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Den svenska miljörätten 

Supplement november 2006 
 
 

 
Supplementet från november 2006 innehåller bl.a. följande ändringar sedan mars 2005 
(första supplementet): 
 
- Ändringar i miljöbalken som främst rör en effektivare miljöprövning (bl.a. lättnader i 

MKB-kraven och nya regler om så kallat ”ändringstillstånd”), en viss strukturering av de 
allmänna hänsynsreglerna, en ingående överarbetning av sanktionssystemet, vissa 
ändringar i reglerna om regeringens tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken. 
Miljöorganisationers rätt att överklaga har utvidgats i vissa avseenden på grund av 
Aarhuskonventionens krav. 

- Avgöranden från Högsta domstolen, Regeringsrätten och Miljööverdomstolen i frågor 
som rör externa transporter, tillståndsvillkor om dokumentation av kemikalier, 
förelägganden mot fartyg vid hamnanläggning (Helsingborg), efterbehandling av 
förorenad mark, prövningsmyndigheters bundenhet av regeringsbeslut enligt 17 kap. 
miljöbalken (Botniabanan vid Umeå), konflikt mellan miljöbalkens miljömål 
(vindkraftverk), klagorätt för enskilda och miljöorganisationer samt bekämpningsmedel 
och EG-rätten. 

- Avgöranden av EG-domstolen om bl.a. bästa tillgängliga teknik för befintlig 
verksamhet, principen om varors fria rörlighet, miljögarantin (GMO), 
proportionalitetsprincipen, avfallshantering samt Natura 2000. 

- Ett avgörande av Europadomstolen enligt Europakonventionen om de mänskliga 
rättigheterna om skyddet för privatliv och hem i samband med industriell förorening. 

 

Konflikt mellan olika miljömål i miljöbalken – Exemplet vindkraftverk 

Miljöbalkens delmål i 1 kap. 1 § andra stycket är inte alltid förenliga.1 Vid prövning av 
vindkraftverk kommer konflikten tydligt i dagen. Å ena sidan utgör utbyggnaden av 
vindkraftverk i landet en del i den nationella energi- och klimatpolitiken. Eftersom vind är en 
förnyelsebar energiresurs, innebär tillkomsten av ett vindkraftverk i princip ett minskat behov 
av att använda icke-förnyelsebara energiresurser. Detta är i vid mening en form av 
hushållning med energi, som är ett av balkens mål. Å andra sidan upplever många att 
vindkraftverk kan skada landskapsbilden och att buller, skuggbildning m.m. i anläggningens 

                                                 
1
 Boken, s. 103 f. 
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närområde är störande. Skyddet för natur- och kulturmiljöer (landskapsbild m.m.) och skyddet 
mot störningar är också miljömål i balken.2  
 
Miljööverdomstolen har i ett mål behandlat miljömålskonflikter vid vindkraftverk mot 
bakgrund av balkens övergripande mål om en hållbar utveckling.3 Länsstyrelsen hade avslagit 
ansökan om tillstånd till tre vindkraftverk i Sotenäs kommun, i Bohuslän, på grund av 
vindkraftverkens påverkan på natur- och kulturvärdena i området. Miljödomstolen avslog 
sedan bolagets överklagan. Bolaget överklagade då till Miljööverdomstolen, som beviljade 
tillstånd. En helt ny kommunal översiktsplan hade stor betydelse för Miljöverdomstolens 
domslut, men även tolkningen av 3 kap. 6 § miljöbalken i förhållande till miljöbalkens 
målregel inverkade. Miljööverdomstolen menade att området var ”attraktivt med vacker utsikt 
och av kulturhistoriskt intresse” och att ”uppförande av vindkraftverk på platsen skulle 
medföra en påverkan på landskapsbilden och även på de närmaste omgivningarna på grund av 
vägdragningar”. Området var dock inte av riksintresse och någon påtaglig skada på 
kulturmiljön ansågs inte uppkomma. I en sammantagen bedömning fann Miljööverdomstolen  

 
”att det allmänna intresset att bygga ut vindkraften för att främja en hållbar utveckling (se 1 
kap. 1 § miljöbalken) talar för att bifall till bolagets ansökan vid prövning enligt 3 kap. 6 § 
miljöbalken. De motstående intressena är inte av sådan styrka att de utgör hinder för en 
vindkraftetablering på platsen.” 

 
Domen har viss principiell betydelse. Miljönyttan med en exploatering vägs in. Dessutom 
anser domstolen att miljönyttan (energiutvinningen) är mer förenlig med en ”uthållig 
utveckling” än skyddet för natur- och kulturmiljövärdena. Man bör dock inte dra för 
långtgående generella slutsatser av domen. Det var ingen stark miljökonflikt. 
Miljööverdomstolen bedömde inte att det var fråga om ”påtaglig skada” på natur- och 
kulturmiljövärdena i området. 

Ny struktur i de allmänna hänsynsreglerna 

En av Miljöbalkskommitténs uppdrag var att se över strukturen i miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler (2 kap.). Det handlar här alltså inte om att förändra gällande rätt. De olika 
reglerna ska nu grupperas nu under särskilda rubriker. Under rubriken ”val av plats” kommer, 
efter den 1 januari 2007, i 2 kap. 6 § inte bara den särskilda lokaliseringsregeln (nu 2 kap. 4 §) 
att rymmas, utan även kravet på att en lokalisering inte får strida mot detaljplan eller 
områdesbestämmelser enligt PBL.4 

                                                 
2
 Se 1 kap. 1 § 2 st., punkterna 1, 2 och 5. 

3
 MÖD dom 2005–11–02 i mål nr. M2966–04. 

4
 Kravet flyttas från 16 kap. 4 § till 2 kap. 6 § MB.   
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Ansvaret för transporter enligt 2 kap. miljöbalken och som ”följdföretag” 

Högsta domstolen har behandlat miljöbalkens tillämplighet på transporter i ett ärende om 
tillstånd till ”miljöfarlig verksamhet” (NJA 2004 s. 421). I målet var det fråga om transporter 
till och från Stora Ensos massa- och pappersbruk i Hyltebruk, som till största delen skedde 
med lastbil, ibland mycket långt från anläggningen. Det var i hög grad fråga om så kallade 
”externa transporter”, alltså transporter som inte utförs av verksamhetsutövaren i egen regi.5 
Mot bakgrund av ett yrkande från Naturvårdsverket beslutade Miljööverdomstolen att skjuta 
upp frågan om vilka slutliga villkor som skulle gälla för transporterna 
(prövotidsförordnande).6 Bolaget ålades i villkor att utreda och ”redovisa möjligheterna att 
minska miljöpåverkan av transporterna till och från bolagets anläggningar”. Redovisningen 
skulle ”innehålla exempel på åtgärder och deras miljö- och kostnadsmässiga konsekvenser 
samt bolagets förutsättningar att genomföra dem”. Bolaget överklagade. 
 

Högsta domstolen gjorde först vissa principiella uttalanden om transporter. Domstolen 
framhöll att krav på transporter kan ställas med stöd av 2 kap. 3 § miljöbalken, något som 
även framgår av propositionen.7 Det gäller enligt domstolen inte bara transporter inom den 
fasta anläggningen (transporterna kan då ses som en del av den industriella verksamheten) 
utan även transporter till och från en anläggning. De senare kan sägas ha en anknytning till 
anläggningen, ”men knappast på ett sådant sätt att de normalt kan anses utgöra en del av 
själva verksamheten, t.ex. som i detta fall att tillverka massa och papper”. Sådana transporter 
kan i stället utgöra ”följdföretag” som ska beaktas vid prövningen.8  
 
Så som sägs i propositionen ska dock följdföretag ha ett ”omedelbart samband” med den 
verksamhet som prövas.9 Den frågan ska enligt domstolen avgöras genom en 
 

“sammanvägning av omständigheter som transporternas karaktär och omfattning, var 
transporterna befinner sig i förhållande till anläggningen samt olägenheterna från 
transporterna satta i relation till olägenheterna från övrig trafik och verksamhet. Härtill 
kommer att transporterna till och från en anläggning kan utgöra den helt dominerande 
trafikmängden i anläggningens närområde medan transporterna, när de rör sig längre bort i 
Sverige eller utomlands, där kan utgöra en försvinnande liten del av den totala trafiken och 
olägenheterna från denna” (kursiverat här). 

 

                                                 
5
 Jfr boken s. 121 f. 

6
 Prövotidsförordnande regleras i 22 kap. 27 § MB; jfr boken, s. 341 f. 

7
 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 15 f. 

8
 16 kap. 7 § MB; jfr boken. s. 338. Även MÖD såg transporterna som följdföretag. 

9
 Jfr prop. 1997/98:45, del 2, s. 208. 
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Högsta domstolen menade att prövotidsförordnande med utredningsvillkor kan vara lämpligt 
när det gäller transporter, men bara om ”ett verkligt behov föreligger” att skjuta upp frågan. 
Dessutom ska sökanden bedömas ha “faktiska och rättsliga möjligheter att ta ansvar för 
uppfyllandet” av det aktuella villkoret. ”Detta innebär bl.a. att prövotidsförordnandet inte får 
vara så allmänt hållet att behovet av och nämnda förutsättningar för ett villkor eller 
prövotidsförordnande inte alls låter sig bedömas.”  
 
Det är enligt domstolen inte rimligt att en sökande ska redovisa och ansvara för 
miljökonsekvenserna för ”långväga transporter när dessa rör sig på ett stort avstånd från 
anläggningarna i fråga och där endast utgör en liten del av den totala trafiken och 
olägenheterna från denna”. 
 
Inte heller ansåg domstolen att det finns stöd i rättskällorna för att det ”normalt skulle vara 
påkallat att meddela sådana villkor i ett tillståndsbeslut för en miljöfarlig verksamhet som 
skulle innebära ett slags indirekt reglering av transportsektorn, t.ex. särskilda avgaskrav på 
lastbilar och fartyg”. 
 
Efter dessa principiella uttalanden övergick Högsta domstolen till att diskutera rättsfrågan mot 
bakgrund av förutsättningarna vid verksamheten i Hyltebruk. Inget talade för ett 
prövotidsförordnande med hänsyn till verkningarna från transporter inom anläggningen eller 
dess närområde. Ambitionen bakom förordnandet föreföll vara att utreda om det var möjligt 
att ”åstadkomma en allmän höjning av miljöstandarden på transporterna till och från bolagets 
anläggningar”. Högsta domstolen kunde inte av handlingarna se att det i tillståndsärendet 
fanns ett verkligt behov av ett prövotidsförordnande för sådana transporter och upphävde 
därför förordnandet. 
 
Vi vill ge några kommentarer till rättsfallet. Högsta domstolen skiljer mellan å ena sidan 
transporter inom anläggningen och dess närområde och å andra sidan andra mer långväga 
transporter. Gränsen är dock inte skarp. Dels finns en osäkerhet när det gäller den geografiska 
sträckningen av närområdet. Dels utesluter inte domskälen att även långväga transporter 
ibland kan bli föremål för miljökrav (jfr det indragna citatet ovan). 
 
Högsta domstolen fäster vikt vid att transporterna till och från den anläggning som prövas inte 
bör utgöra ”endast en liten del av den totala trafiken eller olägenheterna från denna”. Här 
avspeglas ett förhållningssätt som inte är ändamålsenligt med hänsyn till dagens storskaliga 
miljöproblem och genomförandet av vissa miljömål relaterade till dessa. Klimatpåverkan är 
en global företeelse som beror på de sammantagna utsläppen från ett mycket stort antal 
utsläppskällor, stora som små. Möjligen hade bedömningen blivit annorlunda om domstolen 
hade tagit avstamp i miljöbalkens mål i 1 kap. 1 §, där det bl.a. framgår: ”Miljöbalken skall 
tillämpas så att … hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp 
uppnås.” I stället ger domen uttryck för ett traditionellt ”miljöskyddslagstänkande”. Anslaget i 
domskälen är definitionen av ”miljöfarlig verksamhet” i 9 kap. 1 §, således att det är en fast 



 5

”anläggning” och störningarna från verksamheten som hör till denna som ska bedömas. Även 
utifrån detta perspektiv skulle man dock kunna argumentera för en mer vidsynt tolkning när, 
som i detta mål, det är en och samma fasta anläggning som genererar samtliga transporter till 
och från anläggningen, oavsett om de är långväga eller inte. Därmed är det anläggningen som 
indirekt orsakar de samlade utsläppen från dessa transporter. 
 
Målregeln i 1 kap. 1 § nämns över huvud taget inte i domen. Det hade varit intressant om 
Högsta domstolen på något sätt hade visat hur rättstillämpare bör förhålla sig till denna regel, 
inte minst mot bakgrund av den diskussion om regeln som förts i bl.a. den rättsvetenskapliga 
litteraturen. Det borde vara naturligt att söka stöd i målregeln när som i detta fall lagtexten i 
övrigt inte ger klart besked. 
 
Slutligen bör kommenteras frågan om det är möjligt att ställa krav på tranportmedlen som 
sådana, t.ex. krav på avgasrening. Domstolen skriver att rättskällorna inte ger ”stöd för att det 
normalt skulle vara påkallat att meddela sådana villkor i ett tillståndsbeslut för en miljöfarlig 
verksamhet som skulle innebära ett slags indirekt reglering av transportsektorn” (kursiverat 
här). För det första utesluter inte domen att sådana krav kan ställas i enskilda fall med stöd av 
andra bestämmelser i balken, såsom reglerna om kemiska produkter eller hälsoskydd. Inte 
heller utesluts att tillståndsvillkor för miljöfarlig verksamhet innehåller sådana krav under 
vissa förutsättningar. Om t.ex. lokaliseringen av en viss anläggning är problematisk från 
miljösynpunkt, såsom när miljökvalitetsnormer överskrids i omgivningen, borde det vara 
möjligt att ställa särskilda krav på sådana transportmedel som med viss regelbundenhet 
använder anläggningen. Det är då inte heller fråga om en reglering av ”transportsektorn i 
allmänhet”. 
 
Omedelbart efter Högsta domstolens dom behandlades transportfrågorna åter i ett avgörande 
av Miljööverdomstolen. I en prövning av befintlig och ökad produktion vid en massaindustri i 
Grums kommun (Gruvön) i juni 2004,10 var det enligt domstolen fråga om ”ett stort antal 
tunga transporter till och från anläggningen”, med lastbil, fartyg och på järnväg. Bl.a. inkom 
en lastbil med ved till anläggningen var sjätte minut, dygnet runt, året runt. 
Miljööverdomstolen menade i enlighet med Högsta domstolens dom att uttrycket 
”närområde” var avgörande för vad som skulle kunna omfattas av ett prövotidsförordnande. 
Miljööverdomstolen skiljde mellan olika slags emissioner. När det gäller buller och 
säkerhetsrisker skulle en rimlig avgränsning kunna vara brukets närmaste omgivning och 
Grums tätort.  Några särskilda villkor behövdes inte för dessa störningar och därmed inte 
heller någon ytterligare utredning. Ett sådant behov fanns dock, enligt Miljööverdomstolen, 
när det gäller utsläppen till luft (kväveoxider, svaveldioxid, kolväten, stoft och koldioxid): 
 

”Det omfattande transportarbetet skulle kunna motivera åtgärder för att motverka utsläppen 
till luft i närområdet men även regionalt med tanke på utsläppens storlek och miljöeffekter 

                                                 
10

 MÖD dom 2004–06–30 i mål nr. M10499–02.   
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inom ett större område. För att kunna ta ställning till behovet av åtgärder krävs ett bättre 
underlag än vad som nu finns. Bolaget har redovisat de totala utsläppen från transporterna. 
Det är emellertid inte tillräckligt. Av betydelse är också, med hänsyn till vad Högsta 
domstolen har uttalat, utsläppens storlek i anläggningens närområde och deras 
miljökonsekvenser. Bolaget bör därför redovisa vilka utsläpp som sker inom en radie av en, 
fem resp. tio mil från anläggningen” (kursiverat här). 

