
EXAMENSARBETE

Lokaliseringsregeln

MARIA KVARNSTRÖM
JOAKIM SÖDERSTRÖM

2003:128 SHU

Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar

RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET • C-NIVÅ

Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Avdelningen för  Rättsvetenskap

Vetenskaplig handledare: Gabriel Michanek

2003:128 SHU • ISSN: 1404 - 5508 • ISRN: LTU - SHU - EX - - 03/128 - - SE



 Lokaliseringsregeln  
___________________________________________________________________________ 

 

Förord 
 
 
 

 
Detta arbete genomfördes vid Luleå tekniska universitet under våren 2003. Vi vill på detta sätt 
tacka Thomas Fägerman på SWECO som bistått med praktiska frågeställningar kring 
lokaliseringsregeln, som han stöter på i jobbet. Vi vill även passa på att tacka vår handledare 
Gabriel Michanek som gett oss goda råd på vägen samt lämnat bra synpunkter under arbetets 
gång. Vi vill även tack alla andra som på ett eller annat sätt hjälpt oss med denna uppsats, 
ingen nämnd och ingen glömd.  
 
Luleå maj 2003 
 
Maria Kvarnström 
Joakim Söderström 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Lokaliseringsregeln  
___________________________________________________________________________ 

 

Abstract 
 

 
 
 
The location rule can seem simple at a first glance; always remember to choose the best 
possible location. When you consider that human’s health and the environment should be 
protected from harmful usage of the earth, the complexity of the rule becomes obvious. It’s 
not only the location rule that should be considered in an appraisal, the 3rd and the 4th chapters 
should also be considered. The essay has used a traditionally legal method, which means that 
the law, court decisions and doctrine has been studied. Location can be studied from many 
different angels, the essay will only be looking at the requirement on location from the rule of 
the Environmental Code. The aim of the essay is to compare the location rule that used to be 
in The 1969 Environmental Protection Act and the location rule that is in Environmental 
Code. Further the essay has an aim to investigate the relationship between location rule and 
the 3rd and the 4th chapter. The location rule can have a principal importance many times; if 
not an owner of the activity can show that he has got the best location for his activity the 
permission authority can’t give a permit to the activity. The location rule isn’t a new 
phenomenon, it could be found already in chapter 3 section 1 of the 1983 Water Act, although 
not explicitly in the legal text. The 1969 Environmental Protection Act included such an 
explicit “location rule” in the Environmental Code, the rule has now an extensive scope. In 
the future we can maybe see the location rule in three sections, this is what a state commission 
might suggest. 
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Sammanfattning 
 
 
 
 

Lokaliseringsregeln kan vid en första anblick verka enkel, bästa lokalisering skall väljas. Ju 
mer man fördjupar sig i regeln desto mer inser man komplexiteten i regeln. Lokaliserings-
regeln skall ta hänsyn till att människors hälsa och miljön skyddas mot felaktig vatten- och 
markanvändning. Utöver lokaliseringsregeln omfattas bedömningen, om vad som är bästa 
lokalisering, även av skälighetsregeln, samt 3 och 4 kapitlet, d.v.s. hushållnings-
bestämmelserna. Dessa regler fungerar som en vägledning vid planering. Traditionell juridisk 
metod har använts, d.v.s. lagtext, förarbeten, praxis och doktrin har studerats ingående. 
Lokalisering kan ses ur många olika synvinklar, uppsatsen kommer endast att beakta 
lokaliseringskrav utifrån miljöbalkens regler. Syftet med uppsatsen har varit att utföra en 
komparativ studie av lokaliseringsregeln i miljöskyddslagen och miljöbalken. Vidare har 
syftet även varit att utreda förhållandena mellan lokaliseringsregeln samt att 3 och 4 kapitlet. 
Lokaliseringsregeln kan i mångt och mycket spela en avgörande roll, om en 
verksamhetsutövare inte visat på att denne har valt den bästa lokaliseringen, får inte 
tillståndsmyndigheten ge tillstånd till verksamheten. Lokaliseringsregeln är ingen ny 
företeelse, regeln återfanns redan i 1918 års vattenlag, regeln stod tillsammans med andra 
tillåtlighetsregeler i 8:32 VL. När lokaliseringsregeln togs med i miljöskyddslagen fick regeln 
en egen paragraf, då det ansågs att regeln var av sådan vikt. När miljöbalken trädde ikraft fick 
den ett betydligt mer omfattande tillämpningsområde och nu ligger det ett förslag från 
miljöbalkskommittén om att lokaliseringsregeln skall delas upp i tre paragrafer.  
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Kapitel 1 
– Inledning – 

 
 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Den växande industrialiseringen på 1800-talet medförde ökade avloppsutsläpp. Detta skulle 
längre fram leda till accelererande sanitära olägenheter. Miljölagstiftningen har tillkommit för 
komma till rätta med de sanitära olägenheter som förekom i städerna på 1800-talet. I Sverige 
kom den första hälsovårdsstadgan 1874. Det första problemet som uppmärksammades i 
Sverige var alltmer förorenade vattendrag. Detta var en bidragande orsak till 1918 års 
vattenlag. På 1940-talet försökte man än en gång komma tillrätta med vattenförorenings-
problemet. Denna gång infördes ett särskilt kapitel, 1 kap. VL, om regler för avloppsvatten. 
Det var dock inte enbart på vattenområdet som Sverige hade miljöproblem. Inom jordbruket, 
kom ny teknik att medföra förändrad markanvändning. Detta i sin tur fick negativ inverkan på 
olika biotoper. Det har under en längre period funnits lagstiftning som indirekt har påverkat 
miljön men lagens primära syfte har varit att skydda andra värden. Successivt har en 
omfattande miljölagstiftning som primärt har haft som syfte att skydda miljön växt fram. 1989 
påbörjades en översyn av miljöskyddslagen, denna resulterade senare i att vi idag har 
miljöbalken som trädde i kraft 1 januari, 1999. 1  
 
Det mesta som vi människor gör påverkar miljön antingen positivt eller negativt, numera är 
tyvärr det mesta i den negativa riktningen. För att på något sätt kontrollera de negativa 
inverkningarna på miljön har miljöbalken ställt upp regler om lokalisering. Dessa regler är 
tänkta att reglera var t.ex. en verksamhet skall lokaliseras för att få en så liten negativ 
påverkan på människors hälsa och miljö som möjligt. När det görs en bedömning om en 
lokalisering är lämplig eller inte är det mycket som inverkar, det är inte enbart den mark som 
tas i anspråk för själva byggnaden som skall bedöms. En verksamhet är alltid beroende av 
transporter till och från verksamheten, detta sker allt som oftast med hjälp av lastbilar. Alltså 
måste man se på hur omgivningen kommer att påverkas av eventuella transporter. Det beror 
givetvis på vilken typ av verksamhet det är frågan om. Påverkan på miljön kan komma från 
andra källor också, även dessa måste givetvis tas med i bedömningen om lokaliseringen är 
lämplig. Ibland kan verksamhetsutövaren välja mellan olika former av utsläpp, t.ex. kan 
utövaren kanske välja mellan om utsläppen skall ske till vatten eller luft, något som kan få 
mycket stor betydelse för miljön. Valet av utsläpp är egentligen ett val av försiktighetsmått, 
men valet av vilka försiktighetsmått som skall vidtagas inverkar på bedömningen om 
lokaliseringen är lämplig ur miljösynpunkt. Innan lokaliseringsregeln sattes in i 
miljöskyddslagen fungerade den som ett försiktighetsmått, vilket den än idag kan ses som.2 
 
      
1.2 Syfte      
 
Syftet med denna uppsats är att utreda reglerna rörande lokalisering. Har reglerna kring 
lokaliseringen förändrats från miljöskyddslagen till miljöbalken? Uppsatsen kommer vidare 
att undersöka på vilket sätt 3 och 4 kapitlet i miljöbalken inverkar på lokaliseringsregeln. Kan 
                                                 
1 Blücher (1998) s. 10 
2 Westerlund (1990) s. 172 
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man i ärenden där det hävdas ett riksintresse, bortse från lokaliseringsregeln samt oskälighets-
regeln (2:7 MB)? Vad tycker miljöbalksutredningen om de allmänna hänsynsreglerna och 3 
och 4 kapitlen, vilka förändringar förespråkar dem? Slutligen kommer vi även att se till hur 
lokaliseringsregeln används i praktiken, finns det någon fast praxis på området? 
 
 
1.3 Avgränsningar      
 
Lokaliseringsfrågor finns reglerat i många olika författningar, vi har dock valt att koncentrera 
vårt arbete på de lokaliseringsregler som tidigare fanns i miljöskyddslagen och de som idag 
återfinns i miljöbalkens allmänna hänsynsregler och hushållningsbestämmelser. Bedöm-
ningen om en lokalisering är riktig kan göras utifrån många olika parametrar, vi har dock 
endast valt att se till lokaliseringen ur miljösynpunkt. 
 
 
1.4 Metod 
 
Vi har använt oss av traditionell juridisk metod, vilket innebär att lagtext, förarbeten samt 
doktrin har studerats. Arbetet började med att vi tog kontakt med Thomas Fägerman på 
SWECO för att få reda på vilka praktiska frågor rörande lokaliseringsregeln som han i sin 
yrkesroll stöter på. Vi fick där ett antal frågeställningar att arbeta med, för att kunna svara på 
dessa frågor fortsatte sedan arbetet med att söka litteratur på biblioteket. Vi har inte använt oss 
av artiklar utan enbart litteratur i form av böcker.  
 
Mycket av den doktrin som vi valt att studera har inte hänvisat till ursprungskällan, detta har 
medfört problem för oss då vi inte vet vad som är första handskällan. Vi vill därför med detta 
påpeka att vi i detta arbete inte alltid använder oss av första handskällan. 
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Kapitel 2 
– Komparativstudie om lokaliseringsregeln i miljöskyddslagen och 

miljöbalken –  
 

 
 
 
2.1 Allmänt om miljöskyddslagen 
 
Den 1 juli 1969 trädde miljöskyddslagen i kraft, detta innebar att Sverige för första gången 
hade en lagstiftning vars syfte var att tillvarata miljöintressen. Lagstiftningen var mycket 
vidsträckt och skapade ett relativt omfattande skydd för den yttre miljön mot störningar av 
olika slag. Miljöskyddslagen omfattade förorening av ytvatten och luftförorening samt även 
andra omgivningsstörningar. Det enda kriteriet som fanns uppsatt var att störningen skulle 
härstamma från användning av en fast störningskälla. Tillämpningsområdet utvidgades och 
kom sedermera att omfatta även grundvatten och mark. Miljöskyddslagen syftade inte enbart 
till att skydda miljön, den skulle även fungera som ett skydd åt förorenare mot motstående 
intressen. Att säga att miljöskyddslagen hade ett vidsträckt tillämpningsområde är ingen 
underdrift, lagen aktualiserades även helt eller delvis vid sidan av när det var fråga om 
prövning av verksamheter enligt t.ex. Plan- och bygglagen, naturvårdslagen och vattenlagen. 
 
