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Sammanfattning 
 
 
 
Ett syfte med uppsatsen har varit att definiera vilka möjligheter en 
miljöorganisation har att föra talan mot beslut med den nuvarande svenska 
lagstiftningen. Jag har översiktligt tittat på praxis och hur miljöorganisationer 
nyttjat talerätten sedan införandet. Erfarenheten visar att talerätten endast 
använts i ett fåtal fall. Detta har delvis sin grund i de höga krav som ställs på 
organisationer som ska få klaga. I de fall där miljöorganisationer deltagit i en 
prövning åskådligörs delvis hur en miljöorganisation kan bidra till att fördjupa 
och bredda en miljöprövning. Vidare har jag jämfört den svenska lagstiftningen 
med de krav som ställs av Århuskonventionen och EG-rätten. Efter en 
redogörelse för dessa krav, är slutsatsen att det fortfarande finns brister när det 
gäller talerätten för miljöorganisationer.  
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Abstract 
 
 
 
One purpose with the essay has been to identify what possibilities an 
environmental organisation has in accordance with current Swedish legislation 
to appeal decisions concerning environmental matters. I shortly view the 
experience and costume since the new law was introduced and how 
environmental organisations in fact have used their new possibility to appeal. 
Experience shows that it has been used only in a limited number of cases. This 
can partly be explained by the high demands that exist on organisations that are 
able to appeal. In the cases in which an organisation has participated in legal 
proceedings it partly shows that they are able to deepen and expand the decision 
making. I have also compared to what extent Swedish legislation concur with the 
demands seat by the Aarhusconvention and EC-law. After a description of what 
these demands are, I come to the conclusion that there still exist shortcomings 
concerning environmental organisations and their access to justice in 
environmental matters.  
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1. Inledning 
 
 
I och med att den nya miljöbalken trädde i kraft 1999, så gavs en ny möjlighet 
för miljöorganisationer att överklaga miljöbeslut.  
 
Kritikerna mot att införa talerätt menade att detta skulle medföra en mängd 
grundlösa klagomål. D.v.s. processande i obstruerande syfte, som i sin tur skulle 
leda till förhalningar av projekt, förseningar och ökade kostnader som följd.  
 
Skälet till att slutligen ge miljöorganisationerna talerätt var enligt regeringen att 
det fanns ett starkt intresse och engagemang i miljöfrågor som därmed skulle 
tillvaratas, samt att ett ökat inflytande vid miljörättsliga prövningar skulle leda 
till ett ökat engagemang i miljöfrågor för enskilda och dess organisationer. 
Dessutom, angav man, för att det stämde väl överens med tankegångarna på det 
internationella planet.1

 
Lagregeln finns i MB 16:13 § och innebär att miljöorganisationer kan klaga om; 
organisationen är ideell och dess ändamål är att tillvarata naturvårds- och 
miljöskyddsintressen, bedrivit verksamhet i Sverige under minst 3 år och har 
minst 2000 medlemmar. I lagregeln anges också vilka slags ärenden man får 
överklaga; tillstånd, godkännande eller dispens. 1 januari 2007 trädde ett tillägg 
till lagregeln i kraft. Detta förtydligade att även villkor, 
igångsättningsmedgivanden, lagligförklaringar och omprövningar av tillstånd 
omfattas av lagregeln.    
 
Ur ett internationellt perspektiv har Sverige att ta hänsyn till bl.a. Konventionen 
om tillgång till information, allmänhetens deltagande vid beslutsfattande och 
tillgång till rättslig prövning i frågor avseende miljön, den s.k. 
Århuskonventionen som Sverige ratificerade i juni 2005. Den ställer krav på 
tidig information och deltagande samt möjligheten att lämna kommentarer och få 
dessa beaktade. Dessutom att enskilda och miljöorganisationer ska kunna delta i 
beslutsprocesser som rör miljöfrågor.   
 
Även EU har skrivit under Århuskonventionen. Inom EG-rätten har man hittills 
antagit två direktiv2 som ska uppfylla Århuskonventionens krav inom 
gemenskapen. Ett tredje direktiv är under förhandling. Vidare tas allmänhetens 
möjligheter att delta i beslutsprocesser även upp i det s.k. MKB-direktivet3 och 
IPPC-direktivet4. Ett direktiv angående miljöansvar vid miljöskador skall vara 
införlivat i svensk rätt april 2007 5. Även här tas bl.a. upp miljöorganisationers 
möjlighet att få myndigheters beslut, handling eller underlåtelse prövad i 
domstol.    
           
Tankegångarna att allmänheten ska ges ett större inflytande och delaktighet i 

                                                           
1 Prop. 1997/98:45, sid. 480 
2 Direktiv 2003/4/EG och 2003/35/EG 
3 Direktiv 85/337/EEG 
4 Direktiv 96/61/EG 
5 Direktiv 2004/35/EG 
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miljöbeslutsprocesser återfanns redan i Riodeklarationen från 1992:  
 
“Miljöfrågor hanteras bäst när alla berörda medborgare deltar på lämplig nivå. På det 
nationella planet skall varje individ ha skälig tillgång till den miljöinformation som 
finns hos offentliga organ, inklusive information om farliga material och verksamheter i 
deras samhällen och de skall ges möjlighet att deltaga i beslutsprocessen. Stater skall 
underlätta och uppmuntra folkligt medvetande och deltagande genom att se till att 
information finns lätt åtkomlig. Tillgång till effektiva juridiska och administrativa 
procedurer inklusive rättsmedel för upprättelse och gottgörelse skall erbjudas.”6

 
Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna ställer bl.a. krav 
på enskildas rätt till domstolsprövning av förvaltningsbeslut som inkräktar på 
deras intressen. Ett annat krav i konventionen är rätten att inte kränkas. Denna 
har även varit aktuell i miljörättsliga sammanhang, där enskilda känt sig kränkta 
av miljöstörningar som staten brustit i att åtgärda.  
 
 
1.1 Syfte, material och metod 
 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka möjligheter en miljöorganisation har 
att överklaga ärenden med den nuvarande svenska lagstiftningen. Vidare att 
granska hur denna lagstiftning stämmer överens med de krav som ställs av 
Århuskonventionen och EG-rätten.  
 
Jag koncentrerar mig på överklagandebestämmelsen i 16:13 MB och kommer 
inte närmare gå in på den talerätt som följer av annan lagstiftning utanför 
miljöbalken. Dock kommer jag att ta upp den nya rättsprövningslagen7 som 
trädde i kraft 1 juli 2006. Här utgår man också från bestämmelsen i 16:13 § för 
att avgränsa kretsen miljöorganisationer som har möjlighet att ansöka om 
rättsprövning.        
  
Det material jag använt mig av är bl.a. förarbeten, exempelvis proposition 
1997/98:45, Miljöbalk och proposition 2005/06:56, En moderniserad 
rättsprövning, för att utröna lagstiftarintentionen med aktuella lagrum. 
Miljöbalkskommitténs betänkande från 20058, angående erfarenheterna från 
miljöorganisationers deltagande i miljöbeslutsprocesser, har varit till stor hjälp. 
För att utreda Århuskonventionens förhållande till svensk rätt har jag använt mig 
av An implementation Guide9 samt Jonas Ebbessons Svenska 
miljöbeslutsprocesser i ljuset av internationell rätt10. Jag har även läst några 
artiklar av Jan Darpö som bl.a. behandlar miljöorganisationers talerätt och vad 
de kan bidra med i en miljöprocess.        
 
                         
1.2 Kort tillbakablick 
                                                           
6 Riodeklarationen artikel 10 
7 Prop. 2005/06:56 
8 SOU 2005:59 
9 The Aarhus convention, An implementation Guide 
10 Juridisk tidskrift, 1999-2000 nr 1 
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Miljöorganisationer hade redan innan miljöbalken vissa möjligheter att påverka 
miljöprövningar. I 1952 års naturskyddslag fanns regler där Konungen kunde ge 
organisationer rätt att föra talan mot länsstyrelsens beslut för att tillvarata 
naturskyddets intresse. Vetenskapsakademin, Svenska naturskyddsföreningen 
och Samfundet för hembygdsvård hade då möjlighet till detta. 
 
