

förvaltningsrättsliga principer, nr. 2, 2002, ERT, s. 246; Reichel, 2006, s. 347 f. 
148 Reichel 2006, s. 336, 345; Groussot, 2006, s 253. Se t.ex. T-133/89 Burban och T-167/94 Nölle II där 

domstolen hänförde till omsorgsprincipen samt principen om god förvaltning. Redan i mål C-269/90 TU 

Munchen och C-16/90 Nölle I underkände domstolen kommissionens beslut då de brustit i sitt utredningsansvar. 

Dock hänvisade de aldrig direkt till omsorgsprincipen. Se Craig, Paul, EU administrative law, New York: 

Oxford university press, 2006, s. 374; Reichel, 2006, s. 345, 350.   
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speciellt då de har att fatta skönmässiga beslut.
149

 I utredningen ska myndigheterna på ett 

omsorgsfullt sätt beakta och väga in samtliga relevanta omständigheter och rättsliga aspekter i 

varje enskilt beslut. Myndigheterna är även skyldiga att självständigt utreda varje ärende och 

inhämta nödvändigt utredningsmaterial. Vidare ska de ge extra uppmärksamhet åt aspekter 

som talar för enskilda parter, för att bejaka deras intressen i ärendet. Därutöver kan individen i 

olika utsträckning vara delaktig i utredningen, där utredningsansvaret mellan myndigheten 

och den enskilde skiftar i olika situationer.
150

  

Vad enskilda kan utkräva genom omsorgsprincipen beror på den enskildes ställning i 

processen, handläggningsreglerna i det enskilda fallet samt vilket skönmässigt utrymme 

institutionerna förfogar över.
151

 Det är inte tydligt om omsorgsprincipen ska uppfattas som en 

standard för institutionerna eller som en individuell rättighet.
152

 Jag anser, likt Kanska, att 

principen främst ger institutionerna skyldigheter.
153

 Däremot anser jag att principen också 

delvis inbegriper ett skydd för individen i förvaltningsprocessen.
154

  

14.1 Omsorgsprincipen i direktivet 

Miljöansvarsdirektivet ger inte uttryck för en omsorgsprincip såsom den har definierats i 

föregående avsnitt. I sekundärlagstiftningen är det istället vanligare att omsorgsprincipen 

kommer till uttryck som olika krav på myndighetens utredning, till exempel genom att reglera 

bevis- eller utredningsbördan.
155

 I direktivet förekommer vissa bestämmelser av denna 

skepnad som på olika sätt har verkan på utredningsskyldigheten. 

 I direktivets preambel (24) anges att det är nödvändigt att det finns effektiva metoder för 

genomförandet och kontrollen av direktivets efterlevnad samtidigt som berörda 

verksamhetsutövares och andra berörda parters legitima intressen tillvaratas på lämpligt 

                                                 

149
 Se t.ex. mål T-209/00 Lamberts mot Europeiska ombudsmannen Se t.ex. mål 14/61 Hoogovens mot höga 

myndigheten där domstolen betonade vikten i att beakta och fastslå de relevanta omständigheter i enskilda 

utredningar, främst när det finns utrymme för skönmässiga bedömningar. Reichel, 2006, s. 353. I mål T-178/98 

Fresh Marine Company uttalades krav på att kommissionen ska ombesörja enskildas intressen och göra 

noggranna utredningar vid ärenden som påverkar enskild negativt.  
150

 Bernitz m.fl., 2008, s. 247 ; Craig, 2006, s. 373-374 ; Nilsson, 2011, s. 69. Se Mål C269/90 TU Muchen, 

C16/90 Nölle , T-167/94 Nölle II 
151

 Reichel, 2006, s. 365 
152

 Bernitz m.fl, 2008, s. 249 
153

 Dock påpekar Kanska att det i senare praxis finns vissa tendenser att se principen som en individuell rättighet. 

Kanska, Klara Towards Administrative Human Rights in the EU, European Law Journal, vol. 10, nr. 3, 2004, s. 

300, 304. Se även Reichel, 2006, s. 352 
154

 Detta med hänvisning till att domstolen i mål C-269/90 TU Munchen och C-16/90 Nölle I underkände ett 

beslut från kommissionen då de ansåg att de brustit i sin utredningsskyldighet. Se även Groussot, 2006, s. 253, 

257 
155

 Reichel, 2006, s. 510-511 
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sätt. I samma stycke anges att myndigheten bör ansvara för uppgifter som kräver skönmässig 

bedömning, till exempel att bedöma skadans betydelse samt att fastställa vilka åtgärder som 

bör vidtas. Stadgandet i preambeln är relevant som vägledning för tolkningen av 

myndigheternas utredningsskyldighet och ger uttryck för att myndigheterna ska söka tillvarata 

enskildas intressen i utredningen. Det andra ledet i preambeln indikerar även vilket ansvar 

myndigheten ska ha för utredningen.  

Myndighetens utredningsplikt fastställas i art. 7.1 om att verksamhetsutövaren ska fastställa 

möjliga åtgärder och få dem godkända av myndigheten. Art. 7.2 föreskriver att myndigheten 

vid behov ska samarbeta med verksamhetsutövaren för att fastställa hjälpåtgärder. Art. 7.2 är 

inte uppställd som något absolut krav, utan direktivet har överlåtit åt myndigheterna att 

besluta när det finns ett behov av detta. Art 7.1 tillsammans med art. 7.2 anger alltså att 

verksamhetsutövaren till myndigheten ska ge förslag om möjlig åtgärder, som myndigheten 

sedan åläggs att utreda och bedöma för att kunna besluta om vilka åtgärder som bör vidtas 

(jmf. preambel 24). Ordalydelsen av art. 7.1 och 7.2 indikerar även att myndigheten ska 

inneha den ledande rollen i utredningen och även den yttersta utredningsbördan, men att 

verksamhetsutövaren även ska vara delaktig och bidra till att myndigheten får in ett bra 

beslutsunderlag.   

Myndigheternas utredningsskyldighet och ansvarsfördelningen mellan myndigheten och 

verksamhetsutövaren kan även härledas ur art. 11.1 som föreskriver att det ska finnas 

behöriga myndigheter som skall svara för utförandet av de uppgifter som anges i direktivet. 

Denna bestämmelse är tämligen otydligt formulerad där det är svår att utläsa vilka faktiska 

skyldigheter som åläggs myndigheten. Utförande av direktivets uppgifter kan här tolkas på 

flera sätt, antingen som att myndigheten själv ska utföra samtliga uppgifter som anges i 

direktivet vilket då skulle innebära att myndigheten inte bara ska leda utredningen och fatta 

beslut i ärendet, utan även bära bevisbördan, inhämta bevis och annat underlag för 

prövningen. Med tanke på hur direktivets övriga artiklar är formulerade så verkar denna 

tolkning inte sannolik. Till exempel så anger direktivet att myndigheten får kräva att 

verksamhetsutövaren ska inkomma med kompletterande information (art. 6.2 a )och att 

verksamhetsutövaren ska fastställa möjliga åtgärder (art. 7.1). Myndigheten får även begära 

att verksamhetsutövaren själv ska utföra vissa utredningar. Därmed verkar det mer rimligt att 

art. 11.1 ska tolkas som att myndigheten bär utredningsskyldigheten där de ska leda 

utredningen, begära in material från verksamhetsutövaren och bedöma det inkomna materialet 

för att senare kunna fatta ett beslut i sak.  
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Direktivets stadganden avseende omsorgsprincipen är tämligen vaga och allmänt formulerade 

men sammantaget anser jag att direktivet ställer krav på myndigheten att ombesörja och leda 

utredningen genom att se till att det finns effektiva utredningsverktyg för att utföra åtagandena 

i direktivet. För att tillvarata parternas och andra berördas intressen i utredningen är det även 

nödvändigt att myndigheten agerar självständigt i sin utredning.     

14.2  Implementeringen i den svenska rätten  

Tillsynen enligt direktivet har ålagts Länsstyrelsen
156

 som i form av operativ 

tillsynsmyndighet vid miljöärenden främst har att tillämpa regleringen i MB, FL (subsidiärt) 

och tillhörande förordningar. Det är därav dessa författningar som blivit föremål för 

implementeringsåtgärder, och som myndigheterna i första hand har att tillämpa då de 

handlägger ärenden utifrån direktivet. 

Art. 7.1 i direktivet om att verksamhetsutövaren ska fastställa möjliga åtgärder och få dem 

godkända av myndigheten saknade motsvarighet i den svenska lagstiftningen där 

myndigheten ej var tvungen att fatta ett beslut i en sådan fråga.
157

 Det första ledet i 

bestämmelsen infördes i MB 10 kap. 12-13§ som reglerar verksamhetsutövarens skyldighet 

att underrätta tillsynsmyndigheten vid överhängande fara för en allvarlig miljöskada, 

respektive då en allvarlig miljöskada uppstått. I båda fallen anger paragraferna att 

verksamhetsutövaren till tillsynsmyndigheten ska redogöra för de åtgärder som vidtagits, 

kommer att vidtas eller som kan behöva vidtas. Det andra ledet i bestämmelsen 

implementerades i MB 10 kap. 14 § som stadgar att tillsynsmyndigheten skall pröva om de 

åtgärder som verksamhetsutövaren har redogjort för är lämpliga och tillräckliga. 

Tillsynsmyndigheten skall sedan förelägga verksamhetsutövaren att vidta de åtgärder för 

avhjälpande som behövs.  

Införandet av den nya bestämmelsen i MB 10 kap. 14 § anser jag leder till att myndighetens 

utredningsskyldighet utvidgas eftersom verksamhetsutövaren tidigare var utelämnad att själv 

ansvara för utredningen och bedöma vilka åtgärder som skulle vidtas, varpå myndigheten 

kunde förhålla sig mer passiv i frågan utan att riskera att belastas för en bristande utredning 

eller om en åtgärd ej varit tillfredställande.
158

 Genom lagändringen så blir myndigheten 

                                                 

156
 Prop. 2006/07:95, s. 71. Enligt 26 kap. 3 § kan kommunerna utöva en del av tillsynen inom kommunen. 

Befogenhetsfördelningen anges i bilagan till förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken (förordningen 

ersattes 2011 av tillsynsförordning (2011:23) där tillsynsansvaret över MB 10 kap anges 29 §) 
157

 Prop. 2006/07:95, s. 65, 68 
158

 Jämför med NVV handbok 2001:4, s. 35, 41 där det vid myndighetens tillsyn av en verksamhets egenkontroll 

ansetts olämpligt att myndigheten ska ”godkänna” utformningen av egenkontrollen eftersom ett sådant 
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nödgad att fatta ett beslut i frågan, varpå de själva måste bedöma och ta ställning till vilka 

åtgärder som är mest lämpliga, vilket torde ställa högre krav på myndigheten att agera aktivt 

och självständigt. Då myndigheten ska fatta ett beslut i en fråga ställs även ytterligare krav på 

myndigheten att bland annat inhämta yttranden och motivera sina beslut, varpå 

verksamhetsutövaren lättare kommer att kunna tillvarata sina rättigheter. Beslutet kan sedan 

överklagas av den som förelagts att vidta åtgärderna vilket även skapar en större rättssäkerhet 

för den enskilde i förhållande till myndigheten. Avseende implementeringen som sådan anser 

jag att direktivet införlivats på ett lämpligt sätt i denna del.  

Art. 11.1 i direktivet föreskriver att det ska finnas behöriga myndigheter som skall svara för 

utförandet av de uppgifter som anges i direktivet. Bestämmelsen diskuterades av 

miljöansvarsutredningen som ansåg att stadgandet kan ge intrycket av att det är den behöriga 

myndigheten som ska utföra åtgärderna, men att en sådan tolkning ej verkade rimlig. Istället 

intog de svenska lagstiftarna en mer restriktiv hållning till art. 11.1 som då tolkades som ett 

åläggande för myndigheten att endast vidta de åtgärder som de föreskrivs uttryckligen i 

direktivet samt att utöva tillsyn för att se till att verksamhetsutövaren följer direktivet. 

Ansvaret för utförandet av direktivets uppgifter ska istället, enligt utredningen, i första hand 

åvila verksamhetsutövaren.
159

 Stadgandet föranledde ej några lagstiftningsåtgärder då de 

svenska bestämmelserna ansågs motsvara direktivets reglering i denna del.
160

   

Art. 11.1 kan inte uttryckligen anses fastställa en omsorgsprincip, men sett i ljuset av den 

allmänna EU-rättsliga omsorgsprincipen och stadgandet i preambeln 24 så anser jag att en 

sådan skyldighet ändå kan härledas ur denna artikel, om än indirekt. Jag anser, till skillnad 

från miljöbalksutredningen, att art 11.1 bör tolkas som att myndigheten har i uppgift att 

ombesörja att direktivets uppgifter uppfylls och efterlevs och att det då är myndigheten som 

ska ha den övergripande utredningsskyldigheten för att se till att så infaller. Det bör då 

ankomma på myndigheten att ansvara för att en miljöskada (eller potentiell sådan) utreds 

korrekt och noggrant, vilket sker genom en vidsträckt utredningsskyldighet, och att det endast 

ankommer på verksamhetsutövaren att utföra de uppgifter som denne uttryckligen åläggs i 

                                                                                                                                                         

godkännande ofta blir inaktuellt men likväl består till dess att beslutet återkallas. Det anses då lämpligare att 

myndigheten informerar verksamhetsutövaren om dess syn på saken, utan att avge ett godkännande (beslut). 

Vidare argumenteras för att det är viktigt att snabbt kunna genomföra förbättringar vilket verksamhetsutövaren 

troligen är mest kapabel till att avgöra. Liknande resonemang framfördes av några av de remissinstanser som 

yttrade sig i utredningen till direktivet. De påtalade att myndighetens fastställande av hjälpåtgärder kan leda till 

onödigt utdragna processer, där det ändå är verksamhetsutövaren som har bäst kunskaper om vilka åtgärder som 

bör vidtas. Se prop 2006/07:95, s. 66 
159

 SOU 2006:39, s.169 
160

 Se SOU 2006:39, s. 169, 171 
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direktivet, till exempel att föreslå lämpliga åtgärder och på myndighetens begäran lämna 

nödvändiga uppgifter som myndigheten behöver för sin utredning.  Eventuella brister i 

utredningen ska myndigheten då göra gällande för verksamhetsutövaren, vilket förutsätter att 

myndigheten har den ledande rollen i utredningen. Myndigheten ska sedan självständigt 

utreda och fastställa vilka åtgärder som bör vidtas, eventuellt i samarbete med 

verksamhetsutövaren. Myndighetens skyldighet att självständigt utreda vilka åtgärder som ska 

vidtas bör anses vara av stor relevans i miljöärenden, där myndigheten kan sägas agera i det 

allmännas intressen. Myndigheten verkar då i viss mån även som ”motvikt” till 

verksamhetsutövarens intressen (som inte nödvändigtvis är att tillvarata miljöskydd). Att 

myndigheten självständigt bedömer det underlag som verksamhetsutövaren inkommer med är 

då kanske avgörande för att ett korrekt beslut ska kunna fattas. 

14.3 Tillämpningen i den svenska rätten 

Direktivet ålägger alltså myndigheten utredningsskyldigheten, men ger inga utförligare 

anvisningar om vilka krav som ställs på utredningen. Inom EU-rätten ställer 

omsorgsprincipen krav på utredningens kvalitet och omfattning, som är tämligen långtgående 

för den handläggande myndigheten, speciellt då de har ett skönmässigt utrymme att fatta 

beslut och i synnerhet vid ärenden som påverkar enskilda negativt.
161

 Det är därav relevant att 

undersöka vilka krav som ställs på myndighetens utredning i svensk rätt, för att se om de 

skiljer sig åt från den EU-rättsliga omsorgsprincipen.  