Miljöskyddslagen innehöll några få grundprinciper, t.ex. var bevisbördan omvänd, d.v.s. det 
var upp till verksamhetsutövaren att t.ex. visa att denna hade vidtagit de uppställda villkoren 
för det givna tillståndet.3 Miljöskyddslagen liknade i många avseenden en ramlag, reglerna 
som fanns uppställda var sällan konkreta utan öppna för tolkningar. Det var upp till 
beslutsfattarna att bidra med preciseringar om vad som gällde för det speciella fallet.4 
 
 
2.1.1 Tillåtlighetsreglerna enligt miljöskyddslagen 
 
Tanken att reglera om vissa tillåtlighetsregler fanns ursprungligen i gamla vattenlagens regler 
om vattenförorening, närmare bestämt i 8:32 VL5 som rörde avloppsvatten. Dessa regler 
återfanns även i 8:23 VL men dessa rörde kloakvatten. Miljöskyddslagens regler om 
tillåtlighet har hämtat sin förebild från vattenlagen som gällde före 1 juli, 1969.6  
 
Tillåtlighetsreglerna i miljöskyddslagen krävde att vissa speciella kriterier skulle vara 
uppfyllda av utövaren för att denna skulle få utöva en viss verksamhet (dessa regler kan även 
kallas för kravregler). När det skulle avgöras om en verksamhet kunde tillåtas eller inte skulle 
myndigheterna göra en bedömning enligt tillåtlighetsreglerna, 4-6 §§ ML7. Tillåtlighets-
reglerna enligt miljöskyddslagen var uppbyggda i tre steg: 
 

• Regel om lokaliseringen, d.v.s. var verksamheten skulle lokaliseras 
• Övriga försiktighetsmått för verksamheten, såsom krav på försiktighet 
• En gemensam slutavvägning  

                                                 
3 Westerlund (1990) s. 1 f 
4 Westerlund (1975) s. 1 
5 Vattenlagen 
6 Prop 1969:28 s. 262 f 
7 Miljöskyddslagen 
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I praktiken syntes dock inte att bedömningen skedde i tre steg, eftersom dessa delvis hängde 
samman med varandra. I den gemensamma slutavvägningen tog myndigheterna fasta på de 
effekter som verksamheten hade på miljön. Bedömningen tog fasta på olägenheter som gått 
över den väsentlighetsgräns som stadgades i 6 § 1 st. ML.8 Tillåtlighetsreglerna kunde ses 
som ett rättesnöre inte bara för verksamhetsutövare utan även för myndigheterna. Såväl 
myndigheten som verksamhetsutövaren var tvungna att se till att kraven i reglerna var 
uppfyllda. Myndigheterna fick inte ge tillstånd till en verksamhetsutövare som inte uppfyllt 
kraven, och en verksamhetsutövare fick inget tillstånd för drift om inte kraven var uppfyllda. 
Att lokaliseringen och försiktighetsmått skapade merkostnader är något som togs förgivet. 
Omfattningen av dessa kostnader varierade, beroende på vilken ambitionsnivå verksamhets-
utövaren hade, kostnaden kunde även variera kraftigt beroende på om det fanns motstående 
intressen. Det gick inte att ”köpa sig till” ett tillstånd. Om olägenheterna blev för stora, d.v.s. 
om de gick över gränsen, som tyvärr var vagt angivna, skulle verksamheten förbjudas om det 
inte fanns särskilda skäl.9 
 
 
2.2 Lokaliseringsregeln enligt miljöskyddslagen 
 
Enligt reglerna om lokalisering kunde driften vid en verksamhet förbjudas eller produktionen 
begränsas. I praktiken sågs det dock som närmast uteslutet av samtliga myndigheter att inte ge 
tillstånd till en verksamhet, frågan vid tillåtlighetsprövningen kretsade istället kring vilka 
villkor som skulle gälla för verksamheten.10 Lokaliseringsregeln enligt miljöskyddslagen löd: 
 

4 § För miljöfarlig verksamhet skall väljas sådan plats att ändamålet kan 
vinnas med minsta intrång och olägenhet utan skälig kostnad. 

 
Lokaliseringsregeln gällde för all miljöfarlig verksamhet. Definitionen av en miljöfarlig 
verksamhet fanns i 1 § ML, det kan t.ex. konstateras att radioaktiv verksamhet föll utanför 
definitionen för miljöfarlig verksamhet. Viktigt att poängtera när det gällde lokaliserings-
regeln är att det stod att ”skall väljas sådan plats” det stod inte bör eller något annat vagt ord. 
Detta innebar att ingen som planerade att driva en miljöfarlig verksamhet kom undan denna 
regel. Det var upp till verksamhetsutövaren att själv företaga undersökningen om att finna 
bästa lokalisering. Om inte verksamhetsutövaren hade företagit denna undersökning var 
tillståndsmyndigheten förhindrad att ge tillstånd. Lagstiftaren hade vid utformandet av texten 
till 4 § ML valt att använda ordet ”minsta” intrång, detta innebar inte att litet eller acceptabelt 
intrång och olägenhet var okej. Sättet som paragrafen var utformad på liknar sättet man 
skriver regler om expropriation, det är en s.k. minimeringsregel. En lokaliseringsbedömning 
fick aldrig bli oskälig.11 Vad som ansågs vara skäligt är en fråga som inte hade något precist 
svar. Vad gäller skälighetsnivån kan det som sades gälla för 5 § ML i princip även gälla för 4 
§ ML.12  
 
När reglerna om lokalisering togs in i miljöskyddslagen kom även utsläpp av kloakvatten att 
innefattas. Tidigare hade det ansetts att kloakvatten inte kunde omfattas av lokaliseringskrav i 

                                                 
8 Westerlund (1990) s. 98 
9 A a s. 95 ff 
10 Ericsson (1990) s. 28 
11 Westerlund (1990) s. 387 
12 A a s. 165 
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vattenlagen. När miljöskyddslagen konstruerades ansågs det att försiktighetsmåttet 
lokalisering var av sådan vikt att lokaliseringsregeln skulle få en egen paragraf, den bröts 
därför ut från de resterande försiktighetsmåtten. Att det skulle finnas en regel om lokalisering 
kom lagberedningen på ganska sent, detta fick till följd att det inte finns några omfattande 
lagförarbeten till 4 § ML. Det konstaterades att den var av sådan vikt att den borde brytas ut i 
en egen paragraf.13  
 
Bedömningen av försiktighetsmåtten enligt 5 § och lokaliseringen skedde gemensamt när det 
var fråga om ett tillstånd. Bedömaren prövade olika alternativ som kunde bli aktuella, t.ex. ett 
fall där lokaliseringen var bra men de övriga försiktighetsmåtten kanske inte var de bästa och 
ett alternativ där förhållandet var det omvända. Detta innebar att utövaren kunde komma 
undan med en dålig lokalisering om denne var beredd att vidtaga andra långtgående 
försiktighetsmått.14 När bedömaren gjorde sin bedömning skulle denna svara på tre frågor: 
 

• Vilket är ändamålet med verksamheten? 
• Finns det platser som ur miljösynpunkt är bättre än den tilltänkta och där ändamålet 

med verksamheten ändå kan nås? 
• Blir merkostnaden för att välja bättre plats skälig?15 

 
En bedömning av lokaliseringen skulle ske objektivt,16 d.v.s. bedömaren skulle inte se till 
verksamhetsutövarens ekonomi. Det skulle istället göras en bedömning av vilka krav som kan 
ställas på en sådan typisk verksamhet. Detta kan illustreras genom följande ex.: 
 

En verksamhetsutövare söker tillstånd för att få bedriva en soptipp. Området 
i fråga ägs av verksamhetsutövaren och består av sumpmark. Verksamhets-
utövaren planerar att ta emot byggnadsavfall som denne skall använda som 
utfyllnadsmaterial och sedan plantera skog på. Byggnadsavfallet kommer 
verksamhetsutövaren givetvis att ta emot betalning för, detta innebär att 
verksamheten blir en ekonomisk verksamhet samtidigt som det utgör en 
avfallsdeponi. Tillståndsmyndigheterna måste alltså göra en bedömning om 
lokaliseringen är lämplig, tilläggas kan att det kommer att bli störningar på 
omgivningen på olika sätt.  
 

Om man ser subjektivt på detta ex. kan man urskilja två typer av verksamheter dels en 
avfallsdeponi och dels en verksamhet som skall bidra till att förändra marken för viss 
användning. Det objektiva synsättet som normalt sett skall tillämpas tar fasta på ändamålet 
med verksamheten. Tillståndsmyndigheten skulle, enligt miljöskyddslagen göra en 
bedömning om lokaliseringen av avfallsdeponin var bra. Om tillståndsmyndigheten hade gjort 
bedömningen att det fanns en bättre lokalisering, fick som ovan konstaterat myndigheterna 
inte ge tillstånd till verksamheten. Vid en avvägningssituation kunde subjektiva omständlig-
heter inverka på beslutet, obs detta gällde och gäller enbart vid nyetablering av verksamheter. 
Detta får till följd att om verksamhetsutövaren ägde fastigheten i fråga kan det medföra att 
myndigheten väljer att ge tillstånd till verksamheten på fastigheten. Det som inverkar här är 
det faktum att en alternativ lokalisering inte får bli oskälig, de subjektiva omständigheterna får 
då betydelse.17 
                                                 
13 Prop. 1969:28 s. 211f 
14 Westerlund (1990)  s. 99 
15 A a s. 166 
16 Prop. 1969:28 s. 115 
17 Westerlund (1990) s. 166 ff 
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Skillnaden mellan subjektiv och objektiv bedömning kan även visas genom följande ex.: 
 

En kommun, kommun A, ser en ökning av kommunalt avfall. Denna ökning 
gör att kommunen kalkylerar på att utöka verksamheten vid den kommunala 
avfallsanläggningen. Kommun A ansöker därför om att få tillstånd för att 
utöka verksamheten vid den lokala avfallsanläggningen. I grannkommunen, 
kommun B, fanns vid samma tidpunkt liknande tankar, d.v.s. ansökan om 
tillstånd för att få utöka verksamheten på kommunens avfallsanläggning. 
Kommun A fick avslag på dess ansökan med hänvisning till att grann-
kommunen, kommun B, befann sig i samma situation och att kommunerna 
skulle gemensamt finna en lösning. Samt att kommun A inte hade visat på 
att bättre lokalisering av avfallsanläggningen inte kunde nås. 
 

Återigen ändamålet skall tolkas objektivt, ändamålet för kommun A var att bli av med 
soporna inte utvidga verksamheten vid den kommunala avfallsanläggningen. Krav kunde 
därför ställas på kommun A att denna skulle samarbeta med kommun B, eftersom denna 
kommun stod inför samma problem, för att tillsammans finna en gemensam lösning för 
kommunernas avfallshantering. Ändamålet med ansökningen kunde vinnas på ett annat sätt 
som innebar en mindre miljöpåverkan. Kommunerna får hjälpas åt att t.ex. finna en bästa 
lokalisering.  
 
Lokaliseringsregeln i miljöskyddslagen aktualiserades i praktiken främst vad gällde 
nyetablering av verksamheter, då det var mycket svårt att av en redan etablerad verksamhet 
avkräva en bättre lokalisering. Att avkräva en bättre lokalisering av en verksamhet skulle 
innebära avsevärda merkostnader för verksamheten, detta skulle kanske t.o.m. innebära att 
denna skulle försättas ur drift. En verksamhet som när den uppfördes följde de regler som 
fanns men som sedermera vid en omprövning bedöms ha en olämplig lokalisering, kunde 
dock få fortsatt tillstånd till drift, men verksamhet kunde då bli föremål för högre krav på 
skyddsåtgärder. Det fanns dock större möjligheter att kräva en annan lokalisering i dessa 
speciella fall.18  
 
På miljöskyddslagens tid sades det att tillståndmyndigheterna bort ha fäst stor vikt vid 
lokaliseringsbedömningen. Om man skulle kunna förebygga hot mot miljön så var det tvunget 
att göras på ett tidigt stadium, det skulle ske innan verksamhetsutövaren hunnit lägga ner 
avsevärda kostnader på anläggningen. Som ex. kan nämnas en industri som släpper ut farligt 
avloppsvatten, denna verksamhet kan vägras tillstånd vid ett mindre vattendrag men tillåtas att 
bedriva verksamheten vid kusten. Detta ex. visar på att det är viktigt att tillståndsmyndigheten 
gör en prövning innan verksamhetsutövaren har hunnit lägga ut stora summor på en 
anläggning som ligger i inlandet, då den har för stor miljöpåverkan och kan inte tillåtas.19  
 
Dock är lokaliseringsbedömningen, d.v.s. vad som är en bra lokalisering inte alltid så lätt, ett 
bra ex. på detta är tillstånd för att få bedriva en soptipp, ingen vill bo granne med en soptipp. 
En soptipp är bra ur miljösynpunkt vilket har inneburit att toleransen för olägenheter har höjts, 
detta har koncessionsnämnden visat i bl.a. 105/1978. Fallet rörde ett statligt avfallsbehand-
lingsföretag (SAKAB) som sökte tillstånd för att få uppföra en anläggning i Kumla för 
behandling av miljöfarligt avfall. Ortsbefolkningen gillade givetvis inte denna tillstånds-
ansökan, även naturvårdsverket protesterade. Trots dessa protester tilläts verksamheten på 
                                                 
18 Ericsson (1990) s. 28 f 
19 Bengtsson (1986) s. 51 
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grundval av att den valda platsen ansågs vara minst dålig av de undersökta platserna. Området 
som det var fråga om var dessutom redan sen tidigare skadat av miljöfarliga verksamheter. 
Tillståndet innehöll dock stränga skyddsföreskrifter.  
 