Efter inrättandet av Statens naturvårdsverk ansåg man att intresseföreningar inte 
behövde denna kompetens. Talerätten fråntogs organisationerna och 
motsvarande återfanns varken i 1964 års naturvårdslag, miljöskyddslagen eller 
vattenlagen. Endast stat och kommun kunde tillvarata allmänna 
miljöskyddsintressen.  
 
Dock kunde miljöorganisationer enligt miljöskyddslagen och vattenlagen delta 
vid prövningar utan att ha ställning som part. Möjlighet fanns att lämna 
synpunkter vid tillståndsprövningar som prövades i första instans i frågor 
gällande miljöskydd och vattenmål. I miljöskyddslagen 12 a § föreskrevs att 
verksamhetsutövare i skälig omfattning och på lämpligt sätt skulle samråda med 
bl.a. organisationer som skulle kunna ha ett intresse i saken.  
            
I den senare delen av processen saknade dock miljöorganisationer besvärsrätt om 
de inte kunde göra gällande att beslutet angick dem i egenskap av sakägare. 
Varken miljöskyddslagen eller vattenlagen hade exempelvis uppfyllt de krav på 
talerätt som ställs i exempelvis Århuskonventionen.  
 
 
2. Aktuella lagrum 
 
 
2.1 Deltagande i samråd och prövningar i första instans 
 
 
Några formella krav på miljöorganisationer som vill delta i samråd och 
prövningar i första instans ställs inte i miljöbalken. Alltså kan även mindre 
lokala föreningar som inte uppfyller kraven i MB 16:13 §, på exempelvis antalet 
medlemmar delta. Här har man möjlighet att lämna synpunkter i skriftlig och 
muntlig form.   
 
Vid tillståndsärenden har miljöorganisationer möjlighet att lämna synpunkter på 
en ansökan, även om den inte intar formell partsställning. 
 
Enligt MB 6:4 § ska verksamhetsutövare samråda med myndigheter och enskilda 
som kan antas bli särskilt berörda. Om verksamheten kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan skall samråd ske med bl.a. den allmänhet och de 
organisationer som kan antas bli berörda.   
 
           
2.2 Överklagande enligt 16:13 §  
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Miljöbalken införde möjligheten för miljöorganisationer att överklaga beslut 
gällande tillstånd, godkännande och dispens. Ytterligare en begränsning i 
lagregeln är kravet på minst 2000 medlemmar. I förarbetena anges att 
förhållandevis stränga krav bör ställas på taleberättigade organisationer. Att sätta 
lägsta nivå på antalet 1000 medlemmar var uppe till förslag, slutligen blev det 
enligt regeringens förslag fastställt till 2000 medlemmar.11

 
När man diskuterade vilka sorters beslut som skulle kunna överklagas föreslog 
Miljöbalksutredningen att miljöorganisationer förutom beslut om tillstånd, 
godkännande och dispens, även skulle kunna överklaga s.k. noll-beslut, dvs. 
beslut av myndigheter att inte ingripa eller vidta andra åtgärder med stöd av 
balken. 
 
Regeringen var dock emot detta och ansåg att det inte skulle lösa problemet med 
passivitet hos tillståndsmyndigheter. Man ansåg att detta skulle skötas av 
centrala tillståndsmyndigheter och att dessa skulle agera om underinstansen var 
passiv12. 
           
Den slutgiltiga formuleringen av lagregeln innebär att det stora flertalet 
miljöorganisationer inte omfattas av rätten att överklaga beslut enligt balken. 
Endast ideella föreningar kan klaga, alltså utesluts exempelvis stiftelser. Främst 
är det dock kravet på minst 2000 medlemmar som utesluter de flesta mindre, 
lokala miljöorganisationer. Klagorätten gäller endast tillstånd, godkännande och 
dispens.  
 
En lagändring trädde alltså i kraft 1 januari 2007. Ändringen avser ett 
förtydligande angående vad som inbegrips i termen tillstånd. Närmare bestämt 
klargör den att en lagligförklaring är likvärdig med en tillståndsprocess, att ett 
tillstånds villkor även omfattas av rätten till prövning, samt att en omprövning av 
ett tidigare givit tillstånd också är en tillståndsprövning. Förtydligandet i 
lagrummet är en följd av domstolarnas praxis på området, som inte varit förenlig 
med EG-rätten och Århuskonventionens krav.13    
 
I andra länder har man använt sig av andra lösningar för att avgränsa talerätten 
för miljöorganisationer. Exempelvis har i Danmark vissa angivna föreningar 
erhållit administrativ besvärsrätt. I Norge har en praxis utvecklats som innebär 
att domstolen prövar om föreningen har “ett rättsligt intresse”, allmänintresse 
inbegripet.   
 
 
2.3 Grupptalan enligt MB 32:12-14§ 
 
 
2002 infördes reglerna om s.k. grupptalan i MB 32:12-14§. De innebär att 
exempelvis miljöorganisationer kan väcka talan om förbud mot fortsatt 

                                                           
11 Prop. 1997/98:45, sid. 482 
12  Ibid. sid. 483 
13 Prop. 2005/06:182, sid. 133 
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verksamhet eller att skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått skall vidtas. 
Dock har denna lagregel den stora begränsningen att den endast gäller 
verksamhet som bedrivs eller har bedrivits utan tillstånd. 
 
Kravet på organisationer som vill föra talan enligt denna regel är att den är ideell 
samt att den syftar till att tillvarata naturskydds- eller miljöskyddsintressen. Här 
saknas kravet i MB 16:13 § på ett visst antal verksamhetsår, samt kravet på visst 
antal medlemmar.  
          
     
3. Praxis 
 
 
Sedan reglerna om överklagade infördes har dessa tolkats vidare i praxis. Detta 
har ytterligare definierat och avgränsat talerätten för organisationerna. Ibland har 
domstolarna fått kritik för att vara alltför restriktiva i sin tolkning av 16:13 § 
MB. Ett resultat av tolkningen av begreppet tillstånd är den lagändring som 
trädde i kraft 2007. Regeringen uttalade att tillägget i lagregeln var nödvändigt 
eftersom Århuskonventionen och EG-direktivet om allmänhetens deltagande 
ställer krav på sådan överklagande rätt. Den snäva tolkningen av 
tillståndsbegreppet som gjort i praxis har inte varit förenlig med konventionen 
eller direktivet.14    
    
Miljöbalkskommittén kom 2005 med sitt slutbetänkande. Här har man bl.a. 
undersökt hur miljöorganisationerna nyttjat rätten att överklaga. Under de år 
utredningen omfattar (2002-2003) har endast 17 överklagande tagits upp till 
prövning. De flesta av dessa mål har överklagats av Svenska 
Naturskyddsföreningen. En orsak till överklagandena varit så få är de höga krav 
som ställs på organisationer som ska få klaga. En annan orsak är att 
organisationerna har begränsade resurser och tid. De måste därför noga överväga 
vilka ärenden och frågor de ska bevaka.   
 
Att prövningarna har påverkats av miljöorganisationernas deltagande framgår 
också. Av de 17 fall som Miljöbalkskommittén tar upp i sin rapport, har 
ändringar gjorts i underinstansens avgöranden i 8 av dessa.15 
Miljöorganisationers överklagande har även bidragit till praxisbildning på 
miljöbalkens område. Längre fram kommer jag att redogöra för två rättsfall där 
detta skett. Ett rör tillämpningen av reglerna om igångsättningsmedgivande 
enligt MB 22:26 §. Det andra rättsfallet gäller skydd av ett Natura 2000-område, 
samt tolkningen av begreppet “obetydlig miljöpåverkan” i MB 4:6 §. 
 