 
I ett senare avgörande från mars 2005 (tillstånd till befintlig och ändrad/utökad produktion vid 
pappersbruk i Vargön) utvecklade Miljööverdomstolen sin syn på uttrycket ”närområde”.11 
Men hänvisning till Högsta domstolens dom menade Miljööverdomstolen att uttrycket skulle 
förstås utifrån inte bara vilket slags emission som transporterna orsakade utan även vilken 
räckvidd motsvarande emission hade från den fasta anläggningen. När det gäller buller borde 
således ”närområdet kunna begränsas till det område som störs av buller från anläggningen 
och detta område kan lätt bestämmas genom bullermätningar eller bullerberäkningar”. 
Motsvarande synsätt borde gälla vid luftföroreningar och domstolen utvecklade detta: 

 
”Det rör sig då emellertid om ett betydligt större område, inom vilket en miljöpåverkan från 
anläggningen kan påvisas. Hur stort detta område är, är inte bara beroende av avståndet från 
anläggningen utan också av omgivningens beskaffenhet och den förhärskande vindriktningen 
inom området. Det är därför rimligt att bolaget redovisar miljöpåverkan från transporterna av 
dessa ämnen inom det område som i övrigt påverkas av utsläppen från bolagets 
anläggningar. Den påverkan som sker på omgivningen både från bolagets fasta anläggningar 
och transporterna till och från dem kommer alltså att kunna beaktas vid miljöprövningen och 
bör därför också redovisas i den beskrivning av miljökonsekvenserna som bolaget är skyldigt 
att lämna.” 

 
Miljööverdomstolen godtog alltså i huvudsak miljödomstolens utredningsvillkor. Uttrycket 
”närområde” skulle avgränsas efter samråd mellan bolaget och tillsynsmyndigheten.  
 

Andra domar visar att Miljööverdomstolen efter Högsta domstolens avgörande 2004 inte har 
en tydlig praxis när det gäller externa transporter. I ett avgörande bedömde 
Miljööverdomstolen frågan om ”närområde” utan någon koppling till vare sig typ av emission 
eller avstånd till anläggningen.12 Målet rörde tillstånd till ökad produktion vid en 
kartongfabrik i Avesta kommun (Stora Enso). Domstolens majoritet konstaterade kort att 
förhållandena i allt väsentligt var jämförbara med dem som Högsta domstolen hade att ta 
ställning till i NJA 2004 s. 421 (se ovan). Det hade inte framkommit något som talade för att 
verkningarna av transporterna i anläggningens närområde påkallade ett prövotidsförordnande. 
Två av ledamöterna hade en avvikande mening. De menade att transporterna var ”omfattande 

                                                 
11

 MÖD dom 2005–03– 23 i mål nr. M9336-02. 
12

 MÖD dom 2005–07–13 i mål nr. M1367-04. 
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och ger upphov till stora utsläppsmängder och andra störningar” och att utredningen av 
transporternas miljöpåverkan i ansökan borde kompletteras med ett prövotidsförordnande.13 

Villkor om utredning av kemikaliers miljörisker 

Naturvårdsverket har i flera tillståndsärenden drivit kravet att verksamhetsutövaren ska gå 
igenom användningen av kemikalier tillsammans med tillsynsmyndigheten i syfte att byta ut 
miljöfarliga kemikalier mot mindre farliga.14 Yrkandet har ställts i prövningar av mycket stora 
anläggningar, främst massaindustrier, med stöd i flera av de allmänna hänsynsreglerna: 
kunskapskravet, försiktighetsprincipen och produktvalsregeln.15 Miljööverdomstolen har 
beslutat i enlighet med yrkandet och satt frågan på prövotid. Villkoret har även innehållit en 
långtgående sanktion, nämligen att från viss tidpunkt 

 
”får det i produktionen inte användas sådana råvaror eller insatskemikalier för vilka det 
saknas dokumenterad kunskap om risken för olägenheter för hälsa och miljön p.g.a. dålig 
nedbrytbarhet, akut och kronisk toxicitet och potential för bioackumulering. 
Tillsynsmyndigheten får för en enskild råvara eller kemikalie medge undantag från kravet på 
dokumenterad kunskap och anstånd från tidskravet”. 

 
Högsta domstolen har i en dom i maj 2006 (prövning av tillstånd till produktionsökning vid 
en kemisk industri i Stenungssund) underkänt Miljööverdomstolens villkorsskrivning.16 
Högsta domstolen konstaterar först att Miljööverdomstolens villkor  

 
”har ett angeläget syfte, som ligger väl i linje med miljöbalkens mål. En verksamhetsutövare 
måste naturligtvis se till att han har erforderlig kunskap om sådana kemikalier som kan 
innebära risk från hälso- och miljösynpunkt när de används i verksamheten. Som 
Naturvårdsverket har framhållit förändras kunskapsläget ständigt och kunskapskravet måste 
därför vara dynamiskt till sin karaktär.”  

 
Mot miljönyttan ställer sedan domstolen krav på rättssäkerhet. Den framhåller att 
tillståndsvillkor är förenade med stränga sanktioner. En överträdelse kan medföra att 
tillståndet återkallas och till straffrättsligt ansvar (otillåten miljöverksamhet). ”Med hänsyn 
härtill skall villkor utformas så att de kan utgöra grund för att konstatera om en överträdelse 
har begåtts och i så fall också kan ligga till grund för påföljder enligt sanktionssystemet”, 
skriver Högsta domstolen, som även menar att  
                                                 
13

 Se även andra avgöranden om transporter; MÖD domar 2005–05–10 i mål nr. M8553–03, 2005–01–27 i mål 
nr. M508–03, 2004–12–23 i mål nr. M2538-03 samt 2004–12–23 i mål nr. M2539– 03. 
14

 Se MÖD domar 2004–06–30 i mål nr. M10499–02 (massaindustri), 2005–03–30 i mål nr. M9408-03 
(massaindustri), 2005–05–10 i nr. M8553-03 (massaindustri) samt 2005–05–12 i mål nr. M3225–04 
(kemikalieindustri, överklagat till Högsta domstolen).  
15

 2 kap. 2, 3 och 6 §§ MB. 
16

 Högsta domstolen dom 2006-05-19 i mål T 2303-05. 
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”Miljööverdomstolens dom inger betänkligheter från denna synpunkt. I uttrycket 
’dokumenterad kunskap’ saknas varje precisering beträffande kvalitet och kvantitet. 
Tillståndshavaren kan inte av villkoret utläsa hur djupgående kunskaper som krävs eller hur 
de skall vara dokumenterade. Det går alltså inte att av villkoret konstatera om en överträdelse 
har begåtts”. 

 
Kravet på rättsäkerhet tar således över i förhållande till miljönyttan. Med hänsyn till att 
Högsta domstolen uttalar sig generellt uppkommer en viktig principiell fråga. Om villkor 
alltid ska utformas med sikte på att straffrättsliga sanktioner ska kunna tillämpas (och här 
aktualiseras särskilt frågan om rättsäkerhet), så kommer miljödomstolar och länsstyrelser 
behöva se över villkorsskrivningen över huvud taget. Verkligheten på miljöområdet är 
komplex och det är relativt vanligt med villkor som är allmänt hållna och inte avsedda för 
straffrättslig prövning. 
 
Dessutom menade Högsta domstolen att villkoret inte ger uttryck för den dynamik som 
Naturvårdsverket eftersträvar: ”Att verksamhetsutövaren skulle vara skyldig att hålla sig à 
jour med kunskapsutvecklingen framgår inte av villkoret, som därmed tvärtom skulle kunna 
begränsa sådana skyldigheter i det avseendet som verksamhetsutövaren har enligt andra 
regler.” Vad domstolen syftar på är att tillståndets rättverkan begränsar de allmänna 
hänsynsreglernas räckvidd och även möjligheten för tillsynsmyndigheten att ingripa när dessa 
regler inte efterlevs. 
  
Frågan om utformning av kemikalievillkor är inte slutligt avgjord. Högsta domstolen 
återförvisade nämligen målet till Miljööverdomstolen med motiveringen att det inte är 
uteslutet att villkoret kan ändras så att det uppfyller rättssäkerhetskraven och blir till nytta. 
Något nytt avgörande har inte kommit från Miljööverdomstolen ännu.17 

Utvidgad tillämpning av hushållningsbestämmelserna 

Hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas vid tillståndsprövning 
enligt miljöbalken och många andra författningar. De har stor betydelse vid beslut om fysisk 
planering enligt PBL.18  
 
En utvidgning sker nu på det sättet att hushållningsbestämmelserna ska tillämpas även i 
anmälningsärenden.19 Om således en ”miljöfarlig verksamhet” anmäls till en kommunal 
miljönämnd, ska denna bedöma om valet av plats kan accepteras genom att tillämpa inte bara 
den särskilda lokaliseringsregeln 2 kap. 4 § miljöbalken (2 kap. 6 §, efter 1 januari 2007), utan 
                                                 
17

 I målet valde Högsta domstolen att inte gå in på en omständighet som åberopats av den klagande, nämligen att 
villkoret strider mot EG-fördragets regler om fri rörlighet av produkter. Den frågan kvarstår således att bedöma. 
18

 Boken, s. 145 f. 
19

 Se den nya lydelsen i 2 kap. 6 § 2 st. MB. Jfr 1 kap. 2 § MB som upphävs.  
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även hushållningsbestämmelserna. I praktiken får denna utvidgning störst betydelse när ett 
område är av riksintresse för visst ändamål.20 

Förvaltning av vattenresurser och miljökvalitetsnormer 

Ramdirektivet för vatten 
Med anledning av EU:s ramdirektiv för vatten har nya regler införts i 5 kap. miljöbalken 
under rubriken ”Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön”.21 Sveriges land- och 
kustvattenområden har delats in i fem vattendistrikt. En länsstyrelse i varje vattendistrikt har 
utsetts till ”vattenmyndighet” med ansvar för förvaltningen av vattenmiljön i distriktet. Det 
innebär en kontroll av vattenmiljön från olika aspekter, inte bara vattnets kemiska status 
(föroreningar m.m.) utan även t.ex. kvantitativa faktorer (vattenstånd och flöden). 
Förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön reglerar 
genomförandet närmare. Här definieras vattendistrikten. Det anges hur deras vattenresurser 
ska kartläggas och analyseras, liksom hur miljökvalitetsnormer ska fastställas. Det finns regler 
om förvaltningsplaner som ska redogöra för vattenresurserna i distriktet och för förvaltningen 
av dem. Åtgärdsprogram ska upprättas som anger hur miljökvalitetsnormerna ska uppfyllas. I 
betydande mån hänvisar den svenska förordningen till direktivets detaljerade regler.  

Svenska miljökvalitetsnormer för luft och buller 
Nya regler har införts i förordningen om miljökvalitetsnormer för utomhusluft, bl.a. 
beträffande ozon. Vidare har det tillkommit en ny förordning (2004:675) om 
omgivningsbuller, som ska genomföra ett EG-rättsligt direktiv från år 2002.22 Genom 
kartläggning av buller och upprättande av åtgärdsprogram ska det ”eftersträvas” att skadliga 
effekter på människors hälsa inte uppkommer. Kraven riktas mot stora kommuner och vissa 
statliga verk, t.ex. Vägverket. 

EG–domstolen om miljökvalitetsnormer och proportionalitetsprincipen  
För att uppfylla två EG-direktiv om luftkvalitet införde Österrike ett förbud för lastbilar över 
7,5 ton som transporterar vissa varor, såsom avfall, sten, jord, motorfordon, timmer eller 
spannmål på en 46 km lång motorvägssträcka.23 EG-domstolen slog fast att trafikförbudet 
                                                 
20

 En annan ändring är att rimlighetsavvägningen i 2 kap. 7 § MB i lagtexten frikopplas från 
hushållningsbestämmelserna vid lokaliseringsbedömningen enligt den nya regeln i 2 kap. 6 §. Detta är enligt vår 
mening ett förtydligande och inte någon ändring i gällande rätt med hänsyn till att hushållningsbestämmelserna i 
3 och 4 kap. MB skulle tillämpas även separat från 2 kap.; boken s. 124 f. 
21

 5 kap. 10–11 §§ MB. Jfr boken, s. 164. 
22

 Europaparlamentets och rådets direktiv av den 25 juni 2002 om bedömning och hantering av 
omgivningsbuller, EGT L 189. 
23

 Rådets direktiv 96/62/EG av den 27 september 1996 om utvärdering och säkerställande av luftkvaliteten, EGT 
L 296/55 och rådets direktiv 1999/30/EG av den 22 april 1999 om gränsvärden för svaveldioxid, kvävedioxid 
och kväveoxider, partiklar och bly i luften, EGT L 163/41.   
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strider mot principen om fri rörlighet för varor. Vägsträckan anses vara av yttersta betydelse 
eftersom själva motorvägen utgör en av de huvudsakliga förbindelselänkarna mellan södra 
Tyskland och norra Italien. Trafikförbudet ansågs strida mot proportionalitetsprincipen. De 
österrikiska myndigheterna borde ha övervägt mindre ingripande åtgärder. Myndigheterna 
hade inte undersökt tillräckligt huruvida det faktiskt fanns en realistisk alternativ lösning som 
säkrar transport av varorna via andra transportmedel eller på andra vägleder och särskilt i vad 
mån det finns tillräcklig och lämplig tågkapacitet. Tvåmånadsfristen för att anpassa sig till 
trafikförbudet befanns också vara alldeles för kort.24   

Miljökonsekvensbeskrivningar och miljöbedömningar 

Nya regler om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) i 6 kap. miljöbalken 
Efter påtryckningar från näringslivet kom en mycket stor del av Miljöbalkskommitténs arbete 
efter miljöbalkens tillkomst att ägnas åt en ”effektivare miljöprövning”. Prövningsprocessen 
skulle bli enklare och snabbare för företagen. Syftet var alltså inte att effektivisera från 
miljösynpunkt, dock skulle ändringarna inte leda till försämringar i detta avseende.  
 