Om det vid en omprövning av tillstånd till en verksamhet konstaterades att lokaliseringen inte 
var den bästa torde det dock, som ovan konstaterats, kunna ställas strängare miljökrav. Vid 
lokalisering av en mycket farlig verksamhet kunde det vara mycket svårt att hitta en lämplig 
lokalisering. I detta fall skulle man utgå från den bästa lokaliseringen, d.v.s. den 
lokaliseringen som gav minsta miljöpåverkan. Ett ex. på en svårplacerad verksamhet är 
avfallsupplag, ingen vill ha en sådan på sin bakgård. ”NIMBY”20-fenomenet träder in, folk 
anser att verksamheten är bra och den hjälper oss att få en hälsosammare miljö, men det skall 
inte ske på bekostnad av ”mig”. Problemen med avfallsupplag slutar inte heller vid 
grannfastigheten eftersom det oftast blir ganska stora, vilket får till följd att de syns på långt 
håll, doften brukar även den vara mycket störande. Detta problem kom man dock tillrätta med 
delvis då man införde 4 a §: 
 

 4 a §   Tillstånd enligt denna lag får inte meddelas i strid mot en detaljplan 
eller områdesbestämmelser. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte 
motverkas, får dock mindre avvikelser göras. 

Vid prövning av miljöfarlig verksamhet skall lagen (1987:12) om 
hushållning med naturresurser m.m. tillämpas. 

 
Detta innebar att kommunen då kunde planera var industrier skulle placeras och därigenom 
underlätta för tillståndsmyndighetens lokaliseringsbedömning av svår placerade verksam-
heter.21 Paragrafen var endast tillämplig på tillståndsfrågor och inte på tillsynsfrågor. Vad 
gällde begreppet plan har det funnits en rad olika planer, många som saknat rättsverkan, men i 
detta fall var det definitionen som Plan- och bygglagen gav på detaljplan och områdes-
bestämmelser som gällde. Bedömningen om syftet med planen motverkas eller inte, skulle 
göras i en individuell prövning. Detta krävde att planens syfte framgick. Om tillstånds-
myndigheten gav tillstånd till utövandet av en verksamhet betydde detta inte att byggnads-
nämnden automatiskt var tvungen att ge verksamheten byggnadslov.22  
 
 
2.3 Allmänt om miljöbalken 
 
Miljöbalken trädde ikraft den 1 januari 1999. När miljöbalken trädde ikraft ersatte den 15 
lagar som på olika sätt reglerade miljön, t.ex. miljöskyddslagen och naturresurslagen. Det 
främsta syftet miljöbalken har är att försöka skapa en samlad miljölagstiftning. Miljöbalken 
syftar till att såväl dagens generation som kommande generationer skall tillförsäkras en god 
miljö. Vi skall inte leva på ett sådant sätt att vi förstör och utarmar naturresurserna. Miljö-
balken syftar vidare till att föreskriva att naturen har ett eget skyddsvärde, den skall inte 
enbart tjäna som en livsmiljö. Miljöbalkens regler skall användas på ett sådant sätt att det bäst 
tillgodoser kraven som ställs upp i 1:1 MB23. När man skall fatta ett beslut där man är 
tveksam om vilket som är det bästa skall man alltid välja det som sannolikt främjar en hållbar 

                                                 
20 Not In My Backyard 
21 Ericsson (1990) s. 28 f 
22 Westerlund (1990) s. 388  
23 Miljöbalken 
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utveckling. Den omvända bevisbördan som gällde för miljöskyddslagen gäller även för 
miljöbalken.24 
 
 
2.3.1 Hänsynsreglerna enligt miljöbalken 
 
I miljöskyddslagen kallades hänsynsregler tillåtlighetsregler, dessa är i grunden samma, dock 
har det skett förändringar och tillägg när dessa infördes i miljöbalkens andra kapitel. 
Hänsynsreglerna som återfinns i miljöbalkens andra kapitel syftar främst till att uppfylla 
miljöbalkens mål. De skall tillämpas så fort något träffas av reglerna i miljöbalken, detta kan 
röra sig om en verksamhet, åtgärd, situation m.m. Hänsynsreglerna ligger som grund vid 
tillståndsärenden och tillsyn enligt miljöbalken. Det är upp till den som träffas av 
hänsynsreglerna att visa att denne uppfyller dem. Att uppfylla hänsynsreglerna kostar oftast 
pengar, något som den träffade får stå för, här gäller samma som på miljöskyddslagens tid. I 
miljöskyddslagen fanns det en skälighetsbedömning som tog fasta på att kraven som ställdes 
på verksamheten, genom tillåtlighetsreglerna, inte fick bli oskäliga, skälighetsbedömningen 
återfinns även i miljöbalken.  
 
Sverige har 15 st. nationella miljömål, dessa skall fungera som vägvisare vid avvägningar 
enligt hushållningsbestämmelserna. Vid avvägningar får dock aldrig ett områdesskydd enligt 
7 kapitlet motverkas, en uppställd miljökvalitetsnorm överträdas och riksintressen skall aldrig 
utsättas för påtaglig skada. En verksamhet får inte fortskrida om den riskerat eller orsakat en 
allvarlig skada, detta trots att verksamhetsutövaren följt hushållningsbestämmelserna. 25 
 
 
2.4 Lokaliseringensregeln enligt miljöbalken 
 
Lokalisering av verksamheter ur miljösynpunkt är en mycket väsentlig fråga vad gäller all 
markanvändning. Regeln om lokalisering finns upptagen i miljöbalkens andra kapitel och har 
följande ordalydelse: 

 
4 §  För verksamheter och åtgärder som tar i anspråk mark- eller vattenom-
råden annat än helt tillfälligt skall en sådan plats väljas som är lämplig med 
hänsyn till 1 kap. 1 §, 3 kap. och 4 kap. 
 För all verksamhet och alla åtgärder skall en sådan plats väljas att 
ändamålet kan uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors 
hälsa och miljö. 

 
För första stycket gäller: 
 
Paragrafen skall främst samverka med 2:7 MB, där det skall görs en bedömning om kraven 
kan ses som skäliga. Vidare skall även paragrafen samverka med paragraferna 2:3, 2:5 och 2:6 
MB, alla dessa tillhör de allmänna hänsynsreglerna. Så fort någon planerar att företaga en 
åtgärd som inte är en engångsföreteelse eller tillfällig skall lokaliseringsregeln beaktas. 
Platsen som väljs måste överensstämma med vad som regleras i 1:1 MB, d.v.s. lämplighets-
bedömningen skall medverka till att valet av lokalisering främjar en hållbar utveckling men 
också de mer konkreta målen i 1:1 2st. MB. Platsen får inte heller motverka 3 och 4 kapitlet i 

                                                 
24 Blücher (1998) s. 11 ff 
25 Blücher (1998) s. 48 f  
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miljöbalken. Om ett lokaliseringsalternativ skulle strida mot reglerna i 3 och 4 kapitlet i 
miljöbalken skulle detta alternativ inte kunna godtagas. Att lokaliseringen inte skall motverka 
hushållningsreglerna är inget nytt, dessa är av grundläggande betydelse för all mark- och 
vattenplanering.26  
 
För att lokaliseringsregelns första stycke skall kunna gälla mot en utövare måste verksam-
heten nyttja ett mark- eller vattenområde med en viss varaktighet, hur man skall bedöma 
varaktighetens längd är dock oklart. En del menar på att man enbart skall se till den tiden som 
verksamheten tog platsen i anspråk, medan andra hävdar att det även skulle vara av intresse 
att tillräkna den totala tiden som verksamheten påverkar omgivningen.27 
 
För andra stycket gäller: 
 
Det har ingen betydelse om en verksamhet eller åtgärd är av tillfällig art eller inte, lokaliser-
ingsregeln gäller alltid, d.v.s. platsen skall väljas med utgångspunkt från att den skall, sett ur 
perspektivet människors hälsa och miljö, störa så lite som möjligt. Det finns dock ett undantag 
från lokaliseringsregeln, om åtgärden är av försumbar betydelse enligt 2:1 2 st. MB, behöver 
lokaliseringsregeln inte beaktas. Såväl i miljöbalken som i miljöskyddslagen spelar regel om 
avvägning (2:7 MB) en viktig roll. Kraven på bästa lokalisering får inte bli överdrivna, d.v.s. 
det skall vara möjligt att kunna uppnå syftet med verksamheten. Bedömarna måste alltså ta 
hänsyn till den miljömässiga nyttan på samma sätt som man tvingades till under 
miljöskyddslagen. Vid bedömningen om kraven är miljömässigt motiverade skall 
myndigheten objektivt betrakta situationen. Detta innebär att myndigheten inte skall beakta 
verksamhetsutövarens ekonomi utan bedömningen om kraven är miljömässigt motiverade 
skall utgå från generella bedömningsgrunder. Detta innebär att det är av stor betydelse hur 
ändamålet med en verksamhet beskrivs. En avvägning får dock aldrig bidra till att Sverige 
inte uppfyller ett EG-direktiv.28 
 
Lokaliseringsregeln får liten betydelse när det är fråga om en verksamhet som inte kan 
förläggas till en annan plats, ex. på en sådan verksamhet är ofta en gruvverksamhet beroende 
av en speciell fyndighet. I sådana fall kan enbart konstateras att lokaliseringen måhända är 
olämplig, detta utan att något alternativ kan diskuteras. Det som istället kan bli aktuellt är 
förbudstalan. Ett sätt att kompensera den illa valda lokaliseringen kan vara genom hårdare 
uppställda försiktighetsmått för verksamheten.29 
 
Lokaliseringsregeln får som i miljöskyddslagen störst betydelse för nyetablering av en 
verksamhet eller anläggning eller något annat som kort och gott genom sin lokalisering 
påverkar miljön. Lokaliseringsregeln gäller givetvis även för redan etablerade verksamheter 
som t.ex. söker förnyat tillstånd, tillsyn etc. Möjligheten att kräva en ny lokalisering av en 
redan etablerad verksamhet finns, men att kräva en ny lokalisering av en redan etablerad 
verksamhet ses dock som lika orimligt nu som på miljöskyddslagens tid, då kraven inte får 
vara orimligt högt ställda.30 Privatpersoner kan dock tänkas klaga på lokaliseringen av 
störande användning av exempelvis grannfastigheten, eftersom denna verksamhet enligt 
lokaliseringsregeln skall placeras där den vållar minst olägenhet för närboende.31 

                                                 
26 Westerlund (1999) s. 32 
27 Setterlid (2000) s. 32 f 
28 Westerlund (1999) s. 33 
29 ”MB-kommentaren” s. 2:20 
30 A a s. 2:18 f 
31 “MB-kommentaren” s. 2:18 
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Regeln om lokalisering påverkar inte enbart vid etablering av en verksamhet eller företagande 
av en åtgärd eller dylikt. Reglerna kan även påverka när de kommunala myndigheterna skall 
planlägga ett nytt område. Det finns ingen formell anknytning mellan reglerna om 
planläggning, i Plan- och bygglagen, och lokaliseringensregeln, reglerna om planläggning 
kommer dock indirekt att påverka vad som är att anse som är en lämplig lokalisering. 
Eftersom ett tillstånd till miljöfarlig verksamhet eller andra tillstånd som ges enligt 
miljöbalkens 11:e och 12:e kapitel inte får strida mot detaljplan eller områdesbestämmelser, 
detta återfinns i 16:4 MB (tidigare § 4 a ML). Om området inte regleras i en detaljplan eller 
områdesplan kan ändå en prövning om lokalisering ske enligt miljöbalken.32   
 