 
3.1 Praxis som definierar talerätten ytterligare  
 
 
Domstolarnas praxis har sedan talerätten infördes ytterligare definierat de 
möjligheter och begränsningar som bestämmelsen innebär. Nedan följer några 
                                                           
14 Prop. 2005/06:182, sid. 133 
15 SOU 2005:59, sid. 190 
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exempel på denna praxis.    
 
Man har exempelvis slagit fast att en organisations talerätt enligt MB 16:13 § 
inte är begränsad till dess geografiska hemvist eller verksamhetsområde. I ett 
beslut från miljööverdomstolen (2001, mål M 2676-00), fastslogs att 
Naturskyddsföreningen i Göteborg, vars stadgar anger att dess 
verksamhetsområde utgörs av Göteborg kommun, inte hindrade föreningen att 
föra talan i ett mål som gällde verksamhet i Kungälvs kommun.   
 
I andra fall har man bedömt att medlemskravet på minst 2000 inte varit uppfyllt. 
I ett fall från miljödomstolen (2002, mål M 6293-02) prövade man om 
Djurgården Lilla Värtans Miljöskyddsförening hade talerätt. Föreningen hade 
350 direktbetalande medlemmar men indirekt hade man över 2000 medlemmar, 
eftersom flera andra organisationer var anslutna till föreningen. Domstolen 
avvisade dock överklagandet och menade att medlemskravet inte var uppfyllt.  
 
Andra mål har gällt kravet i MB 16:13 § på att organisationen skulle ha till syfte 
att tillvarata naturskydds- eller miljöskyddsintressen. Exempelvis nekades 
Ljusdals fornminnes- och hembygdsförening och Järvsö hembygdsförening i 
miljööverdomstolen rätt att överklaga (2002, mål M 5008-02).  
Friluftsfrämjandet har även nekats rätt att överklaga med motiveringen att 
föreningen inte har till ändamål att tillvarata naturskydds- eller 
miljöskyddsintressen.     
 
 
3.2 “Obetydlig miljöpåverkan” 
 
 
Ett rättsfall från 2004 rör tillstånd till ombyggnad av ett kraftverk vid Långfors 
kraftstation.16 Det är ett exempel på där ett överklagande från miljöorganisation 
och privatperson lett till en ändring av ett regeringsbeslut och en ny 
praxisbildning på området.   
 
Ärendet gällde en långdragen strid som började redan 1992, då Jämtkraft AB 
ansökte om tillstånd att bygga om en gammal kraftstation. Regeringen beslutade 
att förbehålla sig rätten till prövning i enlighet med den då gällande 
bestämmelsen i 11:3 § vattenlagen (1983:291). Till saken hör att området var 
skyddat mot vattenkraftsutbyggnad enligt 3:6 § naturresurslagen och om en 
verksamhet ändå skulle komma tillstånd måste den endast medföra obetydlig 
miljöpåverkan.  
 
Bakgrunden till att skydda området från första början sägs vara att vattendraget 
är av stort intresse för det rörliga friluftslivet samt att det präglas av orördhet, 
utgör en säregen vildmark med höga naturvärden.17

 
Regeringen kommer i sin utredning fram till att visserligen skulle anläggningen 
innebära att en väsentligt större mängd vatten avleds från forsen. Effekten på 

                                                           
16  RÅ 2004 ref. 14 
17  Ibid. sid. 3 
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landskapsbilden skulle dock bli begränsad, yttrar regeringen. I viss mån kan även 
verksamheten bidra till att populationer av olika arter minskar. Dock endast på 
en begränsad yta och utan att några särskilt skyddsvärda arter hotas menar man. 
Regeringen kommer således fram till att verksamheten endast medför obetydlig 
miljöpåverkan och hinder föreligger varken enligt naturresurslagen eller 
vattenlagen. 
 
Nedre Långans fiskevårdsområdesförening och en markägare med stöd av 
Svenska naturskyddsföreningen ansöker om rättsprövning av regeringens beslut. 
Man anför att det sökta vattenföretaget skulle förorsaka mer än obetydlig 
miljöpåverkan. Dessutom att beslutet strider mot EG-rätten (Habitatdirektivet 
92/43/EEG) och de bestämmelser som gällde för miljökonsekvensbeskrivningar. 
 
Regeringsrätten prövar fallet (2004-01-29) och konstaterar bl.a. att begreppet 
“obetydlig miljöpåverkan” i lagtexten, måste ge vid handen att en mycket 
restriktiv bedömning åsyftas. Vidare att vattenföringen i Långforsen kommer att 
reduceras avsevärt, sommartid med ca en tredjedel och övrig tid med ca två 
tredjedelar. Enligt regeringsrätten förefaller det klart att en så kraftig minskning 
av vattenflödet i en fors av Långforsens karaktär kommer att i mer än obetydlig 
utsträckning påverka det intryck som forsen ger. Dessutom att de anläggningar 
som utbyggnaden inbegriper, skulle innebära ett ingrepp av inte ringa omfattning 
i miljön kring Långforsen och att det är sannolikt att åtgärderna när de 
genomförs kan i mer än obetydlig utsträckning påverka det biologiska livet i och 
nedströms forsen. Således kommer regeringsrätten vid den sammantagna 
bedömningen fram till att vattenföretaget kommer att medföra mer än en 
obetydlig miljöpåverkan. Regeringens beslut att tillåta vattenföretaget var 
således inte lagligen grundat och skall därför upphävas.  
 
Utgången av rättsfallet har lett till att en praxis har bildats när det gäller 
begreppet “obetydlig miljöpåverkan” som kan tillämpas vid liknade prövningar i 
framtiden. Det är ovanligt att en ändring sker av ett regeringsbeslut, men här har 
prövningen onekligen lett fram till att ett mer välgrundat och lagenligt beslut 
fattats. Något som är av särskilt stor vikt i detta fall då utgången kan påverka 
flertalet liknade prövningar i framtiden.   
 
 
3.3 Igångsättningsmedgivande, 22:26 § MB 
 
 
Ett rättsfall från 200318 rör bl.a. tolkningen av lagregeln i MB 22:26 §, dvs. vilka 
förutsättningar som krävs för att en domstol ska kunna meddela en särskild dom, 
ett s.k. “igångsättningsmedgivande”. 
 
Det hela inleddes med att Scanraff ansökte hos miljödomstolen om tillstånd 
enligt miljöbalken för ombyggnad av raffinaderiet vid Brofjorden i Lysekils 
kommun. Ansökan gällde även en ökad produktionen. Vidare ansökte man om 
verkställighetstillstånd samt att miljödomstolen skulle avgöra frågan om 
verksamhetens tillåtlighet och meddela tillstånd för nödvändiga arbeten. Till stöd 

                                                           
18 Miljööverdomstolen, 2003 mål M 9421-02 
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för detta åberopade man 22:26 § MB. 
 
Svenska naturskyddsföreningen invände att sagda lagregel strider mot artikel 8 i 
IPPC-direktivet19 på så sätt att tillåtlighetsfrågan inte kan avgöras utan att det 
samtidigt prövas vilka villkor som erfordras för att uppfylla direktivets krav och 
det kan inte göras med det underlag som finns till hands för prövningen. 
 
Artikel 8 i IPPC-direktivet anger bl.a. att myndigheten ska meddela tillstånd med 
villkor som säkerställer att anläggningen uppfyller de krav som ställs i direktivet, 
eller i annat fall avslå ansökan.  
 
Lagregeln i 22:26 § MB anger att om domstolen funnit att verksamheten är 
tillåtlig och om verksamhetens snara genomförande är angeläget, får domstolen i 
särskild dom meddela tillstånd till de arbeten som behöver utföras. Det innebär 
att parallellt med målets handläggning kan sökande utföra byggnadsåtgärder i 
brådskande fall.  
 
Svenska Naturskyddsföreningen och flera sakägare framförde kritik mot den 
miljökonsekvensbeskrivning som bolaget lämnat in. Bl.a. behandlades inte 
verksamhetens eventuella effekt på det närliggande Natura 2000-området 
Gullmarsfjorden.  
 