Vissa av effektiviseringarna rör reglerna om MKB. Tidigare krävdes två samråd (ett tidigt och 
ett utvidgat) för verksamhet eller åtgärd som kunde medföra ”betydande miljöpåverkan”. Nu 
krävs aldrig mer än ett samråd. Utgångspunkten är att samråd ska ske med länsstyrelsen, till-
synsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda, men om verksamheten 
eller åtgärden kan antas medföra ”betydande miljöpåverkan” utvidgas kretsen till övriga stat-
liga myndigheter (t.ex. Naturvårdsverket), kommuner, allmänhet och organisationer som kan 
antas bli berörda. Länsstyrelsen ska enligt de nya reglerna i högre grad än tidigare leda 
samrådsförfarandet och se till att underlaget får en bra kvalitet; myndighetens aktiva 
medverkan ska motverka behovet av kompletteringar av ansökan i en efterföljande 
tillståndsprövning. 
 
Liksom idag ”listas” vissa verksamheter som typiskt sett anses kunna medföra ”betydande 
miljöpåverkan” medan andra verksamheter eller åtgärder kan anses medföra sådan påverkan 
efter länsstyrelsens beslut i det enskilda fallet.25 Beslutet får inte överklagas särskilt.  
 
Innehållet i en MKB ska alltid vara sådant att syftet med MKB enligt 3 § uppfylls. 
Omfattningen av detta krav varierar dock med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens ”art 
och omfattning”. Därutöver gäller särskilda krav på innehållet för verksamheter eller åtgärder 

                                                 
24

 Mål C-320/03 Kommissionen mot Österrike [2005] ECR I-09871. 
25

 Kriterier för bedömningen finns i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar, bilaga 2. Se även Natur-
vårdsverkets allmänna råd om miljökonsekvensbeskrivningar (NFS 2001:9) där ytterligare vägledning ges.  
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som kan antas medföra ”betydande miljöpåverkan”, bl.a. krav på redovisning av alternativa 
lokaliseringar.26 Övriga MKB är formellt frikopplade från dessa särskilda krav. 
 
En MKB ska godkännas av länsstyrelsen, men det sker ingen offentlig granskning av det 
slutliga dokumentet. Beslutet om godkännande kan inte överklagas. Det går inte heller att 
överklaga ett beslut om huruvida en verksamhet eller åtgärd medför betydande miljöpåverkan. 
I dessa avseenden har rättsläget inte ändrats. 

Miljöbalkens MKB – regler ska tillämpas vid detaljplanering i vissa fall  
När vissa slags verksamheter, t.ex. ett köpcentrum, omfattas av beslut om detaljplan och 
samtidigt medför ”betydande miljöpåverkan” ska, efter en lagändring, kraven på samråd och 
MKB–innehåll enligt 6 kap. 6 och 7 §§ miljöbalken tillämpas.27 Det handlar om verksamheter 
som inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöbalken, men som kan bli föremål 
för beslut om detaljplan. Det EG–rättsliga MKB–direktivets krav på samråd och MKB gäller 
även i sådana situationer. Reglerna om MKB i PBL i samband med detaljplan uppfyller dock 
inte direktivets krav fullt ut. Genom kopplingen till 6 kap. 6 och 7 §§ miljöbalken ska nu 
luckan i förhållande till direktivet täppas till.  

Miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar vid planer och program 
6 kap. miljöbalken och vissa andra författningar, bl.a. plan- och bygglagen, väglagen och 
minerallagen, har fått nya regler med anledning av ett EG-rättsligt direktiv om bedömning av 
vissa planers och programs miljöpåverkan (”strategiska” MKB).28  
 
I korthet innebär de nya bestämmelserna att myndigheter och kommuner ska göra en 
miljöbedömning av planer och program när genomförandet av sådana ”kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan”. Genom integrationen av miljöaspekter ska en hållbar utveckling 
främjas. I miljöbedömningen ingår även att upprätta en MKB, där miljöpåverkan identifieras, 
beskrivs och bedöms. Rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte ska 
också identifieras och bedömas. I tio punkter anges vad en MKB ska innehålla, såsom en 
beskrivning av miljöförhållandena och hur dessa kan komma att utvecklas och vilken 
betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma med avseende på bl.a. människors hälsa 
och biologisk mångfald. Ett särskilt förfarande med samråd är kopplat till MKB:n.29 
 
EG-domstolen har i flera avgöranden förklarat att direktivet om MKB har direkt effekt. År 
2004 kom ytterligare ett avgörande (Delena Wells) som behandlade bl.a. denna rättsfråga. 
                                                 
26

 Boken, s. 185–188.   
27

 5 kap. 18 § 3 och 4 st. PBL. 
28

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 om vissa planers och programs 
miljöpåverkan, EGT L 197. Jfr boken, s. 183. 
29

 6 kap. 11-18 §§ MB. 
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Delena Wells 
I målet bedömde EG-domstolen ifall beslut som möjliggjort återupptagande av gruvdrift 
skulle betraktas som tillstånd med följden att en EIA (MKB) måste upprättas.30 Platsen ansågs 
mycket känslig från miljösynpunkt. Enligt engelsk rätt måste ägarna till stenbrottet, låta 
registrera det gamla tillståndet om de ville återuppta utvinningen där. De måste även ansöka 
om fastställelse av nya villkor för utvinningen och, dessutom, få dessa villkor godkända i ett 
särskilt beslut. Om de inte gjorde detta skulle tillståndet förfalla. På grund av denna 
avhängighet ansåg EG-domstolen att de beslut som fattades skulle ses som tillstånd i 
direktivets mening och alltså inte endast en ändring av föreliggande tillstånd. En EIA måste 
upprättas och detta så snart som det vid flerstegsprocessen var möjligt att identifiera och 
bedöma projektets inverkan på miljön. 
 
En annan, mer principiell rättsfråga i målet var om enskilda kan åberopa EIA-direktivet, d.v.s. 
om direktivet har direkt effekt.31 Den brittiska regeringen ansåg att om enskilda skulle ha rätt 
att åberopa artikel 2.1 i EIA-direktivet  (medlemsstatens skyldighet att säkerställa att en MKB 
utförs) så uppstår en ”inverse direct effect”. Det skulle betyda att den berörda medlemsstaten 
har en direkt skyldighet att, på begäran av en enskild såsom Delena Wells, beröva en annan 
enskild, såsom ägarna till stenbrottet, dennes rättigheter. Domstolen menade dock att negativa 
återverkningar för tredje mans rättigheter inte i sig motiverar att enskilda förvägras rätten att 
åberopa bestämmelserna i ett direktiv gentemot den berörda medlemsstaten, även om det är 
säkert att sådana återverkningar uppstår. Medlemsstatens skyldighet att säkerställa att 
behöriga myndigheter upprättar en EIA har nämligen inte något direkt samband med 
verkställandet av en skyldighet som enligt direktivet åligger en verksamhetsutövare, i detta 
fall ägarna till stenbrottet. 
 
Slutligen ansåg domstolen att behöriga nationella myndigheter, enligt lojalitetsprincipen i 
artikel 10 Fördraget, är skyldiga att avhjälpa en underlåtenhet att upprätta en 
miljökonsekvensbeskrivning. Det kan handla om att återkalla eller inhibera ett redan utfärdat 
tillstånd (här beaktas i viss mån principen om medlemsstaternas processuella autonomi). Ett 
alternativ är att den enskilde, om han eller hon går med på detta, får möjlighet att yrka 
ersättning för den skada som lidits. 

Natura 2000 

EG-domstolen har i flera avgöranden behandlat frågor under Fågel– och livsmiljödirektivet. 
Domarna behandlas i korthet här.  

                                                 
30

 Mål  201/02 Delena Wells [2004] ECR 00 (förhandsavgörande).  
31

 Frågan berörs kort i boken, s. 93 och s. 182.  
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Waddenzee 
I målet ansåg EG-domstolen att ett nederländskt hjärtmusselfiske, som omfattades av ett 
årligen återkommande licensförfarande, kunde kvalificeras som en plan eller ett projekt i den 
mening som avses i artikel 6.3 i livsmiljödirektivet. Det kunde därmed, enligt huvudregeln, 
tillåtas endast under förutsättning att det inte skadar området.32 Direktivet bedömdes ha direkt 
effekt på så sätt att när den nationella domstolen skulle pröva om fisket var lagenligt enligt 
artikel 6.3 i direktivet, kunde den även pröva om de nationella myndigheternas utrymme för 
skönsmässig bedömning enligt denna bestämmelse har respekterats, även om bestämmelsen 
inte hade införlivats nationellt inom direktivets tidsfrist. Domen kan t.ex. få betydelse för 
frågan om även pågående verksamheter omfattas av tillståndskravet i 7 kap. 28 a § 
miljöbalken.33 

Societa Italiana Dragaggi m.fl 
Bakgrunden i detta mål var en upphandling och ett kontrakt på muddring och avlastning av 
sediment i grävda dammar i en italiensk hamn.34 En nationell myndighet hade ogiltigförklarat 
upphandlingen mot bakgrund av att området bara förts upp på en nationell lista över områden 
som har ett gemenskapsintresse enligt direktivet. Listan hade sedan skickats till men ännu inte 
antagits av kommissionen. Frågan var om myndigheten mot denna bakgrund hade rätt att 
ogiltigförklara upphandlingen. Domstolen menade att listning på kommissionsnivå visserligen 
är en förutsättning för att de skyddsåtgärder som anges i artikel 6.2–6.4 ska vara tillämpliga 
och, i så fall, kunna ligga till grund för en ogiltigförklaring av projektet. Detta betyder dock 
inte att medlemsstaterna ska vara förhindrade att skydda områdena från den tidpunkt de 
uppförs på den nationella listan som senare ska överlämnas till kommissionen. Om de var 
förhindrade skulle målsättningen att bevara livsmiljöer samt vilda djur och växter inte kunna 
uppnås. 

Bund Naturschutz in Bayern vs Freistaat Bayern 
Jämfört med målet Dragaggi m.fl. (se ovan) dras tumskruvarna åt något hårdare i ett 
avgörande i EG–domstolen hösten 2006. En tysk förvaltningsdomstol hade begärt 
förhandsbesked i frågan om när artikel 6.2–6.4 ska börja tillämpas. Bakgrunden i målet var ett 
motorvägsprojekt som godkänts och som berörde några områden som tyska myndigheterna 
anmält som särskilda bevarandeområden. Domstolen menar att medlemsstaterna inte bara är 
oförhindrade utan också skyldiga att, i enlighet med nationella bestämmelser, vidta alla 
åtgärder som är nödvändiga för att undvika ingrepp som allvarligt kan äventyra de ekologiska 

                                                 
32

 Mål 127/02 Waddenzee [2004] ECR 00 (förhandsavgörande). 
33

 Jfr boken, s. 218, vid not 120. 
34

 Mål 117/03 Societa Italiana Dragaggi m.fl. [2004] ECR 00 (förhandsavgörande). 
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egenskaperna i områden som föreslagits på den nationella lista som överlämnats till 
kommissionen.35  

Wörschacher Moos 
En delstatsregering i Österrike hade tillåtit utbyggnad av en golfbana (anläggande av två nya 
hål) i ett område som klassificerats som ett Natura 2000-område. Området inhyser fågelarten 
kornknarr (upptagen i bilaga 1 i Fågeldirektivet). Populationen har betraktats som den enda 
som kan föröka sig i Centralalperna. EG-domstolen fällde Österrike för fördragsbrott på grund 
av underlåtelse att uppfylla skyldigheter enligt artikel 6.3 och 6.4 jämförd med artikel 7 i 
livsmiljödirektivet; t.ex. måste det föreligga tvingande orsaker som har ett väsentligt 
allmänintresse. Vid tiden för delstatsregeringens beslut fanns expertutlåtanden som starkt 
avrådde från en utbyggnad på området. EG-domstolen stod fast vid sin bedömning trots att det 
senare visat sig att utbyggnaden av golfbanan inte inneburit någon betydande minskning av 
populationen.36 

Lauteracher Ried 
Kornknarren hade en avgörande betydelse också i ett annat mål i EG–domstolen. Österrike 
hade underlåtit att i nationalparken Lauteracher Ried inkludera platserna Soren och Gleggen-
Köblern såsom ”särskilda skyddsområden” enligt fågel– och livsmiljödirektiven. Platserna 
berördes av ett bygge av en motortrafikled. På samma sätt som nationalparken ansågs 
områdena enligt vetenskapliga kriterier ingå bland de områden som är mest lämpade till antal 
och storlek enligt fågeldirektivet.  
 
Domstolen upprepar sitt ställningstagande i tidigare praxis att medlemsstaterna, enligt artikel 
4.1 och 4.2 i fågeldirektivet, måste ge ”särskilda skyddsområden” en rättsligt skyddad 
ställning som gör det möjligt att bland annat säkerställa överlevnad och fortplantning för de 
fågelarter som nämns i bilaga 1 samt fortplantning, ruggning och övervintring av regelbundet 
förekommande flyttfågelarter som inte anges i nämnda bilaga. Vidare framhåller domstolen, 
liksom i tidigare mål, att medlemsstaterna enbart kan tillämpa ”ornitologiska kriterier” vid 
avsättandet av de områden som är mest lämpade för bevarande av de arter som förekommer i 
bilaga I till direktivet.37 Samhällsekonomiska kriterier är således inte tillämpliga vid detta 

                                                 
35

 Mål C-244/05 Bund Naturschutz in Bayern m.fl. mot Freistaat Bayern [2006] ECR 0 (förhandsavgörande). 
36

 Mål C-209/02 Kommissionen mot Österrike [2004] ECR I-01211. 
37

 Mål C-209/04 Kommissionen mot Österrike [2006] ECR I-02755. På samma sätt får en medlemsstat inte 
minska ett särskilt skyddsområde om inte medlemsstaten kan belägga att de undantagna områdena inte längre 
utgör områden som är mest lämpade för bevarandet av fåglar i den mening som avses i artikel 4.1 i 
fågeldirektivet, mål C-191/05 Kommissionen mot Portugal [2006] ECR 0.   
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beslut, däremot kan sådana aktualiseras vid en följande prövning av enskilda projekt som 
berör området.38 

Livsmiljödirektivet och oavsiktliga handlingar 
Två aktuella mål har handlat om artikel 12.1 d i livsmiljödirektivet, om medlemsstaternas 
skyldighet att införa system för listade arter och bl.a. förbjuda att parningsplatser eller 
rastplatser skadas eller förstörs. Domstolen kom i båda fallen fram till att direktivets förbud 
att skada eller förstöra parnings- och rastplatser även omfattar oavsiktliga handlingar.39    

Miljöfarlig verksamhet 

Överföring av reglerna om täkttillstånd från 12 kap. miljöbalken 
Reglerna om tillståndprövning av täkt av jord, grus, berg m.m. har flyttats från 12 kap. till 9 
kap. miljöbalken. Placeringen i 12 kap. berodde på täkternas fysiska inverkan på naturmiljön. 
Täkter är även ”miljöfarlig verksamhet” på grund av risker för förorening och buller och 
andra störningar i omgivningen. Det dubbla angreppssättet i miljöbalken har medfört problem 
av processuell karaktär, som alltså ska undvikas genom samordningen. 