Om en lokalisering blir mycket dålig kan det till och med bli tal om utdömande av skadestånd. 
miljöbalken har egna regler om miljöskadestånd, dessa återfinns i 32 kapitlet MB. Det går inte 
att komma undan ett skadestånd med hänvisning ”en sådan störning bör skäligen tålas” eller 
att den är allmän- eller ortsvanlig, i detta fall innebär 32:1 MB ett strikt skadestånds-ansvar. 
Vidare kan inte en utövare till en miljöfarlig verksamhet hänvisa till att villkoren i 
tillståndsbeslutet trätt in istället för de allmänna hänsynsreglerna, 24:1 MB stadgar att 
rättsverkan av tillståndsbeslutet inte reglerar skadestånd, vidare reglerar beslutet enbart frågor 
som prövats i tillståndsärendet. Om inte lokaliseringsfrågan har prövats i tillståndsärendet är 
det ev. möjligt att verksamhetsutövaren kan inneha ett skadeståndsansvar, dessa ärenden kan 
komma främst att aktualiseras vid omprövning av tillstånd, eller en redan påbörjad 
verksamhet. Problemet med skadestånd för en dålig lokalisering kan inte lastas över på de 
kommunala och statliga myndigheterna. Dessa myndigheter skall visserligen göra en 
bedömning om en lokalisering av en viss verksamhet är lämplig när de fastlägger planer. Om 
de kommunala och de statliga myndigheterna gör en dålig lokaliseringsbedömning bör de 
dock vara solidariskt ansvarig med verksamhetsutövaren, i dessa fall är det dock inte 
miljöbalkens regler om skadestånd som blir aktuella utan 3:2 SkL33, dessa regler bör sannolikt 
även ha gällt för äldre regler.34  
 
 
2.5 Vilka förändringar av lokaliseringsregeln har skett? 
 
Redan vid analys av ordalydelsen kan det konstateras att det har skett en hel del förändringar. 
När lokaliseringsregeln infördes i miljöbalken fick den en helt ny ordalydelse. Ändringen har 
inneburit en hel del. Redan när remissinstanserna yttrade sig om förslaget som låg till grund 
för lokaliseringsregeln i miljöbalken fördes det på tal att den innebar en alltför långtgående 
skärpning av lagtexten.35  
 
Miljöskyddslagen kopplade lokaliseringsregeln mot 1 § ML, denna syftade endast till att ge en 
definition på miljöfarlig verksamhet. När lokaliseringsregeln fördes in i miljöbalken valde 
man att koppla lokaliseringsregeln mot portalparagrafen 1:1 MB. Portalparagrafen syftade 
dock inte till att som på miljöskyddslagens tid ge en definition av miljöfarlig verksamhet, utan 
portalparagrafen skall vara till hjälp vid svåra avvägningsfall. Tack vare att lokaliserings-
regeln kopplats ihop med lagens syfte i miljöbalken har skyddet för miljöintressena avsevärt 
stärkts. Att skyddet har stärkts ses exempelvis genom stadgandet ”värdefulla natur- och 

                                                 
32 Rubenson (2002) s. 31 
33 Skadeståndslagen 
34 Bengtsson (2001) s. 154 f 
35 Prop. 1997/98 del 1 s. 218 
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kulturmiljöer skyddas och vårdas”36 Att lokaliseringsregeln i miljöbalken är kopplad till 1:1 
MB kan förmodas medföra att det kommer ske en skärpt bedömning om vad som skall anses 
som orimliga krav.37 Miljöbalkskommittén anser dock att i lokaliseringsregeln direkt hänvisa 
tillbaka till portalparagrafen fyller inget syfte, hänvisningen, enligt dem, skapar bara 
förvirring än att fylla ett syfte. De anser att tillämparen kan fångas i en falsk tro att 
lokaliseringsregeln står i ett särskilt förhållande till portalparagrafen, något som den inte gör. 
Miljöbalkskommittén anser att hänvisningen till portalparagrafen är onödig, detta eftersom 
portalparagrafen stadgar att den skall användas på alla fall som faller inom miljöbalkens 
regelverk.38  
 
Vidare är lokaliseringsregeln, som den ser ut idag, mer omfattande än vad regeln var i 
miljöskyddslagen. I miljöskyddslagen tog lokaliseringsregeln enbart fasta på miljöfarliga 
verksamheter medan lokaliseringsregeln i miljöbalken tar fasta på all slags verksamhet. 
Lokaliseringsregeln i miljöbalken tar även fasta på åtgärder, som inte är av försumbar 
betydelse.   
 
miljöskyddslagen stadgade att den miljöfarliga verksamheten skulle lokaliseras till den plats 
där den orsakade minst miljöstörning, förutsatt att detta inte skapade ekonomiska 
merkostnader. Lokaliseringsregeln enligt miljöbalken stadgar att lokaliseringen inte får hindra 
en hållbar utveckling, inte heller får en lokalisering motverka reglerna som finns i 3 och 4 
kapitlen. Även 7 kapitlet måste tagas med i bedömningen om lokaliseringen är lämplig, 
lokaliseringen får inte motverka reglerna i kapitlet. Att göra en bedömning om lokaliseringen 
är lämplig utifrån miljöbalken har inneburit att fler aspekter måste iakttagas än på 
miljöskyddslagens tid.39 Förarbetena till miljöbalken uttalar dock att lokaliserings-
bedömningen kan påverkas av andra krav än de som återfinns i 2:4 MB, främst rör det sig om 
2:3 MB som kan medverka till att en lokalisering blir mer lämplig man säger att ”intrång och 
olägenheter minimeras.”40 Vad man haft i åtanke i och med detta uttalande framgår inte, men 
2:3 MB handlar om att bästa möjliga teknik skall användas, något som garanterat påverkar 
lokaliseringsbedömningen i en positiv riktning d.v.s. tillstånd ges till verksamheten. Kan man 
tänka sig att de på detta vis vill påtala att det kan bli tal om att den teknik som skall användas 
är bättre än bästa möjliga teknik? 
 
Vid skapandet av miljöbalken valde man att, på inrådan av lagrådet, dela upp lokaliserings-
regeln i två stycken. Första stycket tar fasta på de verksamheter som inte är av tillfällig art och 
hänvisar till reglerna om hushållning med mark- och vattenområden. Andra stycket liknar mer 
regeln om lokalisering som fanns upptagen i miljöskyddslagen, då den föreskriver att bästa 
lokalisering skall väljas.41 
 
Slutsatserna blir därför att lokaliseringsregeln som finns i miljöbalken i mångt och mycket 
liknar den lokaliseringsregel som en gång fanns i miljöskyddslagen, tillägg har dock gjorts. 
Tilläggen som gjorts har medfört en betydande ändring vad gäller tillämpningsområdet. Samt 
att bedömningen är hårdare i miljöbalkens bestämmelser. 

 
 

                                                 
36 1:1 2 st. 2p. MB 
37 Bengtsson (2001) s. 154 
38 SOU 2002:50 s. 90 
39 Prop. 1997/98 del 1 s. 219 
40 Prop. 1997/98 del 2 s. 20 
41 A a s. 19 
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Kapitel 3 
 – Ytterligare regler som påverkar lokaliseringsbedömningen – 

 
 
 
 
Av central betydelse för tillåtlighetsprövning är valet av geografiskt lämplig plats. Att platsen 
är lämplig innefattar att en rad olika regler skall beaktas, bl.a. hushållningsbestämmelserna i 3 
och 4 kapitlet. Det handlar alltså om ytterligare bestämmelser och avvägningar, utöver 
lokaliseringsregeln i 2:4 MB. Regelkomplexet som har samröre med lokaliseringsprövningar 
är omfattande, och ett stort antal regler kan beröras. Framställningen i detta kapitel är på intet 
sätt heltäckande, här kommer endast 3 och 4 kapitlet samt 2:7 MB att avhandlas, även 7 
kapitlet kommer att presenteras mycket kort. 
 
 
3.1 Hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kapitlet  
 
Lokaliseringsregeln i 2:4 MB har, av naturliga skäl, en stark bindning till bestämmelserna om 
hushållning med mark och vatten som utgörs av 3 och 4 kapitlet.42 Syftet med dessa 
bestämmelser är att främja en användning av mark, vatten, den fysiska miljön samt 
naturresurserna som är förnuftig för en av samhället samlad bedömning både i ett lång- och 
kortsiktigt perspektiv.43 Med bestämmelsen vill man peka på betydelsen av miljöfrågorna i 
planering och att det sker en långsiktig och uthållig hushållning av mark- och 
vattenområden.44 Bestämmelserna grundar sig på 2 och 3 kapitlet från gamla naturresurslagen. 
Dessa bestämmelser var i sin tur resultatet av den fysiska riksplanering som skedde under 
1960- och 70-talet, vars syfte var att ge rikstäckande riktlinjer för den framtida markanvänd-
ningen. Naturresurslagen baserades på erfarenheter från denna planering då den presenterades 
1987. Bestämmelserna i 3 och 4 kapitlet skall tillämpas när det gäller skydd för naturen, 
miljöfarlig-, vatten- och täktverksamhet, samt vid regeringens prövning av tillåtligheten av 
anläggningar som återfinns i 17:1 MB. Dessa bestämmelser är nästan alltid utgångspunkt när 
det gäller lokalisering, särskilt vid lokalisering av en ny verksamhet.45 Bestämmelserna skall 
även tillämpas vid planläggning och prövning av lov enligt Plan- och bygglagen.46 
Hushållningsbestämmelserna kan delas upp på följande sätt, 3 kapitlet grundläggande 
hushållningsbestämmelser och 4 kapitlet geografiska hushållningsbestämm-elser. 
 
Viktigt att komma ihåg är att hushållningsbestämmelserna är ett slags planeringsinstrument, 
vars syfte är att sörja för att såväl bevarandeintressen som möjligheterna att exploatera 
beaktas.47 Bestämmelsernas status som planeringsinstrument gör det knappast möjligt för 
enskilda att bruka dem. Av denna orsak skall reglerna bara användas vid prövningsförfarande 
och vid myndighetsbeslut.48  
 

                                                 
42 Se 2:4 1 st. MB 
43 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 240 
44 Blücher (1998) s.64 
45 Rubenson (2002) s. 39 f 
46 Se 2:1 2 st. PBL 
47 Rubenson (2002) s. 39 
48 Blücher (1998) s.64 
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3.1.1 Grundläggande hushållningsbestämmelser 
 
I 3 kapitlet återfinns de grundläggande hushållningsbestämmelserna, dessa avser i första hand 
situationer där samhället har markpolitiska intressen att bevaka. Syftet med dessa bestäm-
melser är att redovisa de intressen som har särskild betydelse för samhällsutvecklingen och 
därför skall beredas bättre möjligheter än andra intressen vid avgörandet av frågor kring 
markanvändning.49  
 
En avvägning enligt dessa regler aktualiseras då man ställer krav på en ändrad mark-
användning samtidigt som olika intressen konkurrerar med varandra. Markanvändningen skall 
bestämmas utifrån vad som utgör det bästa valet ur ett allmänt perspektiv. Bestämmelserna 
drar upp riktlinjer för nyttjandet av områden vilka är betydelsefulla för friluftslivet. Samt hur 
områden med natur- och kulturvärden och områden som har ett samhällsekonomiskt värde bör 
bevaras. Till den senare kategorin räknas områden med areella näringar bl.a. jordbruk och 
skogsbruk, samt områden med fyndigheter av värdefulla ämnen och material. Därtill räknas 
även mark- och vattenområden som är särskilt lämpade för produktion och distribution av el 
samt annan industriproduktion, kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering. 
Gemensamt för dessa områden är att myndigheter, trots att det rör exploatering eller 
bevarande, har att tillse att en ändrad markanvändning inte innebär att något bevarande- eller 
exploateringsintresse hotas.50 En viktig aspekt att påpeka i sammanhanget är att 
samutnyttjande alltid bör undersökas, d.v.s. att samtidigt utnyttja ett område för olika 
verksamheter.51    
 
I kapitlet nämns riksintresse, områden som är av riksintresse kan sägas omfattas av ett slags 
kvalificerat allmänt intresse. Värden som aktualiseras omfattar inte bara naturvård och 
friluftsliv. Det kan även handla om områden som har ett värde utifrån framtida behov för att 
trygga välstånd och utbyggnad samt totalförsvarsbehov. Ett riksintresse skall skyddas mot 
skador eller åtgärder som kan inverka menligt på deras utnyttjande. Ett riksintresse får i 
princip ge vika först då ett annat riksintresse i samma område anses viktigare. Vid den 
avvägning som då sker har försvarsintressena en särskild tyngd. Vad som utgör ett riksintresse 
avgörs först då beslutande myndighet tar ställning till en avvägning mellan rivaliserande 
markanspråk.52 
 
 
3.1.2 Geografiska hushållningsbestämmelser 
 
4 kapitlet innehåller de geografiska hushållningsbestämmelserna vilka anger planeringsregler 
gällande för vissa områden i landet. I lagtexten utpekas områden som alltid betraktas som 
riksintressen, de har valts med hänsyn till sina betydande natur- och kulturvärden. Beslutande 
myndighet skall utgå från att endast ingrepp som inte påtagligt skadar områdets värden är 
tillåtna. Myndigheterna måste dock iaktta viss försiktighet, ingen ”dödhand” skall läggas över 
normal tätortsutveckling.  
 