Vid tillsyn i miljöärenden är myndigheten bunden av officialprincipen som kan sägas 

motsvara omsorgsprincipen i EU-rätten. Officialprincipen är en allmän förvaltningsrättslig 

princip som fastställer myndighetens utredningsskyldighet. Principen återfinns i FPL 8 § där 

den anger att rätten skall tillse att mål blir så utrett som dess beskaffenhet kräver. Paragrafen 

avser förvaltningsdomstolarnas utredningsskyldighet, men stadgandet tillämpas även analogt 

för förvaltningsmyndigheterna vid deras handläggning av ärenden. Principen innebär att 

utredningsskyldigheten i första hand åvilar myndigheten som ska söka utföra en allsidig 

bedömning av de förhållanden som inverkar på ärendet och ansvara för att ett ärende blir 

tillräckligt utrett. Däremot innebär inte detta nödvändigtvis att myndigheten själv måste utföra 

utredningen.
162

 Enligt officialprincipen har myndigheterna ett tämligen långtgående ansvar att 

                                                 

161
 I mål T-178/98 Fresh Marine Company uttalades krav om att kommissionen ska göra noggranna utredningar 

vid ärenden som påverkar enskild negativt. 
162

 Jmf. RÅ 1974 ref. 29; JO 1977/78 s. 310.  
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utreda sina ärenden, men ärendets art kan påverkar dess omfång.
163

 Likt inom EU-rätten så 

gäller generellt i svensk rätt att myndighetens utredningsskyldighet utvidgas då de själva 

initierar ett ärende (även om det sker på begäran av en enskild). Vid ärenden som innebär ett 

ingripande mot en enskild, till exempel ett förläggande enligt MB, så förutsätts i regel även en 

extensivare utredning, där myndigheten ej i lika stor utsträckning kan förlita sig på den 

enskildes deltagande.
164

 Vidare blir utredningsskyldigheten relativt omfattande då det finns 

starka allmänna intressen som myndigheten ska värna om, vilket kräver en mer omfattande 

utredningsskyldighet.
165

 Att myndigheten är bunden av officialprincipen vid sin bedömning 

innebär även att de ej är bundna av de yrkanden och grunder som parterna tillför, utan 

myndigheterna ska själv sörja för att utredningen blir tillfredställande.
166

 Ärenden om 

miljöskador är ett ypperligt exempel där det ofta finns såväl allmänna som enskilda intressen 

som ofta inte representeras av någon av parterna, men likväl kan de ha ett intresse i att 

myndigheten gör en noggrann utredning. Det ankommer då på myndigheten att tillvarata 

dessa intressen vilket ställer högre krav på deras utredningsskyldighet.
167

  

En skillnad mellan utredningsskyldigheten i EU-rätten och i den svenska rätten är att 

tyngdpunkten i den svenska rätten ligger vid myndighetens skyldighet att kommunicera med 

parterna, ge råd, information och vägledning under förfarandet så att enskilda kan tillvarata 

sina intressen. Samtidigt ska detta verka för att förbättra beslutsunderlaget så att utsikterna för 

myndigheten att fatta ett korrekt beslut främjas.
168

 Här finns alltså en viss skillnad mellan EU-

rätt och svensk rätt där den föregående ställer högre krav på att myndigheten ska tillvarata 

enskildas intressen, medan svensk rätt ställer krav på myndigheten att genom kommunikation 

                                                 

163
 Marcusson, Lena (red.). Offentligrättsliga principer, Uppsala: Iustus, 2005, s. 169, 171-172; Bohlin och 

Warnling-Nerep., 2007, s. 105-107, 391.   
164

 Vid sådana ingripanden inkluderar myndighetens utredningsskyldighet i regel även en bevisbörda. En 

bristande utredning från myndighetens sida ska alltså inte resultera i att den enskilde missgynnas. Hellners och 

Malmqvist, 2010, s. 73, 82; Nilsson, 2011, s. 82 
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 Edelstam, Gunilla. Förvaltningsmyndigheters utredningsskyldighet, Stockholm: Fritze, 1995, s. 212; 

Marcusson, 2005, s. 176-177. I prop. 2009/10: 215 om ny lag om domstolsärenden(mark- och miljödomstolar) 

ges vissa klargöranden kring officialplikten i miljöärenden. Propositionen gäller tillämpningen i 

miljödomstolarna men formuleringarna är allmänt hållna och bör anses gälla även för myndigheter enligt vad 

som framförts tidigare om den analoga tillämpningen av FPL 8§. Enligt propositionen så har rätten ett stort 

ansvar att tillse att utredningar blir fullständigt utredda och utredningsansvaret sträcker sig långt vid ärenden som 

tillämpar miljömål, t.ex. MB 2 kap. då det rör förvaltningsförfaranden mot enskilda. Dock påpekar de att den 

allmänt hållna utformningen av FPL 8§ syftar till att tydliggöra att utredningsansvarets räckvidd beror på det 

enskilda fallet, de materiella bestämmelserna och det allmännas och tredje mäns intressen i saken. Se prop. 

2009/10: 215, s. 162-166 
166

 Jonas Ebbesson, Svenska miljöbeslutsprocesser i ljuset av internationell rätt – Del 1, JT, nr. 1, 1999/00, s. 9-

10 
167

 Exempel på olika intressen kan vara kommande generationer och artskydd. Nilsson, 2011, s. 337; Ebbesson, 

JT, 1999/00, s. 9-10 
168

 Nilsson, 2011, s. 82-84 
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och råd möjliggöra för enskilda att kunna påtala sina rättigheter. I fall då enskilda ej påtalar 

eventuella rättigheter eller viktig information för myndigheten så kan dessa gå förlorade, då 

myndighetens främsta syfte är att fatta ett korrekt (lagenligt) beslut i sak. Detta ställer alltså 

högre krav på den enskilde i förvaltningsprocessen. Officialprincipen ger inte heller uttryck 

för att verka som en utkrävbar rättighet för enskilda, likt hur den tillämpas inom EU-rätten.  

14.3.1 Ansvarsfördelning och bevisbörda 

Därutöver finns det andra faktorer som kan påverka tillämpningen av omsorgsprincipens krav 

på en noggrann och omsorgsfull utredning, vilket i sin tur kan inverka på direktivets 

effektivitet och genomslag i den svenska rätten. Två faktorer som kan leda till att 

myndighetens utredning kan bli mer eller mindre omfattande är vem som förlagts bevisbördan 

i ärendet och hur utredningsansvaret är fördelat mellan myndigheten och 

verksamhetsutövaren.
169

 Dessa är delvis sammanlänkade med varandra och kommer därför att 

behandlas gemensamt i det följande för att se om det finns skillnader mellan direktivet och de 

svenska reglerna som kan tänkas påverka utredningsskyldigheten. Som Nilsson påpekat så är 

bevisbördan och utredningsskyldigheten två skilda principer, men att de vid ärenden som 

innebär ett ingripande från myndigheten utgör två sidor av samma mynt.
170

  Enligt henne så 

leder även ett utvidgat utredningsansvar för verksamhetsutövaren till att ersätta eller mildra 

myndighetens utredningsbörda.
171

   

I direktivet är det tydligt att det finns en ansvarsfördelning mellan myndigheten och 

verksamhetsutövaren. Som tidigare redogjorts för så intog de svenska lagstiftarna en restriktiv 

tolkning av art. 11.1 där myndighetens ansvar för direktivets uppgifter ansågs mindre 

långtgående, men desto mer omfattande för den enskilde verksamhetsutövaren.
172

 Jag 

instämmer i miljöansvarsutredningens bedömning av att myndigheten inte själv ska utföra 

samtliga av direktivets uppgifter. Detta är även påtagligt då man läser direktivet i sin helhet 

eftersom det tydligt ålägger verksamhetsutövaren att utföra vissa delar av utredningen och 

inkomma med material till utredningen. Dock anser jag att miljöansvarsutredningens tolkning 

kan befaras ålägga verksamhetsutövaren ett alltför stort ansvar för utredningen vilket i sin tur 

riskerar att ge myndigheten en mer begränsad utredningsskyldighet, vilket inte nödvändigtvis 
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 Dock är det viktigt att understryka att utredningsskyldigheten och bevisbördan inte är samma sak. 

Utredningsskyldigheten inträder då det fattas bevisning och det är då myndigheten som enligt officialplikten ska 

se till att utreda vidare och se till att bevis inkommer. Edelstam, 1995, s. 212-214 
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 Nilsson, 2011, s. 343 
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 Nilsson, 2011, s. 366, 421 
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 Se SOU 2006:39, s. 169-173 
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är förenligt med bestämmelsens syfte. Jag anser istället att det enligt direktivets ordalydelse är 

verksamhetsutövaren som ska inneha den mer ”passiva” rollen (utföra det som myndigheten 

fastställt), inte tvärtom. Det ankommer alltså främst på myndigheten att ansvara för att leda 

utredningen och ge anvisningar till verksamhetsutövaren hur denne ska agera.  

I direktivet anges inte (vilket ter sig underligt) tydligt vem som ska bära bevisbördan vid 

utredningar om miljöskador. Mål C-378/08 ger viss vägledning i frågan där EU-domstolen 

uttalade att vid ett beslut mot en verksamhetsutövare att vidta hjälpåtgärder så är myndigheten 

ej skyldig att visa att verksamhetsutövaren har begått fel eller försummelse. Angående 

bevisbördan så är myndigheten skyldig att med de nationella bevisbördereglerna visa på att 

orsakssamband föreligger mellan verksamheten och föroreningen.
173

 Målet indikerar att det är 

myndigheten som ska bevisa ett samband mellan verksamheten och föroreningen, men att det 

sen är verksamhetsutövaren som, då denne föreläggs att vidta åtgärder, som i så fall har att 

bevisa sin eventuella oskuld för att undgå ansvar. Bevisbördan diskuterades även i 

kommissionens vitbok om fastställande vid miljöskador. Det påtalades bland annat att det kan 

vara svårt för en verksamhetsutövare att bevisa att verksamheten ej utgör en skada på miljön, 

och att det då kan vara mer lämpligt att ålägga den sökande bevisbördan eftersom det ofta är 

lättare att bevisa att en viss händelse faktiskt inträffat, vilket i detta fall skulle ankomma på 

myndigheten.
174

 I vitboken tog man aldrig en tydlig ställning till vem som ska bära 

bevisbördan men enligt vad som nyss sagts så verkade kommissionen luta i riktning mot att 

det borde vara den sökande som lämpligen ska stå för bevisningen i ärendet. De Smedt är en 

av de som framhållit att det är myndigheterna som bär bevisbördan.
175

 Min utgångspunkt blir 

därför att bevisbördan ålagts myndigheten.  

Inom svensk miljörätt har verksamhetsutövaren ett vidsträckt ansvar att utreda och kontrollera 

verksamhetens miljöpåverkan för att förhindra och avhjälpa miljöskador, där det främsta 

utredningsansvaret åligger verksamhetsutövaren (MB 26 kap. 19-22§§).  Inom svensk 

miljörätt är det även verksamhetsutövaren
176

 som också ålagts bevisbördan (MB 2 kap.). 

Detta innebär att det är verksamhetsutövaren som ska bevisa att hänsynsreglerna inte bryts 

och det är i princip alltid verksamhetsutövaren som bär ansvaret för att visa att verksamheten 
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 Se mål C-378/08 Raffinerie Mediterranee; Bratthall, Kenneth, Svar på frågor rörande principen ”förorenaren 

ska betala”(publicerad 2010-03-10), Infotorg juridik  
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 Samtidigt framhölls att verksamhetsutövaren ofta har bättre kunskaper om skadeeffekterna än den kärande 

och att det kunde vara lämpligt med en lindring av den kärandes bevisbörda. Vitbok KOM (2000) 66 slutlig, s. 

19, 35, 45  
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 De Smedt, 2009, s. 4 
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 Eller den som annars vidtar åtgärder. 
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inte medför eller kan antas medföra miljöskador. Det är även verksamhetsutövaren som ska 

ombesörja de utredningar som är nödvändiga för att visa att verksamheten inte strider mot 

MB:s allmänna hänsynsregler och denne har även det yttersta ansvaret för kontrollen (samt att 

se till att denna utförs på ett tillfredställande sätt). Detta gäller oavsett om det är myndigheten, 

verksamhetsutövaren själv eller någon annan som påkallat en olägenhet.
 177

 Den omvända 

bevisbördan och kunskapskravet i MB medför, enligt Nilsson, att myndighetens skyldigheter 

och ansvar är begränsat, där det är verksamhetsutövaren som bär ansvaret för att ett ärende 

utreds tillräckligt och även den som bär risken för att ett ärende utreds på ett bristfälligt sätt 

eller om underlaget inte är tillräckligt att fatta ett beslut på, även om det kan vara till nackdel 

för verksamhetsutövaren.
178

  

I detta avseende är det alltså enligt svensk miljörätt verksamhetsutövaren som ska ansvara för 

en stor del av utredningen och även bevisa att miljöreglerna efterlevs. Utifrån vad som 

framhållits ovan om myndighetens utvidgade utredningsskyldighet vid ärenden som inverkar 

negativt på en enskild så kan den svenska miljöregleringen snarare anses begränsa 

myndighetens utredningsskyldighet, där det kan befaras att myndighetens ej utför en lika 

självständig och omfattande utredning som direktivet kräver. Istället finns det tecken på att 

myndighetens beslutsunderlag främst kommer att grundas på det material som 

verksamhetsutövaren inkommit med, där myndigheten ej på ett aktivt sätt söker ytterligare 

underlag för bedömningen. Detta behöver inte i sig betyda att beslutsunderlaget skulle vara av 

sämre kvalitet, men det kan ifrågasättas om detta ser till miljöskadorna i ett större perspektiv, 

där det kan finnas andra intressen som även bör vägas in i bedömningen som kanske går 

förlorade om endast verksamhetsutövaren ansvarar för utredningen. Som jag tidigare sagt så 

anser jag att direktivet ålägger myndigheten att ansvara för utredningen och eventuellt 

samråda med verksamhetsutövaren och ålägga denne att utföra vissa utredningar, men jag 

finner ej att direktivet ger uttryck för att verksamhetsutövaren ska vara ansvarig för 

utredningen i den omfattning som de svenska miljöreglerna ger upphov till. Inte heller ger 

direktivet uttryck för att det är verksamhetsutövaren som ska bära bevisbördan, där det istället 

finns fog för att hävda motsatsen.
179

 De svenska reglerna kan då skapa negativa konsekvenser 
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 Nilsson, 2011, s. 136; Rubenson, 2008, s. 32-34 
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 En jämförelse kan göras med Storbritannien och Nederländerna, som båda saknar ett uttryckigt, utvidgat 

utredningsansvar för verksamhetsutövaren. Inte heller finns jämförbara regler om egenkontroll eller en omvänd 
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ett sådant sätt som sker i och med den svenska regleringen. Just den brittiska rättsordningen brukar ju ha stort 

inflytande på hur EU-rätten utformas.   
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för den enskilde på ett sätt som direktivet ej avser (om än med ett ur miljösynpunkt gott 

syfte). De svenska reglernas förenlighet med direktivet och den EU-rättsliga 

omsorgsprincipen kan i därför ifrågasättas i detta avseende.   