Naturvårdsverket, länsstyrelsen och kommunen godkände sökandes yrkande 
med det underlag som lämnats in. Miljödomstolen poängterade bl.a. att en dom 
inte skulle innebära att sökande erhållit tillstånd till den sökta verksamheten, för 
det krävs en tillståndsdom varvid erforderliga villkor föreskrivs. Angående 
miljökonsekvensbeskrivningen medger man att kritiken är befogad, dock kan 
den godtas för den prövning som nu skall göras. Således gav miljödomstolen 
bifall till verksamhetens tillåtlighet och tillstånd till byggnadsåtgärderna. 
 
Beslutet överklagades av Svenska Naturskyddsföreningen och privatpersoner.  
Miljööverdomstolen prövar fallet och diskuterar vilka bedömningar som måste 
göras vid en tillåtlighetsprövning enligt 22:26 § och vilket beslutsunderlag som 
måste föreligga vid prövningen.  
 
Slutsatsen är att det inte finns några stöd för att som miljödomstolen göra den 
bedömningen att tillåtlighetsprövningen kan göras mindre omfattande i fråga om 
verksamhetens miljöpåverkan än när verksamheten tillståndsprövas. Till stöd för 
detta anför man bl.a. hur samma bestämmelse tillämpades i miljöskyddslagen. 
Miljöbalken ställer högre krav än tidigare lagstiftning och därmed höga krav på 
beslutsunderlaget. Man ska vid bedömningen ta hänsyn till målregeln i 1:1 § MB 
och den skärpta skälighetsbedömningen i 2:7 § MB. Samma krav som ställs på 
en miljökonsekvensbeskrivning vid prövningen av tillståndsfrågan ska alltså 
gälla vid tillåtlighetsprövningen.  
 
Angående miljökonsekvensbeskrivningen konstaterar miljööverdomstolen att 
underlaget är så bristfälligt att en prövning av tillåtligheten inte kan ske. Bl.a. att 
konsekvenserna för havsmiljön och inverkan på Natura 2000-området 

                                                           
19  Rådets direktiv 96/61/EG om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar 
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Gullmarksfjorden inte utretts. En annan allvarlig brist i underlaget enligt 
miljööverdomstolen är avsaknaden av ett fullständigt remissförfarande angående 
den tekniska utformningen av verksamheten.  
 
Miljööverdomstolen utvecklar även tolkningen av formuleringen “de arbeten 
som behöver utföras” i 22:26 § MB. Man fastställer att ett 
igångsättningsmedgivande inte får omfatta sådana arbeten som gäller 
reningsanordningar eller utformningen av processtekniken, detta för att inte 
påverka den slutliga prövningen. 
 
Hade miljödomstolens beslut blivit oemotsagt hade detta lett till en försämring 
av miljöskyddet och lägre krav än de som fanns i miljöskyddslagen. Man kan 
tycka att Naturvårdsverket, som har en lagstadgad skyldighet att föra talan för att 
tillvarata miljöintressen20, kunde varit mer aktivt i målet och inte lämnat sitt 
godkännande till ett så bristfälligt beslutunderlag, så skedde emellertid inte. 
Allmänintresset av miljöskydd tillvaratogs istället av Svenska 
naturskyddsföreningen och de privatpersoner som överklagande beslutet.      
 
 
4.  Århuskonventionen 
 
 
Århuskonventionen21 bygger på tre pelare; information i miljöfrågor till 
allmänheten, dess deltagande i beslutsprocesser och möjligheten till rättslig 
prövning av sådana beslut. 
 
I artikel 9 i Århuskonventionen framgår att den berörda allmänheten och 
däribland ideella organisationer, ska kunna få till stånd en rättslig prövning av 
miljömyndigheternas beslut, handlingar och underlåtenheter.  
 
Organisationen ska anses ha ett rättsligt intresse trots att enbart allmänna 
intressen står på spel. I Århuskonventionen artikel 2, punkt 5 anges att 
miljöorganisationer som uppfyller förutsättningarna i nationell rätt ska anses ha 
ett sådant intresse i miljöprocesser. Av detta följer en skyldighet för 
myndigheterna att informera organisationerna om aktuella processer. Av artikel 
6 framgår att allmänhet och organisationer ska informeras i tid och på ett 
effektivt och tillräckligt sätt.  
 
I artikel 9 (access to justice) anges förutsättningarna för allmänhet och 
miljöorganisationer att få till stånd en rättslig prövning. Varje medlem av 
allmänheten som har “ett tillräckligt intresse” (sufficient interest) skall ha rätt till 
en sådan prövning och/eller som hävdar en kränkning av en rättighet. Ett 
tillräckligt intresse för miljöorganisationer innebär att man inte behöver vara 
berörd som “sakägare”, utan endast ha ett allmänt miljöskyddsintresse. 
 
I “An implementation Guide” anges att formuleringen “uppfyller förutsättningar 

                                                           
20 MB 22:6 § 
21 Konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande vid beslutsfattande och tillgång till 
rättslig prövning i frågor avseende miljön 
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i nationell rätt” är öppen för olika tolkningar. Hur uttrycket tolkas har stor 
betydelse för implementeringen av konventionen. Begreppet medger en viss 
flexibilitet som är nödvändig p.g.a. ländernas olika uppbyggda rättssystem. Dock 
skall länderna beakta konventionens principer och syften när de gör sin 
respektive tolkning.22 Bedömningsgrunderna för talerätten ska dessutom vara 
sakligt grundade och inte onödigt utestängande.23  
 
I artikel Svenska miljöbeslutsprocesser i ljuset av internationell rätt24 skriver  
Jonas Ebbesson om Århuskonventionen och vad han anser att den innebär för  
svensk rätt. Ovannämnda krav på tillgång till domstolsprövning anser han inte 
bara vara ett långtgående erkännande av miljöorganisationers betydelse för 
miljöskyddet, utan också för en omfattande talerätt. Ebbesson säger också att 
trots den nya rättighet som miljöbalken gav miljöorganisationer, är i praktiken 
rätten att överklaga miljöbeslut så begränsad att svensk rätt i flera avseenden 
framstår som oförenlig med Århuskonventionen.  
           
Angående medlemskravet med en längsta nivå på 2000 medlemmar säger  
Ebbesson att nivån är tämligen godtyckligt satt och har till syfte att begränsa 
rätten att överklaga till några få organisationer. Redan den nivå som 
Miljöbalksutredningen föreslog på 1000 medlemmar, skulle ha uteslutit alla 
lokala föreningar och regeringens förslag på 2000 som slutligen antogs, saknade 
egentlig motivering menar Ebbesson. 
 
Århuskonventionen säger inget om begränsningar gällande medlemsantal eller 
krav på särskild associationsform, dock utesluter den ej heller att sådana 
begränsningar sätts. Dock, menar Ebbesson, måste detta ses utifrån 
Århuskonventionens övergripande syfte. Det svenska associationskravet, dvs. 
endast ideella föreningar, innebär att ytterligare ett antal etablerade 
miljöorganisationer (bl.a. Världsnaturfonden) utesluts. Detta sammantaget, 
menar Ebbesson, gör att miljöbalken inte framstår som förenlig med 
Århuskonventionens princip för miljöorganisationers talerätt.  
 
Något annat som Ebbesson menar strider mot konventionen är kravet på att 
organisationen ska ha bedrivit verksamhet i Sverige i minst 3 år. Detta strider 
mot principen om icke-diskriminering (1991 års konvention om 
miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang, artikel 2:6, 
1992 års konvention om gränsöverskridande effekter från industriolyckor, artikel 
9). Principen återfinns också i 1974 års nordiska miljöskyddskonvention och har 
införlivats i svensk rätt. Stadgandet tillämpas på rättsubjekt, även juridiska 
personer som miljöorganisationer, i Danmark, Finland och Norge. Artikel 3 i 
konventionen lyder: 
 
“den som drabbats eller kan drabbas av störning från miljöskadlig verksamhet i annan 
fördragsslutande stat... föra talan hos vederbörande domstol eller administrativa 
myndighet i den staten beträffande verksamhetens tillåtlighet, däri inbegripet talan om 
skadeförebyggande åtgärder, och överklaga domstolens eller myndighetens beslut i  
samma utsträckning och under samma förutsättningar som rättsubjekt i 
                                                           
22 The Aarhus convention, An implementation Guide, sid. 30 
23 Ibid. sid. 41 
24 Juridisk tidskrift, 1999-2000 nr 1 
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verksamhetslandet.” 
 