Områden som omfattas av bestämmelserna i 4 kapitlet är i det närmaste hela Sveriges kust 
inklusive skärgårdar, områden runt Vänern och Vättern, Öland och Gottland, större delen av 
fjällvärlden samt ett större antal vattenområden, älvsträckor och älvar. De s.k. obrutna 

                                                 
49 Blücher (1998) s. 65 
50 Rubenson (2002) s. 40 f 
51 Blücher (1998) s.  65 
52 Rubenson (2002) s. 41 
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fjällområdena, vilka utgörs av de klassiska delarna av svenska fjällvärlden. I kapitlet återfinns 
också de s.k. nationalälvarna, dessa återkommer ofta i vattenkraftsdebatten. Utöver dessa 
skyddas även en rad ytterligare älvsträckor bl.a. Dalälven, Indalsälven och Ångermanälven. 
Såväl nationalälvar som den sistnämnda gruppen skyddas mot utbyggnad för kraftutnyttjande 
i form av vattenkraftverk, vattenreglering eller vattenöverledning. Kapitlet innehåller även 
bestämmelser om nationalstadspark53  vilket prövats av regeringsrätten avseende vilka ingrepp 
som får ske i parklandskapet.   
 
 
3.2 Skälighetsregeln 
 
Bland de allmänna hänsynsreglerna i 2 kapitlet återfinns den s.k. skälighetsregeln, vars syfte 
är att nå en avvägning mellan nytta och kostnader vid tillämpningen av de allmänna 
hänsynsreglerna.54 Situationen är alltså sådan att en myndighet inte kan driva sina krav på 
skyddsåtgärder hur långt som helst, till slut nås en gräns. Denna gräns kan sägas representera 
den nivå där ytterligare krav knappast, eller inte alls, är att betrakta som meningsfulla.55 
Meningen är att prövningar enligt 2:7 MB skall lindra kraven i de övriga reglerna, men 
lindringen får inte resultera i att miljöbalkens målsättning äventyras. Viktigt att komma ihåg 
är att det är verksamhetsutövaren, eller den som vidtar en åtgärd, som skall bevisa att de 
skyddsåtgärder eller de försiktighetsmått som krävts i det enskilda fallet är orimliga.56  
 
En aspekt som påpekas i paragrafens andra mening är att, särskilt nyttan av skyddsåtgärder 
och andra försiktighetsmått skall beaktas jämfört med kostnaden. Nyttan avser i det här 
sammanhanget de miljömässiga fördelarna i varje specifikt fall, riksdagens miljömål skall 
särskilt beaktas. Vid en sådan bedömning måste man försöka uppskatta sannolikheten för att 
människors hälsa och miljön påverkas samt hur pass allvarlig denna påverkan kan tänkas bli. 
Vid bedömningen skall naturligtvis särskilt beaktas om det aktuella området innehåller en 
mycket sällsynt djur- eller växtart eller om det är ett bostadsområde som kommer att utsätts 
för störning. Som ovan konstaterats skall åtgärdens förväntat gynnsamma effekt sättas i 
relation till kostnaden. Tillspetsat innebär det sålunda att åtgärder bör vidtas även mot ett litet 
utsläpp om kostnaden blir låg. När det handlar om yrkesmässig verksamhet skall kravet ställas 
utifrån bästa möjliga teknik.57 Vid närmare studium av förarbetena finner man att vad som är 
ekonomiskt rimligt utgår från förhållanden för branschen, och inte från den aktuelle 
verksamhetsutövarens horisont.58  
 
Den avvägning som sker enligt 2:7 MB påverkas av ytterligare faktorer, utöver nyttan och 
kostnaden. Det handlar bl.a. om vad som kan betraktas som ett godtagbart beteende, med 
hänsyn till annat än miljöintressen. Kravet får inte heller vara orimligt med avseende på det 
intrång och den olägenhet som det innebär för den enskildes personliga valfrihet. Ytterligare 
en aspekt som kan vägas in är verksamhetens värde utifrån ett samhällsperspektiv, det gäller 
även utanför totalförsvaret.59 För övrigt åtnjuter, som bekant, toltalförsvarsändamål ett särskilt 
skydd i paragrafen. Krav får inte ställas så högt att mål uppsatta av staten för totalförsvaret 
äventyras. 

                                                 
53 RÅ 1997 ref. 18 och RÅ 1997 not. 187 
54 Blücher (1998) s. 58 
55 Rubenson (2002) s. 35 
56 2:1 MB 
57 2:3 MB 
58 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 232 
59 Prop. 1997/98:45 del 2 s. 459 
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Slutligen återfinns en skrivning i andra stycket som drar en yttersta gräns för vilka miljörisker 
som kan tolereras, nämligen stadgandet att, ”Avvägningen enligt första stycket får inte 
medföra att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. åsidosätts.”60 Detta innebär sålunda att en 
fastställd miljökvalitetsnorm ställer upp en gräns som inte får överträdas.   
 
 
3.3 Frågor som väckts och miljöbalkskommitténs förslag 
 
Som redan konstaterats ovan spelar reglerna i 3 och 4 kapitlet såväl som bestämmelsen i 2:7 
MB stor roll i tillämpningen av lokaliseringsregeln. Av detta skäl är det nödvändigt att även 
granska dessa bestämmelser utifrån ytterligare ett perspektiv. Formuleringen av lagtexten, 3 
och 4 kapitlet samt 2:7 MB, har stött på motstånd från bl.a. miljöbalkskommittén. Denna har 
levererat en rad förslag till förändringar som ytterligare skulle stärka lokaliseringsprincipens 
viktiga position. En del av frågorna som väckts kring miljöbalken har sin grund i det faktum 
att den nuvarande lagstiftningen tar avstamp i tidigare lagar på miljöområdet. Detta faktum 
har naturligtvis väckt frågor som bl.a. rör hur lagstiftning mycket lik den tidigare skall 
tillämpas i likartade situationer, men med nya kompletterande regler.  
 
 
3.3.1 Problem med dagens utformning av 3 och 4 kapitlet i miljöbalken 
 
Vissa farhågor har väckts rörande 3 och 4 kapitlet, dessa rör bl.a. hur de förhåller sig till mål 
och tillämpning i miljöbalken. Vad gäller förhållandet till målet har kritik främst riktats mot 
det faktum att naturresurslagen, från vilken reglerna härstammade, innehöll ett alldeles för 
stort mått av exploateringsintresse. Att låta dessa regler återkomma i miljöbalken ansågs vara 
olämpligt då miljöbalken hade en uttalad profil som skydds- eller bevarandelagstiftning. 
Lagrådet uttalade sig och menade att kapitlen innehöll regler vilka verkade som skydd för 
vissa näringar. Den naturliga frågan blir då, står 3 och 4 kapitlet i konflikt med målet för 
balken som formuleras i 1:1 MB? I sitt principbetänkande har miljöbalkskommittén tittat 
närmare på frågan och man finner att så inte är fallet. 1:1 2 st. 4 p. MB ger ledning. Denna 
regel stadgar att miljöbalken skall tillämpas så att den ur en samhällsekonomisk synpunkt 
bidrar till att en långsiktigt god hushållning tryggas. Utöver skyddsregler återfinns också 
regler vars syfte är att säkerställa en exploatering som gagnar en hållbar utveckling. Vidare 
konstateras att 3 kapitlet utgör ett planeringsinstrument vars syfte är att tillvarata vissa 
geografiskt anknutna naturresurser som omfattas av statens allmänna intresse.61 
 
Syftet med bestämmelserna i 3 och 4 kapitlet är enligt förarbetena att de skall vara tillämpliga 
vid ändrad markanvändning.62 Ändrad markanvändning kan som bekant vara aktuell både vid 
tillståndsprövning och ”prövning” av anmälningspliktiga verksamheter och åtgärder. 
Bestämmelser som har betydelse när det gäller hushållningen med mark och vatten är 
miljöfarliga verksamheter 9:6 MB, och åtgärder som har betydelse för naturmiljön 12:6 MB. 
Detta främst p.g.a. omfattningen av de områden som kan påverkas. Verksamheter eller 
åtgärder som anmäls enligt dessa regler innebär allt som oftast ändrad markanvändning. De 
verksamheter, under de bägge lagrummen, som är anmälningspliktiga har ofta en sådan 
omfattning att de har betydelse med hänsyn till mark och vatten. I 9:e kapitlet har det skett en 
förändring från tillståndsplikt till anmälningsplikt för vissa verksamheter. Detta har medfört 
att hushållningsbestämmelserna, via platsvalet, har fått en avgörande betydelse. Ett ex. på 
                                                 
60 2:7 2 st. MB 
61 SOU 2002:50 s. 88  
62 Prop. 1985/86:3 s. 14 
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detta är skjutbanor och motorsportbanor. Miljöbalkskommittén påpekar att många 
verksamheter börjar som anmälningspliktiga men övergår så småningom till tillståndspliktiga, 
då verksamheten expanderar. Kommittén kommer fram till att hushållningsbestämmelserna 
borde vara aktuella redan i etableringsskeendet  då en mindre lämplig lokalisering kan vara 
svår att komma åt, eftersom verksamheten övergår från anmälningspliktig till tillståndspliktig. 
För att nå detta anses det önskvärt att bestämmelsen i 1:2 MB vidgas så att 3 och 4 kapitlet 
även är tillämpliga vid prövning av verksamheter och åtgärder som är anmälningspliktiga 
enligt 9:6 MB och 12:6 MB.63 
 
 
3.3.2 Föreslagna ändringar av skälighetsregeln 
 
Den koppling till hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kapitlet som finns i 2:4 MB skapar, 
enligt miljöbalkskommittén, frågor avseende skälighetsavvägningen i 2:7 MB. Frågan enligt 
dem hänger samman med äldre lagstiftning. Då man tidigare företog en prövning enligt 
miljöskyddslagen, vattenlagen och naturvårdslagen så skulle naturresurslagens 2 och 3 kapitel 
tillämpas, d.v.s. dagens 3 och 4 kapitel i miljöbalken. Vid denna tillämpning skulle ingen 
skälighetsavvägning ske. Miljöbalkskommittén anser att den koppling som finns till 3 och 4 
kapitlet, enligt nuvarande lagstiftning, enbart fungerar som en försvagning. I och med att 
stadgandet i 2:7 MB och kraven i 2:4 MB bara gäller i den utsträckning som det inte kan anses 
vara orimligt. Detta ser inte vi som något problem, då prövningen om lokaliseringens 
lämplighet sker separat från en prövning enligt 3 och 4 kapitel. Den slutsats som 
miljöbalkskommittén har kommit fram till är att platsvalet i sig är en så komplex fråga att det 
inte är lämpligt att den regleras genom en allmän hänsynsregel. Mer lämpligt vore att 
regleringen istället skedde genom ett sammanhållet block av bestämmelser.64 Detta är något 
som vi till fullo håller med om, lokaliseringsregeln är så komplex att den kan behöva mer 
utrymme och placeras på en annan plats för att bli klarare. 
 
I bilaga 1 återfinns miljöbalkskommitténs förslag till ändringar vad gäller 2:4 MB. 
 