Även i doktrinen har det framförts viss kritik mot hur utredningsskyldigheten tillämpas i 

praktiken inom svensk miljörätt, där officialprövningen inte alltid får det genomslag som det 

är tänkt.
180

 I ljuset av detta, samt vad jag nyss argumenterat för, kan det då anses lämpligt att 

förtydliga myndighetens utredningsskyldighet i förhållande till det ansvar som åläggs 

verksamhetsutövaren. I direktivet finns en betoning på myndighetens skyldigheter, vilket jag 

inte anser kommer till lika tydligt uttryck i den svenska rätten där reglerna främst anger 

verksamhetsutövarens roll i utredningen. 

En fråga som uppkommer är huruvida utredningsskyldigheten i FPL 8 § (och FL) kan 

tillämpas parallellt med MB:s bevisbörderegler för att uppfylla myndigheternas 

utredningsskyldighet. Då utredningsskyldigheten och bevisbördan /utredningsansvaret är två 

skilda principer (men där dessa som vi sett kan påverka utredningsskyldighetens omfattning) 

borde det ej vara möjligt att tillämpa den generella regeln om lex specialis företräde framför 

lex generalis. Då officialplikten är en väl förankrad förvaltningsrättslig princip så bör den 

alltid tillämpas i så stor utsträckning som möjligt, kanske i synnerhet om det medför en bättre 

tillämpning av EU-rätten. I sådana fall bör FPL 8§ komplettera MB:s bevisbörderegler, men 

vilket utslag detta skulle ge i praktiken är oklart.
181

 Jag anser att det inte är möjligt att helt 

fastställa om myndigheten uppfyller sin utredningsskyldighet enligt direktivet och den EU-

rättsliga omsorgsprincipen. Det beror på hur reglerna tillämpas i praktiken, om MB:s 

bevisbörde- och ansvarsregler i praktiken gör att myndigheten intar en mindre omfattande 

utredning än den skulle gjort om den ålagts att bära bevisbördan (vilket verkar vara tanken 

bakom direktivet) vilket det i så fall bör riktas kritik mot.  

15. Rätten att bli hörd i EU-rätten 

I denna del kommer rätten att bli hörd att analyseras som en förvaltningsrättslig princip i 

första hand.
182

 Jag kommer även att behandla allmänhetens och miljöorganisationers talerätt 
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 Se Michanek och Zetterberg, 2008, s. 365; Nilsson, 2011, s. 81. I förslaget till en ny förvaltningslag föreslås 
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 Det är inte alltid tydligt om en specialförfattning ska tillämpas exklusivt om motsvarande reglering av en 
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Malmqvist 2010, s. 69     
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som föreskrivs i art. 48 (rättsskipning) i rättighetsstadgan. Varken EU-domstolen eller doktrinen har upprätthållit 

en tydlig distinktion mellan art. 41 och 48 och i praxis har rätten till försvar istället tillämpats som ett 
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enligt direktivet, eftersom talerätten till viss del är sammankopplad med rätten att höras och 

av relevans för denna krets rättsliga ställning i processen.  

Rätten att bli hörd i förvaltningsärenden återfinns i art. 41.2.a i rättighetsstadgan som ger var 

och en rätt att bli hörd innan en enskild åtgärd som skulle beröra honom eller henne negativt 

vidtas mot honom eller henne. Principen innebär att berörda enskilda ska ges tillfälle att yttra 

sig under förvaltningsprocessen och framkomma med synpunkter över samliga 

omständigheter och underlag som en institution avser att grunda ett betungande beslut på.
183

 

Utöver rättighetsstadgan så upprätthålls rätten att bli hörd till stor del genom EU-domstolens 

praxis som tidigt fastslog rätten att höras som en allmän rättsprincip och senare som en 

grundläggande rättighet.
184

 Enligt praxis ska berörda parter ges en skälig tidfrist för att yttra 

sig
185

 och det ankommer främst på institutionerna att uppfylla rätten att bli hörd men 

principen anses även uppfylld då en enskild själv tagit initiativ till att höras.
186

  

Rätten att höras kan generellt utkrävas av enskilda som är personligen berörd av en 

institutions åtgärder, och det krävs generellt att åtgärden påverkar den enskilde negativt.
187

 

Det är svårt att ange en allmängiltig definition av principen samt vilken krets som kan åberopa 

rätten att höras då principens tillämpning, som Rabinovici påpekat, skiljer sig åt mellan de 

olika sekundärrättsliga områdena.
188

 Inom miljörätten har rätten att höras till stor del 

utvecklats mot bakgrund av Århuskonventionen som EU tidigare implementerat genom flera 

direktiv riktade till medlemsstaterna. I konventionen kommer rätten att bli hörd till uttryck 

som en del av allmänhetens deltagande i beslutsprocessen och rätten till försvar.
189

 

                                                                                                                                                         

samlingsbegrepp för att beskriva olika rättigheter, bland annat rätten att höras. Dessutom har olika 

språkversioner av domar i vissa fall hänvisat till en rätt att bli hörd medan en annan språkversion istället hänvisat 

till rätten till försvar. Craig, 2006, s. 361; Reichel, 2006, s. 389-390 
183

 Bernitz m.fl., 2008, s. 251; Reichel, 2006, s. 336. Se mål 85/76 Hoffmann-La Roche  
184 Rätten ska vägas mot intresset att ej ge ut sekretessbelagd information, enligt vad som föreskrivs i art. 339 

FEUF, Reichel, 2006, s. 416 ff. I mål 32/62 Alvis kom EU-domstolen fram till att rätten att höras är en allmän 

förvaltningsrättslig princip i medlemsstaterna. I mål 17/74 Transocean Marine Paint fastställdes rätten att höras 

som en allmän förvaltningsrättslig princip i EU som ska beaktas trots att den inte finns i sekundärrätten. I mål 

42/59 och 49/59 SNUPAT antydde domstolen att det var en grundläggande rättighet att ge parter rätt att yttra sig 

om omständigheter och dokument som låg till grund för ett beslut. Se Craig, 2006, s. 361; Reichel, 2006, s. . 

281-282, 392-393, 398; Groussot, 2006, s. 216-218. 
185

 Se mål T-180/96 och T-181/96 Mediocurso mot komissionen  
186 Reichel, 2006, s. 414. Se mål T-260/94 Air Inter 
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 Bernitz m.fl., 2008, s. 250-251; Milecka, 2011, s. 47 
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 Angående tredje mäns rätt att höras så påpekar han att det i denna fråga även finns skillnader i de olika 

språkversionerna. Rabinovici, Itai. The right to be heard in the charter of fundamental rights of the European 

Union, European public law, vol. 18, nr. 1, 2012, s. 149-159. Craig påpekar även att det enskilda fallet påverkar 

tillämpningen av principen. Se Craig, 2006, s. 362-363 
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 KOM (2003) 625 slutlig, s. 2. Se bl.a. direktiv 2003/4/EG om allmänhetens tillgång till miljöinformation, 

direktiv 2003/35/EG om åtgärder för allmänhetens deltagande i utarbetandet av vissa planer och program 

avseende miljön. Även Sverige har ratificerat Århuskonventionen (2005).  För den som är intresserad av 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/oj/2003/l_041/l_04120030214sv00260032.pdf
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Rättigheterna som tillkommit enskilda i konventionen ger i princip samma rättigheter för alla 

personer, alltså ej endast de som är parter i ärendet. Århuskonventionens art. 6 föreskriver 

bland annat att allmänheten på ett tidigt stadium ska beredas tillfälle att deltaga i 

beslutsprocessen och ges rimliga tidsfrister för att kunna deltaga på ett meningsfullt sätt. Att 

deltaga i beslutsprocessen innebär att alla som önskar ska ges möjlighet att lämna alla 

synpunkter, upplysningar, åsikter och analyser som anses vara relevanta för det enskilda 

ärendet och myndigheten är förpliktad att ta vederbörlig hänsyn till vad som framkommit vid 

sådana framställningar.
190

 Rätten att höras i miljöärenden är alltså en relativt vidsträckt 

rättighet som även ger allmänheten rätt att yttra sig under beslutsförfarandet. De delar av 

allmänheten som har ett tillräckligt intresse eller som kräver att en rättighet kränks får även 

föra talan i domstol över beslutet. 

15.1 Rätten att bli hörd i direktivet 

Art. 12.3 i direktivet föreskriver att vid misstanke om att en miljöskada föreligger så ska 

myndigheten ge den berörda verksamhetsutövaren tillfälle att lämna egna synpunkter över 

begäran om åtgärder och åtföljande observationer som inhämtats. Enligt art. 7.4 ska 

myndigheten uppmana de personer som avses i art. 12.1 och i synnerhet de personer som äger 

marken där hjälpåtgärder ska vidtas att lämna synpunkter som ska beaktas av myndigheten. 

Personer som omfattas av art. 12.1 är fysiska eller juridiska personer (a) som berörs eller kan 

antas bli berörda av en miljöskada, (b) som har ett tillräckligt intresse i miljöbeslut som rör 

skadan eller (c) som hävdar att en rättighet kränkts, när detta utgör en förutsättning enligt en 

medlemsstats förvaltningsrättsliga lagstiftning. Direktivet överlåter på medlemsstaterna att 

avgöra vad som anses vara ett tillräckligt intresse och att en rättighet kränkts. Dock anges i 

samma artikel att icke-statliga organisationer som främjar skyddet av miljön och uppfyller 

alla krav i den nationella lagstiftningen ska anses ha ett tillräckligt intresse och rättigheter 

som kan kränkas. Kretsen som anges i art 12.1 ska även ha rätt att få myndighetens beslut, 

handlingar och underlåtelse att handla prövade i processrättsligt och materiellt hänseende i 

domstol (art. 13.1).
191

 Innan en myndighet fattar beslut om åtgärder enligt direktivet ska alltså 

alla som är berörda, eller har ett intresse i av beslutet, få tillfälle att yttra sig. Detta medför att 
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miljöbeslutsprocesser i ljuset av internationell rätt – Del 1, JT, nr. 1, 1999/00, s. 3 
190

 KOM (2003) 625 slutlig, s. 15-16. Se KOM (2003) 625 slutlig, s. 17 för de beslut som omfattas av art. 6 i 

konventionen 
191

 Darpö, Jan, Rätten till en god miljö – Betraktelser kring rättspraxis om enskildas och föreningars möjligheter 

att komma till tals inom miljörätten, Ur Fastighetsrättsliga studier till minnet av Sten Hillert, Uppsala: Iustus, 

2002, s. 112 
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direktivet i princip likställer berörda enskilda och miljöorganisationer med parterna i ärendet, 

som inte endast ska ges likvärdiga möjligheter att delta i beslutsprocessen, utan även ges 

talerätt.  Art 12.5 anger att vid överhängande hot om skada så behöver inte myndigheterna 

tillämpa bestämmelserna i art. 12.1-4.  

15.2   Implementeringen i den svenska rätten 

Till skillnad från EU:s miljörätt så finns det inom svensk miljörätt en tydlig skillnad mellan 

att deltaga i beslutsprocessen i första instans och att inneha talerätt. Den föregående rätten 

tillerkänns i regel en vidare krets än den senare, som normalt endast tillkommer sakägare.
192

  

Av denna anledning kommer parters respektive allmänhetens rätt att höras behandlas separat.   

15.2.1 Parters rätt att höras  

Parters rätt att höras enligt direktivet ansågs tillgodoses genom FL:s regler om 

kommunikation i förvaltningsärenden, varpå direktivet ej föranledde några 

lagstiftningsåtgärder i denna del. I förarbetena konstaterades att rätten att höras delvis 

tillgodoses i FL 17 §§ om kommunikation som ger sökande, klagande och annan part tillfälle 

att yttra sig över materialet innan ett beslut fattas. Enligt förarbetena gäller denna rättighet för 

det traditionella partsbegreppet, det vill säga sakägare.
193

  Regeringen ansåg därför att 

fastighetsägare och de som rapporterat in en miljöskada till myndigheten, får sin rätt att höras 

tillgodosedd genom FL 17 §§.
194

 I utredningen till direktivet konstaterades att en 

verksamhetsutövare varken är sökande eller klagande, men troligen kan anses utgöra annan 

part liknande en sökande eller klagande, men det avgörs då i det enskilda ärendet om 

verksamhetsutövaren ska höras och ta del av ärendets handlingar enligt FL 17 §. Myndigheten 

är ej heller skyldig att ex officio undersöka vilka eventuella tredje män som förekommer i ett 

ärende utan det ankommer då på den enskilde att påtala sina rättigheter inför myndigheten.
195

 

Verksamhetsutövarens möjligheter att yttra sig kom istället att regleras i förordning 

(2007:667) om allvarliga miljöskador (se nedan).   

15.2.2 Allmänhetens och miljöorganisationers rätt att höras 

Därutöver ställer direktivet krav på att alla som ett beslut angår, inte endast berörda parter och 

verksamhetsutövaren, ska ha rätt att höras, vilket ej täcks av FL 17 § eftersom de personer 

                                                 

192
 Ebbesson, Del 1, 1999/00, s. 9. Sakägarbegreppet har ingen enhetlig definition inom miljörätten, men oftast 

avses de som beslutet angår. Michanek och Zetterberg, 2008, s. 365-366. Se vidare Darpö, rätten till en god 

miljö, 2002, s. 105-108 angående sakägarbegreppet inom miljörätten.  
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 SOU 2006:39, s. 175-176 



44 

 

som anges i art. 12.1 b enligt svensk rätt ej utgör parter. Även inom svensk miljörätt saknades 

en uttrycklig bestämmelse för allmänheten och miljöorganisationer att yttra sig och föra talan 

i tillsynsärenden. I förarbetena ansågs det lämpligast att direktivets bestämmelse om 

sakägares och miljöorganisationers rätt att yttra sig borde införas på förordningsnivå.
196

 Detta 

införlivades sedermera i förordning om allvarliga miljöskador där 18 § fastställer att innan 

tillsynsmyndigheten beslutar om ett föreläggande enligt MB 10 kap 14 § om allvarliga 

miljöskador ska samråda med den som är ansvarig för avhjälpandet (punkt 1), ge ägare och 

innehavare med särskild rätt till berörd fastighet, kända borgenärer och kommunala och 

statliga myndigheter med väsentliga intressen i frågan tillfälle att yttra sig inom viss tid (punkt 

2) och att myndigheten genom kungörelse i ortstidning eller på annat lämpligt sätt ska ge 

berörd allmänhet och de ideella föreningar som anges i MB 16 kap. 13 § tillfälle att yttra sig 

inom viss tid (punkt 3).  

Miljöorganisationers talerätt över tillsynsbeslut föranledde istället lagstiftningsåtgärder som 

infogades i MB 16 kap. 13 § där miljöorganisationer fick talerätt även vid myndighetens 

tillsynsbeslut under 10 kap. om verksamheter som orsakar miljöskador.
197

 Redan vid 

upprättandet av MB föreslog miljöbalksutredningen att föreningar borde ha rätt att överklaga 

tillsynsbeslut, men regeringen var av en annan åsikt med motiveringen att det eventuellt inte 

ens finns ett beslut som kunde överklagas i ärendet.
198

I Miljöansvarsutredningen hävdades 

istället motsatsen till regeringens tidigare argument till MB, det vill säga att tillsynsärenden i 

princip alltid utmynnar i ett beslut av något slag som kan överklagas.
199

 De ändringar vid 

tillsynsärenden som miljöansvarsdirektivet gav upphov till innebar alltså en tydlig inverkan på 

den svenska miljöprocessen. Implementeringsåtgärderna i den svenska rätten bör i denna del 

anses införlivat direktivet på ett godtagbart sätt.  