IPPC-direktivets genomförande 
Förordningen (2004:989) om översyn av vissa miljöfarliga verksamheter tillkom för att 
Sverige ska efterleva vissa krav enligt IPPC-direktivet. Bakgrunden är denna: Om en 
miljöfarlig verksamhet har tillstånd sedan tidigare enligt miljöskyddslagen behöver 
verksamhetsutövaren inte söka ett nytt tillstånd enligt miljöbalken.40 Det innebär att 
verksamheten inte har prövats fullt ut enligt miljökraven i 2 kap. miljöbalken och därmed 
även art. 3 i IPPC-direktivet. I dessa regler finns t.ex. självständiga krav på hushållning med 
energi och naturresurser.41 Sådana frågor kunde beaktas även enligt miljöskyddslagen, men 
bara om de hade samband med störningar från den verksamhet som prövades. 
 
IPPC-direktivet kräver dock att befintliga anläggningar som omfattas av direktivet ska prövas 
enligt bl.a. art 3 senast den 30 oktober 2007. Förmodligen trodde den svenska regeringen att 
våra IPPC-anläggningar dessförinnan skulle ha tillståndsprövats enligt miljöbalken, antingen 
efter att verksamhetsutövaren själv ansökt om ändring av tillståndet eller villkoren (t.ex. för 
                                                 
38

 Se vidare boken, s. 217–223. I övrigt ogillade domstolen talan om att Österrike borde ha utfört en MKB i 
enlighet med MKB-direktivet och tillämpat artikel 6.4 i livsmiljödirektivet med avseende på 
kompensationsåtgärder m.m. på den grunden att motorledsbygget formellt presenterades före det datum när 
Österrike omfattades av EG-rätten enligt anslutningsakten. 
39

 Mål C-6/04 Kommissionen mot Storbritannien och Nordirland [2005] ECR I-09017 och mål C-98/03 
Kommissionen mot Tyskland [2006] ECR I-00053. Se också mål C-103/00 Kommissionen mot Grekland [2002] 
ECR I-1147 och mål C-221/04 Kommissionen mot Spanien [2006] ECR 0. Jämför läroboken, s. 226.  
40

 5 § lagen om införande av miljöbalken. 
41

 Jfr boken, s. 122 och 126 f. 
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att kunna öka produktionen) eller genom att en tillsynsmyndighet tagit initiativ till 
omprövning av tillstånd eller ändring av villkor, något som faktiskt också krävs enligt 26 kap. 
2 § miljöbalken. I praktiken har inget av alternativen fungerat tillfredsställande och många av 
de aktuella anläggningarna har inte prövats enligt de nya reglerna. Förordningen får därför ses 
som en nödlösning för att klara tidsgränsen i IPPC-direktivet. 
 
Enligt förordningen ska verksamhetsutövaren i miljörapporten år 2005 redogöra för hur 
kraven i 2 kap. 3 och 5 §§ kommer att uppfyllas senast den 30 oktober 2007, genom åtgärder 
för att bl.a. hushålla med energi och naturresurser. Redogörelsen ska granskas av 
tillsynsmyndigheten som, om det behövs, ska förelägga verksamhetsutövaren att iaktta 
begränsningar eller vidta åtgärder för att uppfylla kraven. Om ett föreläggande inte är möjligt 
på grund av tillståndets rättsverkan, ska myndigheten begära omprövning av tillståndet eller 
ändring av dess villkor enligt 24 kap. miljöbalken.42 Tillsynsmyndigheten kan också själv 
bedöma att inga åtgärder behöver vidtas vid en viss verksamhet.43 
 
Om regeringen hade valt ett generellt författningskrav på verksamhetsutövarna att inom viss 
tid söka tillstånd hade dessa frågor hanterats på det sätt som är normalt i Sverige, nämligen 
inom ramen för tillståndsprövning. I stället valdes, kanske av tidsskäl, en väg som typiskt sett 
innebär en svagare miljökontroll. Dels kommer bedömningen i många fall att ske på en lägre 
myndighetsnivå än normalt, ibland på kommunal nivå. Dels innebär förskjutningen från 
tillståndsprövning till tillsynsbeslut en urkoppling av regler som underlättar för allmänhetens 
insyn, t.ex. krav på sammanträde. Över huvud taget är bedömningen typiskt sett mindre 
ingående vid tillsyn jämfört med tillståndsprövning. 

Handel med utsläppsrätter 
I boken behandlas ett förslag till lagstiftning om dels ett nationellt tak för utsläpp av 
koldioxid, dels ett nytt system för handel med utsläppsrätter.44 Detta nya, flexibla system 
syftar till att begränsa klimatpåverkan och har sin grund i den internationella rätten (främst 
Kyoto-protokollet) och EG-rätten. Under hösten 2004 antogs den nya svenska lagstiftningen 
på området: en lag (2004:1199) om handel med utsläppsrätter, en förordning (2004:1205) om 
handel med utsläppsrätter och vissa ändringar i miljöbalken.45 
 

                                                 
42

 3–4 §§ förordningen om översyn av vissa miljöfarliga verksamheter. Om bedömningen hamnar hos 
tillståndsmyndigheten får denna besluta om ändring av villkor m.m. även om det inte gått tio år sedan tillståndet 
enligt miljöskyddslagen; 3 § förordningen om översyn av vissa miljöfarliga verksamheter, jfr 24 kap. 5 § 1 p. 
MB. 
43

 6 § förordningen om översyn av vissa miljöfarliga verksamheter. 
44

 Boken, s. 240 ff. 
45

 Lagen och förordningen ersatte ”provisorisk” lagstiftning om tillstånd till utsläpp av koldioxid och tilldelning 
av utsläppsrätter.  
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En hörnsten i den nya lagstiftningen är tilldelningen av utsläppsrätter. Regeringen har utgått 
från att befintliga anläggningar i Sverige ska producera totalt 22,1 miljoner ton koldioxid 
årligen. Dessutom finns en särskild pott på totalt 2,4 miljoner ton för nya anläggningar under 
den första handelsperioden 2005–2007.46 Mot denna bakgrund finns en fördelningsplan med 
principer för tilldelningen av utsläppsrätter för anläggningar inom olika sektorer.47 Villkoren 
för så kallade råvarubaserade utsläpp (t.ex. från cementtillverkning) är gynnsammare än för 
utsläpp från energianläggningar (t.ex. fjärrvärmeverk). Principerna för tilldelning är olika 
också beroende på om det är fråga om nya anläggningar eller befintliga.48 Det är 
Naturvårdsverket som beslutar om tilldelning av utsläppsrätter till de enskilda företagen. 
 
En annan hörnsten är kravet på ett särskilt tillstånd av länsstyrelsen för de anläggningar som 
är kopplade till handelssystemet.49 Förutsättningarna för detta tillstånd är dels att 
anläggningen redan har ett tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken eller miljöskyddslagen, dels att 
verksamhetsutövaren har möjlighet att övervaka och rapportera utsläppen på ett tillförlitligt 
sätt. 
 
Trots att tillståndet enligt den nya lagstiftningen endast gäller utsläpp av koldioxid, begränsar 
det i en vidare mån en efterföljande prövning av anläggningarna enligt miljöbalken. I den 
prövningen förhindras nämligen inte bara villkor om begränsning av koldioxidutsläpp utan 
även villkor ”som genom att reglera använd mängd fossilt bränsle syftar till en begränsning av 
koldioxidutsläpp”.50 Det går t.ex. inte att kräva begränsning av andelen olja eller kol som 
bränsle i ett fjärrvärmeverk även om det skulle vara tekniskt och ekonomiskt möjligt och 
rimligt (enligt 2 kap. 3 och 5–7 §§ miljöbalken) att ersätta det fossila bränslet med biomassa 
eller annan förnybar energiresurs. Om det skulle finnas villkor om sådana begränsningar i ett 
redan meddelat tillstånd enligt miljöbalken eller miljöskyddslagen, så faller detta krav när 
tillstånd meddelats enligt lagen om handel med utsläppsrätter.51 
 
Med anledning av den nya handelsperioden 2008–2012 har det skett flera ändringar i 
lagstiftningen om handel med utsläppsrätter. Bl.a. ska fler förbränningsanläggningar omfattas. 

                                                 
46

 Nästa handelsperiod täcker perioden 2008–2012. 
47

 3 kap. lagen om handel med utsläppsrätter.  
48

 Se närmare 23–32 §§ förordningen om handel med utsläppsrätter. 
49

 2 § förordningen om handel med utsläppsrätter. 
50

 16 kap. 2 § MB. Samma begränsning gäller om en tillsynsmyndighet vill besluta om föreläggande eller förbud 
enligt 26 kap. 9 § MB. 
51

 24 kap. 15 § MB. 
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Tilldelningsreglerna ändras.52 Vidare skapas förutsättningar för att delta i så kallade 
”projektbaserade mekanismer” enligt Kyotoprotokollet. Det handlar då om att ett land 
investerar i ett konkret projekt (t.ex. en industriell anläggning) i ett annat land i syfte att 
minska utsläppen av växthusgaser, t.ex. genom energieffektivisering eller övergång från 
fossilt bränsle till biomassa. Det investerande landet får tillgodoräkna sig 
utsläppsminskningen.  

EG- domstolen och bästa tillgängliga teknik för befintlig verksamhet 
EG–domstolen har prövat om Grekland i ett visst fall uppfyllt ett direktiv om luftföroreningar 
från industrianläggningar.53 Artikel 13 föreskriver i korthet att medlemsstaterna ska 
genomföra en politik och en strategi, som innefattar lämpliga åtgärder för att stegvis anpassa 
befintliga anläggningar till bästa tillgängliga teknik och särskilt beakta såväl teknisk 
utformning, omfattning och återstående livslängd som arten och omfattningen av de 
förorenande utsläppen liksom det önskvärda i att inte belasta anläggningen med oskäliga 
kostnader.  
 
Kommissionen ansåg att den teknik som användes av en förbränningsanläggning på Kreta var 
”out of date”. Under åren 1992–2002 minskade inte utsläppen av svaveldioxid och kväveoxid 
från kraftstationen. Utsläppen motsvarade praktiskt taget Kretas totala svaveldioxidutsläpp 
och 50% av öns kväveoxidutsläpp under perioden. Av olika anledningar som inte direkt har 
samband med anläggningen, t.ex. att kraftproduktionen från förnybara energikällor ökat i 
området, hade de totala utsläppen i området minskat med tiden. Domstolen menade därför att 
även om de förorenade utsläppen inte når upp till betydande volymer, kan medlemsstaten inte 
underlåta att anpassa anläggningen till bästa tillgängliga teknik. En generell minskning av 
luftföroreningar i området ger inte stöd för att verksamheten har anpassat anläggningen till 
”bästa tillgängliga teknik”. Medlemsstaternas skyldighet är alltså inte beroende av den 
allmänna miljösituationen i det område där anläggningen är belägen. 

Föroreningar och Europakonventionen om mänskliga rättigheter 
Ryssland har i Europadomstolen fällts för brott mot de mänskliga rättigheterna för att staten 
inte hjälpt en kvinna att flytta och inte respekterat hennes rätt till sitt privatliv och sitt hem.  
Kvinnan bodde i ett förorenat industriområde nordöst om Moskva. I området ligger ett statligt 
ägt stålverk som släppt ut så mycket gifter att myndigheterna inrättat en säkerhetszon. 
Kvinnan m.fl. hade ansökt om att få flytta till ett säkrare område. Europadomstolen 
konstaterade att kvinnans hälsa försämrats på grund av föroreningarna eller i vart fall gjort 
henne mer mottaglig för sjukdomar och påverkat hennes livskvalitet. Staten hade inte erbjudit 
någon hjälp att flytta från säkerhetszonen och inte heller vidtagit några åtgärder för att minska 
                                                 
52

 Se närmare SFS 2006:643, 645 och 1109; ändringar i lagen respektive förordningen om handel med 
utsläppsrätter. 
53

 Mål C-364/03 Kommissionen mot Grekland [2005] ECR I-06159. Rådets direktiv 84/360/EEG av den 28 juni 
1984 om bekämpning av luftförorening från industrianläggningar, EGT L 188/20.  
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utsläppen och förbättra miljön för de boende. Den ryska staten hade därför misslyckats med 
att hitta en balans mellan industrins intressen, samhällsintressen och kvinnans egen rätt till 
skydd för sitt privatliv och sitt hem. Domstolen ansåg att Ryssland därmed brutit mot artikel 8 
i konventionen om de mänskliga rättigheterna.54   

Anmälningsplikt för vissa vattenverksamheter 

En del i den ”effektivare miljöprövningen” är att lindra tillståndplikten för vattenföretag. 
Regeringen får föreskriva i en förordning att vissa slags vattenverksamheter som huvudregel 
ska anmälas till länsstyrelsen och alltså befrias från tillståndsplikt enligt 11 kap. 9 § 
miljöbalken.55  

Miljöansvar och efterbehandling 

Ramdirektivet om miljöansvar 
Under våren 2004 antogs ramdirektivet om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa 
miljöskador.56 Tanken är att förstörda miljöer ska saneras eller att skadan kompenseras. Till 
grund ligger framför allt principen om att förorenaren ska betala, men även principen om 
hållbar utveckling, subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen. Direktivet omfattar 
minimikrav för miljöskador och överhängande risker för sådana skador som orsakas av vissa i 
direktivet listade yrkesverksamheter. Skador på och överhängande hot mot skyddade arter och 
skyddade naturliga livsmiljöer omfattas också, även om dessa olägenheter orsakas av icke-
listade verksamheter. När det handlar om miljöskador eller hot till följd av förorening av 
diffus karaktär förutsätter direktivet att det går att fastställa ett orsakssamband mellan skadan 
och den enskilda verksamhetsutövarens verksamhet. Alla typer av skador berörs inte, t.ex. 
omfattas inte personskador och skada på privat egendom.  
 
Miljöansvarsutredningen har föreslagit hur direktivet ska överföras till svensk rätt. 
Utredningen vill att krav på att reparera skador på biologiska mångfalden ska regleras i 10 
kap. miljöbalken, som idag endast omfattar efterbehandling av förorenade områden. Bland 
övriga förslag kan nämnas en definition av begreppet verksamhetsutövare i 10 kap. (inte 
generellt i miljöbalken) och att miljöorganisationer som omfattas av 16 kap. 13 § miljöbalken 
ska få rätt att överklaga beslut om tillsyn. För närvarande förbereds en lagrådsremiss (oktober 
2006). 
 

                                                 
54

 Europadomstolen, mål nr 55723/00, dom 2005-06-09. 
55

 Anmälningsplikten regleras som utgångspunkt i 11 kap. 9 a § MB. Anmälan kan enligt bestämmelsen komma 
att ske till generalläkaren, länsstyrelsen eller kommunen. 
56

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 om miljöansvar för att förebygga och 
avhjälpa miljöskador, EGT L 143/56.  Rättsgrunden är artikel 175.1 i Fördraget. Jfr boken, s. 260 f. 
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Det har kommit flera avgöranden från Miljööverdomstolen som rör frågor om 
efterbehandling. Vi redogör för några av dessa samt för ett uppmärksammat avgörande från 
EG–domstolen från 2004 (Van de Walle). 