 
3.4 Regler för skydd av områden 
 
Ytterliggare bestämmelser som påverkar tillämpningen av lokaliseringsregeln är de om 
skyddsformer för geografiska områden, som återfinns i 7 kapitlet MB. Bland de former för 
områdesskydd som behandlas kan nämnas t.ex. nationalpark och naturreservat. Innehållet 
motsvarar till stor del bestämmelserna i gamla naturvårdslagen.65 Det anses vara av stor 
betydelse för skyddet av såväl biologisk mångfald som skyddet av natur- och kulturlandskapet 
att områdesskyddet finns.66  Ytterligare en tanke med bestämmelserna är att bereda människor 
möjlighet att nyttja dessa för friluftsändamål.67 Den första paragrafen i kapitlet knyter an till 
allemansrätten, detta som en naturlig följd av kopplingen till friluftslivet. Det centrala 
ansvaret för områdesskyddet åvilar Naturvårdsverket, undantaget skyddsformen kulturreservat 
som Riksantikvarieämbetet har ansvar över, på länsnivå ligger ansvaret hos länsstyrelsen.  
 

                                                 
63 SOU 2002:50 s. 90 f 
64 A a s. 93 
65 ”MB-kommentaren” s. 7:2 f 
66 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 208 
67 Rubensson (2002) s. 60 
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Frågor rörande områdesskyddet har ett naturligt samband med lokaliseringsregeln. Områden 
som omfattas av någon av kapitlets skyddsformer bidrar i varierande grad till att försvåra, 
eller t.o.m. omöjliggöra etableringar. Den mest långtgående av skyddsformerna är 
nationalpark, vilken har till syfte att ”bevara ett större sammanhängande område … i 
naturligt eller i väsentligt oförändrat skick”.68 Regeringen har rätt att meddela inskränkningar 
i rätten att använda mark och vatten i dessa områden.69 Nationalpark innebär som synes ett 
mycket långtgående skydd av ett område, vilket inte låter sig bli föremål för exploatering. 
Däremot medger kapitlet vissa möjligheter vad gäller lokalisering. Bestämmelserna om 
naturreservat innehåller dels en möjlighet för myndigheter att föreskriva förbud mot 
lokalisering av t.ex. bebyggelse och täkt,70 och dels en regel som föreskriver att myndigheter 
har rätt att anlägga bl.a. vägar för att bereda allmänheten tillträde till området..71  
 
 
3.5 EG-rätten och lokalisering 
 
Om man söker i EG-rättens regler efter krav på lokalisering, finner man inget. MKB72-
direktivet73, som är grunden till kravet på att tillståndspliktiga verksamheter enligt  9, 11 och 
12 kapitlet, måste  bifoga en MKB till ansökan om tillstånd stadgar inget om krav på 
lokalisering. I Sverige har lokaliseringskravet dock fått en stor del i miljökonsekvens-
beskrivningen. En verksamhetsutövare som ansöker om tillstånd till en verksamhet måste som 
ovan konstaterat redogöra för en utredning om lokalisering. I MKB tillkommer även ett 
alternativ, som inte tidigare har diskuterats i uppsatsen gällande lokalisering. Verksamhets-
utövaren måste även redogöra för ett s.k. nollalternativ, d.v.s. vad som händer om 
verksamhetsutövaren blir nekad tillstånd. Även IPPC74-direktivet75 saknar regler om krav på 
lokalisering. I detta direktiv skulle man även tycka att det skulle vara logiskt att det fanns med 
regler om lokalisering då direktivet syftar till att ”förebygga och minska föroreningar som 
härrör från de verksamheter som anges i bilaga 1.”76 
 
 
 

                                                 
68 7:2 MB 
69 7:3 MB 
70 7:5 MB 
71 7:6 MB 
72 Miljökonsekvensbeskrivning 
73 Rådets direktiv 85/337/EEG 
74 Integrated Pollution Prevention and Control 
75 Rådets direktiv 96/61/EEG 
76 Artikel 1 
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Kapitel 4 
– Lokaliseringsregeln i praktiken – 

 
 
 
 
4.1 Rättsfall rörande lokaliseringsregeln 
 
För att ytterligare undersöka frågorna kring lokaliseringen har vi valt att studera ett antal 
rättsfall från Miljööverdomstolen, som i vår mening är representativa för lokaliserings-
problematiken. En stor del av fallen som rör lokalisering handlar om buller. Frågan om var en 
verksamhet skall placeras, eller om den bör vara kvar på samma plats är ofta en källa till 
osämja.  
 
Farhågor som väcks i dessa samanhang är kanske inte alltid så allvarliga som vi ibland förleds 
att tro, ett gott ex. på detta är mål M 7172-99. Frågan rörde här något så trivialt som 
skuggning, förvisso kan man säga att trivialiteten nog beror av på vilken sida om det 
skuggande objektet man befinner sig eller om man själv är drabbad. I det aktuella fallet hade 
Kungsörnen på 1960-talet etablerat anläggningar i Järna, dessa hade sedan kontinuerligt 
expanderat. Verksamheten var inte tillståndspliktig, men företaget beslöt ändå 1996 att 
frivilligt söka tillstånd enligt miljöskyddslagen hos länsstyrelsen, vilket man också fick 1998. 
Vid prövningen tog länsstyrelsen upp det faktum att höjd och placering av en del befintliga 
byggnader skuggade vissa närliggande bostadsfastigheter samt vidhängande trädgårdar, även 
störningar av TV-sändningar förekom. Länsstyrelsen konstaterade dock att den aktuella 
störningen inte kunde regleras i villkor enligt miljöskyddslagen vid den aktuella prövningen. 
Grannarna överklagade beslutet till miljödomstolen, där man bl.a. yrkade att villkor skulle 
meddelas för att begränsa skuggningen. 
 
I miljödomstolen konstaterades att störningen var större än vad som kunde tålas. Detta baserat 
bl.a. på det faktum att bolagets anläggning etablerats efter bostädernas tillkomst, samt att 
bolaget gradvis kraftigt expanderat sin verksamhet. Rent konkret yttrade sig skuggningen i 
temperatursänkningar och begränsningar i de boendes möjlighet att nyttja sina fastigheter. 
Domstolen fann, i motsats till länsstyrelsen, att störningen kan regleras i villkor enligt 
miljöskyddslagen. Grundat på inkommet material finner domstolen dock att det inte kan ses 
som skäligt eller ekonomiskt rimligt att i detta fall föreskriva villkor, vilka skulle innebära 
begränsningar av befintliga byggnadshöjder. miljödomstolen ansåg trots detta befogat att 
föreskriva ytterligare villkor. Dessa omfattade krav på att nya eller ändrade byggnader får 
överstiga 25 meters höjd, endast om detta inte medför ökad skuggning mellan 12.00 – 19.00 
under perioden 15 april – 15 september. Grannarna överklagade ånyo. I Miljööverdomstolen 
yrkade man att villkoren skulle ändras till att omfatta tiden mellan 15 februari – 15 oktober. 
Miljööverdomstolen slog fast att vad som framkommit inte skulle medföra någon ändring av 
miljödomstolens dom.  
 
I målet M 238-00 hade en skola utsatts för vägbuller, den aktuella frågan hade dryftats i miljö- 
och hälsoskyddsnämnden i Motala kommun. Nämnden hade 1998 förelagt Vägverket att 
vidtaga bullerdämpande åtgärder vid Östra skolan i Motala, bullernivån fick inte någonstans 
på skolgården överstiga 55 dB. Vägverket överklagade nämndens beslut till länsstyrelsen och 
fick avslag, detta beslut överklagades till miljödomstolen. I miljödomstolen upphävdes miljö- 
och hälsoskyddsnämndens samt länsstyrelsens beslut. Nämnden, som hade bytt namn till 
plan- och miljönämnden, överklagade domen och yrkade att Vägverket senast till skolstarten 
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2000 skulle ha vidtagit sådana åtgärder att den ekvivalenta ljudnivån inte översteg 55 dB 
någonstans på skolgården.  
 
Miljööverdomstolen förde ett resonemang bl.a. utifrån propositioner, de kom fram till att 
bostadsmiljöer skulle prioriteras i arbetet med bullerdämpande åtgärder. Domstolen fann att 
känsliga miljöer, såsom vård- och undervisningslokaler, kunde jämställas med bostads-
miljöer, och därför skulle utsättas för lägre bullernivåer. Vidare konstaterade de att såväl 
lärare som elever vid Östra skolan tidvis fann bullret störande. Det fanns inte heller någon 
alternativ rastplats och eleverna riskerade att drabbas av generella bullersymptom såsom 
stress, trötthet och aggressivitet. Barnens behov av skydd skulle vägas mot bl.a. kostnaden för 
att uppnå resultatet. Vid en samlad bedömning fann domstolen att Vägverket skulle vidta 
bullerreducerande åtgärder. Domstolen biföll därmed överklagan med undantag för tiden, 
Vägverket hade till den 1 april 2001 på sig att vidta åtgärderna. 
 
Även rättsfall rörande vindkraften har vid ett antal tillfällen behandlats, här kommer mål M 
8782-99 och M 9540-99 att redogöras. De farhågor som framkommit i dessa fall har främst 
handlat om huruvida lokaliseringen varit den bästa.  
 
I det första fallet rörande vindkraftverk, mål M 8782-99, handlade det främst om 
lokaliseringen i förhållande till områdets natur- och kulturvärden. Även buller och 
kraftverkens förfulande av landskapsbilden kom i någon mån att behandlas. Genom beslut den 
29 maj 1998 hade länsstyrelsen lämnat Bohus Energi AB tillstånd att uppföra och driva en 
gruppstation om sju vindkraftverk á 0,75 MW på två fastigheter i Tanums kommun. I samma 
beslut hade också bolaget fått avslag gällande uppförande av ytterligare vindkraftverk på en 
tredje fastighet i kommunen. På denna fanns redan ett vindkraftverk. Länsstyrelsens beslut 
överklagades till miljödomstolen av en privat person, AO. Denne AO yrkade att tillståndet 
skulle upphävas vad gällde de fyra sydligaste vindkraftverken, då hennes fastighet skulle 
utsättas för bullerstörningar. Miljödomstolen fann att lokaliseringen av de fyra aktuella 
kraftverken stred mot 4 § ML och biföll överklagan. Bolaget överklagade domen. 
 
Miljööverdomstolen konstaterade att de bara ägde att pröva de fyra verken som omtalats i 
miljödomstolen. Området som bolaget hade valt låg cirka 4 km. från den omedelbara kusten 
och skärgården. Det konstaterades att området som var aktuellt för etableringen var utpekat 
som riksintresse, med hänsyn till sina natur- och kulturvärden, enligt 3:1 NRL77. Såväl 
länsstyrelsen som Tanums kommun hade pekat ut området som lämpligt för vindkraft. 
Länsstyrelsen hade i ett policydokument 1996 sagt att vindkraftverk endast i undantagsfall 
kunde placeras i havsnära lägen inom den obrutna kusten. I sin vindkraftpolicy 1998 hade 
Tanums kommun pekat ut det nu aktuella området som ett av femton som ansågs vara 
lämpligt för vindkraft. Den planerade lokaliseringen ansågs inte inkräkta nämnvärt på det 
rörliga friluftslivet, och inte heller påtagligt skada områdets natur- eller kulturvärden. Bolaget 
hänvisade i Miljööverdomstolen, vad gällde alternativa lokaliseringar, till de utredningar som 
föregått länsstyrelsens och kommunens dokument. Området var förhållandevis avskilt från 
bebyggelse och låg nära befintliga vägar. Miljööverdomstolen konstaterade att kraftverkens 
störande inverkan på landskapsbilden var begränsad, avgörande blev då graden av buller-
störningar för de närboende. Vid undersökningar fann man att bullret vid AO:s fastighet 
skulle uppgå till ungefär 40 dB samt att länsstyrelsen kunde besluta om nödvändiga 
skyddsåtgärder eller begränsningar av driften i händelse av att ljudnivån skulle överstiga 40 
dB.  

                                                 
77 Naturresurslagen 
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Den slutgiltiga domen i Miljööverdomstolen gav Bohus Energi AB tillstånd att på de aktuella 
fastigheterna uppföra de fyra aktuella vindkraftverken. Domstolen föreskrev även ett antal 
villkor för verksamheten, bland dessa märktes t.ex. förbud mot reklam annan än företagets 
egen, avlägsnande av pelare och annan utrustning då verksamheten upphör, samt att den 
ekvivalenta ljudnivån utomhus vid bostäder inte får överstiga 40 dB. 
 