15.3 Tillämpningen i den svenska rätten  

15.3.1 Parters rätt att höras 

Parters rätt att höras kan i svensk rätt sägas motsvara FL 17 § som föreskriver regler för 

kommunikation vid myndighetsutövning mot någon enskild. Stadgandet innebär att 
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 Darpö, 2002, s. 108. Se prop. 1997/98:45Miljöbalk, s. 483 
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 Då myndigheten förhåller sig passiv är det emellertid inte möjligt att överklaga då det ej finns något beslut. 

Enligt direktivets art. 13 ska även myndighetens underlåtenhet att handla kunna prövas i domstol. SOU 2006:39, 

s. 183-184 
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myndigheten ej får avgöra ett ärende utan att parterna i ärendet underrättats om uppgifter som 

tillförts ärendet genom någon annan och ges tillfälle att yttra sig över uppgifterna. 

Kommunikationsskyldigheten innebär även att myndigheten aktivt ska kommunicera med 

parterna och själva klargöra vilka som är berättigade till kommunikation. Dock menar 

Hellners och Malmqvist att myndigheten ej är skyldig att behandla andra än sökande och 

klagande som part, om det ej är uppenbart att det finns andra berättigade.
200

 Kravet på 

kommunikation behöver bara tillämpas inför slutliga beslut.
201

 Enligt FL 17 § får 

kommunikationsskyldigheten frångås då det är uppenbart obehövligt, till exempel vid 

bagatellartade uppgifter eller då avgörandet ej går någon part emot, om det kan antas bli 

avsevärt svårare att genomföra beslutet eller om avgörandet ej kan uppskjutas, till exempel 

om det vid brådskande ingripanden saknas tid att kommunicera uppgifter till enskilda 

parter.
202

 Till skillnad från hur principen uppfattas inom EU, som ej föreskriver liknande 

begränsningar som FL, så uppfattar jag den svenska regleringen som mer restriktivt hållen. 

Vidare framstår stadgandet som i första hand en skyldighet för myndigheten och inte som en i 

sig utkrävbar rättighet för enskilda, likt hur principen tillämpas inom EU-rätten.   

15.3.2 Allmänhetens och miljöorganisationers rätt att höras  

Enligt direktivet ska myndigheten uppmana de personer som anges i 12.1 att lämna 

synpunkter. Min egna tolkning är att direktivet avser att myndigheten på ett aktivt sätt ska ge 

dessa personer tillfälle att höras, likt vad som krävs för parter enligt FL 17 §(se 15.3.1). Det 

kan ifrågasättas om kungörelse i ortstidning kan antas ge likvärdig effekt som om 

myndigheten aktivt kommunicerar med denna krets. Dock är det inte vidare sannolikt att detta 

är avsikten med bestämmelsen, eftersom det skulle ställa orimligt höga krav på myndigheten. 

Däremot kan man tänka sig att det skulle vara möjligt för myndigheten att kommunicera med 

de personer som till myndigheten påtalar att de har ett intresse i ärendet, även om de ej är 

direkt berörda av beslutet. Implementeringen av direktivet ledde inte till att sakägarbegreppet 

utvidgades vid tillsynsbeslut att även inkludera de som ej är parter i ärendet.
203

 En sådan 
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 Hellners och Malmqvist, 2010, s. 183, 185, 197-198, 200; Strömberg, Håkan och Lundell, Bengt, Allmän 

förvaltningsrätt, 23:e uppl., Malmö: Liber, 2006, s. 113-115 
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 Hellner och Malmqvist, 2010, s. 192-193 Enligt Hellners och Malmqvist kan myndigheterna även ha en sådan 

skyldighet vid interimistiska och preliminära beslut, men det avgörs då av myndigheten själv och är ej tvingande 

enligt FL. Se Hellner och Malmqvist, 2010, s. 197.  
202

 Hellners och Malmqvist, 2010, s. 209, 211-212; Strömberg, 2011, s. 117 
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 Inte heller verksamhetsutövaren garanteras ställning som part enligt svensk rätt vilket medför att myndigheten 

ej är skyldig att kommunicera det utredningsmaterial och de synpunkter som tillförs ärendet (dock är de skyldiga 

att samråda med den som ansvarar för avhjälpandet). 
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reglering skulle eventuellt vara att föredra ur den enskildes perspektiv, även om det kan 

befaras ålägga myndigheten alltför höga krav avseende kommunikationens räckvidd.    

Angående miljöorganisationers rätt att höras och klaga på beslut så anger direktivet att 

medlemsstaternas nationella lagstiftning ska tillämpas för att fastställa vilka 

miljöorganisationer som ska ha rätt att yttra sig över beslut enligt direktivet. De ska alltså ges 

rätt att höras och föra talan om de enligt de svenska reglerna är att anse som en 

miljöorganisation. I svensk rätt regleras detta i MB 16 kap. 13 §. Att direktivet överlåtit på 

medlemsstaterna att besluta om detta innebar att de svenska kriterierna för att anses utgöra en 

miljöorganisation ej kom att ändras. I sin dåvarande form, efter direktivets implementering, 

angav MB 16 kap. 13 § att miljöorganisationer som funnits längre än tre år och med minst 

2 000 medlemmar skulle ha rätt att överklaga beslut som bland annat rörde tillsynen. 

Dessutom ställdes krav på att miljöorganisationen skulle vara ideell och ha stadgar och 

styrelse, vara öppen för medlemskap för allmänheten och att medlemmarna i organisationen 

gavs inflytande över verksamheten. Med miljöorganisation förstås föreningar vars ändamål är 

att ta till vara natur- eller miljöskyddsintressen och om detta inte är tydligt fastställt så 

ankommer det på föreningen att visa att den har talerätt enligt MB.
204

 Frågan är då om dessa 

kriterier som ställdes på miljöorganisationer var att anse som förenliga med direktivets mål 

och syften? 

Preambel 25 ger en indikation om varför EU valt en så pass utvidgad personkrets som ges rätt 

att höras. Där anges att personer som berörs eller kan antas bli berörda av en miljöskada ska 

ha rätt att begära att myndigheten vidtar åtgärder. Miljöskyddets diffusa karaktär kan leda till 

att enskilda inte alltid tillvaratar sina intressen och därför bör icke-statliga miljöorganisationer 

även ges möjlighet att bidra till att direktivet genomförs på ett effektivt sätt.  

Miljöorganisationer ska alltså här förstås som att de, vid sidan av myndigheten, företräder det 

allmännas intressen.
205

 Stadgandet anser jag ger uttryck för en tanke om att 

miljöorganisationer har en viktig roll i att bidra till att tillvarata såväl enskildas som 

allmänhetens intressen(vilka sannerligen ofta sammanfaller med varandra). Därav bör det 

direktivets bestämmelse syfta till att miljöorganisationer i så stor utsträckning som möjligt ges 

tillfälle att deltaga i beslutsprocessen, såväl på lokal som regional nivå. Enligt Darpö ska 

miljöansvarsdirektivet ses som ett tydligt ställningstagande från EU att ställa krav på 
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allmänhetens deltagande, information och möjligheten till domstolsprövning i miljöärenden. 

Enligt honom är det utifrån dessa krav som den svenska regleringen måste tolkas.
206

 Att det 

då i svensk rätt ställdes krav på att miljöorganisationen måste ha minst 2 000 medlemmar 

anser jag, likt Darpö, i hög grad uteslöt miljöorganisationernas deltagande och klagorätt, 

eftersom i princip ingen miljöorganisation i Sverige uppfyller detta krav.
207

 Enligt Ebbesson 

var kravet om 2000 medlemmar ett godtyckligt val som tydligt ämnade att begränsa talerätten 

för denna grupp.
208

En anledning till kravet kan vara att man önskat förhindra långdragna 

processer, om en alltför vid krets tillåts att deltaga och överklaga beslut. Detta kan ej anses 

vara förenligt med direktivets syfte som i motsats framhåller relevansen av att enskilda ska 

kunna tillvarata sina intressen (preambel 24). Även kravet på att miljöorganisationen ska ha 

funnits i tre år och kravet på att det ska vara en ideell förening
209

 (direktivet talar endast om 

icke-statliga organisationer) bör ses som en begränsning av EU-direktivets syfte och 

möjligheterna till ett effektivt genomslag.
210

  

Tolkat utifrån direktivets preambel så innebär detta även att allmänhetens intressen inte kan 

tillvaratas och blir svåra att tillgodose i den svenska rätten eftersom miljöorganisationer ofta 

verkar som en förlängd arm för att skydda allmänhetens och enskildas intressen. I synnerhet 

uteslöt den svenska bestämmelsen lokala miljöorganisationer som kanske är de som i stor 

utsträckning kan tänkas företräda enskilda personers intressen. Detta är av synnerligen stor 

relevans i svensk rätt eftersom svensk lag generellt inte heller tillåter den övriga allmänheten 

att klaga på myndighetens beslut i miljöärenden, eftersom de enligt svensk rätt inte utgör 

sakägare.
211

  

Miljöorganisationers talerätt ändrades 2010, alltså långt efter att direktivet implementerades. 

Detta innebär att det rättsläge som förekom vid direktivets införlivande inte är gällande rätt 
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idag. Det är ändå intressant att konstatera att Lagrådet redan vid direktivets införlivande 

påpekade att de svenska reglerna om talerätt eventuellt inte var förenliga med varken 

direktivet eller Århuskonventionen, men att detta inte föranledda några lagstiftningsåtgärder. I 

MB 16 kap. 13 § står numera att utöver ideella föreningar så kan även andra juridiska 

personer överklaga beslut om bland annat tillsyn. Vidare krävs endast att föreningen har minst 

100 medlemmar, eller att de på annat sätt visar att de har allmänhetens stöd. Likt tidigare så 

gäller fortfarande att föreningens huvudsakliga ändamål är att tillvarata naturskydds- eller 

miljöskyddsintressen, att de ej är vinstdrivande och att organisationen ska ha varit verksam i 

Sverige minst tre år. Den nya lydelsen i MB 16 kap. 13 § trädde i kraft den 1 september 2010 

med anledning av ett förhandsavgörande från EU-domstolen.
212

. Regeringen beslutade även 

att frångå vad som annars utgör en normal lagstiftningsprocess, och istället tillämpa den nya 

lydelsen innan den trätt ikraft, utan övergångsbestämmelser och att tillämpa den nya regeln 

även på beslut och domar som meddelats före lagändringen med hänvisning till att den 

nationella regeln tydligt stod i strid med EU-rätten.
213

 Även om detta inte var ett direkt led av 

miljöansvarsdirektivets införlivande i den svenska rätten så är det ett tydligt exempel på EU-

rättens företräde och påverkan på den svenska förvaltningsprocessen.  

16. Motiveringsskyldigheten i EU-rätten 

Motiveringsskyldigheten återfinns i art. 41.2.c i rättighetsstadgan som en del av rätten till god 

förvaltning.
214

  Motiveringsskyldigheten är en viktig förvaltningsrättslig princip för att 

försäkra transparens i beslutsfattandet genom att ställa krav på institutionerna att redovisa sina 

ställningstaganden och samtidigt en rätt för enskilda att få reda på anledningen till beslutet.
215

 

Principen är därför viktig både ur ett allmänt rättssäkerhetsperspektiv samt som en individuell 

rättighet. I motiveringen ska framgå hur lagstiftningen tillämpats och tolkats. Enligt praxis ska 
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motiveringen redogöra för den rättsliga grunden för varje åtgärd i ett beslut, den insamlade 

informationen i ärendet och vara kopplad till det individuella ärendet.
216

  

EU-domstolen använder ofta kravspecifikationen som framgår av fallet Frankrike mot 

kommissionen
217

 där domstolen fastslog tre faktorer som bestämmer hur motiveringen ska 

utformas: typ av rättsakt, skälens karaktär samt parterna i ärendet.  Motiveringen är ofta av 

stört betydelse då myndigheten har att fatta skönmässiga beslut och då torde det ställas högre 

krav på motiveringen.
218

 På nationell nivå begränsas motiveringsskyldigheten till att endast 

omfatta individuella och överklagbara beslut.
219

 Den nationella myndighetens skyldighet att 

redovisa skälen till beslutet är av särskild vikt vid ärenden som handlar om att försäkra ett 

effektivt skydd av unionens grundläggande rättigheter. Skälen till beslutet ska antingen 

bifogas i beslutet eller anges vid ett senare tillfälle, på begäran av den berörda.
220

  

Det är generellt parten som beslutet riktar sig till som har rätt att kräva en motivering.
221

 Även 

de som ej är parter kan ha rätt att kräva en motivering då de har ett berättigat intresse av 

beslutet.
222

 Kriterierna för att motiveringsskyldigheten ska anses uppfylld är till stor del 

beroende av omständigheterna i det enskilda fallet och den sekundärrättsliga regleringen.
223

      

16.1 Motiveringsskyldigheten i direktivet 

Motiveringsskyldigheten förekommer som två skilda bestämmelser i direktivet, den första 

anger en motiveringsskyldighet vid beslut om förebyggande och avhjälpande, medan den 

andra anger en motiveringsskyldighet mot de personer som begär att myndigheten vidtar 

åtgärder.  

Art. 11.4 i direktivet fastställer att de myndigheter som fattar beslut enligt direktivet, som 

innebär förebyggande åtgärder eller hjälpåtgärder, ska innehålla en noggrann redovisning av 

grunderna för beslutet. I samma artikel föreskrivs även att verksamhetsutövaren snarast ska 

underrättas om ett sådant beslut. Här kan man ges intrycket att motiveringen ska tillfogas 

beslutet, som snarast ska delges den som beslutet riktas till. Enligt vad som framhållits om 

                                                 

216
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222 Reichel, 2006, s. 431. Se mål T-95/94 Sytraval, C-269/90 TU MUnchen och 185/83 Rijksuniversiteit te 

Groningen. Dock kan det finnas begränsningar för tredje män till skillnad mot vad som gäller för en part i 

ärendet. Se Reichel, 2006, s.431 ff; mål 294/81 Control data Belgium mot kommissionen.  
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 Bernitz m.fl. 2008, s. 251-253 



50 

 

motiveringsskyldigheten som en allmän förvaltningsrättslig princip så verkar det mer 

sannolikt att det endast är beslutet som ska delges parten snarast möjligt, men att 

motiveringen kan tillhandahållas vid ett senare tillfälle. Ett förhandsavgörande ger vidare 

belägg för denna tolkning. I mål C-478/08 och C-479/08 uttalade EU-domstolen att då 

situationen är så pass allvarlig att myndigheten omedelbart måste ingripa, senare till 

verksamhetsutövarna som ålagts att vidta åtgärder ska ange skälen till valet och i vissa fall till 

varför en noggrann prövning ej är nödvändig eller ej kunnat genomföras, vilket noggrant ska 

redovisas i beslutet.
224

 Att art. 11.4 endast ställer krav på beslutsmotivering vid förebyggande 

åtgärder och hjälpåtgärder innebär att beslut att ej vidta sådana åtgärder enligt ej behöver 

motiveras. Ett sådant beslut kan sannolikt vara betungande för andra enskilda, som då ej har 

rätt att begära en motivering enligt direktivet.
225

 I tillsynsärenden som gäller miljön är det inte 

osannolikt att ett beslut att ej vidta åtgärder berör andra personer som ej är parter i ärendet, 

som kan ha ett intresse av att få beslutet motiverat, till exempel om de önskar överklaga 

(vilket de har rätt till enligt art. 13.1).  Enligt EU:s allmänna motiveringsskyldighet verkar det 

däremot som att alla individuella och överklagbara beslut ska motiveras och enskilda som har 

ett berättigat intresse av beslutet ska kunna begära en motivering.    