Detta innebär att organisationer i dessa länder kan föra talan i svensk domstol 
med stöd av 16:13 §, om de bedrivit verksamhet under minst 3 år.  
 
En liknande princip återfinns i Århuskonventionen och lyder som följer: 
 
“the public shall have access to information, have the possibility to participate in 
decision-making and have access to justice in environmental matters without 
discrimination as to citizenship, nationality or domicile and, in the case of a legal 
person, without discrimination as to where it has its registered seat or an effective centre 
of its activities.”25  
 
Lagen om 1974 års nordiska miljöskyddskonvention avser alltså endast de 
nordiska länderna. Miljöorganisationer som har sitt säte i andra länder än dessa  
har inte klagorätt enligt 16:13 § MB. Ebbesson menar att denna begränsning i 
svensk lagstiftning medför att dessa organisationer diskrimineras och att 
lagstiftningen står i direkt motsättning med Århuskonventionen.  
 
Regeringen har uttalat sig om förbudet mot diskriminering i Århuskonventionen 
och förhållandet till gällande rätt.26 Man uppger bl.a. att bestämmelser som 
förutsätter viss erfarenhet av och kännedom om nationella förhållanden inte 
utgör diskriminering i konventionens mening. Det måste finnas en koppling 
mellan den klagande organisationen och ett visst dom eller beslut. Därför kan de 
svenska regelverket vara motiverat för att säkerställa klagande organisationers 
insikt i den aktuella frågan anger man.27 Det finns dock inget stöd för 
regeringens tolkning i Århuskonventionen.  
 
I implementeringsguiden anges att paragrafen om icke-diskriminering är en av 
nyckelbestämmelserna i Århuskonventionen. Den framhåller att alla personer, 
oavsett ursprung, ska erhålla samma rättigheter enligt konvention som 
medborgarna i ett land. När det gäller juridiska personer framgår att 
diskriminering inte får ske p.g.a. var verksamheten är registrerad eller var den 
har sätet för sina aktiviteter (place of registration or seat of activities). Vidare 
betonar man att principen om icke diskriminering också kan vara viktig för att 
definiera begreppet “berörd allmänhet”. I guiden för implementering av 
Århuskonventionen tar man upp den möjlighet länderna har att själva sätta 
kriterierna för talerätten, dock poängterar man att dessa inte får bryta mot 
konventionens principer, exempelvis icke-diskriminering. Kriterierna för 
talerätten ska objektiva och inte onödigt uteslutande. Här tar man också upp 
Sverige som ett exempel där man bryter mot diskrimineringsförbudet i artikel 3, 
paragraf 9.28 Kravet på att organisationen ska varit verksam i landet i tre år 
överensstämmer ej med sagda paragraf. Man säger även att det är tveksamt 
huruvida det svenska kravet på minst 2000 medlemmar är i linje med 
konventionens mål.      
 
                                                           
25 Århuskonventionen, artikel 3:9 
26 Prop. 2004/05:65, Århuskonventionen 
27 Prop. 2004/05:65, Århuskonventionen, sid. 88 
28 The Aarhus convention, An implementation Guide, sid. 41 
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Sammanfattningsvis kan sägas att det förefaller tämligen klart att Sverige genom 
utformningen av 16:13 §, inte uppfyller konventionen ifråga om icke-
diskrimineringsprincipen. Beträffande det svenska medlemskravet och 
associationskravet kan man inte säga att de direkt strider mot konvention, dock 
kan i alla fall konstateras att den sammanlagda effekten av begränsningarna, gör 
att man varken kan tala om en generös tillämpning eller en omfattande talerätt.  
 
 
4.1 Lag om rättsprövning av vissa regeringsbeslut 
 
 
I Århuskonventionen är alla typer av beslut underkastade prövning i domstol, 
även beslut som tas av regeringen. Detta bidrog till den nya  
lag (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut som trädde i kraft den 
1 juli 2006 och ersatte lag (1988:205) om rättsprövning av vissa 
förvaltningsbeslut. Den nya lagen tillkom för att uppfylla Sveriges 
internationella åtaganden, dels Århuskonventionens krav och dels för att 
uppfylla Europakonventionens krav på tillgång till domstolsprövning.  
 
I propositionen29 anges bakgrunden till varför man ansåg att den nya lagen 
behövdes. Visserligen kunde en miljöorganisation enligt den gamla 
lagstiftningen betraktas som saklegitimerade och ha ställning som part, dock 
torde det vara mycket ovanligt att sådana tillståndsbeslut skulle kunna bedömas 
innebära myndighetsutövning mot organisationen, något som också var en 
förutsättning för att kunna begära rättsprövning.30   
 
Som ett exempel ur praxis där överprövning av regeringsbeslut har avslagits kan 
nämnas RÅ 2004 ref. 108 som gällde byggandet av den s.k. Botniabanan. 
Regeringen hade gett tillstånd enligt MB 17:1 § för byggande av järnväg. 
Naturskyddsföreningen begärde rättsprövning av regeringsbeslutet. 
Regeringsrätten konstaterade att organisationen visserligen bör ha intagit 
partsställning i ärendet hos regeringen, men att tillåtlighetsbeslutet dock inte kan 
anses innebära myndighetsutövning mot föreningen, varför ansökan om 
rättsprövning avvisades.   
 
Den paragraf i den nya lagen om rättsprövning som utformats för att möta 
Århuskonventionens krav lyder som följer: 
 
2 § En miljöorganisation som avses i 16 kap.13 § miljöbalken får ansöka om 
rättsprövning av sådana tillståndsbeslut av regeringen som omfattas av artikeln 9.2 i 
konventionen den 25 juni 1998 om tillgång till information, allmänhetens deltagande i 
beslutprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor.  
 
Den nya lagstiftningen ger organisationerna rätt att föra talan, om än med vissa 
begränsningar. För det första ska miljöbalkens krav i 16:13 § mötas, på visst 
antal medlemmar,  verksamhetsår och verksamhetsform. Den andra 
begränsningen gäller den typ av beslut som kan bli föremål för rättsprövning 
enligt lagregeln. Här anges att det handlar om tillståndsbeslut av regeringen, 
                                                           
29  Prop. 2005/06:56 En moderniserad rättsprövning, m.m.  
30 Ibid. sid. 16 
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samt att dessa ska omfattas av artikel 9.2 i Århuskonventionen. I propositionen 
säger man sig medvetet valt en att inte precisera vilka slags tillståndsbeslut det 
kan röra sig om, utan istället hänvisar man direkt till Århuskonventionen. 
Således blir det till stor del en uppgift för Regeringsrätten att avgöra vilka 
verksamheter som faller in under artikeln 9.2 i konventionen.31  
 
Artikel 9.2 i Århuskonventionen hänvisar i sin tur till artikel 6 i densamma. I 
artikel 6.1 a regleras allmänhetens deltagande i beslut om tillstånd för vissa 
större verksamheter som finns angivna i bilaga 1 i konventionen. Här listas ett 
antal verksamheter som uttryckligen ska omfattas. Vidare sägs att annan 
verksamhet som inte uppgetts i förteckningen, men som “är föreskrivet enligt ett 
förfarande för bedömning av miljöpåverkan i enlighet med den nationella 
lagstiftningen” även ska omfattas av rätten till prövning. I propositionen tolkar 
man detta som tillståndprocesser enligt andra lagar än miljöbalken men där det 
finns en hänvisning till miljöbalkens krav på samråd och 
miljökonsekvensbeskrivning, exempelvis plan- och bygglagen (1987:10) och 
naturgaslagen (2000:599). 
 