Ansvaret för tidigare förorening kan inte bestämmas i tillståndsvillkor (Nyby bruk) 
En ansökan om tillstånd till befintlig stålindustri omfattade olika frågor (bl.a. uppskjutna 
villkor om vissa utsläpp). I ärendet yrkade länsstyrelsen att bolaget skulle åläggas att 
undersöka förorenad mark inom hela industriområdet (ca 490 000 m2). Den nuvarande 
verksamheten drevs inom ett betydligt mindre område (ca 60 000 m2). Yrkandet omfattade 
även förorening från industriell verksamhet i äldre tid. Liknande industriell verksamhet hade 
bedrivits sedan 1897. 
 
Den centrala frågan i Miljööverdomstolen var om kraven i 10 kap. miljöbalken ska tillämpas i 
ett tillståndsärende;57 det var alltså fråga om efterbehandling av skadad mark enbart, inte om 
förvaring. I 10 kap. finns inget uttryckligt stöd för att föreskriva efterbehandlingskrav i 
tillståndsvillkor, men inte heller något som utesluter ett sådant. Kapitlet innehåller över huvud 
taget inga regler om hur de materiella kraven på efterbehandling ska genomdrivas. 
 
Miljööverdomstolen fann att ”bolaget mot sitt bestridande inte som ett villkor i tillståndet kan 
åläggas att företa markundersökningar, som inte har samband med efterbehandlingsåtgärder 
för den nu sökta verksamheten”. Vidare menade majoriteten att om krav på efterbehandling 
av tidigare förorenade markområden skulle vara en förutsättning för verksamhetens tillåtlighet 
borde markundersökningar ha utförts och redovisats innan tillstånd meddelades för 
verksamheten.  
 
Minoriteten i domstolen såg inga principiella hinder mot att ställa reparativa krav på 
undersökning och efterbehandling enligt 10 kap. miljöbalken, mot verksamhetsutövarens 
bestridande, även i fall när området i fråga inte påverkas av befintlig eller planerad 
verksamhet. En förutsättning borde dock vara att ”området har förorenats av tidigare 
verksamhet som dels har samband med den verksamhet som nu bedrivs och dels har 
tillståndsprövats enligt miljöbalken eller motsvarande äldre bestämmelser”. Med hänsyn till 
omständigheterna vid verksamheten vid Nyby bruk ansåg minoriteten att det var mer 
ändamålsenligt från miljösynpunkt att frågorna om undersökning och efterbehandling 
behandlades och samordnas inom ramen för tillsynen i stället för att regleras i ett villkor. 
 
Det är väsentligt i ärendet att majoritetens ställningstagande inte följer av en 
skälighetsbedömning utan är principiellt. Det tyder snarast på att de aktuella villkoren inte 

                                                 
57

 MÖD 2004–12–21 i mål nr. M 9923-03 
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heller skulle kunna ställas i ett ärende om omprövning m.m. enligt 24 kap. miljöbalken.58 Det 
skulle i så fall vara en ändring i förhållande till vad som gällde enligt miljöskyddslagens 
praxis.59  

Efterbehandling och IPPC–direktivet (Billerud) 
I detta mål från maj 2005 gällde frågan fastställande av villkor om efterbehandlingsåtgärder 
vid en framtida nedläggning av verksamhet,60 således en annan situation jämfört med den i 
fallet Nyby bruk ovan. Det finns ett uttryckligt stöd för ett sådant krav enligt 22 kap. 25 § 
miljöbalken, som anger att ”de villkor som behövs med avseende på efterbehandling” kan 
ställas ”i förekommande fall”.61 Vidare beaktade domstolen principen om fördragskonform 
tolkning.62 Eftersom prövningen avsåg en verksamhet som omfattades av det så kallade IPPC–
direktivet,63 skulle 22 kap. 25 § miljöbalken tolkas mot bakgrund av artikel 9.6 i direktivet: 
Tillstånd ”skall” innehålla krav på åtgärder som rör andra förhållanden än sådana som gäller 
vid normal drift. Om det finns risk för miljöpåverkan ”skall”, enligt samma bestämmelse, 
hänsyn på lämpligt sätt tas till den slutliga nedläggningen av verksamheten. 
Miljööverdomstolen menade att det fanns en sådan risk. Domstolens villkor innebar således 
att bolaget ”i god tid före en nedläggning av hela eller delar av verksamheten [skall] inge en 
avvecklingsplan till tillsynsmyndigheten”. Slutligen markerades att ”[d]etta ställningstagande 
innebär en ändring i förhållande till vad Miljööverdomstolen bestämt i ett tidigare mål”.

64
 

Konkursbos ansvar för efterbehandling (Frilac) 
Konkursbon har ansetts ansvariga enligt 2 kap. 3 § miljöbalken i så kallade förvaringsfall 
(t.ex. för att forsla lagrade tunnor med miljöfarligt ämne).65 När en förvaring har ansetts 
orsaka föroreningar efter konkursutbrottet har boet fått ansvara för vissa 
                                                 
58

 Länsstyrelsen aktualiserade kravet genom ett särskilt yrkande. Ett sådant är inte längre möjligt som huvudregel 
efter tillkomsten av reglerna om så kallat ändringstillstånd (se nedan under rubriken ***). 
59

 KN 141/91 (Hörnefors), se även RÅ 1996 ref 57 (Klippan), där Regeringsrätten ogillade kravet på 
efterbehandling med hänsyn till att verksamheten avslutats före 1989, men inte synes utesluta reparativa krav i 
och för sig i samband med prövning av tillstånd. Det rättsliga stödet för sådana krav fanns i omprövningsregeln 
24 § andra stycket miljöskyddslagen. Motsvarande bestämmelse finns nu i 24 kap. 5 § tredje stycket MB (jfr 
prop. 1997/98:45, del 2, s. 258). 
60

 MÖD dom 2005–05–10 i mål nr. M 8553–03. 
61

 22 kap. 25 §, 1 st., 10 p. 22 kap. 25 § 1 st. listar olika frågor som kan regleras i villkor. Regeln är å ena sidan 
inte obligatorisk för prövningsmyndigheten. Den är å andra sidan inte fullständig, även andra slags villkor får 
föreskrivas. Regeln ska snarast ses som en ”minneslista” för myndigheten. 
62

 Boken, s. 92. 
63

 Boken, s. 240. 
64

 Se MÖD dom 2003–06–04 i mål nr. M 1936–03. 
65

 Se vidare boken s. 263–265. 
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efterbehandlingsåtgärder,66 något som idag följer av 10 kap. 2 § miljöbalken. När 
efterbehandlingsåtgärden regleras i tillståndsvillkor har konkursboet fått ansvara för att 
fullgöra villkorskravet, om verksamheten (en deponi) fortfarande pågår.67 
 
I ett avgörande från maj 2005 hade konkursgäldenären bedrivit verkstadsindustri, bl.a. 
ytbehandling och pulverlackering, i hyrda lokaler.68 Tillståndet innehöll en skyldighet för 
verksamhetsutövaren att vid verksamhetens avslutande vidta markundersökningar m.m. 
Konkursboet hade före konkursen sagt upp hyresavtalet och lämnat den fastighet där 
verksamheten bedrevs samt underrättat tillsynsmyndigheten om detta. Boet hade inte fortsatt 
att bedriva konkursbolagets verksamhet. 
 
Någon egentlig verksamhet pågick alltså inte vid eller efter konkursutbrottet. Visserligen 
skulle konkursboet kunna åberopa tillståndet för att återuppta tillståndsgiven verksamhet, men 
Miljööverdomstolen ansåg ändå inte att verksamheten skulle anses som pågående. Något 
föreläggande om efterbehandlingsåtgärder kunde därför inte riktas mot konkursboet i 
egenskap av verksamhetsutövare. 

Krav på efterbehandling riktat mot tidigare verksamhetsutövare (AB Klosters fabriker) 

Bakgrunden i detta avgörande från 2005 var att verksamheten hade överlåtits i flera led.69 
Enligt 10 kap. 2 § miljöbalken är den ansvarig som ”bedriver eller har bedrivit” en 
verksamhet. Länsstyrelsen beslutade om ett vitesföreläggande 2003 mot AB Kloster, en 
tidigare utövare, som drev verksamheten från början av 1900–talet till 1974. En ny utövare 
drev verksamheten fram till 1990. Vid avslutandet av verksamheten utförde den nye 
verksamhetsutövaren markundersökningar och efterbehandlingsåtgärder. Dessa godkändes av 
länsstyrelsen. Föreläggandet mot AB Kloster innebar krav på att utföra en detaljerad 
markundersökning. En del av föroreningen i området kunde hänföras till AB Klosters tidigare 
verksamhet. 
 
Miljööverdomstolen konstaterade först att bolaget var rätt adressat för kraven; bolaget hade 
fortsatt driften efter 30/6 1969. Därefter prövade domstolen om kravet var skäligt enligt 10 
kap. 4 § miljöbalken. Enligt denna regel skulle beaktas att föroreningarna skett så långt 
tillbaka i tiden som före den 1 juli 1969 och att verksamheten hade bedrivits på ett sätt som 
var accepterat vid den tiden. Trots det ansåg majoriteten i Miljööverdomstolen till skillnad 
från miljödomstolen (men lika med länsstyrelsen) att kravet på undersökning var skäligt. 
Miljööverdomstolen framhöll att det endast var fråga om skyldighet att vidta utredningar för 
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 MÖD dom 2002–02–20 i mål nr. M 5939-01. 
67

 KN B 159/93. 
68

 MÖD dom 2005–05–17 i mål nr. M 3079-04. 
69

 MÖD dom 2005–05–23 i mål nr. M 5338–04 
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att fastställa vilka PAH-föroreningar70 från bolagets verksamhet som fortfarande finns kvar, 
bl.a. vissa områden som inte undersökts tidigare. Utredningarna syftade till att klargöra vilka 
åtgärder som i ett senare skede behöver vidtas för att komma till rätta med 
föroreningssituationen. Det slutliga ansvaret för efterbehandling kunde fastställas först då 
detta underlag är komplett. 
 
En ledamot var skiljaktig. Han framhöll rättssäkerhetsskäl och menade att det i och för sig 
fanns ett verksamhetsutövaransvar, men att det var oskäligt att utkräva detta när 
föroreningarna uppkommit innan det i svensk rätt införts ett generellt och utryckligt 
efterbehandlingsansvar. Det borde också tillmätas betydelse att verksamhetsutövaren handlat i 
enlighet med då gällande regler. 

Vad är faktisk drift? 
En läckande oljetunna hade påträffats under markytan på en fastighet där även flera andra 
oljetunnor grävts ned och täckts över av en verksamhetsutövare (MN), som uppgav att det 
skett 1967. En av tunnorna hade dock en märkning från tidigast 1975. Kommunala 
miljönämnden ålade verksamhetsutövaren att ansvara för hela kostnaden för borttransporten 
av olja, fat och oljeförorenad jord. Nämndens krav framställdes i ett beslut om rättelse på den 
felandes bekostnad enligt 26 kap. 18 § miljöbalken. Verksamhetsutövarens överklagande 
vann inte gehör hos vare sig länsstyrelsen eller miljödomstolen (som dock satte ned 
kostnadsansvaret).  
 
Miljööverdomstolen (majoriteten) hade en annan uppfattning.71 Utgångspunkten för 
bedömningen var 8 § lagen om införande av miljöbalken: Det reparativa ansvaret enligt 2 kap. 
8 § och 10 kap. 2 § miljöbalken gäller bara för miljöfarlig verksamhet vars ”faktiska drift” har 
pågått efter den 30 juni 1969. Verksamhetsutövaren kunde alltså inte göras ansvarig för en 
sanering på den grunden att han förvarat tunnor som täckts över senast den 30 juni 1969. Att 
verksamhetsutövaren hade bedrivit åkeriverksamhet på samma fastighet utgjorde inte en 
aktivitet som kunde hänföras till de nedgrävda tunnorna. Sedan framhöll domstolen att ”i brist 
på närmare utredning utvisar enbart det förhållandet att en tunna med märkning från tidigast 
1975 påträffats på fastigheten inte att någon 'faktisk drift' med anknytning till tunnorna 
förekommit”. Uttalandet torde enligt vår mening förstås så att även om det hade klarlagts att 
verksamhetsutövaren grävt ned tunnan tidigast 1975, så var denna händelse inte tillräcklig för 
att man skulle kunna tala om en ”faktiskt drift”.  
 
När det gällde den läckande tunnan menade domstolen att denna, ”såvitt framkommit inte 
varit försedd med någon märkning som utvisar att den grävts ned efter den 30 juni 1969. Det 
finns inte heller någon utredning som visar vem som grävt ned tunnan och hur länge den varit 
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nedgrävd. Vid sådant förhållande och då MN varken är ägare eller arrendator till marken 
saknas det grund för att ålägga honom något saneringsansvar.” Miljööverdomstolen upphävde 
miljönämndens beslut. En ledamot var skiljaktig. Han menade att nergrävningen av tunnan 
märkt tidigast 1975 innebar att det vidtagits ”en åtgärd i fråga om förvaring av nergrävda 
tunnor efter den 30 juni 1969”. Han ansåg dessutom att genom att ”mänsklig aktivitet ägt rum 
efter den 30 juni 1969 blir miljöbalkens bestämmelser om efterbehandling tillämpliga, enligt 
vad som framgår av 8 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken”. 
 
Vi konstaterar att majoriteten inte diskuterar om MN var ansvarig för förvaring av tunnorna, 
som i sig bör ses som en pågående ”miljöfarlig verksamhet” oavsett vilken aktivitet i övrigt 
som skett efter 1969. I sådant fall finns i princip ett ansvar för att i preventivt syfte ta bort 
själva tunnorna.72 Ansvaret följer då inte av 2 kap. 8 § eller 10 kap. utan av 2 kap. 3 § 
miljöbalken (se boken, s. 263 f.), dock kan kravet i det enskilda fallet bedömas som orimligt 
enligt 2 kap. 7 §. Den nämnda övergångsbestämmelsen aktualiseras hur som helst inte på 
förvaringen som sådan. Den regeln avser endast det reparativa ansvaret enligt 2 kap. 8 § och 
10 kap. miljöbalken.  
 
Möjligen menade majoriteten att MN inte kan ses som förvarare när han inte längre råder över 
den mark där tunnorna grävts ner, som ägare eller arrendator (jfr ovan). Det är i så fall ett 
anmärkningsvärt synsätt som knappast har stöd i tidigare praxis. Här kan även nämnas ett 
avgörande från december 2006, där någon olovligen tippat avfall på annans mark. 
Miljööverdomstolen slår fast att det då finns ett verksamhetsutövaransvar inte bara för 
deponeringen utan även för den åtföljande förvaringen.73 I det fall som vi behandlat ovan hade 
MN grävt ner tunnor på egen arrenderad mark, som han inte längre råder över när frågan om 
ansvar för borttagandet aktualiseras. Det är en annan situation, men rimligen borde det i 
princip finnas ett efterföljande ansvar även här, för MN som verksamhetsutövare. 