Enligt art. 12.4 ska de fysiska eller juridiska personer som anges i art. 12.1 och som begärt att 

myndigheten vidtar åtgärder snarast möjligt, i enlighet med nationella bestämmelser, 

informeras om myndighetens beslut att antingen tillmötesgå eller avslå en begäran om 

åtgärder och myndigheten ska även ange skälen för detta. Enligt art. 12.5 så kan myndigheten 

besluta att ej tillämpa art. 12.4 vid överhängande hot om skada.   

16.2 Implementeringen i den svenska rätten 

Enligt förarbetena ansågs de svenska reglerna leva upp till direktivets krav på myndigheten att 

motivera beslut, där man endast hänvisade till det förvaltningsrättsliga regelverk som finns att 

tillgå i FL.
226

 Direktivet föranledde således ej några lagstiftningsåtgärder i detta hänseende.     

16.3 Tillämpningen i den svenska rätten 

I svensk rätt föreskriver FL 20 § en skyldighet för myndigheterna att motivera slutliga beslut 

som utgör myndighetsutövning mot en enskild. Enligt paragrafen ska motiveringen innehålla 
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 Mål C-478/08 och C-479/08 Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia 

225
 Detta är även fallet i svensk rätt där Naturvårdsverket konstaterat att en sakägare kan ha ett intresse i en 

myndighets ställningstagande att inte vidta någon tillsynsåtgärd. I sådana fall är det lämpligt att myndigheten 

fattar ett beslut om att ej vidta åtgärder. Dock är detta inget krav och det anges ej huruvida beslutet även ska 

motiveras. Se NVV Handbok 2001:4, s. 127 
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de skäl som har bestämt utgången. Det är de viktigaste, mest avgörande och kritiska skälen 

till beslutet som ska redovisas. Hur utförlig beskrivningen ska vara beror på det enskilda 

fallet.
227

 Att paragrafen endast tillämpas vid slutliga beslut innebär att beslut som uppkommer 

vid beredningen av ett ärende inte behöver motiveras. Syftet med motiveringsskyldigheten är 

att säkerställa att ärenden handläggs sakligt, omsorgsfullt och enhetligt. Dessutom verkar 

regeln för att underlätta för enskilda och högre instanser att förstå och kontrollera ett beslut 

och ta ställning till om de önskar att överklaga beslutet.
228

 Till skillnad från hur 

motiveringsskyldigheten är utformad i EU-rätten så anger FL 20 § flera undantag från regeln 

om beslutsmotivering. Beslutsmotiveringen kan utelämnas bland annat om det rör sig om ett 

gynnande beslut som inte är betungande för någon part, om det är uppenbart obehövligt att 

ange en motivering, om det gäller ett rutin- eller bagatellartat ärende eller om ärendet är av 

brådskande art. Enligt FL 20 § så bör myndigheten, då de tillämpat någon av 

undantagsreglerna, på begäran av en part upplysa denne om skälen i efterhand, om det är 

möjligt. Regeln om att upplysa part i efterhand är enligt sin utformning ej absolut 

tvingande.
229

 Till skillnad från hur motiveringsskyldigheten tillämpas inom EU-rätten så 

verkar svensk rätt vara mer restriktivt hållen i denna del, tack vare flertalet undantagsregler.   

I direktivet preciseras ej vilken typ av beslut som ska fattas, vilket i svensk rätt är avgörande 

för om motiveringsskyldigheten i FL, som enbart gäller vid myndighetsutövning och vid 

slutliga beslut, blir tillämplig. Att direktivet ej anger huruvida det avser slutliga beslut eller 

om det även avser beslut under ärendets gång är förståeligt eftersom, som framhållits, så finns 

det i EU-rätten inte denna åtskillnad mellan olika beslut, utan i princip alla beslut ska 

motiveras. Enligt egen mening så skulle det för svensk rätt vara behövligt att precisera vilket 

beslut som avses, alternativt att i miljölagstiftningen ange att alla beslut som fattas enligt 

direktivet ska motiveras. Det rådande rättsläget kan befaras leda till osäkerhet i denna fråga.   

Direktivets åläggande för myndigheten att motivera beslut i art. 11.4 motsvaras till stor del av 

regleringen som återfinns i FL 20 § om motivering av beslut. Dock innebär direktivet en 

skyldighet för myndigheterna att motivera samtliga beslut som innebär förebyggande eller 

hjälpåtgärder, medan motiveringsskyldigheten i FL endast behöver tillämpas vid slutliga 
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 Några allmänna förhållningsregler är att myndigheten ska ange vilka rättsregler som beslutet grundar sig på 

(se t.ex. JO 1998/99, s. 389), anpassa beslutet till vad som sedan tidigare kommunicerats med parten och att 

motivera de beslut eller delar av beslut som grundar sig på myndighetens skönsmässiga befogenheter Hellners 
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beslut (dvs. då myndigheten avgör ett ärende). Begränsningen som finns i FL saknar 

motsvarighet i direktivet. Som tidigare nämnts så finns inget krav på myndigheten att tillämpa 

FL 20 om det inte rör sig om ett slutligt beslut. Alltså kan svenska myndigheter frångå 

motiveringsskyldigheten vid till exempel interimistiska beslut eller beredningsbeslut, som 

sannolikt förekommer i mer eller mindre utsträckning i miljöärenden. Enligt Hellners och 

Malmqvist kan det i vissa fall vara motiverat att även underrätta om beslut som tas under 

förfarandet, t.ex. vid interimistiska beslut om förelägganden, men ett sådant lagstöd saknas.
230

 

Vidare påpekar de att ärenden som initieras av myndigheten om t.ex. ett föreläggande mot en 

enskild i regel ska motiveras. Då enskilda utför en lagstadgad skyldighet är det emellertid inte 

säkert att kravet på motivering måste tillämpas men enligt Hellners och Malmqvist så är det 

endast om det är uppenbart obehövligt att ange skälen som en myndighet kan avstå från 

detta.
231

 Det verkar alltså sannolikt att även beslut om förelägganden under ärendets gång bör 

motiveras, men här saknas ett tydligt lagstöd vilket kan få negativa konsekvenser för enskilda 

och inte är att anse som ett helt lyckat genomförande av motiveringsskyldigheten i art. 11.4. 

Angående motiveringsskyldigheten i art. 12.4 som gäller då fysiska eller juridiska personer 

påtalar en miljöskada för myndigheten så är det inte i tydligt huruvida detta föranleder 

myndigheten att initiera ett ärende. Enligt Nilsson så måste myndigheten, vid begäran om 

åtgärder, inleda ett ärende som sedan ska utmynna i ett beslut (vilket utgör 

myndighetsutövning mot den enskilde). Detta anges ej i lagen, men har fastslagit i praxis.
232

 

Dock saknas det rättsmedel att förmå myndigheten att fatta ett beslut, om de skulle vägra 

alternativt förhålla sig passiva inför en sådan begäran.
233

 I direktivets förberedande dokument 

påtalade kommissionen att det är viktigt att se till att myndighetens åtgärder eller brist på 

åtgärder ska kunna granskas för att kontrollera att direktivets bestämmelser efterlevs.
234

 Brist 

på sådana rättsmedel i den svenska rätten kan då potentiellt begränsa rättigheten i 12.4 till 

nackdel för den enskilde. Som tidigare nämnts så är medlemsstaterna skyldiga att ställa till 

förfogande rättsmedel för att ge unionsrätten genomslag. I Sverige finns möjligheten att 

påkalla brister i handläggningen till JO, som kan granska ärendet och avge ett yttrande i 

frågan. Däremot innebär inte detta nödvändigtvis att beslutet i sig kommer att omprövas eller 

upphävas, varpå den enskilde kan komma i kläm i en sådan situation.  

                                                 

230
 Hellners och Malmqvist, 2010, s. 253 

231
 Hellners och Malmqvist, 2010, s. 243-244, 246-248 

232
 Se t.ex. MÖD 2003:19 

233
 I praktiken brukar myndigheten ej vägra att fatta ett beslut. En sådan vägran kan bli föremål för granskning av 

JO. Nilsson, 2011, s. 157  
234

 KOM (2002) 17 final, s. 24 



53 

 

Det är inte heller säkert att ett sådant beslut som avses i art. 12.4 om tillmötesgående av en 

begäran att vidta åtgärder utgör ett slutligt beslut, som då enligt undantagen i FL ej måste 

motiveras, vilket är en annan potentiell begränsning av art. 12.4. En begäran av detta slag är 

ju ett sätt att förmå myndigheten att agera ex officio mot en verksamhetsutövare där beslutet 

då eventuellt endast utgör ett av flera beslut som ska fattas i ärendet, ett berednings- eller 

interimistiskt beslut (ett avslag på en begäran bör däremot utgöra ett slutligt beslut eftersom 

myndigheten då skiljer sig från ”ärendet”). Ett beslut att tillmötesgå en sådan begäran som 

anges i art. 12.4 (som är ett gynnande beslut för den sökande) behöver enligt FL 20 § ej 

motiveras då det utgör ett gynnande beslut, vilket inte är förenligt med direktivet.
235

   

 

Art. 12.5 anger att motiveringsskyldigheten i 12.4 kan frångås vid överhängande hot om 

skada, men som enligt praxis ska delges vid ett senare tillfälle. Undantagsregeln i FL 20§ 

motsvarar art. 12.5 i direktivet. Ett undantag vid överhängande hot om skada ges däremot ej 

för art. 11.4. Myndighetens skyldighet att underrätta verksamhetsutövaren om beslutet har 

reglerats i 19 § i förordningen om allvarliga miljöskador. Där anges att ett föreläggande enligt 

MB 10 kap. 14§ skall snarast möjligt delges den som är ansvarig för avhjälpandet, ägare och 

innehavare av särskild rätt till berörda fastigheter samt kända borgenärer med panträtt i 

berörda fastigheter. Paragrafen berör ej om motiveringen måste tillfogas beslutet och delges 

snarast möjligt. Inte heller direktivet är tydligt i detta avseende men som tidigare framhållits 

så anger praxis och den allmänna rättsprincipen att motiveringen kan lämnas vid ett senare 

tillfälle. Motiveringen är alltså tvingande även vid brådskande ingripanden, men kan delges 

verksamhetsutövaren vid ett senare tillfälle. Då 19 § i förordningen inte berör motiveringen 

till beslutet så blir istället FL 20 § tillämplig. Som tidigare nämnts så bör myndigheten, då de 

tillämpat någon av undantagsreglerna, på begäran av en part upplysa denne om skälen i 

efterhand, om det är möjligt. Bestämmelsen motsvarar delvis vad som uttalats i ovan nämnda 

förhandsavgörande, men att regeln i FL är utformad som en bör-regel kan medföra att 

motiveringsskyldigheten vid brådskande ingripanden inskränks. Myndigheten måste då, enligt 

principen om företräde, tillämpa FL 20 § på ett sätt som inte strider mot direktivet eller EU:s 

allmänna rättsprinciper. Jag konstaterar att de svenska reglerna i viss mån kan verka 

hämmande på direktivets krav om motivering, där myndigheten,genom diverse 

undantagsregler kan göra inskränkningar i rättigheten. Dock är även myndigheten skyldig att 
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tolka den svenska rätten på ett sätt som ger EU-rätten genomslag, varpå regleringen i FL 20 § 

vid behov bör utvidgas för att tillgodose kraven i direktivet.   

 

Utöver dessa skillnader mellan direktivet och svensk rätt så kan det återigen konstateras att de 

olika undantagsreglerna i FL 20 § överlag inte verkar vara förenliga med den allmänna 

motiveringsskyldigheten i EU-rätten. Som tidigare nämnts så är medlemsstaterna bundna av 

motiveringsskyldigheten som en allmän rättsprincip vad avser individuella och överklagbara 

beslut. FL 20 § tillämpas som sagt vid sådana beslut, men de olika undantagsreglerna saknar 

motsvarighet i EU-rätten vilket generellt kan skapa problem för myndigheterna vid 

tillämpningen av EU-rättsliga ärenden. Min åsikt är att inskränkningar i 

motiveringsskyldigheten i vissa fall kan vara befogade, bland annat för att inte dra ut på 

handläggningen av brådskande eller bagatellartade ärenden. Dock rimmar detta illa med 

motiveringsskyldigheten i EU-rätten, vilket är negativt både för EU och för de nationella 

myndigheterna. För EU:s del kan det förhindra EU-rättens genomslag och kravet på 

effektivitet och för myndigheternas del så måste de ge EU-rätten företräde framför 

motstridiga nationella rättsregler vilket gör att de ej kan förlita sig helt på gällande svensk rätt 

i detta avseende och i så fall måste tillämpa motiveringsskyldigheten i enlighet med EU-

rätten. Det vore då lämpligare att anpassa FL till EU-rätten och endast vid behov ange 

undantagen i specialförfattningarna (på ett sätt som ej står i strid med EU-rätten).          

17. Proportionalitetsprincipen i EU-rätten 

Proportionalitetsprincipen har karaktären av en övergripande rättsprincip som utgör 

hörnstenen för övriga rättsprinciper.
236

 Som en individuell princip vid förvaltningsärenden så 

har principen utvecklats i praxis där principen ska motverka godtycklig maktutövning och 

försäkra rättssäkerhet då myndigheten har ett skönmässigt utrymme. Enligt principen ska 

myndigheten väga den enskildes intressen mot de åtgärder som ska vidtas och utifrån 

avvägningen välja de åtgärder som är mest lämpliga för att uppnå det avsedda ändamålet. 

Vilken handlingsfrihet som myndigheterna besitter föreskrivs vidare i sekundärrätten.
237

  

17.1  Proportionalitetsprincipen i direktivet  

I direktivet regleras proportionalitetsprincipen genom bilaga II via art. 7.1-2 och 11.2 som 

anger att verksamhetsutövarens fastställande av möjliga åtgärder och myndighetens beslut om 
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åtgärder ska ske i enlighet med bilaga II. Bilagan anger en ram som myndigheten ska tillämpa 

för att väga olika intressen mot varandra, för att fastställa de mest lämpliga åtgärderna för 

avhjälpande av miljöskador. I bilaga II föreskrivs att valet av hjälpalternativ ska bedömas 

utifrån bästa tillgängliga teknik för skador på vatten, skyddade arter eller skyddade naturliga 

livsmiljöer. De kriterier som myndigheten ska grunda sitt beslut på är bland annat kostnaden 

för genomförandet, alternativens effekt på människors hälsa och säkerhet och i vilken 

utsträckning alternativen återställer platsen.
238

  Vidare anger bilaga II att myndigheten får 

besluta att inga ytterligare åtgärder ska vidtas om kostnaderna för åtgärderna som bör vidtas 

inte står i proportion till de miljöfördelar som ska uppnås.239
 Det är tydligt att vid fastställande 

om hjälpåtgärder så har myndigheten ett stort utrymme för skönmässiga bedömningar. 

Riktlinjerna som anges i bilaga II kan då verka för att myndigheten inte missgynnar 

verksamhetsutövaren i alltför stor utsträckning genom att förelägga denne att vidta åtgärder 

som är oproportionerliga i förhållande till det avsedda ändamålet.  

17.2  Implementeringen och tillämpningen i den svenska rätten  

I den svenska rätten har proportionalitetsprincipen på senare år, genom influenser från EU-

rätten, fått ett allt större genomslag som en allmänt förvaltningsrättslig princip i den svenska 

rätten, där utvecklingen skett i praxis. Principen återfinns inte uttryckligen i den allmänna 

förvaltningsrätten.
240

men inom miljörätten kan den sägas komma till uttryck i flera avseenden. 