Ytterligare ett intressant fall i samanhanget är mål M 9540-99 som även detta rör vind-
kraftverk i ett område på västkusten. I det nu föreliggande fallet hade såväl länsstyrelse som 
miljödomstol avslagit ett bolags ansökan om att få driva två vindkraftverk á 600 kW nordost 
om samhället Mollösund, således inte i det direkta havsbandet. Fallet hamnade slutligen i 
Miljööverdomstolen. Mollösund ligger inom det område som utpekas i 3:e kapitlet naturres-
urslagen som skyddsvärt p.g.a. sina natur- och kulturvärden. Domstolen slog fast att den först 
måste pröva ansökan enligt naturresurslagens bestämmelser, om denna prövning inte visade 
att hinder mot verksamheten förelåg enligt 3:e kapitlet naturresurslagen kunde en intresse-
avvägning göras för att bestämma den lämpligaste markanvändningen. Miljööverdomstolen 
konstaterade att området låg inom ett skyddat område, samt att konkurrensen i dessa områden 
var hård mellan bevarande och exploateringsintressen. I propositions texter fann man stöd för 
att vindkraftprojekt särskilt skulle beaktas, även vid redan hårt exploaterade kuststräckor. 
Domstolen konstaterade att en naturlig utgångspunkt för prövningsmyndighetens ställnings-
taganden är de planeringsinstrument som kommuner och länsstyrelser tagit fram. Vidare slog 
man fast att bedömningen av exploateringsföretagets inverkan bör omfatta dess totala 
påverkan på miljön och omgivningen, samt utformningen av anläggningen och dess inverkan 
på landskapsbilden.  
 
Av utredningen i målet framgick att vindkraftverken skulle förändra landskapsbilden men att 
området redan bar tydliga spår av mänsklig aktivitet, vilket inte hindrar ett tillståndsgivande 
till verken. Miljööverdomstolen fann att både bevarande- och energiintresset kunde tillgodo-
ses i området. Domstolen avslog slutligen ansökan, de vände sig mot att företaget inte lämnat 
in någon redovisning om alternativ lokalisering. Bolaget hade inte heller visat att den valda 
platsen var den bästa utifrån att målet skulle kunna uppnås med minsta möjliga intrång och 
olägenhet utan oskälig kostnad.  
 
 
4.2 Synpunkter på praxis   
 
I de rättsfall som vi presenterat ovan framgår det inte alltid klart den direkta kopplingen till 
lokaliseringsregeln. Men trots det anser vi att man ur materialet kan uttolka ett klart samband 
med regeln. Fallen skiljer sig åt och är av olika dignitet något som visar att lokaliserings-
begreppet innehåller mer än bara en geografisk placering, en rad ytterligare parametrar spelar 
alltid roll.  
 
Av de fall som vi valt att återge ovan har inget avgjorts enbart efter miljöbalkens 
bestämmelser. Trots att den nya miljöbalken trätt i kraft, med regler om domstolsprövning. 
Detta beror på en regel som stadgar att ”mål och ärenden som har inletts före Miljöbalkens 
ikraftträdande skall handläggas och bedömas enligt äldre bestämmelser … Miljödomstolarna 
och Miljööverdomstolen skall i överklagande eller överlämnande mål och ärenden som har 
inletts före Miljöbalkens ikraftträdande tillämpa bestämmelserna i Miljöbalken i fråga om 
förfarandet.”78 Detta medför sålunda att vårt resonemang i detta kapitel kommer att kretsa 

                                                 
78 Lag 1998:811 6 § 
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kring äldre lagstiftning, men lagreglerna hänger trots allt samman, något som bl.a. 
miljöbalkskommittén påpekat i sitt betänkande79.  
  
Särskilt intressant i sammanhanget är de två fallen som rör vindkraftverken, målen M 8782-99 
nedan kallat Tanumfallet samt M 9540-99 nedan kallat Mollösundsfallet. Här kolliderar 
samhällets önskan om användning av en ren och förnyelsebar energi med viljan om att skydda 
områden som har viktiga natur- och kulturvärden. Vad de bägge fallen framförallt erbjuder är 
en möjlighet att se hur lokaliseringsärenden i känsliga områden behandlas av miljööver-
domstolen.  
 
I Tanum- och Mollösundsfallet handlade det främst om lokalisering, låt vara att Tanumfallet 
till stor del även rörde buller. Vindkraftverk har ju som bekant den svurna fördelen att de 
producerar energi från en förnyelsebar energikälla. Det finns dock ett stort aber med dessa 
kraftverk, de anses ibland vara förfulande. Omgivningen påverkas av såväl kraftverkens 
storlek som störningar i form av ljud samt att uppförandet i sig naturligtvis påverkar. 
Ytterligare en aspekt är lokaliseringen som sådan. Alla platser är inte optimala med hänsyn till 
vindförhållanden. Många av de områden efter våra kuster som anses lämpliga, med avseende 
på den lägesbundna resursen vind, är utpekade i 4 kapitlet som riksintresse. En frågeställning 
som aktualiseras är naturligtvis hur starkt det ena eller andra intresset skall väga. Frågan är 
inte helt ointressant i Norrbotten med tanke på att skärgårdsområdet nämnts som lämpligt för 
etablering av vindkraftverk och även utpekas i 4:2 1 st. MB och anses sålunda vara av 
riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området. En springande 
punkt i sammanhanget är behovet av alternativa energikällor. I bägge fallen framträder ett 
intressant problem, områden lämpliga för vindkraft omfattas ofta av bevarandeintressen. I 
propositionstexter har problemet diskuterats. Här konstaterades att lokaliseringen av 
vindkraftverk måste förläggas till de kustavsnitt där vindförhållandena är tillräckligt goda, 
sålunda bör bestämmelserna för de högexploaterade kusterna inte utesluta möjligheten till 
etablering av dessa kraftverk.80 Utifrån detta resonemang kan det konstateras att möjligheten 
att tillfredställa behovet av förnyelsebara energikällor väger så tungt att bevarandeintressen 
kan åsidosättas.  
 
Gemensamt för de bägge områdena var att de omfattades, och fortfarande omfattas, av 
riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden. Exploatering kan under dessa förhållande 
ske endast under förutsättning att det inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden.81 
Miljööverdomstolen fann, i bägge fallen, trots att områdena var utpekade som riksintressen så 
var de redan exploaterade och bl.a. därigenom skulle påverkan bli mindre. Det bör dock 
påpekas att förhållandena inte var helt igenom lika, domstolens genomgång ger en bild av att 
Mollösundsområdet var väsentligt hårdare exploaterat, samt att kraftverken i Tanumfallet 
skulle placeras betydligt längre bort från bebyggelse.  Ur detta resonemang anser vi att man 
kan uttolka att om ett område är bebyggt, men skyddat, kan det komma att ytterligare 
exploateras. Detta p.g.a. att den bebyggelse som redan finns på platsen gjort att den mänskliga 
påverkan, som skulle ske vid en ytterligare exploatering, inte skulle ge någon ytterligare 
påverkan på området.  
 

                                                 
79 SOU 2002:50 
80 Prop. 1985/86:3 s. 101 
81 3:1 1 st. NRL och 3:4 1 st. NRL, idag motsvaras detta av 4 :1 1 st. MB och 4:4 1 st. MB 
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När prövningen enligt 4 § miljöskyddslagen aktualiserades i Mollösundsfallet, konstaterade 
domstolen att när en verksamhet med betydande påverkan på landskapsbilden skall lokaliseras 
till ett område som omfattas av starka bevarandeintressen bör särskilt stränga krav ställas på 
sökandes lokaliseringsutredning. Detta är också vad som fäller West Wind Mollösund AB. 
Domstolen finner att det grundläggande synsättet, vad avser markanvändning, som kommer 
till uttryck i paragrafen bör få genomslag vid lokaliseringsprövningen. Miljööverdomstolen 
slår fast att bolaget inte visat att den valda platsen medför att ändamålet med vindkraftverken 
kan vinnas med minsta möjliga intrång och olägenhet utan oskälig kostnad. 
Miljööverdomstolen konstaterar att lokaliseringsutredningen blir särskilt betydande när det 
handlar om ett liknande område. Trots att det i Tanumfallet, i motsats till Mollösundsfallet, 
meddelades tillstånd framförde Miljööverdomstolen ändå synpunkter på ansökan. Det rörde 
bl.a. skälen för de enskilda kraftverkens närmare placering samt att läget för väg- och 
kabeldragningar borde ha redovisats bättre. Här inryms, enligt vår åsikt, beviset på 
lokaliseringsutredningens betydelse. Utan tvekan kan man genom domstolens utslag, och 
kommentarer, tydligt se vikten av att lokaliseringsfrågan är ordentligt utredd. Med detta i 
åtanke ter det sig självklart att en utelämnad lokaliseringsutredning, i alla fall då den omfattar 
ett område av riksintresse, kan likställas med ett avslag. 
 
Fallet med skuggningen, mål M 7172-99 nedan kallat Järnafallet, presenterar en aspekt som är 
relativt vanlig, ett slags indirekt störning som inte har en lika betydande påverkan som t.ex. 
utsläpp av lösningsmedel. I mål M 238-00 nedan kallat Motalafallet, handlade om buller. 
Buller får nog betraktas som ett relativt vanligt problem i lokaliseringssammanhang vad gäller 
såväl nyetablering som befintliga verksamheter. I såväl Järnafallet som Motalafallet handlade 
det, enligt vår åsikt, om de skälighetsavvägningar som kommer till stånd vid avgörande av 
lokaliseringsfrågor. Såväl den som sker vid nyetableringar som de som sker vid bedömningar 
av befintliga verksamheter. 
 
I Järnafallet var det aktuellt för Miljööverdomstolen att ta ställning till en industriverksamhets 
skuggning av privata bostadsfastigheter. Intressant i detta fall är, som ovan sagts, att graden 
av påverkan inte framstår som speciellt betydande i jämförelse med andra fall, men 
förmodligen väl så allvarlig om du är drabbad. I Motalafallet var en skola drabbad av buller 
från en närbelägen väg. Vi anser fallen som motiverade då det i bägge fallen rörde det sig om 
ett redan befintligt objekt som på ett eller annat sätt störde sin omgivning.  
 
Att det störande objektet redan finns på platsen skapar naturligtvis en rad problem. Främst 
handlar det om de ekonomiska och praktiska problem som är förbunden med en flytt. En 
vanlig reaktion är att omedelbart kräva att den störande verksamheten flyttas från platsen. För 
verksamheten innebär det med största sannolikhet ett större ekonomiskt åtagande, vilket kan 
medföra ekonomiska utlägg som inte är i nivå med frågans dignitet. En fråga som onekligen 
väcks i detta sammanhang är vilka åtgärder som är skäliga att genomföra. Genom 
Miljööverdomstolen uttalande i Järnafallet anser vi att frågan får ett svar. Här anfördes att det 
inte är skäligt eller ekonomiskt rimligt att föreskriva villkor som skulle innebära 
begränsningar av befintliga byggnadshöjder. Vidare konstaterades att viss skuggning trots allt 
måste tålas. Den enda inskränkningen man väljer att göra innefattar meddelande av villkor 
som syftar till att hindra skuggning för de närmast liggande bostäderna under den tid på 
dygnet, samt de månader de torde användas mest. Inskränkningen gällde ny och 
ombyggnationer. Vi anser att domstolens uttalande pekar ut en oerhört väsentlig punkt i 
sammanhanget, nämligen att utgångspunkten måste vara vad som är skäligt och ekonomiskt 
försvarbart. 
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Naturligtvis handlar det inte bara om industrier i lokaliseringsärenden, något som illustreras i 
Motalafallet. I situationer då vägar är aktuella uppkommer ett intressant resonemang. Var kan 
gränsen dras när den störande verksamheten, i det här fallet en väg, skall omlokaliseras? I 
dessa situationer blir resultatet i någon mån likt Järnafallet nämligen, att det skall ske en 
bedömning om det är ekonomiskt och skäligt att flytta verksamheten. Enligt vår åsikt framgår 
det i rättsfallet, om ej direkt, att Miljööverdomstolen gjorde en bedömning av situationen. I 
och med det faktum att man aldrig diskuterade möjligheten att vägen skulle få en annan 
sträckning, eller trafiken ledas om. I stället beslutades det om skyddande bullerdämpande 
åtgärder. I dylika situationer kan naturligtvis även andra åtgärder bli aktuella, den mest 
önskvärda vore naturligtvis att trafiken leds om på andra vägar. Något som fungerar alldeles 
utmärkt, om möjligheten går att uppfylla utan att kraven blir oskäliga eller oekonomiska. 
 