I artikel 6.1 b anges att även verksamheter som inte uppgetts i bilaga 1 och som 
kan ha betydande påverkan på miljön ska omfattas. Angående vilka 
verksamheter som här kan avses uttalar man sig inte om i propositionen, utan 
menar att det blir en bedömning som får göras fall till fall.32  
 
I propositionen nämner man vissa speciallagar där tillståndsbeslut fattas av 
regeringen som enda instans, exempelvis lagen (1966:314) om 
kontinentalsockeln. Dessa anser man således ska omfattas av rätten till prövning. 
Vidare talar man om beslut som regeringen fattar efter överklagande (18 kap. 
MB).33 Något som inte tas upp i propositionen är huruvida regeringens 
tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. MB ska omfattas. Eftersom man utelämnat 
detta kanske man kan tolka det som att regeringen anser att denna typ av 
prövning inte ska omfattas.   
 
Tillåtlighet enligt 17 kap. MB handlar om den primära frågan huruvida en 
verksamhet skall komma till stånd eller inte. Närmare villkor för hur 
verksamheten ska bedrivas prövas därefter av den ordinarie 
prövningsmyndigheten, som inte kan förbjuda verksamheten; 2:9 §, 3 st. MB.34 
Om tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. MB kan jämställas med ett tillstånd 
enligt Århuskonventionens artikel 9.2 är något regeringsrätten i slutändan får ta 
ställning till. Skulle man komma fram till att så inte är fallet, kommer inte en 
miljöorganisation kunna påverka om en verksamhet kommer till stånd eller inte, 
utan endast delta i den efterföljande villkorsprövningen.  
  
 
5. EG-rätten       
 

                                                           
31 Ibid. sid. 17 
32 Ibid. sid. 16 
33 Ibid. sid. 16 
34  Gabriel Michanek, Den svenska miljörätten sid. 112 
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För att genomföra Århuskonventionen inom EU har man i EG-rätten tagit fram 
några direktiv i linje med konventionen. I vissa delar är konventionens 
bestämmelser mer långtgående än direktiven. I andra delar är EG-direktiven mer 
långtgående än konventionen. Sverige måste leva upp till både konventionens 
och EG-rättens krav. 
 
 
5.1 Miljöinformationsdirektivet  
 
 
Miljöinformationsdirektivet (direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om 
allmänhetens tillgång till miljöinformation) syftar till att ge allmänheten rätt till 
miljöinformation som finns hos offentliga myndigheter eller förvaras för dem  
och att ange de grundläggande förutsättningarna för hur denna rättighet skall 
kunna utövas, samt att säkerställa att miljöinformation görs tillgänglig och sprids 
till allmänheten, i synnerhet på elektronisk väg (artikel 1).  
 
 
5.2 Direktivet om allmänhetens deltagande 
 
Direktiv 2003/35/EG av den 25 juni 2003 om åtgärder för allmänhetens 
deltagande i utarbetande av vissa planer och program avseende miljön, har också 
tillkommit som ett led i att uppfylla Århuskonventionens krav. Syftet med 
direktivet är att utvidga och säkerställa allmänhetens rätt till deltagande i vissa 
beslutsprocesser på miljöområdet (artikel 1). Direktivet består i tre delar. Den 
första ger allmänheten rätt att delta vid utarbetande av vissa planer och program 
med miljöanknytning. De två andra delarna innebär ändringar i de s.k. IPPC- och 
MKB-direktiven och ger allmänheten en utvidgad rätt till information och 
möjlighet att delta i beslutprocesser under dessa direktiv, samt en rätt att inom 
samma område få beslut, handlingar och underlåtenheter prövade av domstol.  
 
I artikel 2 i direktivet föreskrivs att allmänheten på ett tidigt stadium skall ges 
möjlighet att delta i förberedande och ändringar eller översyn av planer och 
program som utarbetats enligt bestämmelserna i direktivets bilaga 1 (I bilaga 1  
namnges nämligen 6 direktiv som bestämmelsen skall omfatta). Uttrycket 
“allmänhet” i direktivet sägs uttryckligen innefatta miljöskyddsorganisationer. 
På samma sätt som i Århuskonventionen lämnas det åt medlemsstaterna själva 
att fastställa vem som har rätt att delta i enlighet med det sagda, här inbegripet 
miljöorganisationer och de nationella krav som kan ställas på dessa.  
 
Uppräkningen i bilagan av de direktiv som skall omfattas av bestämmelsen, 
ställer mer specifika krav än Århuskonventionen angående vilka slags 
verksamheter som skall inbegripas.  
 
Direktivet innehåller även ändringar och tillägg i två andra direktiv, bl.a. det s.k. 
MKB-direktivet (rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om 
bedömningar av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt). 
Exempelvis införs definitioner av begreppen “allmänhet” samt “berörd 
allmänhet”. I kretsen “berörd allmänhet” ingår bl.a. icke-statliga organisationer 
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som främjar miljöskydd och som uppfyller kraven i nationell lagstiftning. 
Definitionerna överensstämmer med Århuskonventionens. Vid 
tillståndsprocesser skall allmänheten informeras och ges tillgång till beslutets 
innehåll och eventuella villkor, de huvudsakliga skälen och en eventuell 
beskrivning av åtgärder för att motverka de allvarligaste negativa effekterna. 
Medlemsstaterna skall se till att den berörda allmänheten inom ramen för den 
nationella lagstiftningen har möjligheten att få den materiella och formella 
giltigheten av ett beslut, en handling eller en underlåtelse som omfattas av 
bestämmelserna om allmänhetens deltagande, prövad av domstol eller annat 
lagstadgat organ. Sådana förfaranden skall vara rättvisa, snabba och inte 
oöverkomligt dyra! 
 
Direktivet innehåller även ändringar i det s.k. IPPC-direktivet (rådets direktiv 
96/61/EG av den 24 september 1996 om samordnande åtgärder för att förebygga 
och begränsa föroreningar). På samma sätt som i MKB-direktivet införs en  
liknande definition av begreppet “allmänhet” och “berörd allmänhet”. I en ny 
bilaga till direktivet anges att den berörda allmänheten på ett tidigt stadium ges 
möjlighet att på ett effektivt sätt delta i beslutsförfarandet som rör tillstånd för 
nya anläggningar, tillstånd för väsentlig förändring av verksamhet och 
uppdatering av tillstånd. Detta genom att allmänheten på ett tidigt stadium skall 
ges information, erbjudas rätt att yttra sig samt att vederbörlig hänsyn skall tas 
till dess synpunkter. Efter att ett beslut fattats skall allmänheten informeras om 
beslutets innehåll, en kopia av tillståndet, eventuella villkor och de skäl och 
övervägande som beslutet grundar sig på. I likhet med MKB-direktivet skall 
berörd allmänhet även ha rätt att få beslut, handling eller underlåtelse prövad i 
domstol eller annat lagstadgat organ.  
 