Van de Walle 
Ett avgörande av EG–domstolen har väckt stor uppmärksamhet. I målet behandlades 
avfallsbegreppet i samband med frågan om ansvar för efterbehandling.74 En huvudstadsregion 
i Bryssel fick avbryta renoveringen av en byggnad efter att vatten mättat med kolväten hade 
trängt in i källaren. Föroreningen härrörde från en grannfastighet där det låg en bensinstation. 
Denna drevs av en föreståndare enligt ett driftsavtal som innebar att tomten, byggnaden, 
utrustning och inventarier skulle ställas till föreståndarens förfogande av oljeföretaget Texaco. 
Föreståndaren drev stationen för egen räkning men fick inte företa några ändringar i lokalen 
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utan föregående skriftligt tillstånd från oljeföretaget. Texaco levererade petroleumprodukter 
till stationen och behöll dessutom kontrollen över bokföringen och lagren.  
 
Frågan i målet var om marken och grundvattnet som oavsiktligt förorenats av kolväten kunde 
betraktas som avfall. Eftersom kolvätena inte kunde separeras från marken som de har 
förorenat, och bara återvinnas eller bortskaffas om marken också var föremål för nödvändiga 
saneringsåtgärder, ansåg domstolen att denna tolkning var den enda som garanterade att 
avfallsdirektivets mål att skydda miljön och att förbjuda övergivande av avfall kunde iakttas. 
Domstolen konstaterade att det är fråga om avfall även om marken inte har grävts upp. 
Utlåtandet är intressant därför att det kan tänkas utvidga markägaransvaret i 
efterbehandlingsärenden. I frågan om vem som skulle anses som ansvarig för avfallet 
konstaterade domstolen att kolvätena befann sig i föreståndarens besittning och kontroll och 
därför borde presumeras åligga denne. Men oljeföretaget kunde anses vara ansvarigt om den 
nationella domstolen fann att läckaget från bensinstationens lageranläggningar, som hade 
orsakat avfallet, kunde tillskrivas detta företags handlande.   

GMO 

Kommissionen vs Österrike - miljögarantin 
En österrikisk region anmälde ett förslag till lag om förbud mot odling av genetiskt modifierat 
utsäde och förökningsmaterial liksom användning av transgena djur för avel eller utsättande 
av transgena djur i miljön för jakt- och fiskeändamål. Enligt anmälan borde regionen undantas 
från bestämmelserna i utsättningsdirektivet,75 som är ett marknadsdirektiv. Kommissionen 
avslog anmälan på grund av att den ansågs strida mot artikel 95.5 i Fördraget (den s.k. 
miljögarantin). Den österrikiska regionen gick vidare till förstainstansrätten och motiverade 
sin anmälan med att bestämmelserna syftade till att skydda miljön, att de grundades på nya 
vetenskapliga belägg, att undantaget motiverades av ett problem som var specifikt för 
Österrike samt att det överensstämde med proportionalitetsprincipen. Förstainstansrätten 
konstaterade att villkoren för undantag i artikel 95.5 är ”kumulativa”. Det innebär att om ett 
av villkoren inte är uppfyllt ska Kommissionen förkasta anmälan om undantag. Rätten 
koncentrerade sig på huruvida sökanden kunde visa att problemet var specifikt för Österrike 
och fann att så inte var fallet. Småskaliga jordbrukssystem ansågs inte vara något specifikt för 
denna region utan ett särdrag som förekommer i alla medlemsstater.76  

Kemikalier 

En ny lag (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel kräver att vissa 
säljare av bränsle tillhandahåller minst ett förnybart drivmedel. 
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 Boken, s. 291. 
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 De förenade målen T-366/03 och T-235/04 Österrike mot kommissionen [2005] ECR 0. 
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En ny EG-rättslig förordning om långlivade organiska föroreningar ska genomföra protokollet 
till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar och 2001 års 
Stockholmskonvention om långlivade organiska föroreningar.77 Förordningen går dock längre 
än protokollet och konventionen och är tänkt att fungera som en gemensam ramlagstiftning 
för åtgärder som syftar till att eliminera framställning, utsläppande på marknaden och 
användning av avsiktligt framställda långlivade organiska föroreningar. Förordningens 
huvudsyfte är att skydda människors hälsa och miljön och den baseras därför på artikel 175.1 
i Fördraget, något som är ovanligt vid reglering av kemikalier. Försiktighetsprincipen är 
central. I enlighet med förordningen ska medlemsländerna upprätta transparanta 
genomförandeplaner och införa effektiva, proportionella och avskräckande påföljder. Den nya 
förordningen omfattar vissa frågor som senare är tänkta att ingå i en ny planerad 
kemikalielagstiftning, den så kallade REACH–förordningen (Registration, Evaluation and 
Authorisation of Chemicals).  
 
Parlamentet och rådet förväntas besluta om REACH i slutet av 2006. Förordningen beräknas 
träda i kraft under våren/sommaren 2007. REACH innebär att såväl redan existerande som 
nya ämnen omfattas av samma system för registrering, bedömning och godkännande av 
kemikalier. Både försiktighetsprincipen och substitutionsprincipen (jämför produktvalsregeln 
i 2 kap. 6 § miljöbalken) kommer att vara generellt tillämpliga enligt förslaget, men 
betydelsen av detta har kritiserats från flera håll på grund av de omfattande undantag som 
finns och den svaga framtoning som principerna fått i förordningen. Det är således ytterst 
tveksamt om den vagt uttryckta substitutionsprincipen kan få något genomslag i praktiken. 
Inledningsvis i förslaget nämns att ”(e)n viktig målsättning med det nya system som inrättas 
genom denna förordning är att stimulera och i vissa fall se till att ämnen som inger stora 
betänkligheter så småningom ersätts med mindre farliga ämnen och tekniker om det finns 
lämpliga ekonomiskt och tekniskt genomförbara alternativ”.78 
 
De ämnen som omfattas av förordningen ska registreras. Men för att krav, såsom registrering, 
ska gälla måste produktionen eller importen som regel omfatta mer än 1 ton/år.79 För att 
begränsa risker med kemikalier innehåller förordningen två olika instrument; tillstånds- och 
begränsningsförfaranden. Ämnen som aktualiserar tillståndsprövning är CMR-ämnena, d.v.s. 
de ämnen som är cancerogena, mutagena eller reproduktionsstörande och ämnen som är 
persistenta eller bioackumulerande.  
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 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska 
föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG, EGT L 158/7. EG-rättens kemikalielagstiftning tas upp i 
boken, kap. 17.2. 
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Även andra än tillverkare eller importörer som använder ett ämne, eller en beredning av olika 
ämnen, i sin industriella eller professionella verksamhet (s.k. ”nedströmsanvändare”) kan 
omfattas av krav. Det kan vara fråga om säkerhetsbedömningar och riskbegränsande åtgärder, 
enligt förslaget. 
 
Bekämpningsmedel 

Regeringsrätten har i två rättsprövningsmål kommit fram till att regeringen felaktigt har 
tillämpat EG-direktivet om utsläppande av växtbekämpningsmedel, som är ett 
marknadsdirektiv.80 Monsanto respektive Klarö & Co hade överklagat regeringens beslut om 
klassificering av bekämpningsmedel som innehåller glyfosat. Klassificeringen innebar att 
medlet bara får användas för yrkesmässigt bruk. Bolagen menade att begränsningen till 
yrkesmässig användning i praktiken innebar att det inte går att få avsättning för produkterna 
här. Effekten blir därför ett sådant hinder för handeln med växtskyddsmedel som direktivet 
avsett att undanröja.  
 
Regeringsrätten menade att regeringen i linje med Kemikalieinspektionen ställt upp villkor 
som går längre än vad som är tillåtet enligt direktivet. Medlet är upptaget på direktivets lista 
över godkända ämnen och detta godkännande är inte förenat med några begränsningar i fråga 
om användarkategorier. Däremot föreskrivs att medlemsländerna vid godkännande av 
produkter som innehåller glyfosat skall ta särskild hänsyn till skyddet för grundvattnet i 
känsliga områden. Regeringsrätten menade att om villkor för användningen ställs upp skall 
beslut om detta grundas på en individuell prövning enligt direktivets bestämmelser. 
Regeringens och Kemikalieinspektionens beslut synes snarast ha grundats på en generell 
uppfattning om att bekämpningsmedlet riskerar att förorena vatten och att yrkesbehörighet 
och särskild kunskap därför genomgående bör krävas för användningen. Till grund för 
regeringens beslut låg en undersökning från 2001 av Statens lantbruksuniversitet i vilken 
framför allt glyfosat påträffats i skånska ytvatten och avloppsvatten. Strängheten i 
begränsningen i användningen ansågs inte stå i proportion till de befarade riskerna med de 
aktuella bekämpningsmedlen. 

Avfall och producentansvar 

Ny lagstiftning 
Genom en ändring i 15 § avfallsförordningen (2001:1063) avskaffas det kommunala 
monopolet på hantering av farligt avfall som inte ingår i hushållsavfall. Vidare ska nämnas en 
ny förordning från 2005 som bl.a. innebär att den som tappar eller för in konsumtionsfärdig 
dryck i plastflaska eller metallburk ska se till att flaskan eller burken ingår i ett godkänt 
retursystem.81 
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EG-rättslig praxis 

Flera domar i EG-domstolen har behandlat frågan vad som räknas som avfall.82 I ett av målen 
prövades i vad mån djurkadaver skulle betraktas som avfall och därmed omfattas av 
ramdirektivet för avfall. EG-domstolen konstaterade att eftersom kategorin djurkadaver 
reglerades i ett särskilt direktiv som har en miljöskyddsnivå som är åtminstone likvärdig med 
den som följer av ramdirektivet för avfall så ska denna kategori inte falla under 
tillämpningsområdet (avfallsdefinitionen) för ramdirektivet.83  
 
I ett rättsfall från EG-domstolen (förhandsavgörande) behandlades frågan om 
medlemsstaternas handlingsutrymme i samband med deponering av avfall. I målet prövades 
om deponeringsdirektivet, som är ett minimidirektiv, utgör hinder för strängare nationella 
regler.84 Bakgrunden var en deponi som drevs av en sammanslutning av två distrikt samt en 
stad i Tyskland. Sammanslutningen ville få tillstånd från delstaten Rheinland-Pfalz till att 
fylla två av deponins celler med avfall som enbart genomgått mekanisk behandling. Delstaten 
nekade med hänvisning till flera hinder i den nationella rätten. I förhandsavgörandet hade EG-
domstolen att ta ställning till om vart och ett av de strängare kraven i den nationella 
lagstiftningen var förenliga med deponeringsdirektivet. 
 
EG-domstolen kom fram till att de strängare åtgärderna låg i linje med direktivet och 
betonade att även om det i artikel 174 Fördraget hänvisas till vissa gemenskapsmål som skall 
uppnås, finns möjligheten för medlemsstaterna att vidta strängare skyddsåtgärder i enlighet 
med artikel 176 Fördraget. Det enda kravet är att de strängare åtgärderna är förenliga med 
Fördraget och att de anmäls till kommissionen. Det konstaterades också att 
proportionalitetsprincipen inte längre är tillämplig på strängare nationella skyddsåtgärder som 
antas med stöd av artikel 176 och som överskrider de minimikrav som ställs i direktivet, 
såvida inte andra bestämmelser i fördraget är tillämpliga.        

Regeringsprövning enligt 17 kap. miljöbalken 

Ändringar i prövningsplikten 
Regeringen har enligt 17 kap. miljöbalken ett ansvar för att pröva tillåtligheten av verksamhet 
med typiskt sett stora risker för miljön.85 Ansvaret har blivit mer flexibelt efter lagändringar år 
2005.86 Obligatoriskt tillståndspliktiga är numera endast uranbrytning och kärnteknisk 
verksamhet (bl.a. förvaring av kärnavfall) samt stora trafikanläggningar. Därutöver får 
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regeringen (liksom tidigare) förbehålla sig rätten att pröva annan verksamhet under vissa 
förutsättningar. En ganska märklig nyhet är att kommunfullmäktige (i den kommun där en ny 
verksamhet är tänkt att placeras) får begära att regeringen ska förbehålla sig rätten till 
prövning. Denna rätt gäller vissa uppräknade verksamheter. Därigenom kan kommunen skapa 
sig möjlighet att få utnyttja vetorätten. Regeringen kan dock besluta att inte förbehålla sig 
rätten till prövning, om vissa förutsättningar är uppfyllda.  

Bundenheten av regeringens beslut – Botniabanan i Umeälvens delta (Natura 2000) 
I juni 2006 kom ytterligare ett avgörande i det komplicerade ärendet om Botnia-banan 
(järnväg) genom Umeälvens delta. Området är ett så kallat ”särskilt skyddsområde” och ingår 
därmed i EU:s ekologiska nätverk Natura 2000. I tidigare mål har flera viktiga rättsfrågor 
behandlats. En fråga var om järnvägsdragningen är förenlig med skyddet för ett Natura 2000–
område, bl.a. med hänsyn till att det fanns en möjlig alternativ sträckning som inte alls 
berörde våtmarken. Kommissionen yttrade sig och ansåg i uppenbar strid med sin egen 
tolkningsguide att dragningen var förenlig med kraven.87 Regeringen gick inte oväntat på 
samma linje i beslutet enligt 17 kap. miljöbalken. En annan fråga som aktualiserats är vem 
som ska anses ha talerätt i en rättsprövning av ett regeringsbeslut. Varken enskilda eller 
miljöorganisationer ansågs ha talerätt i det ärendet.88  
 
Miljööverdomstolens dom från juni 2006 behandlade fyra överklagade domar från 
miljödomstolen i Umeå, som avsåg byggande av broar, bortledande av grundvatten och en 
prövning av järnvägens förenlighet med kraven i 7 kap. 28 a § miljöbalken om skydd av 
Natura 2000– områden. Någon formell prövning enligt Natura 2000–reglerna i miljöbalken 
hade inte skett tidigare, men regeringen hade som sagt vid prövningen enligt 17 kap. 
miljöbalken bedömt att järnvägsdragningen klarade motsvarande krav i livsmiljödirektivet. En 
avgörande fråga var om denna bedömning av regeringen var bindande i den efterföljande 
prövningen enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken.89 Om nämligen Miljööverdomstolen skulle anse 
att regeringsbeslut inte är bindande, måste domstolen ta ställning till ett yrkande att begära 
förhandsbesked från EG-domstolen vad gäller förenligheten med Natura 2000–reglerna. Det 
är möjligt att EG-domstolen skulle komma till en annan slutsats än Kommissionen i den 
frågan. 
 
Miljööverdomstolen konstaterade att det saknas särskilda regler om bundenhet till regeringens 
tillåtlighetsbeslut vid en efterföljande tillståndsprövning enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken av 
verksamhet i ett Natura 2000–område. I stället beaktade Miljööverdomstolen vissa andra 
aspekter. En av dessa var innebörden i regeringens beslut. Här konstaterades att regeringen 
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fullt ut prövat, och funnit, att verksamheten var tillåtlig enligt direktivet och indirekt därmed 
även de nu gällande reglerna om skydd för Natura 2000–områden i miljöbalken (utom vad 
gäller kompensationsåtgärder).  
 