Vidare anser vi att det ur fallet kan uttolkas ett ställningstagande för vägen, dess betydelse 
framstår som väldigt viktig. Miljööverdomstolen konstaterar att även andra känsliga miljöer 
såsom skolor och vårdinrättningar skall prioriteras vad gäller bullerdämpande åtgärder, precis 
som bostadsmiljöer. Trots detta dryftas aldrig någon annan lösning än bullerdämpande-
åtgärder. Skolan har trots allt ett utsatt läge vad avser buller. Anledningen till domstolens 
ställningstagande kan man naturligtvis spekulera i. En möjlig förklaring är att det kanske 
saknades alternativ, att leda om kanske inte var möjligt eller att stora summor redan 
investerats i vägen. Vad det verkliga skälet än är konstaterar vi att, trots skolans höga 
skyddsvärde är det svårt att få en befintlig verksamhet att upphöra. 
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Kapitel 5 
– Diskussion – 

 
 
 
 

Miljöbalken innehåller många instrument som i grunden skall skydda miljön, men utan att gå 
till överdrift kan nog sägas att lokaliseringsregeln tillhör en av de viktigare reglerna. Att 
myndigheter redan innan en verksamhet påbörjas utreder i vilken riktning denna förmodligen 
kommer att påverka miljön, är väsentligt. Om myndigheten i denna utredning finner att 
verksamheten inte kommer att påverka miljön i positiv riktning finns det möjlighet att stoppa 
denna för att lokaliseringen inte är lämplig. Att lokaliseringen utgör en mycket ”kraftfull” 
bestämmelse får nog anses som oomtvistat. Enbart det faktum att tillräcklig hänsyn inte är 
tagen eller att en lämplig plats inte är vald räcker för att kullkasta ett helt projekt.  
 
Trots att lokaliseringsregeln existerat ett tag har den ingalunda bestått i sin gamla skepnad. 
Dess betydelse har erkänts via det ständiga förändringsarbete som den har genomgått, och 
egentligen fortfarande genomgår. De förändringar som skett med lokaliseringsregeln anser vi 
påverkat den till det bättre. I miljöskyddslagen hade inte regeln särskilt stort 
uppsamlingsområde, något som ökat väsentligt i miljöbalken. Regeln kommer förhoppnings-
vis, i och med de förslag till ändringar som ligger, få en ytterligare precisering. En precisering 
ytterligare skulle bidra till att vikten av lokaliseringen tydliggöras, så att den kan hålla jämna 
steg med utvecklingen. Skall lokaliseringsregeln då betraktas som föråldrad, i och med att den 
härstammar från vattenlagen? Knappast, lokaliseringen är en av grundstenarna i möjligheten 
att reglera markanvändningen, samt på bästa sätt tillvarata miljöbalkens mål. Vikten av att 
beakta lokaliseringen som en av de viktigaste aspekterna för en verksamhet, ny såväl som 
befintlig, kvarstår nu och mest troligt även i framtiden.  
 
Lokaliseringsbestämmelsen skapar många frågor och ger upphov till diskussion, den lämnar 
knappast någon oberörd. Bland de frågor som märks är bl.a. hur lokaliseringsbestämmelsen 
praktiskt kan fungera? Lokaliseringsregeln skall dels skydda miljön mot ett skadligt brukande 
och dels skall den se till att verksamheter lokaliseras på bästa tänkbara plats. I detta 
sammanhang är vindkraften tacksam att diskutera, av det enkla skälet att lokaliseringen spelar 
en avgörande roll. Lokaliseringen av ett vindkraftverk är ofta mycket svår eftersom 
vindkraftverken kräver vind, och följaktligen måste lokaliseras till platser där de mest 
gynnsamma vindförhållandena råder. Dessa återfinns inte sällan i våra kustområden och då 
allra helst i sådana områden som är utpekade i 4 kapitlet MB som skyddsvärda. Vad som 
uppenbarar sig är ett knivigt ställningstagande, bör miljön bevaras eller alternativa 
energikällor, såsom vindkraft, utnyttjas? Vi anser att man under miljöbalkens mål kan intolka 
ett tyst medgivande för vindkraftens rätt att bryta riksintressen skyddade enligt 4 kapitlet 
eftersom vindkraften väl representerar målet om en långsiktigt hållbar utveckling. Svaret på 
den inledande frågan i stycket är nog att dessa båda intressen ofta går hand i hand, att välja 
den bästa platsen för en verksamhet innebär ofta att man även beaktat den bästa placeringen 
ur perspektivet långsiktigt hållbar utveckling.   
 
I de rättsfall vi har valt att behandla framträdde en del intressanta resonemang bl.a. kring 
hushållningen men även lokaliseringen i stort. Låt vara att bestämmelserna som behandlades 
var från miljöskyddslagen och naturresurslagen, de aktuella reglerna har dock inte ändrats 
nämnvärt. En fråga som aktualiseras i sammanhanget är hur absolut lokaliseringsbestämm-
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elsen är, eller hur ingående den skall beaktas. Vad finns det för möjligheter att undgå kravet 
på lokalisering i 2 kapitlet? I ett av rättsfallen, Mollösundsfallet, hade det aktuella företaget 
inte visat att verksamheten kunde utövas på den valda platsen med minsta möjliga intrång och 
olägenhet samt oskälig kostnad. Miljööverdomstolen konstaterade att annat än avslag inte 
kunde bli aktuellt då lokaliseringsfrågan behandlats så lättvindigt. Detta förfarande visar att 
man utan tvekan tydligt kan se vikten av att lokaliseringsfrågan är ordentligt utredd. Med 
detta fall i åtanke kan vi konstatera att lokaliseringsbestämmelsen är absolut vad gäller kravet 
på att utreda alternativa platser och visa varför den valda platsen är den bästa. Den vikt som 
läggs på lokaliseringsregeln i tillståndsärenden bidrar till, anser vi, att regeln inte blir 
överflödig och föråldrad.    
 
De verksamheter som är aktuella i lokaliseringsärenden är av olika karaktär, somliga är 
mindre allvarliga ur miljösynpunkt andra är betydligt allvarligare. Naturligtvis behandlas 
verksamheterna olika beroende av dess speciallitet. Det aktuella företaget i Järnafallet kan 
tyckas ha kommit väl så lättvindigt undan. Förmodligen har det att göra med betydelsen av de 
frågor som behandlades, återigen tål det nog att påpekas att skuggning skiljer sig från utsläpp 
av lösningsmedel. Samma resonemang går igen vid nyetablering av verksamhet. 
Bedömningen sker efter olika måttstockar beroende på om det är fråga om tidigare orörd miljö 
eller miljö som redan utsatts för mänsklig påverkan. Som tidigare nämnts82 gav domstolen 
uttryck för tanken att om ett område redan är exploaterat blir påverkan inte lika påtaglig av 
ytterligare en etablering. Den tanken får definitivt anses som sund. Det är helt naturligt att den 
visuella påverkan blir mindre om människan redan inverkat på områdets ursprungliga 
karaktär. Något man måste ha i åtanke är dock att miljöpåverkan förblir densamma.  
 
Ytterligare en aspekt som många gånger försvårar lokaliseringsfråga är fenomenet NIMBY83. 
Många talar gott om t.ex. vindkraften, visst skall Sverige satsa på vindkraft istället för 
kärnkraft etc., frågan är då bara var skall vi förlägga vindkraftverken? Svaret på frågan brukar 
oftast, trots den välvilliga inställningen till vindkraft, bli var som helst men inte här.  
 
Vilken är den bästa lokaliseringen? En fråga som är oerhört svår att svara på. Det som ur ett 
perspektiv kan ses som en god lokalisering kan ur ett annat ses som helt förkastligt. 
Miljöbalkens regelverk är uppbyggt på ett sådant sätt att lagstiftaren överlämnat åt 
rättstillämparen att drar upp gränser, lokaliseringsregeln är inget undantag. Domstolen har vid 
olika tillfällen fått ”äran” att dra upp gränser för vad som är att anse som god lokalisering. Det 
är dock inte möjligt att utifrån rättsfallen dra upp en allmän gräns för vad som är att anse som 
god lokalisering. Vad som är att anse som en god lokalisering är beroende bl.a. av typ av 
verksamhet.  
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
82 se avsnitt 4.2 
83 se avsnitt 2.2 
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Bilaga 1 
Förslag till ändringar av lokaliseringsregeln av miljöbalkskommittén:  
 
Val av plats 
 
Under rubriken ”Val av plats” bör bestämmelser av följande innebörd införas om valet av 
bästa plats, tillämpningen av 3 och 4 kap. respektive om planöverensstämmelse. 
 

X§ För all verksamhet och alla åtgärder som tar i anspråk mark- och 
vattenområden annat än helt tillfälligt skall en sådan plats väljas att 
ändamålet kan uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors 
hälsa och miljö i den utsträckning det inte kan anses orimligt. 

 
Bestämmelsen motsvarar innehållet i 2 kap. 4§ andra stycket samt delar av 2 kap. 7§, Formu-
leringen har likheter med vad som tidigare föreskrevs i 4§ Miljöskyddslagen.  
 

Y§ Vid prövning av frågor enligt 7 kap., tillståndsprövning av sådan 
verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9, 11 och 12 kap., regeringens 
tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. och prövning av verksamheter och 
åtgärder som är anmälningspliktiga enligt 9 kap. 6§ och 12 kap. 6§ skall 
bestämmelserna i 3 och 4 kap. tillämpas i de fall som gäller ändrad 
användning av mark- eller vattenområden. 

 
Detta motsvar den första delen av 1 kap. 2§ med språkliga ändringar. Tillämpningen av 3 och 
4 kap. har också utsträckts till att även avse anmälningsärenden enligt 9 kap. 6§ och 12 kap. 
6§. Den bör också gälla den nya kategori anmälningsärenden som föreslås i betänkandets 
kapitel 5, dvs, vattenverksamheter. Det har förtydligats  att hushållningsbestämmelserna 
endast är tillämpliga vid ändrad markanvändning.  
 

Z§ Tillstånd eller dispens samt beslut i frågor om bildande eller ändring av 
naturreservat, kulturreservat eller naturminne, får inte meddelas i strid mot 
detaljplan eller områdesbestämmelser enligt Plan- och bygglagen (1987:10). 
Mindre avvikelser får dock göras om syftet med planen eller bestämmel-
serna inte motverkas. 

 
Bestämmelserna motsvarar 16 kap. 4§ och 7 kap. 8§. 
 
Den nuvarande uppläggningen av 2 kap. innebär att bestämmelserna i huvudsak riktar sig till 
dem som bedriver eller avser att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder – verksamhets-
utövarna.  Genom att överföra kravet på planöverensstämmelser från 7 kap. och 16 kap. till 2 
kap. kan den uppläggningen möjligen sägas brytas. Den är dock inte fullständigt genomförd 
heller i kapitlets nuvarande form; de avslutande bestämmelserna i 9 och 10 §§ väder sig 
snarare till prövningsmyndigheten än till verksamhetsutövaren. Det måste vidare förutsättas 
att den nuvarande hänvisningen till 3 och 4 kap. i 4 § - som vi föreslår skall – ändras – vänder 
sig till prövningsmyndigheten.  
 
I praktiken är det också svårt att särskilja om bestämmelserna riktar sig mot verksamhets-
utövaren eller prövningsmyndigheten. Även om ansvaret för att uppfylla bestämmelserna i 
första hand vilar på verksamhetsutövaren, måste myndigheten i prövningssituationer givetvis 
också tillämpa dessa regler. I valet mellan att hålla samman bestämmelser som entydigt riktar 



 Lokaliseringsregeln  
___________________________________________________________________________ 

 

sig mot samma adressat och att hålla samman bestämmelser som logiskt har ett samband 
genom att de avser samma förhållanden i materiellt hänseende, är det senare att föredra. 