Inom miljörätten fanns sedan tidigare en bestämmelse i MB 26 kap. 9 § som fastslår att 

tillsynsmyndigheten inte får tillgripa mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det 

enskilda fallet. Utöver detta stadgande så bedömer myndigheten valet av avhjälpande och 

förebyggande åtgärder utifrån en så kallad rimlighetsavvägning som anges i MB 2 kap. 7 § 

som anger att hänsynsreglerna i 2 kap. 2-6 §§ gäller i den utsträckning det inte kan anses 

orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av 

skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.  

Även ansvaret för skadad miljö bedöms genom en skälighetsbedömning som anges i MB 2 

kap. 8§ och föreskriver att avhjälpandet för den skadade miljön ska ske i den omfattning det 

kan anses skäligt enligt 10 kap. Ovan angiva paragrafer kan sägas motsvara 

proportionalitetsprincipen i en miljörättslig kontext då ”proportionalitetsprincipen” i MB 26 

                                                 

238
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kap. 9 § anger en uttrycklig begränsning för myndigheten att förelägga enskilda 

oproportionerliga ingripanden och verkar för att begränsa myndighetens skönmässiga 

befogenheter medan de två andra paragraferna i sin tur anger vilka intressen som myndigheten 

ska beakta vid fastställande av ansvar, där valet av åtgärder som föreläggs en 

verksamhetsutövare inte ska innebära orimliga kostnader för denne.
241

  

Såsom proportionalitetsprincipen tar sig uttryck i direktivet, genom kravet på bästa möjliga 

teknik, så utgjorde detta sedan tidigare en miljörättslig princip i den svenska rätten som även 

regleras i MB 2 kap. 3 §.
242

 De olika intressen som myndigheten ska beakta vid fastställande 

av avhjälpandeåtgärder, som anges i bilaga II, saknade däremot motsvarighet i svensk rätt och 

implementeringsåtgärder blev därför nödvändiga. Miljöansvarsutredningen konstaterade att 

MB 10 kap. 4§ förvisso innehöll allmänna riktlinjer för efterbehandling av miljöskador, men 

dessa behövde kompletteras vilket föreslogs införas på förordningsnivå, på grund av 

bestämmelsernas detaljerade karaktär.
243

 Detta införlivades sedermera i 15 § i förordning om 

allvarliga miljöskador i ordagrann lydelse vilket får anses vara en tillfredställande 

implementering eftersom en direktivkonform reglering ej avviker från direktivet. Vidare anger 

21 § i samma förordning att tillsynsmyndigheten får besluta att inga ytterligare 

avhjälpandeåtgärder behöver vidtas, om kostnaderna för de åtgärder som behövs för att 

återställa miljön till det skick som den skulle ha varit i om skadan inte hade uppstått, eller en 

liknande nivå, inte står i proportion till de miljöfördelar som skulle uppnås. Även detta är i 

princip direkt taget från direktivet. De nya reglerna anser jag införlivats på ett tillfredställande 

sätt där reglerna inte innebär någon betydande inverkan på förvaltningsförfarandet som sådant 

eftersom myndigheten sedan tidigare var förhindrad att utöva sina befogenheter på ett 

oproportionerligt sätt samt att beakta olika intressen vid fastställandet av hjälpåtgärder. 

Däremot innebar de nya bestämmelserna en begränsning av myndighetens skönmässiga 

befogenheter genom att tydliggöra vilka intressen som ska ligga till grund för myndighetens 

bedömning.  

Huruvida den svenska regleringen här ligger i linje med den EU-rätten beror på hur principen 

tillämpas i praktiken och kan tänkas skifta i olika ärenden. Det är tydligt att myndigheterna 

innehar ett visst skön vid valet av vilka intressen som anses väga tyngst, vilket kommer att 

påverka direktivets effektivitet och genomslag. Här handlar det alltså om vilka (eller vems) 
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intressen som kan komma att prioriteras framför andra, där verksamhetsutövarens intressen 

allt som oftast står i konflikt med det allmännas intressen när det gäller miljöfrågor. Eller 

annorlunda uttryckt, äganderätten står ofta i konstrast till individers rätt till en god miljö. 

Äganderätten utgör en grundläggande rättighet både i Sverige och i EU med en ytterst stark 

ställning som endast i synnerliga fall kan inskränkas.
244

 I kontrast till detta står miljöintressen 

som inte alls har en lika stark ställning (så länge det inte inskränker någon annans äganderätt), 

varken i svensk rätt eller i unionsrätten. Både i svensk rätt och i EU-rätten finns stadganden 

som verkar för att främja en god miljö men detta är inte uttryckt som någon utkrävbar 

rättighet för enskilda.
245

 Även i direktivet och i den svenska rätten så ges intrycket av att 

proportionalitetsprincipen främst syftar till att skydda den enskilde verksamhetsutövaren från 

statliga ingripanden. Enligt Nilsson har EU-domstolen ofta intagit en mer extensiv tolkning av 

olika bestämmelser, där rättsaktens syfte ges störst uppmärksamhet. De svenska tolkningarna 

har istället intagit en mer restriktiv hållning mot ingrepp och krav på enskilda, vilket även kan 

påverka hur myndigheten väljer att balansera olika intressen.
246

  

 

Utifrån denna tämligen kortfattade behandling så verkar rätten till en god miljö varken i 

unionsrätten eller i den svenska rätten ges ett lika starkt skydd som en verksamhetsutövares 

äganderätt (och även näringsfriheten) som endast kan inskränkas om det finns högst 

synnerliga skäl. De olika rättigheternas ställning kan då tänkas påverka hur 

intresseavvägningen kommer att tillämpas, där EU-rätten kan tänkas framhålla direktivets 

övergripande syfte, det vill säga att förmå föreorenaren att betala, och den svenska rätten kan 

antas förespråka en bedömning som begränsar intrång i den enskilde verksamhetsutövarens 

äganderätt. Dock bör understrykas att jag utifrån denna begränsade redogörelse ej har 

möjlighet att dra någon faktisk slutsats i denna fråga.  

18. Rättssäkerhetsprincipen (legal certainty) i EU-rätten  

Även rättssäkerhetsprincipen
247

 är en omfattande materiell princip som kan aktualiseras i flera 

olika sammanhang. Principen ställer krav på lagstiftningen och rättstillämpningen att vara 

                                                 

244
 I svensk rätt är den grundlagsskyddad i RF 2 kap. 15 § RF 2:15. I EU-rätten är den skyddad i 

rättighetsstadgan art. 17. Äganderätten kan inskränkas i vissa fall av allmänna intressen. Nilsson, 2011, s. 95 
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 Se RF 1 kap. 2§ och rättighetsstadgan art. 37. Se även Sadeleer, Nicolas de. Enforcing EUCHR Principles and 

Fundamental Rights in Environmental Cases, Nordic Journal of International Law, nr. 81 (2012), s 43-46  
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 Nilsson, 2009, s. 76. 
247

 Rättssäkerhet utgör ett mycket brett begrepp. Här avses den snävare definitionen av principen såsom den 

tillämpas av EU-domstolen och beskrivs i den EU-rättsliga doktrinen. I Mäenpääs bok går principen under 

benämningen förtroendeskyddsprincipen. Se Mäenpää, Olli. Grunderna för god förvaltning, tredje uppl, 

Helsingfors: Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet   
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tydlig, förutsebar och kontinuerlig.
248

 Principen utformades i Racke
249

 där domstolen 

klargjorde att en åtgärd inte ska tillämpas på någon innan de haft möjlighet att bekanta sig 

med åtgärden.
250

 I EU-rätten inbegriper principen ett skydd för förvärvade rättigheter, 

berättigade förväntningar och förbud mot retroaktiv lagstiftning och rättstillämpning.
251

 Dessa 

delar av principen är nära sammankopplade med varandra och inte alltid möjliga att särskilja. 

Sammantaget verkar de för att myndighetsåtgärder så långt som möjligt ska överrensstämma 

med de berättigade förväntningar som enskilda förvärvat. Detta innebär att rättstillämparna ej 

får handla inkonsekvent och inte heller handla i strid med tidigare utfästelser, till exempel 

genom att återkalla eller ändra ett gynnande beslut eller att tillämpa lagstiftning retroaktivt.
252

   

18.1 Rättssäkerhetsprincipen i direktivet 

Vad avser rättssäkerhetsprincipen så anger direktivets art. 8.4 att medlemsstaterna får befria 

verksamhetsutövaren från att bära kostnaden för hjälpåtgärder, om han kan visa att han ej 

begått fel eller försummelse och att miljöskadan orsakades av (a) ett utsläpp eller en händelse 

som uttryckligen är tillåten och fullt ut överensstämmer med villkoren i ett godkännande som 

givits av en myndighet eller som är tillåten enligt tillämpliga författningar, eller (b) ett 

utsläpp, en verksamhet eller ett särskilt sätt att använda en produkt inom ramen för en 

verksamhet som enligt den vetenskapliga och tekniska kunskap som fanns vid tidpunkten för 

utsläppet eller då verksamheten ägde rum inte ansågs kunna orsaka miljöskador. Punkt a 

gäller alltså verksamheter som innehar tillstånd för verksamheten (miljöfarliga verksamheter) 

och innebär ett förbud mot att tillämpa direktivet på sådana verksamheter om de följt 

tillämpliga rättsregler och villkoren i tillståndet. Tillstånd som delgetts en verksamhet ska 

alltså ej kunna begränsas eller rubbas. Punkt b anger istället att det ej kan krävas att någon ska 

beläggas ansvar för sådant som de ej kunnat förutse vid tidpunkten för miljöskadan. Att 

direktivet anger att medlemsstaterna får begränsa verksamhetsutövarens ansvar enligt art. 8.4 

innebär att medlemsstaterna ej är förpliktade att tillämpa denna bestämmelse.  

Avseende retroaktiv rättstillämpning så innehåller art. 17 ett förbud mot att tillämpa direktivet 

på skador som orsakats av utsläpp, händelser eller tillbud (1) som ägde rum före 30 april 

                                                 

248 Joerges, 2002, s. 193 f ; Melin och Schäder, 2004, s. 109 
249

 98/78 Firma A. Racke mot Hauptzollamt Mainz 
250 Craig, 2006, s. 607 f.  
251

 Melin och Schäder, 2004, s. 109 
252 Craig, 2006, s. 607 f.; Jans m.fl, s. 163-164 ; Hettnes recension av Legitimate expectations in administrative 

law av Søren Schønberg, ERT, nr. 4, 2001, s. 619. Skyddet kan i synnerliga fall begränsas om en enskild lämnat 

falska uppgifter eller vid ett starkt allmänintresse. Melin och Schäder, 2004, s. 111.  
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2007
253

, (2) som ägde rum efter 30 april 2007 om dessa härrör från en verksamhet som ägde 

rum och avslutades före nämnda datum eller (3) sådana skador där mer än 30 år har gått sedan 

tidpunkten för det utsläpp, de händelser eller det tillbud som ledde till skadorna. Punkt a och b 

avser alltså ett förbud mot retroaktiv rättstillämpning medan punkt c innebär att ansvar för en 

miljöskada ej får utkrävas om det gått mer än 30 år sedan skadan ägde rum.   

18.2 Implementeringen och tillämpningen i den svenska rätten 

I svensk rätt finns inte en rättssäkerhetsprincip likt den inom EU-rätten. Däremot ställs 

liknande krav på att lagstiftningen och rättstillämpningen ska vara förutsebar. I en 

förvaltningsrättslig kontext motsvaras detta främst av gynnande beslutets negativa rättskraft 

och innebär att ett gynnade beslut generellt ej kan återkallas eller ersättas med ett nytt beslut, 

till exempel ett tillstånd att bedriva en verksamhet.
254

 Möjligheterna för att återkalla eller 

ändra gynnande förvaltningsbeslut är alltså i regel begränsad, men tre undantag har ansetts 

berättiga återkallelse: av säkerhetsskäl, vid vilseledande eller vid återkallelse- eller 

författningsförbehåll.
255

 Svensk rätt saknar ett allmänt förbud mot retroaktiv lagstiftning och 

rättstillämpning men av rättssäkerhetsskäl är grundregeln att föreskrifter ej ska tillämpas bakåt 

i tiden, med vissa undantag.
256

 I RÅ 1988 ref 132 uttalade regeringsrätten att det följer av 

förvaltningsrättsliga principer att de föreskrifter som är i kraft vid prövningen ska tillämpas.
257

  

Angående rättssäkerhetsprincipen i direktivet som innehåller förbud mot retroaktiv verkan, 

återkallelse av gynnande beslut och ansvarsbefrielse så tillämpar miljöbalken ett strikt ansvar 

för efterbehandling av de skador som är tillämpliga i direktivet. Dock anger MB 10 kap. 4 § 

att en skälighetsbedömning ska göras som beaktar de relevanta omständigheterna i fallet, till 

exempel vad som ansågs accepterat vid tidpunkten utifrån villkoren som gällde för 

verksamheten.
258

 Enligt förarbetena ansågs denna bestämmelse delvis täcka direktivets regler 

om ansvarsbefrielse i art. 8.4. Tillstånd har enligt svensk rätt rättskraft, men kan i vissa fall 

                                                 

253
 Datumet då direktivet senast skulle vara implementerat i medlemsstaterna. 

254
 Alla beslut innehar inte sådan rättskraft, det beror på om beslutet är orubbligt eller ej. Strömberg, 2010, s. 76 

255
 Jmf. JO 1990/91 s. 161; JO 1996/97 s. 356; RÅ 1995 ref. 10. Liksom inom EU-rätten så är syftet med denna 

restriktiva hållning att individer i så stor utsträckning som möjligt ska kunna förlita sig på beslut och rätta sig 

efter ett sådant. Bull, Thomas, Färdtjänst för evigt? Om rättskraft och retroaktivitet i förvaltningsrätten, FT, nr 4-

5, 1999, s. 121-122 
256

 Dock är det en allmänt erkänd princip att processuella bestämmelser kan tillämpas i princip omedelbart då de 

trätt ikraft, även på tidigare förhållanden, medan materiella bestämmelser normalt endast ska tillämpas på 

situationer som ägt rum efter reglerna trätt ikraft, i synnerhet om det skulle försätta den enskilde i en sämre 

ställning, Wennergren, Bertil, Retroaktiv förvaltningsrättslig normgivning, FT, nr. 6, 1993, s. 275-276, 290-291. 

Undantag får göras, t.ex. om det finns starka allmänintressen, men ett sådant frångående bör anges i anslutning 

till de nya rättsreglerna. 
257

 Se även RÅ 1996 ref 5 
258

 prop. 1997/98:45 del 2, s. 121 
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begränsas om det är nödvändigt ur miljöhänsyn, för att inte verksamheter med tillstånd ska 

kunna skada miljön genom att ”gömma” sig bakom ett tillstånd (se MB 24 kap.). Just detta 

var en av farhågorna med att tillämpa art.8.4 fullt ut. Istället ansågs skälighetsbedömningen 

vara ett lämpligare genomförande av art. 8.4 för att inte den ansvarige helt ska kunna befrias 

från ansvar, men ändå inte åläggas orimliga krav om denne följt tillståndet eller med 

beaktande av den kunskap som fanns vid tidpunkten för händelsen. Det ansågs därför vara 

rimligt att verksamheten befrias om den uppfyller kunskapskraven i MB 2 kap. 2 §.
259

 

Eftersom art. 8.4 ger medlemsstaterna möjligheten att inte tillämpa artikeln så är 

implementeringen förenlig med direktivet i detta avseende. Dock måste medlemsstaterna även 

beakta rättssäkerhetsprincipen såsom den tillämpas inom EU-rätten. Inom EU-rätten är det i 

princip ej är möjligt att återkalla eller ändra ett gynnande tillstånd till nackdel för en enskild, 

om det inte uttryckligen anges i författningen eller i tillståndet. Just ett sådant förbehåll 

återfinns i MB 24 kap. 1 § 
260

 och därav bör regleringen anses förenligt även med EU:s  

rättssäkerhetsprinciper. 