Vidare utredde domstolen närmare vad som gällde vid regeringsbeslut. Även om lagstiftaren 
missat att reglera förhållandet i lagtext, finns klart stöd i motiven för att myndigheter är 
bundna vid efterföljande tillståndsprövning (prop. 1997/98:45 del l s. 443 ff.). Även 
systematiska skäl talade för en sådan bundenhet; en tillståndsmyndighet ska i vissa fall 
hänskjuta frågan om tillåtlighet till regeringen, och eftersom regeringens beslut i sådana fall 
gäller fullt ut,90 så bör regeringsbeslut enligt 17 kap. miljöbalken även vara bindande.91 
Miljööverdomstolen konstaterar också att den prövningsordning som föreskrivs i Natura 
2000–reglerna inte tyder på att tillståndsmyndigheten ska göra en från regeringen självständig 
bedömning. 
 
Slutligen skulle beaktas aspekten ”att enskilda och organisationer får den domstolsprövning 
som de har rätt till”. Domstolen accepterar här det synsätt som kommer till uttryck i 
Regeringsrätten, nämligen att sakägare får komma till tals först i den efterföljande prövningen 
av järnvägssträckningen, där denna bestäms i detalj inom det område som omfattas av 
regeringens beslut enligt 17 kap. miljöbalken. Med andra ord, varken Regeringsrätten eller 
Miljööverdomstolen anser att enskilda eller miljöorganisationer ska ha rätt att komma till tals 
i huvudfrågan, i detta fall om den EG-rättsligt skyddade våtmarken alls ska få exploateras. 
Det spelar ingen roll om regeringsbeslutet skulle strida mot EG-rätten. Förmodligen innebär 
Regeringsrättens och Miljööverdomstolens hållning även att om regeringen avgör andra 
frågor än själva tillåtligheten, t.ex. villkor om skyddsåtgärder, så är beslutet bindande även i 
denna del och därmed utan möjlighet för sakägare eller organisationer att få saken prövad i 
domstol. Domstolen borde enligt vår uppfattning närmare ha analyserat denna ”moment 22-
situation” i belysning av Aarhuskonventionen.92 
 
Miljööverdomstolen återförvisade målet till miljödomstolen eftersom de föreslagna 
kompensationsåtgärderna stred mot krav på flygsäkerhet. Miljööverdomstolens dom 
överklagades till Högsta domstolen, bl.a. med hänsyn till att Miljööverdomstolen hade 
avslagit en begäran om att inhämta förhandsbesked från EG–domstolen. Högsta domstolen 
avvisade klagomålet på grund av Miljööverdomstolens återförvisning; det fanns ännu inte 
något slutligt avgörande i frågan som Högsta domstolen kunde ta ställning till.93 
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 Jfr boken, s. 142. 
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 Se dock 11 kap. 23 §. Regeringsbeslutet hindrar inte att en miljödomstol ogillar ansökan om tillstånd till 
vattenverksamhet om denna strider mot stoppregeln i 2 kap. 9 § MB. 
92

 Rättsfallet diskuteras i en rättsvetenskaplig artikel: Darpö J; Regeringen bestämmer över Botniabanan. I JP 
Miljönet 2006–07–03. 
93

 Jfr 54 kap 3 § andra stycket rättegångsbalken och jfr 20 kap 3 § 1 st.  MB. 
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”Effektivare miljöprövning” 

Vi har ovan beskrivit förenklingar i MKB–reglerna och införandet av anmälningsplikt för 
vissa vattenverksamheter. Lagändringarna är en del i den ”effektivare miljöprövning” som 
regering och riksdag vill uppnå för att förenkla och påskynda handläggningen vid ny och 
ändrad verksamhet. I detta syfte planeras även att ta bort tillståndsplikten för många 
”miljöfarliga verksamheter”.94 Redan hösten 2006 höjdes gränsen för tillståndsplikt för 
vindkraftanläggningar från 1 till 25 MW, detta för att underlätta genomförandet av 
vindkraftsutbyggnaden.95 
 
Den kanske viktigaste nyheten i paketet ”effektivare miljöprövning” är reglerna om så kallat 
”ändringstillstånd”.96 När miljöbalken trädde i kraft försvann (genom uttalanden i förarbeten 
som följdes i praxis) den tidigare rätten för utövaren enligt miljöskyddslagen att begära så 
kallat ”påbyggnadstillstånd”. I stället skulle hela verksamheten omfattas av prövningen. 
Därmed skulle undvikas det som skapats på miljöskyddslagens tid, att det för en och samma 
verksamhet finns flera olika tillstånd och att det därmed blir svårt att överblicka vilka krav 
som sammanfattningsvis gäller för en verksamhet. En konsekvens av miljöbalkens ordning 
var att miljömyndigheterna inte behövde aktualisera reglerna i 24 kap. miljöbalken om 
särskild omprövning av tillstånd eller ändring m.m. av tillståndsvillkor, eftersom hela 
verksamheten ändå prövades i ett sammanhang. Företagens reaktion var att 
prövningsförfarandet blev för omfattande och lagstiftaren har nu ”backat”. I huvudsak innebär 
de nya reglerna om ”ändringstillstånd” att prövningen begränsas till att endast avse ändringen. 
Prövningsmyndigheten får dock ändra äldre villkor som har samband med ett villkor i 
ansökan. Vid en eventuell efterföljande omprövning av hela verksamheten saknar 
ändringstillståndet rättsverkan. 
 
Reglerna om ändringstillstånd innebär att svenska miljömyndigheter måste initiera prövningar 
enligt 24 kap. miljöbalken för att aktualisera nya miljökrav när det behövs med hänsyn till 
teknikutveckling, miljökvalitetsnormer m.m. Den typen av krav kan inte som tidigare 
framföras så snart en utövare söker nytt tillstånd. Naturvårdsverket initierar för närvarande 
prövning enligt 24 kap. miljöbalken endast vid något enstaka tillfälle per år. 
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 Pröva eller inte pröva, Naturvårdsverket, Rapport 5353, Stockholm 2004. Se även 9 kap. 6 §, 4 st. MB; en 
verksamhet får påbörjas sex veckor efter en anmälan om tillsynsmyndigheten inte reagerat dessförinnan. Regeln 
hindrar dock inte att tillsynsmyndigheten ingriper när som helst efter denna tidpunkt mot en pågående 
verksamhet.  
95

 SFS 2006:1142. Ekonomiska och juridiska frågor kring utbyggnaden av vindkraftverk har utretts i Michanek, 
G. och Söderholm, P; Medvind i uppförsbacke, En studie av den svenska vindkraftspolitiken, Rapport till 
Expertgruppen för miljöstudier 2006:1, Finansdepartementet. 
96

 16 kap. 2 §, 24 kap. 5 och 7 §§ MB. 
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Slutligen ska nämnas att det kommer att krävas prövningstillstånd vid ett överklagande till 
Miljööverdomstolen i samtliga mål som förs dit.97 Idag krävs sådant prövningstillstånd endast 
i mål där miljödomstol är första instans. 

Rätten att överklaga enligt miljöbalken 

Beslut om tillstånd till vattenverksamhet som medför buller eller liknande störningar 
Högsta domstolen har behandlat två fall som avser ansökan om tillstånd till vattenverksamhet 
som medförde risk för störningar i omgivningen.98 Frågan i båda målen var om grannar kunde 
anses som parter trots att de inte hade någon rätt till vattenområdet i fråga (jfr boken, s. 348).99 
 
I det första målet (Tåmeälven) hade såväl miljödomstolen som Miljööverdomstolen bedömt 
att tillstånd kunde ges till en planerad småbåtshamn. Grannarna överklagade tillåtligheten 
men Högsta domstolen gav inte prövningstillstånd. Däremot prövade domstolen ett 
överklagande av Fortifikationsverket (sökanden). Verket ifrågasatte att grannarna skulle anses 
som sakägare i målet. Frågan hade betydelse eftersom den som ansöker om tillstånd till 
vattenverksamhet alltid, oavsett utgång, ska betala samtliga kostnader i första instans och 
därmed även motpartens rättegångskostnader.100 Grannarna framhöll att den planerade 
anläggningen skulle ge upphov till störningar av olika slag, bl.a. grumlingar. Högsta 
domstolen bedömde att de åberopade omständigheterna innebar att grannarna ”kunde tillfogas 
skada eller utsättas för annan olägenhet genom den planerade vattenverksamheten” och att 
”[r]isken kunde inte anses vara teoretisk eller helt obetydlig.” Grannarna ansågs därmed som 
parter i målet med följden att Fortifikationsverket fick betala deras rättegångskostnader i 
miljödomstolen. 
 
I det andra målet (Brännö brygga) hade miljödomstolen gett tillstånd till dels en vågbrytare 
och dels nya bryggor i en närbelägen småbåtshamn, med plats för ytterligare ca 100 båtar. 
Även i detta mål ansågs vissa grannar som sakägare trots att de saknade strandfastighet eller 
på annat sätt hade rätt till vattnet. Avgörande var i stället störningarna från den planerade 
verksamheten i form av buller och förändrad landskapsbild. Grannarna överklagade 
tillåtligheten. Miljööverdomstolen (majoriteten) ansåg att de klagande ”inte riskerar att 
utsättas för olägenheter … på ett sådant sätt att de är berättigade att föra talan mot domen” 
och avvisade därför överklagandena. Högsta domstolen kom till motsatt slutsats för alla utom 
en av grannarna. ”De … åberopade omständigheterna innebär att de kan tillfogas skada eller 
utsättas för annan olägenhet. Risken kan inte anses vara teoretisk eller helt obetydlig.” 
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  23 kap 1 och 2 §§  MB. 
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 NJA 2004 s. 590. Referatet omfattar båda domarna. 
99

 Jfr 16 kap. 12 § 1 p. MB: ”den som domen eller beslutet angår”.   
100

 25 kap. 2 § MB. 
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Domstolen undanröjde Miljööverdomstolens avvisningsbeslut och återförvisade målet till 
Miljööverdomstolen för fortsatt behandling. 
 
En kort kommentar till Högsta domstolens bedömning i målen: Frågan vem som ska anses 
som sakägare i ett tillståndsärende är generös när en vattenverksamhet även medför 
omgivningsstörningar i form av buller, föroreningar, förändrad landskapsbild eller liknande. 
Redan risken för skada eller annan olägenhet är tillräcklig för talerätt. Risken får dock inte 
vara enbart teoretisk eller helt obetydlig. Att en person påstår sig vara störd är därmed inte i 
sig tillräckligt.  

Klagorätten i belysning av Aarhuskonventionen 
Miljöorganisationers rätt att överklaga har länge varit en kontroversiell fråga. 
Organisationerna omfattas av den så kallade Aarhuskonventionen, även om parterna till 
konventionen har betydande frihet att på det nationella planet avgöra vilka organisationer som 
ska ha rätt att klaga.  
 
Miljöbalkskommittén har utvärderat hur rätten har utnyttjats sedan miljöbalkens tillkomst.101 
Det framgår att verksamhetsutövare fortfarande har farhågor om att projekt fördyras och 
försenas på grund av klagorätten, trots att organisationerna i praktiken har överklagat få 
ärenden och trots att det inte finns några belägg för missbruk. Däremot har organisationers 
överklaganden lett till praxisbildning. Frågan om att utvidga organisationers talerätt 
övervägdes av kommittén (som dock inte hade det politiska uppdraget i direktiven), men den 
lämnade inget förslag i den riktningen. 
 
Däremot har klagorätten för miljöorganisationer som omfattas av 16 kap. 13 § miljöbalken 
utvidgats i vissa avseenden i samband med Sveriges genomförande av den så kallade 
Aarhuskonventionen.102 Organisationerna har numera rätt att klaga inte bara på frågor som rör 
ett tillstånd som sådant utan även på villkor och andra bestämmelser i tillståndet. De får även 
klaga på beslut som rör frågor om omprövning av tillstånd och ändring m.m. av villkor enligt 
24 kap. miljöbalken. 
 

I en dom av Miljööverdomstolen år 2004 underkändes Naturskyddsföreningens rätt att klaga 
på villkor om förlängning av tiden av anläggningsarbeten. Miljööverdomstolen framhöll att 
klagorätten enligt 16 kap. 13 § miljöbalken endast avsåg domar och beslut om tillstånd, 
godkännanden och dispenser och alltså inte villkor.

103
 Man kan ifrågasätta om inte villkoren 

bör ses som del av tillståndet, detta kan ju inte utnyttjas om villkoren inte uppfylls, men 
Miljööverdomstolen följde alltså strikt ordalagen i lagtexten. Högsta domstolen fastställde 
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 SOU 2005:59, s. 165–195. 
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 Boken, s. 353 f. 
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 MÖD beslut i protokoll 2004-03-17 i mål nr 1514-04. Jfr boken, s. 352. 
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Miljööverdomstolens beslut utan egen motivering. Avgörandet ledde fram till den nämnda 
lagändringen i 16 kap. 13 § miljöbalken. 
 

En annan utvidgning är att organisationerna numera får ansöka om rättsprövning hos 
Regeringsrätten av vissa tillstånd av regeringen, detta enligt den nya lagen (2006:304) om 
rättsprövning. Det gäller t.ex. regeringens tillstånd enligt väglagen och minerallagen. Däremot 
torde organisationer fortfarande inte ha rätt att klaga på regeringens beslut om tillåtlighet 
enligt 17 kap. miljöbalken, eftersom detta beslut inte avser ett ”tillstånd”, formellt sett.104  
 

Frågan om organisationers klagorätt behandlades av Regeringsrätten i ett avgörande 2004. 
Regeringen hade gett tillstånd enligt 17 kap. 1 § miljöbalken för byggande av en järnväg 
(Botniabanan).

105
 Sveriges ornitologiska förening begärde rättsprövning av regeringsbeslutet 

men ansökan avvisades eftersom regeringens beslut inte ansågs innebära 
”myndighetsutövning mot föreningen” (se även RÅ 1995 ref. 55 och RÅ 1989 not. 447). 
Även enskilda hade klagat. De hade inte behandlats som parter i regeringsärendet men hade 
ändå rätt till domstolsprövning enligt Regeringsrätten, på grund av Europakonventionen för 
de mänskliga rättigheterna. Trots det avvisades även de enskildas ansökan. Regeringsrätten 
ansåg att det inte i detta ärende gick att bedöma vilka som var sakägare.  Den frågan kunde 
avgöras först vid det efterföljande fastställandet av järnvägsplanen, när lokaliseringen skulle 
bestämmas i detalj, enligt lagen om byggande av järnväg. Det beslutet kan överklagas till 
domstol (se även RÅ 1994 ref. 96). 