 
5.3 Tillgång till rättslig prövning 
 
 
Tiden för genomförandet för dessa två direktiv gick ut under våren/sommaren 
2005, precis innan Sverige ratificerade Århuskonventionen. Förutom 
miljöinformationsdirektivet och direktivet om allmänhetens deltagande började 
ett tredje direktiv förhandlas under 2003. Direktivet skulle genomföra 
Århuskonventionens tredje pelare, d.v.s. allmänhetens tillgång till rättslig 
prövning. Direktivet är under förhandling och skulle förverkliga artikel 9.3 i  
Århuskonventionen. Artikel 9.3 rör möjligheten för allmänheten, som motsvarar 
eventuella kriterier i nationell lagstiftning, att bestrida personers och 
myndigheters handlingar och underlåtenheter som strider mot 
miljöbestämmelser i den nationella lagstiftningen. Ett av syftena sägs bl.a. vara 
att säkerställa enhetlighet i reglerna om allmänhetens tillgång till rättslig 
prövning, samt att råda bot på problemet med att miljölagstiftningen inte 
genomförs i tillräcklig utsträckning. Ett sätt att förbättra efterlevnaden är att ge 
miljöskyddsorganisationer rätt att inleda domstols- eller förvaltningsförfarande i 
miljöfrågor, anges bl.a. i förslaget. Det har visat sig att miljölagstiftningen 
tillämpas striktare i länder där icke-statliga miljöorganisationer har 
partsbehörighet uppger man. Direktivet är dock inte färdigförhandlat. 
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5.4 Miljöansvarsdirektivet 
 
 
Förutom dessa direktiv knutna till Århuskonventionens genomförande, är 
miljöorganisationers rätt att delta i miljöprocesser även reglerad i EG:s direktiv 
om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador (direktiv 
2004/35/EG). Regeln finns i artikel 12 och 13 i direktivet och säger att en icke-
statlig organisation som främjar skyddet av miljön och som uppfyller krav i den 
nationella lagstiftningen ska kunna få myndighets beslut, handling eller 
underlåtelse att handla prövade i processrättsligt och materiellt hänseende i 
domstol eller annat oberoende och opartiskt offentlig organ. Som skäl till dessa 
regler anges att miljöskydd är ett diffust intresse som enskilda personer inte 
alltid tillvaratar eller är i stånd att tillvarata. Icke-statliga organisationer som 
främjar naturskydd bör därför också ges möjlighet att bidra till att direktivets 
syfte realiseras på ett effektivt sätt. Genomförande av detta direktiv i svensk rätt 
pågår. Senast 30 april 2007 skall direktivet vara införlivat.    
 
 
6. “Eviga tillstånd” 
 
 
Tillstånd (till exempelvis miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet eller 
grustäkt), godkännande (t.ex. till användande av bekämpningsmedel) eller 
dispens (exempelvis från strandskyddet eller till verksamhet inom biotopskyddat 
område) är alla beslut som i princip ger en fysisk eller juridisk person rätt att 
utföra en verksamhet eller vidta en åtgärd. 35

 
Tillståndet ger innehavaren en trygghet mot krav som i efterhand kan komma om 
förbud eller olika typer av försiktighetsmått. Tillståndet gäller “mot alla”, både 
myndigheter och enskilda, detta regleras i 24:1 § MB. Är det inte begränsat i tid 
gäller det i princip “för evigt”. Det finns dock vissa möjligheter för 
miljömyndigheter att skärpa miljökraven mot verksamheter med tillstånd, 
exempelvis enligt MB 24:3-6 §§. I MB 24: 5 § 1 punkten anges att, i fråga om 
miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet får tillståndmyndigheten alltid 
ompröva tillståndet tio år efter att det vunnit laga kraft.     
 
Vilka möjligheter har då enskilda och miljöorganisationer att agera mot en 
verksamhet med tillstånd? Svaret på det hittar man delvis i MB 24:7 §, som 
anger att myndigheterna har ensamrätt på att begära omprövning enligt 
bestämmelserna i 24:3-6 §§. När det gäller tillstånd som inte har tidsbegränsats 
är det mycket osäkert när omprövning kommer att ske. Bestämmelserna 24 
kapitlet MB anger endast de förutsättningar som krävs för att en myndighet ska 
ha möjlighet att agera mot en verksamhet, någon skyldighet finns inte. Om en 
privatperson eller en miljöorganisation vill agera mot en tillståndsgiven 
verksamhet och förutsättningar för återkallande eller omprövning enligt 24 kap. 
MB är uppfyllda, är möjligheterna begränsade. Det finns ingen möjlighet att 
vända sig direkt till utövaren med någon form av förbudstalan (som för 
verksamhet utan tillstånd, 32:12 § MB). Den enda möjlighet man har är att göra 
                                                           
35 Gabriel Michanek, Den svenska miljörätten, sid. 355 
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en anmälan till tillsynsmyndigheten och hoppas på att denna agerar. Ett s.k. 
“noll-beslut” innebär ett ställningstagande från myndigheten att en anmälan inte 
föranledde någon åtgärd.36 Det finns stöd i praxis för att sakägare ska kunna 
överklaga den här typen av beslut.37 Dock har miljöorganisationer ingen  
möjlighet att agera om myndigheten efter anmälan, trots allt väljer att inte vidta 
några åtgärder. Inte någon form av tillsynsbeslut omfattas av 
överklagandebestämmelsen i 16:13 MB.   
   
Man kan fråga sig om denna omständighet är förenlig med EG-rätten och 
Århuskonventionen. Exempelvis i artikel 9:3 i konventionen föreskrivs att även 
underlåtenheter (omissions) från privatpersoners eller myndighets sida, som 
strider mot nationell lag, skall kunna prövas. Angående myndigheters 
“omissions”, sägs i implementeringsguiden att detta innebär ett misslyckande att 
implementera eller upprätthålla miljölagstiftning, i förhållande till andra 
myndigheter eller privatpersoner.38  
 
Regeringen har uttalat att det svenska systemet bygger på grundtanken att 
tillsynsmyndigheterna skall agera om miljörättsliga bestämmelser inte följs. 
Centrala tillsynsmyndigheter ska i sin tur agera om en underordnad 
tillsynsmyndighet inte sköter sina åliggande. Allmänheten, inklusive 
miljöorganisationer har möjlighet att anmäla underlåtelser till tillsynsmyndighet 
(26:1 § MB) och kan också vända sig till JO. Miljöbalkens tillsynsmyndigheter i 
kombination med JO:s granskning anser man uppfyller konventionens krav.39 
Man anger vidare att det är ett väl fungerande system som inte ska brytas ned i 
onödan. Dessutom att förfarandet är snabbare och billigare än 
domstolsprövningar.40  
 
Dock kvarstår det faktum att enskilda och miljöorganisationer inte kan initiera en 
domstolsprövning om förbud eller försiktighetsmått, trots att förutsättningarna 
enligt 24 kap. MB är uppfyllda. Inte heller kan ren passivitet från myndighets 
sida bli föremål för överklagande. Det är svårt att se att en anmälan till 
tillsynsmyndighet eller JO kan jämställas med rätten att få ett beslut eller “icke-
beslut” överprövat. Kraven i 9.3 kan knappast anses vara uppfyllda med den  
nuvarande lagstiftning.        
 
Verkligheten ser ut så att nästan hälften av de miljöfarliga verksamheter som är 
aktiva i Sverige idag bedrivs med stöd av tillstånd som är mer än tio år gamla, 
meddelade enligt 1969 års miljöskyddslag.41 Den vanligaste konstruktion i andra 
länder är att tillstånd till miljöfarliga verksamheter är tidsbegränsade eller att 
tillståndet/villkoren måste omprövas efter en viss tid.   
 
           
          
                                                           
36 Jan Darpö, Rätten till en god miljö, sid. 120 
37 Miljööverdomstolen, 2000 mål M 841-00  
38 An implementation Guide, sid. 131 
39 Prop. 2004/05:65, sid. 123 
40 Ibid. sid. 124 
41  Jan Darpö, Ett talande beslut, sid. 9 
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7. Slutdiskussion 
 
 
Naturvårdsverket, Kammarkollegiet, Statens räddningsverk och länsstyrelsen har 
en lagstadgad skyldighet att, när det behövs föra talan i mål för att tillvarata 
miljöintressen.42 I propositionen43 till miljöbalken sägs att Naturvårdsverket som 
central myndighet på området, bör spela en mycket aktiv roll, särskilt i 
komplicerade ärenden och i frågor av principiell betydelse. Regeringen uttalar att 
“verket ska ha en aktiv roll i miljömässigt viktiga och för praxis betydelsefulla 
ärenden”44. Detta till trots har miljömyndigheterna ofta varit passiva i 
prövningarna. Särkskilt Naturvårdsverket har ofta fått kritik för att inte vara 
tillräckligt aktivt.  
 