Direktivet ska enligt 17 a-b inte tillämpas retroaktivt. Detta implementerades i svensk rätt där 

övergångsbestämmelserna anger att ändringarna ska träda ikraft den 1 augusti 2007 och att 

äldre bestämmelser ska gälla för utsläpp, händelser eller tillbud som ägt rum före detta datum 

eller som ägt rum efter men där verksamheten avslutats före den 1 augusti 2007.
261

 Därav 

hindras myndigheten från att tillämpa direktivets bestämmelser retroaktivt. Art. 17 (c) om 

preskribering av ansvar efter 30 år utgör däremot ett undantag från hindret att tillämpa 

direktivets regler med retroaktiv verkan. Sedan tidigare fanns det i svensk miljörätt en regel i 

MB 10 kap. 4§ som angav att det inte finns någon begränsning i tid för efterbehandling under 

MB 10 kap.
262

 Eftersom direktivet tillåter strängare regler så ansågs de svenska reglerna 

kunna fortsätta att tillämpas och behölls (flyttades till MB 10 kap. 8 §). Argumentet som 

framfördes i förarbetena var att en ändring skulle innebära ett tillbakasteg från de striktare 

                                                 

259
 SOU 2006:39, s. 163-165; prop. 2006/07: 95, s. 87-88 

260
 I MB 24 kap. anges vissa tillfällen då ett tillstånd får inskränkas. Bland annat anges att ett tillstånd kan 

komma att inskränkas genom ett föreläggande (MB 24 kap. 1 §).  
261

 Dock vill jag ge ett förbehåll då det i förarbetena påtalades att vissa delar av direktivet kan komma att 

tillämpas retroaktivt. De resonemang som framförs i förarbetena för att tillämpa vissa av direktivets 

bestämmelser retroaktivt gäller i mycket specifika fall där det inte alltid går att helt enkelt göra en särskiljning 

mellan de nyare och de äldre bestämmelserna. Av denna anledning, samt då resonemangen är högst hypotetiska 

har jag valt att ej utveckla detta. Se prop. 2006/07:95, s. 118-120.  Ett annat problem som kan uppstå är att 

direktivet och den svenska lagen fastställt skilda datum för direktivets brytpunkt. Art. 17 i direktivet anger att det 

ej ska tillämpas på händelser eller utsläpp som ägt rum före 30 april 2007 medan de svenska reglerna ej ska 

tillämpas före 1 augusti 2007 (detta är en konsekvens av att Sverige inte lyckades införliva direktivet i tid). 

Rättsläget för de händelser som ägt rum mellan dessa datum är osäker. Prop. 2006/07:95, s. 118-120 
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 Även denna regel kan dock bli föremål för skälighetsavvägningen i MB 10 kap. 4§. 
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reglerna som fanns i MB.
263

 Jag instämmer att direktivets karaktär av minireglering tillåter 

strängare regler, vilket detta uppenbarligen innebär. Dock kan denna regel strida mot förbudet 

mot retroaktiv rättstillämpning om den tillämpas på nyare bestämmelser som inte tidigare 

omfattats av MB 10 kap. Det uppfyller då enligt min mening inte kravet på förutsebarhet.
264

 

Enligt Darpö så finns en samstämmighet i de europeiska rättsordningarna att retroaktivitet i 

vissa fall kan godtas om det finns ett starkt allmänt intresse som väger tillräckligt tungt i 

sammanhanget, det vill säga tyngre än det motstående intresset.
265

 Det handlar alltså om att 

man måste göra någon typ av avvägning mellan olika intressen varpå jag hänvisar till vad som 

redovisats i 17.3. Eftersom direktivet uttryckligen anger att direktivet ej ska tillämpas på 

miljöskador som uppstod för mer än 30 år sedan så anser jag att det svenska förbudet mot 

preskription inte bör kunna tillämpas på de verksamheter som omfattas av direktivets 

bestämmelser, även om direktivets bestämmelser utgör miniregler.
266

 Det skulle inte vara 

förutsebart med en sådan tillämpning vilket enligt min mening ej är förenligt med 

rättssäkerhetsprincipen, i synnerhet då de svenska reglerna inskränker det skydd som enskilda 

erhåller genom direktivet. 

19. Direktivets inverkan på Sveriges processuella och institutionella autonomi 

Analysen av miljöansvarsdirektivet har visat att direktivet inbegriper flera processuella regler 

som verkar begränsande på medlemsstaternas processuella autonomi.  För svensk rätt så 

innebar implementeringen flera ”nya” inskränkningar i processrätten, eftersom de då 

befintliga svenska reglerna i vissa avseenden inte nådde upp till de krav som uppställdes i 

direktivet. Angående den institutionella autonomin så innehåller inte direktivet några direkta 

riktlinjer om hur förvaltningen ska organiseras. Art. 11.1 anger endast att medlemstaterna ska 

inrätta myndigheter som ansvarar för direktivets efterlevnad. EU överlåter alltså på 

medlemsstaterna att avgöra vilka myndigheter som ska ansvara för efterlevnaden av 

direktivet. Medlemsstaternas institutionella autonomin är därav intakt även efter 

implementeringen av direktivet och kommer därför inte att behandlas vidare.  
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 SOU 2006:39; s 191-192; Prop. 2006/07:95, s. 89-99 
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 Eftersom MB sedan tidigare hade regler om efterbehandling för föroreningsskador, där det angavs att sådana 
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 Darpå, Jan. Miljövårdskraven i tiden, FT, nr. 1-3 2001, s. 9. Se t.ex. mål 42 och 49/59 SNUPAT 
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 I de förberedande dokumenten understryks att den föreslagna ordningen ej ska ha någon retroaktiv verkan. 

KOM(2002) 17 slutlig, s. 25 
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Miljöansvarsdirektivets implementering i den svenska rätten medförde inte några förändringar 

i den allmänna förvaltningsregleringen, men däremot skedde vissa förändringar i det 

miljörättsliga förvaltningsförfarandet, både genom att fastställa myndighetens skyldigheter 

och genom att tillerkänna enskilda och miljöorganisationer vissa processuella rättigheter för 

att stärka dess ställning i tillsynsärenden under MB 10 kap. Just miljöorganisationernas rätt att 

höras och överklaga beslut är relativt långtgående i att utvidga dess rättigheter. Å andra sidan 

skulle man kunna säga att det var de svenska miljöreglerna som inte tidigare erbjöd ett 

tillräckligt individuella skydd. Som tidigare redogjorts för så finns det skilda sätt att se på 

principerna om god förvaltning i EU-rätten och i svensk rätt, vilket även tar sig uttryck i 

direktivet där flertalet av de processuella reglerna är utformade som rättigheter för enskilda 

vilket är tämligen främmande för den svenska rätten. Till exempel finns uttryck som att 

enskilda ska ha rätt att begära att myndigheten agerar och att enskilda ska ha rätt att få 

myndighetens beslut och handlingar prövade i högre instans (vissa bestämmelser är dock 

uttryckta som tydliga skyldigheter för myndigheten, t.ex. omsorgsprincipen). I svensk rätt 

uttrycks i princip samtliga rättsregler som jag redogjort för i denna analys som skyldigheter 

för myndigheten, där de individuella rättigheterna ofta lyser med sin frånvaro. Till exempel 

uttrycks den svenska motsvarigheten till rätten att höras som att myndigheten ska ge parterna 

tillfälle att yttra sig över inkomna handling. Direktivet kan ej anses ha föranlett några 

förändringar i detta synsätt, men indirekt så har det påverkat den svenska rätten genom att 

direktivet fastställer vissa processuella rättigheter för enskilda i relation till förvaltningen, till 

exempel enskildas rätt att överklaga och rätten att få en motivering till en myndighets beslut. 

Att sådan rättigheter tillerkänns enskilda innebär också att den svenska rätten måste ställa till 

förfogande rättsmedel så att enskilda kan tillvarata sina rättigheter (den sedvanliga JO-

granskningen är här ett otillräckligt rättsmedel eftersom rättelse ska kunna garanteras). 

Dock kan jag konstatera att de processuella reglerna i direktivet är allmänt hållna som ger 

medlemsstaterna ett relativt stort utrymme att själva avgöra de närmare detaljerna kring hur 

reglerna ska utformas i den nationella rätten. Påpekas bör dock att samtliga processuella 

principer även regleras genom de allmänna rättsprinciperna, där praxis ibland anger 

principernas närmare tillämpning. Till exempel anges i direktivet endast att myndigheten ska 

ange grunderna för sitt beslut men inga vidare instruktioner ges för dess utformning. Som en 

allmän rättsprincip finns däremot mer utförliga beskrivningar om vilka krav som ställs på 

motiveringen, som den nationella myndigheten är tvungen att beakta vid ärenden som 

härstammar ur EU-rätten. Ett annat exempel är rätten att höras som upplåter åt de nationella 
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rättsreglerna att närmare avgöra vilken krets som ska anses behörig att yttra sig. Även här har 

EU-domstolens praxis visat att detta inte medför att handlingsutrymmet är gränslöst, utan de 

individuella rättigheterna som direktivet uppställer måste få genomslag på nationell nivå. 

Utifrån direktivet kan man alltså få intrycket av att den processuella autonomin som 

medlemsstaterna besitter är relativt vidträckt, men där de allmänna rättsprinciperna, såsom de 

utvecklats i praxis, ger ett annorlunda intryck.   

Sverige hade sedan tidigare ett utförligt regelverk för tillsyn och kontroll av miljöskador och 

flera regler för myndigheternas förfarande fanns sedan tidigare i FL och MB. I teorin så 

innebar alltså direktivet flera begränsningar i den processuella autonomin som medför att det 

svenska förvaltningsförfarandet till viss del måste anpassas till EU-rättens principer om god 

förvaltning. I praktiken så föranledde dock implementeringen av direktivet inte några stora 

förändringar i förvaltningsförfarandet där jag anser att direktivet i vissa avseenden inte fick 

det effektiva genomslag i den svenska rätten som det förtjänar.   

Analysen av direktivets implementering i den svenska rätten har även påtalat att vissa 

bestämmelser eventuellt inte fullt ut införlivats på ett sätt som ger direktivet dess avsedda 

verkan, där jag anser att de svenska lagstiftarna ibland överskattat sin processuella autonomi. I 

miljöansvarsutredningen verkade man medveten om denna problematik, men av olika 

anledningar valde man ändå att behålla den svenska reglering som tidigare fanns att tillgå. Det 

verkade här finnas en uppenbar motvilja att anpassa reglerna i FL och även en viss restriktiv 

hållning till att ändra befintliga förfaranderegler i MB. Problem kan då uppstå om de svenska 

processreglerna inte lyckas uppnå direktivets mål och syften, vilket kan befaras i några fall. 

Jag anser att de svenska tolkningarna inte helt är förenligt med hur direktivet ska förstås 

(tolkat mot bakgrund av de allmänna rättsprinciperna), där det kan anses tveksamt om de 

processuella reglerna faktiskt ger direktiv det genomslag som avses, vilket är det relevanta ur 

ett EU-rättsligt perspektiv. Det kanske tydligaste exemplet är talerätten för 

miljöorganisationer, där jag anser att Sverige efter implementeringen ej uppfyllde direktivets 

syften utifrån effektivitetsprincipen, vilket även senare rättpraxis har tydliggjort. Denna 

motvilja från svenskt håll visar hur ländernas förvaltningsrätt är trög för europeiska influenser 

och att det är svårt att skapa processuella principer som länderna vill godta.  

Behövs det processuella bestämmelser för att uppnå en enhetlig tillämpning av miljörätten? 

I preambel 24 anges att det är nödvändigt att se till att det finns effektiva metoder för att 

direktivet genomförs och för kontroll av dess efterlevnad, samtidigt som berörda parter får 

sina legitima intressen tillvaratagna på lämpligt sätt. Stadgandet kan ses som en motivering 
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till varför det ansetts nödvändigt att tillfoga direktivet vissa processuella regler, och därmed 

inskränka den processuella autonomin. Däremot anger direktivet inte varför medlemsstaterna 

inte själva skulle vara bättre lämpade att ansvara för utformandet av sina respektive 

processrättsliga regleringar. 

Enligt Darpö har den EU-rättsliga debatten på senare år gått allt mer mot att betona de 

processuella reglerna inom miljörätten. Anledningen till denna utveckling förklarar han med 

de senare utvidgningarna inom unionen, där de olika medlemsstaternas möjlighet till ett 

effektivt genomslag av EU-rätten ser väldigt olika ut. Det är därför oundvikligt att miljörätten, 

för att få verkan, ställer vissa grundläggande krav på medlemsstaternas processuella 

regelverk.
267

 Även Plaza och Lozano har uppmärksammat denna pågående trend inom EU:s 

miljörätt där de konstaterar att det blivit allt vanligare att tillfoga direktiven processuella 

regler för att påverka den nationella förvaltningsprocessen.
268

 Denna harmonisering, där 

tillfogandet av såväl processuella rättigheter för individer, som skyldigheter för 

myndigheterna, begränsat medlemsstaternas processuella autonomi på det miljörättsliga 

området. Likt Darpö framhåller de att anledningen till detta förhållningssätt är relaterat till det 

faktum att miljörätten är ett område där medlemsstaternas foglighet att genomdriva 

direktivens mål varit bristande.
269

   

Miljöansvarsdirektivets regler ligger väl i linje med denna trend, där det synbarligen ansetts 

nödvändigt att reglera det nationella förvaltningsförfarandet för att uppnå ett effektiv och 

enhetlig genomförande av direktivet i medlemsstaterna. Detta medför att den processuella 

autonomin inskränkts till förmån för att uppnå ett effektivt genomförande av direktivet. Som 

analysen har visat så saknade svensk rätt vissa av de processuella regler som direktivet 

uppställer som nödvändiga för att genomdriva direktivet på ett effektivt sätt. En avsaknad av 

sådana processuella regler skulle onekligen begränsa dess genomslag och skulle skapa stora 

skillnader vid tillämpningen i olika stater. Därav anser jag att det finns ett berättigat intresse i 

att reglera medlemsstaternas miljöprocesser och därmed inskränka den processuella 

autonomin. Som tidigare nämnts så får EU reglera medlemsstaternas förvaltningsförfarande 
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då det sker som ett led i att harmonisera miljörätten, där de processuella reglerna syftar till att 

nå direktivets materiella mål. Jag finner ingen anledning till att detta inte skulle vara syftet 

med de processuella reglerna i direktivet.
270

  

20. Slutsatser 

Analysen av miljöansvarsdirektivets implementering i den svenska rätten har visat att 

direktivet innehåller flera processuella och materiella bestämmelser som anknyter till 

principen om god förvaltning. Direktivets processuella och materiella bestämmelser reglerar 

såväl myndighetens skyldigheter som enskildas rättigheter i förvaltningsförfarandet. I flera 

avseenden saknade den svenska rätten regler som fullt motsvarade de i direktivet, vilket 

föranledde att vissa nya bestämmelser tillkom den svenska förvaltningsrätten. Direktivet 

innebar alltså en viss inverkan på den svenska förvaltningsrätten (miljörätten). Inverkan sker 

både genom tillämpningen av de nya bestämmelserna och genom att 

förvaltningsmyndigheterna vid tillämpningen även måste tolka reglerna på ett sätt som är 

förenligt med den unionsrättsliga principen om god förvaltning, vilket innebär en betydlig 

begränsning i den processuella autonomin.  