 
Vi ifrågasätter om svensk rätt uppfyller Aarhuskonventions krav på tillgång till rättslig 
prövning i miljöfrågor. Artikel 9.2 i konventionen borde innebära att miljöorganisationer har 
rätt att föra talan mot alla slags regeringsbeslut som rör konventionens tillämpningsområde. 
Vidare innebär Regeringsrättens hänvisning till att kretsen av sakägare ska bestämmas först i 
det efterföljande ärendet om järnvägsplanen att inte heller enskilda kan få själva 
tillåtlighetsfrågan prövat i domstol, med andra ord den för många avgörande frågan om en 
verksamhet alls ska få bedrivas i ett område.  

Färjorna i Helsingborgs hamn – tillsynsansvaret enligt miljöbalken m.m. 

Miljönämnden i Helsingborg hade vitesförelagt rederier som bedriver färjtrafik över Öresund, 
att installera selektiv katalytisk avgasrening för att minska luftutsläppen av kvävedioxider. 
Vissa fartyg förde svensk och andra utländskt flagg. Bakgrunden till kravet var att halten 
kvävedioxid i vissa delar av Helsingborg riskerade att överstiga gällande miljökvalitetsnorm. 
Efter överklaganden underkändes föreläggandet av såväl länsstyrelsen som miljödomstolen. 
Miljööverdomstolen fastställde däremot i huvudsak miljönämndens beslut.106 Målet innehåller 
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 Se 2 § lagen om rättsprövning: klagorätten avser ”tillståndsbeslut av regeringen”. 
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 MÖD 2006-05-24 i mål nr. M8471-03  
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flera intressanta rättsfrågor. Kärnfrågan var om miljönämnden hade tillsynsansvaret över 
färjorna. 
 
En kommunal miljönämnd utövar alltid tillsyn över ”miljöfarlig verksamhet” som inte är 
tillståndspliktig enligt 9 kap. miljöbalken. Miljööverdomstolen menade dock att färjetrafiken 
över Öresund över huvud taget inte är ”miljöfarlig verksamhet” enligt definitionen i 9 kap. 1 
§. Införandet av miljöbalken hade enligt domstolen inte inneburit någon förändring av 
begreppet ”miljöfarlig verksamhet” jämfört med vad som tidigare gällde enligt 
miljöskyddslagen. Denna analys är knappast ”klockren” med hänsyn till att flygbolag enligt 
miljöskyddslagen ansetts ansvariga för ”miljöfarlig” flygverksamhet på en flygplats.107 På 
samma sätt kan man anse att ett rederi bör ansvara för fartygstrafik som är knuten till viss del 
av en hamn där man själv har kontrollen över hur verksamheten bedrivs. 
 
Miljönämnden hade anfört även andra grunder för sin befogenhet att ingripa som 
tillsynsmyndighet. Nämndens ansvar för tillsynen över hälsoskyddet inom kommunen var 
enligt domstolen en rättsenlig grund för ett ingripande, eftersom fartygen kunde påverka 
hälsosituationen. Därmed ansåg Miljööverdomstolen att det saknades skäl att bedöma den 
tredje anförda grunden, att nämnden har tillsyn över hanteringen av kemiska produkter.108

 I 
detta fall var det fråga om användning av den kemiska produkten olja i samband med 
bränsleförbränningen i fartygen. Det hade varit välgörande med ett uttalande i denna fråga. 
 
En förutsättning för nämndens ingripande var att det inte hindrades av vissa internationella 
miljökonventioner, närmare bestämt FN:s havsrättskonvention 1982 (UNCLOS) och 1973 
och 1978 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (MARPOL 
73/78). Båda konventionerna innehåller regler om skydd mot luftförening från fartyg. 
Sjöfartsverket, som yttrande sig i ärendet, menade att vitesföreläggandet stred mot 
internationell rätt. MARPOL innebar nämligen ett system för begränsning av utsläpp av 
kvävedioxid. Genom att med stöd av miljöbalken ställa hårdare krav mot utländska fartyg 
som trafikerar Helsingborgs hamn, agerade miljönämnden i strid mot konventionens ändamål 
och syfte. Ett annat yttrande i frågan inkom från professorn i internationell miljörätt Jonas 
Ebbesson. Han framhöll att MARPOL inte hindrar hårdare krav när sådana är motiverade 
enligt nationell miljölagstiftning, eftersom konventionen inte uttrycker någon regel som 
begränsar möjligheten för hamnstater att uppställa sådana krav i förhållande till utländska 
fartyg. Kraven får inte vara diskriminerande, men så var inte heller fallet här; samma krav 
ställdes oavsett vilken flagg fartygen seglar under. Miljööverdomstolen delade Ebbessons 
uppfattning.  
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 KN 1/92 och KN 15/95. Jfr Bjällås U och Rahmn T; Miljöskyddslagen, handbok i miljörätt, 2:a uppl., Publica 
1996, s. 177 f. 
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 En inte helt övertygande motivering eftersom domstolen, utan närmare analys av rättsläget i domskälen, 
ansåg det nödvändigt att förklara färjetrafik som icke ”miljöfarlig”. 
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Konsekvensen av det synsätt som accepterades av Miljööverdomstolen skulle kunna bli att 
olika kuststater ställer olika miljökrav på samma fartyg, trots att det finns en internationell 
konvention med gemensamma minimikrav. För att skydda luften i Helsingör skulle en dansk 
miljömyndighet kunna kräva att utsläppen av kvävedioxider begränsas på annat sätt än genom 
selektiv katalytisk avgasrening.  
 
Ytterligare en förutsättning för nämndens ingripande var att svensk lagstiftning utanför 
miljöbalken inte lägger hinder i vägen, närmare bestämt lagen om åtgärder mot förorening 
från fartyg. Miljööverdomstolen konstaterade att rederierna träffas av krav enligt båda 
författningarna eftersom dessa gäller parallellt. Det finns ingen regel som uttryckligt 
begränsade möjligheten att ingripa med stöd av miljöbalken.109 Därmed finns det inget hinder 
för en miljönämnd att ingripa med stöd av balkens tillsynsregler, trots att tillsynsansvaret 
delvis överlappar Sjöfartsverkets enligt lagen om åtgärder mot vattenförorening från fartyg. 
Nämnden kan ingripa enligt balken när det behövs i enskilda fall med hänsyn till 
hälsoskyddet, något som blir tydligt när en miljökvalitetsnorm med hälsorelaterade 
gränsvärden riskerar att överträdas, och detta även om fartyget klarar Sjöfartsverkets generella 
skyddsföreskrifter enligt lagen om åtgärder mot vattenförorening från fartyg. 
 
Miljööverdomstolen ansåg, sammanfattningsvis, att det var befogat med ett ingripande mot 
rederierna med hänsyn till utsläppen från färjorna och deras påverkan på luftkvalitén. 
Rederierna medgav i och för sig att katalytisk avgasrening var en ekonomiskt rimlig teknik.  

Sanktionssystemet 

29 och 30 kap. miljöbalken har reviderats i syfte att förtydliga och avgränsa det straffbara 
området och att effektivisera straffreglerna. Det är nu en skarpare skillnad mellan de 
allvarligare överträdelserna, som straffreglerna tillämpas på, och de mindre allvarliga som kan 
bli föremål för andra ingripanden, främst beslut om miljösanktionsavgift. I detta ligger en 
strävan att undvika att samma gärning omfattas av dubbla sanktioner i form av straff och 
miljösanktionsavgift. 
 
Så kallade blankettstraffbud (där straffregeln summariskt hänvisar till andra regler eller till 
tillståndsvillkor m.m.) har ersatts av en tydligare gärningsbeskrivning i själva straffregeln. 
Därmed har straffreglerna i 29 kap. miljöbalken blivit enklare att överskåda. Några 
brottsrubriceringar är helt nya, såsom ”brott mot områdesskydd” och ”artskyddsbrott”. En 
viktig ändring har även skett regeln om miljöbrott i 29 kap. 1 § miljöbalken, som träder i kraft 
den 1 januari 2007. Regeln är nu tillämplig i fyra huvudfall. Det första (utsläppsfallet) avser 
situationen att någon 
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 Jfr 3 kap. 1 § 3 st. luftfartslagen, som har en sådan ”urkopplingsregel”. Om ett luftfartyg som prövats vara 
”miljövärdigt” får inte mer långtgående krav ställas enligt MB. 
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”orsakar att det i mark, vatten eller luft släpps ut ett ämne som typiskt sett eller i det enskilda 
fallet medför eller kan medföra  
a) en förorening som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter i en omfattning som inte 
har ringa betydelse, eller  
b) någon annan betydande olägenhet i miljön”. 

 
Regeln om miljöbrott är från 1981. Antalet fällande domar är få.  I flera fall har åklagaren 
kunnat visa att det skett ett utsläpp av ett ämne som typiskt sett är skadligt för hälsa eller 
miljö. Trots att uttalanden i förarbetena till miljöbalken tyder på att en sådan bevisning skulle 
räcka har domstolarna friat från ansvar eftersom det inte visats att det uppkommit någon 
skada eller risk för skada i det enskilda fallet (”konkret fara”). För att minska dessa 
svårigheter är regeln enligt den nya lagtexten tillämplig redan på utsläppet av ett ämne som 
typiskt sett kan medföra skadlig förorening eller annan betydande olägenhet (”abstrakt fara”). 
Lagändringen kommenteras i propositionen:  
 

”Bedömningen av risken för skada eller olägenhet behöver inte relateras till förhållandena på 
just den plats där utsläppet ägt rum. Vid bedömningen av frågan om föroreningen är skadlig 
bör det för straffbarhet vara tillräckligt att kunna konstatera att det utsläppta ämnets 
egenskaper är sådana att det typiskt sett är förenat med risker att släppa ut ämnet i miljön. 
Den mottagande miljöns beskaffenhet i det enskilda fallet har ingen betydelse för den 
bedömningen.”

110
 

 
Miljöbrottsregeln är som sagt tillämpig även på annat än utsläpp. Liksom tidigare omfattas 
fallet att någon orsakar betydande olägenhet i miljön genom buller, skakning eller strålning. 
En utvidgning sker genom att inte bara förvaring utan även bortskaffande av avfall omfattas, 
förutsatt att gärningen kan medföra en skadlig förorening. Vidare kan en verksamhet eller 
åtgärd vara miljöbrott om den innebär eller kan innebära en betydande skadlig ändring av yt- 
eller grundvattennivån.  
 
En nyhet är att regeln om miljöbrott gäller redan vid oaktsamhet. Straffsatsen i bestämmelsen 
är densamma som vid en uppsåtlig handling.111  
 
Liksom tidigare gör regeln undantag för när en ”behörig myndighet tillåtit” förfarandet (t.ex. i 
tillstånd), eller detta är ”allmänt vedertaget” eller ”med hänsyn till omständigheterna 
försvarligt”. Undantaget för fall av ”ringa betydelse” (så kallade ”ringa fall”) kvarstår också. 
Det undantaget har länge kritiserats, så även i detta lagstiftningsärende. Undantaget finns även 

                                                 
110

 Prop. 2005/06:182, s. 59. 
111

 Det innebär att tidigare oaktsamhetsbrottet ”vållande till miljöstörning” försvunnit. 
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för andra brott i 29 kap. miljöbalken.112 Det oklart formulerade undantaget har medfört att 
domstolarna accepterat många olika slags omständigheter som ”ringa fall”.   
 
Inte heller straffskalan för miljöbrott ändras. Hittills har nästan bara böter utdömts. Troligen 
blir det så även framöver eftersom lagändringen inte ”höjer golvet” utan har kvar böter som 
möjlig påföljd. Om brottet skulle bedömas som grovt (det har ännu inte skett), kan domstolen 
såsom tidigare inte döma till böter utan endast fängelse. Slutligen ska nämnas att 
miljösanktionsavgift numera kan drabba även andra än näringsidkare. 

Fiske 

Kommissionen mot Frankrike 
EG-domstolen har för första gången dömt en medlemsstat – Frankrike – att betala ett 
engångsbelopp i böter med stöd av artikel 228 EG–Fördraget för att inte ha följt en tidigare 
dom i ett mål om fördragsbrott.113 I den tidigare domen hade domstolen konstaterat att 
Frankrike underlåtit att fullgöra sina förpliktelser genom att inte se till att det utfördes 
kontroller för att säkerställa efterlevnaden av gemenskapens åtgärder för bevarande av 
fiskeresurserna. 

Transporter 

Förorening från fartyg 

Ett nytt EG–direktiv ska införliva Marpol-konventionen114 samt öka den marina säkerheten 
och skyddet av den marina miljön från föroreningar från fartyg. Direktivet reglerar utsläpp 
från fartyg.115 Medlemsstaterna ska se till att utsläpp av förorenade ämnen leder till straff som 
är effektiva, proportionella och tillräckligt avhållande. Ansvarskretsen är bred och kan 
utsträckas till varje involverad person. Ansvaret inträder vid uppsåt, hänsynslöshet och 
allvarlig försumlighet. Direktivet låser inte medlemsstaterna utan de får, om det 
överensstämmer med internationell rätt, införa strängare regler mot föroreningar från fartyg 
än vad som föreskrivs i direktivet. 
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 29 kap. 11 § 1 st. MB. Regeln kompletteras med följande lydelse: ”En gärning är att anse som ringa om den 
framstår som obetydlig med hänsyn till det intresse som är avsett att skyddas genom straffbestämmelsen.” 
113

 Mål C-304/02 Kommissionen mot Frankrike [2005] ECR I-06263. 
114

 1973/78 års internationella konvention (och protokoll) till förhindrande av förorening från fartyg, SÖ 1980:7. 
115

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/35/EG av den 7 september 2005 om föroreningar från fartyg och 
införande av straff för överträdelser, EGT L 255/11.  Se också rådets rambeslut 2005/667/RIF av den 12 juli 
2005 om förstärkning av det straffrättsliga regelverket för bekämpande av föroreningar orsakade av fartyg, EGT 
L 255/164.  
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Motorer och motorfordon 
Ett tekniskt komplicerat marknadsdirektiv om föroreningar från vissa slag av motorer har trätt 
i kraft.116  Direktivet innehåller ett flertal krav på motorer med kompressionständning eller 
gasmotorer och fordon som drivs av sådana motorer. Bl.a. kan det bli fråga om att vägra 
utfärda typgodkännanden och att förbjuda nyregistreringar och försäljningar. För nya sådana 
motorer ska nya gränsvärden för utsläpp gälla. Det ska också finnas system för 
omborddiagnos som talar om för föraren att något är fel om vissa gränsvärden överskrids. 
 
För att säkerställa att komponenter och material som används i vissa fordon kan återanvändas 
och återvinnas har också ett marknadsdirektiv om nya krav på typgodkännanden trätt i kraft.117  
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 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/55/EG av den 28 september 2005 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer 
med kompressionständning som används i fordon samt mot utsläpp av gasformiga föroreningar från motorer 
med gnisttändning drivna med naturgas eller gasol vilka används i fordon, EGT L 275/1. 
117

 Europarlamentets och rådets direktiv 2005/64/EG av den 26 oktober 2005 om typgodkännande av 
motorfordon med avseende på återanvändning, materialåtervinning och återvinning samt om ändring av rådets 
direktiv 70/156/EEG, EGT L 310/10. 