Ett tydligt exempel på detta är det tidigare nämnda fallet rörande Scanraffs 
produktion vid raffinaderiet i Lysekil45. Naturvårdsverket lämnade här sitt 
godkännande till ett mycket bristfälligt beslutsunderlag och beslutet i sig hade 
lett till en försämring av miljöskyddet och lägre krav än de som fanns i 
miljöskyddslagen. Åtminstone i detta fall står det klart att man misslyckades 
med sitt uppdrag att tillvarata allmänintresset av miljöskydd. Istället togs detta 
tillvara genom Naturskyddsföreningen och de privatpersoner som överklagade, 
vilket i sin tur ledde till en djupare prövning och ett “riktigare” beslut. Här 
spelade miljöorganisationen inte endast den kompletterande roll den är tänkt att 
ha i miljöprocesser, utan övertog miljömyndighetens roll. Ett argument för en 
utökad talerätt för miljöorganisationer är följaktligen den viktiga roll dessa 
spelar när miljömyndigheter brister i sin skyldighet att tillvarata miljöintressen.  
 
Vid en tillståndsprövning kan också stora ekonomiska intressen stå på spel, 
tillkomsten av en verksamhet kan exempelvis ha stor betydelse för 
sysselsättningen i en region. Miljöorganisationer och enskilda sakägare kan som 
utomstående ofta bättre än myndigheter, fungera som en motvikt till dessa 
intressen och bidra till att prövningen får den bredd och djup som krävs. 
 
Kritikerna mot en utökad talerätt för miljöorganisationer har bl.a. menat att detta 
kan missbrukas och leda till att handläggningstiderna blir för långa.   
Miljöbalkskommittén konstaterar dock i sin utredning, att dessa farhågor inte har 
infriats.46 Miljöbalkskommittén yttrade sig också angående de erfarenheter 
domstolar och myndigheter har av talerätten sen införandet. Man konstaterar att 
de synpunkter och faktauppgifter som lämnas av miljöorganisationer är 
värdefulla. De kan lyfta fram vissa aspekter i ett omfattande utredningsmaterial 
och ibland förmå sökande och prövningsmyndigheten att fördjupa resonemangen 
och motivera ställningstagandena tydligare. De flesta prövningsmyndigheterna 
har positiva erfarenheter och säger att de kan bidra till ett bättre beslutunderlag 
eller en skärpt prövning i miljöärenden.47  

                                                           
42  MB 22:6 § 
43  Prop. 1997/98:45 
44  Ibid. sid. 462 
45  Miljööverdomstolen, 2003 mål M 9421-02 
46  SOU 2005:59, sid. 191  
47   SOU 2005:59, sid. 189 
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Miljöbalkskommitténs slutsats är att miljöorganisationer spelar en viktig roll vid  
miljöprövningar. En miljöorganisation kan genom att ge in kompletterande 
underlag och argumentera utifrån allmänna miljöintressen, bidra till en större 
spännvidd i de frågor prövningsmyndigheten har att ta ställning till. 
Organisationen kan fungera som en motpart till sökande och att detta gör det 
lättare för prövningsmyndigheten att se till att utredning får den inriktning och 
omfattning som krävs för en fullgod miljöprövning. En organisation kan även 
fånga  upp synpunkter som finns hos sakägare i målet. En organisation har bättre 
förutsättningar än enskilda sakägare att på ett koncentrerat och kunnigt sätt ge 
uttryck för dessa synpunkter.48  
 
Hur överensstämmer då miljöbalkens regler med kraven internationellt sett? I 
propositionen till lag om rättsprövning, uttalade bl.a. Lagrådet att man 
fortfarande anser det ovisst huruvida Sverige uppfyller Århuskonventionens krav 
genom utformningen av lagregeln i 16:13 § MB.49 Som tidigare konstaterats står  
lagstiftningen på åtminstone två punkter fortfarande i uppenbar konflikt med 
Århuskonventionen. Den tidigare nämnda begränsningen i 16:13 §, att endast 
miljöorganisationer som bedrivit verksamhet i Sverige i minst 3 år, är en sådan 
konflikt. Lagen om 1974 års nordiska miljöskyddskonvention gör att de nordiska 
länderna erhåller sådan klagorätt. Miljöorganisationer utanför Norden har inte 
denna möjlighet och detta strider mot kravet på icke-diskriminering i 
Århuskonventionen (artikel 3, punkt 9).  
 
Den andra oförenligheten gäller att s.k. “noll-beslut” eller ren passivitet från 
myndighets sida, som inte kan överklagas av miljöorganisationer enligt 
miljöbalken. Miljöbalksutredningens förslag att någon form av passivitetstalan 
skulle finnas med i miljöbalken förkastades och därmed fick lagen sin nuvarande 
utformning. Även på denna punkt är svensk lagstiftning i klar konflikt med 
Århuskonventionen, som anger att även underlåtelse att agera från myndighets 
sida skall kunna överklagas (artikel 9, punkt 3).  
 
Även i andra avseenden är det osäkert huruvida överklagandebestämmelsen i 
16:13 § uppfyller de krav som ställs av Århuskonventionen och EG-rätten på 
området. Sådana höga krav på medlemsantal som innebär att de flesta 
miljöorganisationer utesluts från rätten till prövning (de flesta lokala och 
regionala föreningar uppfyller ej detta krav och värdefull kunskap de innehar om 
sitt lokala område kan gå förlorad). Därtill kravet på associationsform som 
utesluter ytterligare ett antal organisationer.   
 
Med dessa begränsningar sammantaget är det högst tveksamt om Sverige 
verkligen uppfyller syftet med konventionen och ger allmänheten tillgång till 
den omfattande domstolsprövning som man talar om i Århuskonventionen. 
Visserligen är länderna fria att själva sätta upp kriterier för hur talerätten införs i 
respektive land. Dessa nationella kriterier är inte utan begränsning, de får inte 
begränsa talerätten på ett sådant sätt att syftet med konventionen frångås. 
 

                                                           
48   Ibid. sid. 190 
49  Prop. 2005/06:56 

 22



 

En del anser att den nuvarande talerätten, såsom den är utformad, är lagd på en 
miniminivå för att uppfylla Sveriges internationella åtaganden. Frågan är om inte 
detta gäller även för den nya lagen om rättsprövning av regeringsbeslut, särskilt 
om man skulle komma fram till att regeringens tillåtlighetsbeslut enligt 17 kap. 
MB inte omfattas av rätten till prövning. Detta skulle innebära en avsevärd 
begränsning av lagregeln och knappast tillgodose den prövningsrätt som är 
avsedd i Århuskonventionen.       
 
Utan tvivel finns ett djupt engagemang och kunskap i miljöfrågor hos både 
enskilda och organisationer i Sverige. En ökad tillgång till miljöprövningar 
skulle bättre ta till vara denna kunskap och miljöprövningarna skulle förbättras. 
Några hinder för detta finns inte, särskilt med tanke på att de farhågor man hyste 
innan införandet av talerätt inte har realiserats. En utvidgad talerätt kan även 
fungera som en garanti för tillvaratagandet av miljöintresset i de fall 
miljömyndigheterna brister i att agera.    
 
Internationellt sett går utvecklingen mot ökade möjligheter för enskilda och 
miljöorganisationer att delta i och påverka miljöprocesser. Ett nytt direktiv från 
gemenskapens sida kan innebära att man tvingas göra en ändring av 
överklagandebestämmelsen i 16:13 §. Exempelvis genom stadganden som skulle 
ge miljöorganisationer rätt att initiera en miljöprövning. Det är dock fortfarande 
högst osäkert om, när och hur detta kommer att ske. Dock måste man komma 
ihåg att inte bara EG-rättens lagstiftning är bindande, utan att 
Århuskonventionen i sig ställer krav som Sverige har en skyldighet att uppfylla. 
Man borde inte vänta på ett agerande från gemenskapens sida, utan på egen hand 
fullt ut genomföra Århuskonventionen i svensk lagstiftning. Sverige borde 
eftersträva att vara den föregångare man varit i så många andra avseenden på 
miljöområdet.  
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