Den tydligaste inverkan som direktivet gav upphov till var miljöorganisationers och 

allmänhetens rätt att höras och föra talan i tillsynsärenden, vilket i svensk rätt tidigare ansetts 

alltför generöst, men som i och med EU-direktivet blev en nödvändig åtgärd för de svenska 

lagstiftarna. Ett annat exempel var den utvidgade skyldigheten för myndigheten att utreda och 

fatta beslut om förelägganden vid miljöskador, vilket utökade dess utredningsskyldighet.  

Studien har även visat att de EU-rättsliga principerna om god förvaltning, både som allmänna 

rättsprinciper och som principerna tar sig uttryck i direktivet, skiljer sig från det svenska sättet 

att se på förvaltningsreglerna. De unionsrättsliga principerna har kommit att definieras som 

rättigheter för enskilda medan den svenska synen i första hand förstå reglerna som en standard 

för de svenska förvaltningsmyndigheterna. Implementeringen av direktivet visade att dessa 

skilda synsätt fortfarande verkar bestå, vilket kan påverka direktivets genomslag i den svenska 

rätten.     

I analysen har jag även riktat viss kritik mot, och i vissa fall ifrågasatt, implementeringen av 

miljöansvarsdirektivet i flera avseende, där jag anser att vissa av de svenska reglerna ej 
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implementerat direktivet på ett ändamålsenligt sätt. De svenska kraven för miljöorganisationer 

är ett exempel.
271

 Ett annat exempel är FL:s ibland frikostiga undantagsregler som gör det 

möjligt att inskränka exempelvis myndighetens motiveringsskyldighet. Även tillämpningen av 

omsorgsprincipen ifrågasattes i vissa avseenden. Det verkade enligt min mening finnas en viss 

benägenhet från de svenska lagstiftarnas att tolka direktivet på ett relativt restriktivt sätt, 

vilket medförde att det inhemska regelverkat kunde bevaras. Vissa tolkningar anser jag var 

berättigade, medan vissa rörde sig i den mer grundlösa sfären. Såsom direktivet tolkades på 

några kritiska punkter anser jag att det ledde till att enskildas rättigheter inte utökades på ett 

sådant sätt som direktivet avsåg, vilket i sin tur inte bör anses alldeles förenligt med den EU-

rättsliga principen om god förvaltning. Detta kan befaras leda till att svensk rätt inte lyckas ge 

direktivet det effektiva genomslag som är avsett. I teorin påverkade alltså direktivet den 

svenska förvaltningsrätten påtagligt, men dess reella inverkan var desto sällsyntare.  

21. Diskussion - framtidsutsikter för den svenska förvaltningsrätten 

Att svensk förvaltningsrätt påverkas av EU-rätten har blivit tydligt i denna uppsats, där EU-

medlemskapet ställt nya krav och utmaningar på den svenska förvaltningsrätten. Trots att EU 

saknar kompetens att skapa en allmän förvaltningsrättslig reglering för medlemsstaterna så 

kan en tydlig inverkan urskiljas genom såväl kravet att upprätthålla EU:s allmänna 

rättsprinciper som genom regleringen i sekundärrätten. Även rättighetsstadgan lär få allt mer 

betydelse i den svenska rätten i framtiden. Att den svenska rättsordningen lär komma att se 

vissa förändringar på grund av EU-medlemskapet ser jag som högst sannolikt, men exakt på 

vilket sätt detta kommer att ta sig uttryck är inte lika lättbesvarat.  

EU-rätten uppvisar tydliga skillnader från den svenska rätten, både i det stora och i det 

mindre. I det stora är det tydligt att den europeiska och den svenska rätten bygger på två högst 

skilda rättstraditioner. Unionsrätten är en ytterst dynamisk rättsordning som i hög grad 

upprätthålls genom allmänna rättsprinciper, som utvecklats av unionsdomstolarna, där de har 

ett relativt gott tolkningsutrymme och där regleringen kan anpassas till det specifika 

rättsområdet eller det enskilda fallet. Detta medför att unionsrätten är under ständig 

utveckling. Svensk rätt står allt som oftast i kontrast till detta med sin lagpositivistiska 

tradition, med en välutvecklad skriven rätt där det som inte upptas i lagen lätt kan gå den 

svenske rättstillämparen förbi. En annan ganska tydlig skillnad av intresse i detta 

sammanhang är att principerna om god förvaltning inom EU alltmer kommit att betona 
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principerna som även individuella rättigheter
272

, medan den svenska rätten vidhållit vid 

tanken om att processreglerna verkar för att ange standarden för myndigheterna.  

Skillnaderna mellan den europeiska och svenska rätten har ibland skapat problem för den 

svenska rätten och dess rättstillämpare. Från svenskt håll (och av flera andra) har det framförts 

önskningar om en allmän förvaltningsreglering i EU, likt den svenska förvaltningslagen.
273

 

Eftersom dessa önskningar inte verkar infalla inom en snar framtid så kan man tänka sig att 

det istället är den svenska rätten som kan komma att förändras, med tanke på att det är EU-

rätten som har företräde framför svensk rätt, inte tvärtom. Annorlunda uttryckt så är det de 

svenska rättstillämparna som får lida av de besvär som uppstår i att behöva tillämpa två olika 

rättsordningar vid handläggningen av EU-rättsliga ärenden. Detta talar för en anpassning av 

den svenska förvaltningsrätten, till förmån för EU:s princip om god förvaltning. 

Det är tänkbart att den svenska rätten allt mer kommer att tvingas anpassas till EU:s 

dynamiska sätt att se på rättsordningen, vilket i sin tur påverkar hur man ser på lagstiftningen 

och den förvaltningsrättsliga regleringen som finns. En viss förskjutning mot ett sådant 

synsätt kan tänkas bli en nödvändighet i den svenska rätten när alltfler ärenden måste 

handläggas med beaktande av unionsrätten. Inom svensk rätt har man kunnat se en tydlig 

adaption till EU-rätten inom förvaltningsdomstolarnas organisation och reglering, t.ex. rätten 

att överklaga förvaltningsärenden.
274

 En liknande trend i första instans ser jag som mycket 

tänkbart eftersom det bör vara minst lika viktigt att handläggningen går rätt till redan i första 

instans och att medborgarna ska ha starka rättigheter i samtliga förfaranden, både för att få en 

effektivare förvaltning och för att inte betunga överinstanserna och de egna medborgarna. EU-

rätten verkar ha tagit fasta på just detta, och det är rimligt att tänka sig sådana 

utvecklingstendenser även i den svenska förvaltningen, där EU:s skydd för grundläggande 

rättigheter och principen om godförvaltning kan vara vägledande.  

 Vidare har fokuset i den svenska förvaltningsrätten främst legat vid förfarandet och den 

formella regleringen, inte så mycket vid att det materiella beslutsfattandet även ska vara 

proportionerligt och förutsebart.
275

 Marcusson förutspår att europeiseringen kan leda till att 

förvaltningsrättsliga principer kommer få större betydelse i den svenska rätten, vilket även jag 
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ser som i det närmaste en nödvändighet.
276

 Som jag tidigare påpekat i denna uppsats är såväl 

de processuella som de materiella reglerna viktiga för att uppnå en god förvaltning. Sterzel 

har påpekat bristen av förvaltningsrättsliga principer och deras svaga ställning i den svenska 

förvaltningsrätten, vilket rimmar illa med den EU-rättsliga traditionen där de materiella 

principerna har en ytterst stark ställning. Även om principerna kan sägas vara en del av den 

svenska rätten per automatik i o m EU-rättens företräde och kravet på direkt effekt, så är det 

enligt honom svårt att i praktiken få stöd för argument som grundar sig på sådana principer.
277

  

Här finns det alltså ett tomrum i den svenska rätten som bör fyllas. Man kan då tänka sig att 

EU-rätten kan verka som inspiration, där principerna utvecklats och definierats i praxis, för att 

senare kodifieras i en väldigt allmänt hållen anda. Dock skulle detta ställa högre krav på de 

svenska domstolarna att verka som rättsbildare, vilket som sagt rimmar illa med den svenska 

rättstraditionen. Att svensk rätt skulle anamma en form av case law-tradition anser jag inte 

som vidare sannolikt, i alla fall inte inom en överskådlig framtid. Istället ligger det närmare 

till hands att tänka sig en kodifiering för att förtydliga principernas ställning i 

förvaltningsrätten. Ett exempel är den finska förvaltningsrätten, där rätten till god förvaltning 

blivit grundlagsfäst och därigenom fått ett konkret innehåll och direkt tillämplighet.
278

 I 

svensk rätt är det inte alltid tydligt vilken rättslig ställning individen har i 

förvaltningsprocessen. Sådana skillnader mellan EU-rätten och den svenska rätten kan ha stor 

betydelse för hur man i svensk rätt på ett praktiskt plan implementerar EU-rätten mot sina 

medborgare. En grundlagsskyddad rätt till god förvaltning kan då vara något att fundera över. 

Däremot anser jag att mer detaljerad reglering kring principen företrädesvis bör ske i FL som 

ligger närmare de rättstillämpande tjänstemännen än exempelvis RF. Detta borde även 

underlätta tillämpningen av EU:s sekundärrätt i den svenska rätten. Utmaningen blir sedan att 

tillse att de materiella principerna även får ett reellt genomslag i praktiken. Det är ju just 

traditioner och sedvänjor som ofta är svåra att förändra, vilket en kodifiering eventuellt inte 

förmår att ändra.  

Ett tydligt exempel på EU-rättens inverkan på den svenska förvaltningsrätten är det initiativ 

till ny förvaltningslag som tagits i syfte att värna om de förpliktelser Sverige ådragit sig i och 

med anslutningen till EU och Europakonventionen.
279

I utredningen föreslås att de EU-
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rättsliga principerna om god förvaltning ska få lagstöd även i den svenska rätten.
280

 För att 

anknyta till de principer som varit föremål för uppsatsen så föreslås flera förändringar i dessa 

principer. Officialprincipen föreslås komma till utryck i FL (19§) likt vad som föreskrivs i 

FPL 8 §. Vidare ges förslag om att paragrafen även ska ange den enskildes roll i utredningen, 

där den som initierat ett ärende ska ge in den utredning som är tillräcklig och som denne vill 

åberopa som stöd för sitt anspråk . Vidare ska myndigheten anvisa parten om hur utredningen 

ska kompletteras, om denna är ofullständig.
281

 Ett sådant stadgande tydliggör myndighetens 

utredningsskyldighet, vilket jag anser är av godo, samtidigt som bestämmelsen är tillräckligt 

allmänt formulerad för att kunna tillämpas i alla typer av ärenden. Kommunikationsplikten 

föreslås få en något annorlunda utformning i den nya förvaltningsregleringen.
282

 Vad avser 

motiveringsskyldigheten så ges förslag om att utesluta kravet på att det måste vara 

myndighetsutövning mot en enskild och att det endast ska tillämpas vid slutliga beslut. 

Utredningen framhåller att det relevanta istället bör vara huruvida beslutet innebär påtagliga 

konsekvenser för en individ och istället förespråkar de en vidare tillämpning för 

motiveringsskyldigheten som ska kopplas till de beslut som får överklagas enligt FL 36 §.
283

 

Proportionalitetsprincipen föreslås i sin tur komma till uttryck i den nya förvaltningslagen 

som en del av grunderna för god förvaltning.
284

 Även principen om berättigade förväntningar 

behandlas där utredningen framhöll att principen bör ges starkare legitimitet i den svenska 

rätten, men inga uttryckliga lagförslag framfördes.
285

  

I utredningen är EU-rättens inflytande påtagligt. Dock verkar det inte handla om att anamma 

EU:s rättstradition som sådan, utan här handlar det istället om att genom en kodifiering 

tydliggöra och anpassa FL till EU-rätten (där vissa principer troligen kommer att 

vidareutvecklas i praxis), på ett sätt som överrensstämmer med den svenska rättstraditionen, 

likt vad som tidigare företagits i den finska rätten.
286

 

Det finns enligt min mening få berättigade anledningar till att bevara den svenska 

förvaltningsmodellen, även om tradition och praktiska skäl inte är att förringa. Som det ser ut 
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i dagsläget så finns det få tendenser som visar på att EU-rättens fortsatta inflytande över 

medlemsstaternas förvaltningsrätt kommer att avstanna. Jag håller med Hettne som 2002 

påpekade att det är svårt att motivera att vissa ärenden ska tillämpa ett visst förfarande (det 

svenska) medan andra måste handläggs utifrån EU-rättsliga principer. En anpassad 

förvaltningsreglering skulle underlätta arbetet för de svenska förvaltningsmyndigheterna, som 

istället för att tillämpa två delvis skilda rättordningar endast behöver utgå ifrån en, den EU-

rättsliga.
287

 Detta torde även medföra att EU-rättens effektiva genomslag kan säkras i högre 

grad, vilket även är positivt ur ett unionsrättsligt perspektiv.     

Oavsett vilka förändringar den pågående utredningen resulterar i så är det ett bevis på att EU-

rätten allt mer påverkar den svenska förvaltningsrätten, där Sverige insett vikten i att anpassa 

det inhemska regelverket genom insikten om att vi idag inte kan undgå EU-rättens utbredning 

på det förvaltningsrättsliga området.  

21.1 Utvecklingstendenser för den svenska miljöförvaltningen i en europeisk kontext  

Något kort ska även sägas om tendenserna i den svenska miljöförvaltningen. Under senare år 

har en harmonisering skett i EU-medlemsländernas miljölagstiftning vilket oundvikligen, som 

vi sett i denna studie, medför en viss reglering av medlemsstaternas förvaltningsprocess. Som 

tidigare påpekats av Darpö har EU:s miljörätt alltmer kommit att inbegripa processuella 

regler, vilket inte lär avta i första taget. Miljön har på senare år blivit ett viktigt EU-politiskt 

område där lagstiftningen utvecklats i rask takt. I väntan på en förnyad svensk förvaltningslag, 

kan vi alltså vara beredda på även miljörättens förvaltningsprocess kommer att fortsätta mot 

en djupare harmonisering. Enligt Westerlund kan två tendenser urskönjas avseende den 

påverkan som internationell rätt haft på svensk miljörätt: (1) materiella och processuella krav 

såsom enskildas och miljöorganisationers talerätt, samt (2) betoningen på miljön som en 

mänskig rättighet där han hävdar att flera EU-direktiv ger uttryck för enskildas rätt till en god 

miljö.
288

 Vad avser rätten till en god miljö så kan en jämförelse göras med Finland som 

grundlagsstadgat om ansvar för miljön som en del av grundläggande fri- och rättigheter.
289

 En 

grundlagsskyddad rätt till god miljö likt den i Finland saknas i den svenska rätten.
290

 EU:s 

inflytande kan därför tänkas medföra att rätten till en god miljö får grundlagsstatus även i 
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Sverige, eller i vart fall får en starkare ställning gentemot konkurrerande intressen, såsom 

äganderätten. Likt den allmänna förvaltningsrätten verkar viljan finnas från EU:s håll, men 

mindre säkert är det om de svenska miljölagstiftarna är lika välvilligt inställda till en 

europeiserad miljöförvaltning?
291
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