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Förord 
Denna uppsats skrivs på uppdrag av Ragn-Sells AB. Ett sammarbete har skett för att 

reda ut gällande rätt rörande frågor som varit otydliga och påverkat deras dagliga 

verksamhet. Jag vill tacka min handledare Fred Lundgren vid Ragn-Sells samt min 

handledare Maria Pettersson vid Luleå Tekniska Universitet för hjälp och stöttning med 

material och frågor.  



   

Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen var att undersöka vilken rätt enskilda har gentemot 

verksamhetsutövare när miljöfarliga verksamheter enligt Miljöbalken ska starta och 

senare bedrivas. Jag har tittat på de olika rättskällorna, framför allt förarbeten och 

praxis, för att undersöka vilka beslut den enskilde kan överklaga, när någon är sakägare 

och hur tillsynsmyndigheten måste agera när anmälan och krav om tillsyn kommer in.  

Undersökningen visar att rättsområdet förvisso är otydligt men att det genom åren vuxit 

fram praxis där den enskilde har förhållandevis långtgående rättigheter. Den enskilde 

kan göra anmälan till tillsynsmyndigheten om krav på tillsyn, en anmälan som 

myndigheten måste fatta ett formellt beslut på. Slutsatsen är att de enskilde har 

möjlighet att försöka påverka, mycket till följd av Århuskonventionen. 
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Förkortningar 
 

FL   Förvaltningslagen 

MB  Miljöbalken 

MKB   Miljökonsekvensbeskrivning 

MMD   Mark- och miljödomstolen 

MÖD   Miljööverdomstolen 

PBL   Plan och bygglagen 
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1 Inledning 
Miljön har på senare år blivit ett hett ämne med ett allt mer omfattande regelverk. Trots att 

regelverket blivit mer omfattande har detta inte nödvändigtvis inneburit att det alltid är tydligt 

vad som gäller på alla områden. Reglerna ska tillgodose både allmänhetens och 

verksamhetsutövarens behov. Det kan vara en svår balans vilket kan skapa både problem och 

missnöje för såväl allmänheten som verksamhetsutövaren.  

Ragn-Sells AB driver anläggningar över hela Sverige men finns också i andra länder både i 

och utanför Norden som Norge, Danmark och Polen. Sedan 1966 har de jobbat med 

avfallshantering, miljö- och återvinning. De driver bland annat deponier för farligt avfall, 

allmänna avfallstationer för kartong, papper, glas och dylikt samt anläggningar där avfall från 

framför allt industrier och byggen behandlas. Det kan exempelvis vara slaggprodukter eller 

aska. De erbjuder också tjänster så som rening av förorenat vatten.  

Många av Ragn-Sells anläggningar drivs med tillstånd enligt miljöbalken och de flesta klassas 

som miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken 9 kap. Ragn-Sells arbete inriktar sig mot mer 

miljövänliga sätt att arbeta och kretslopp är deras absoluta ledord. De jobbar för att i 

möjligaste mån omhänderta, återvinna och återanvända material och avfall. En av deras 

största kretsloppsanläggningar för avfall tar emot ca 700 000 ton avfall per år och företaget 

har ca 1 700 anställda i Sverige.
1
 

En av deras anläggningar är en deponi för farligt avfall utanför Robertsfors i Västerbottens 

län. En enskild individ som äger en fastighet i närheten av deponin har ett flertal gånger 

överklagat Länsstyrelsens beslut både vad gäller att ge tillstånd till verksamheten och att inte 

utöva tillsyn. Trots att ärende prövats i domstol fortsätter den enskilde att själv anmäla till 

Länsstyrelsen att myndigheten måste utöva tillsyn eller ompröva tillstånd.  

Vad gäller då egentligen? Vilka beslut kan överklagas av enskild och hur många gånger kan 

samma person lämna in egna anmälningar till Länsstyrelsen? Trots att rättssäkerheten är 

viktigt för alla parter kan det innebära en stor förlust både ekonomiskt och tidsmässigt när 

någon överklagar. Förlusterna blir än mer kännbara när anmälningar inte upphör trots att 

tillsynsmyndigheten klargjort att alla regler följs och att givna tillstånd är korrekt meddelade. 

Viss del av denna problematik finns behandlad i Miljöbalken eller dess förarbeten, medan 

andra lösningar utvecklats genom praxis. Det är dock relativt oklart vad som gäller på 

området. 

I föreliggande uppsats kommer dessa frågeställningar att utredas, för att ge klarhet i vilka 

rättigheter såväl enskilda individer som verksamhetsutövare har i en situation där en 

miljöfarlig verksamhet bedrivs med giltigt tillstånd.  

Syfte och frågeställningar har tagits fram i samråd med Ragn-Sells. 

1.2 Syfte och avgränsning 
Syftet med uppsatsen är ett utreda vilka beslut rörande miljöfarlig verksamhet som enskilda 

individer kan överklaga från det att en miljökonsekvensbeskrivning presenteras till dess att 

verksamheten har erhållit tillstånd enligt Miljöbalken 9 kap. Syftet är vidare att granska i 

vilken omfattning enskilda kan kräva tillsynsmyndighetens uppmärksamhet genom att kräva 

att tillsyn utövas eller att tillstånd omprövas eller återkallas, samt vad tillsynsmyndigheten har 

för skyldighet att agera när dessa anmälningar inkommer. 

Då syftet är att undersöka i vilken omfattning enskilda individer kan överklaga ska det också 

utredas när någon kan betraktas som sakägare. 

                                                           
1
 www.ragnsells.se  

http://www.ragnsells.se/
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Arbetet berör endast verksamheter som definieras som miljöfarliga i enlighet med 

Miljöbalken 9 kap. 

1.3 Metod 
Den metod som använts är traditionell juridisk metod. De olika rättskällorna har studerats, det 

vill säga lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. Då lagtexten i många fall varit otydlig har 

främst förarbeten och praxis använts. Doktrin har använts för översiktlig och kompletterande 

information. Doktrin har även använts i syfte att hitta ytterligare källor. 

Internetkällor har använts i viss utsträckning. Dessa kan dock anses vara pålitliga och seriösa 

då de framför allt kommer från myndigheter som är kopplade till de miljöfarliga 

verksamheterna. Det som också ska tas i beaktning är att viss information kommit direkt 

genom anställd på Länsstyrelsen. Det går att vara kritisk mot denna information då den inte 

finns publicerad för allmänheten utan istället kopplas direkt till Länsstyrelsen egna rutiner. 

Vad gäller rättsfall som undersökts har i huvudsak domar från högsta instans använts, men  i 

de fall de ansetts nödvändigt har domar från längre instans använts där det funnits relevant 

information och resonemang.  
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2 Miljökonsekvensbeskrivningar 

2.1 Allmänt om Miljökonsekvensbeskrivningar 
 

MB 6:1 1 st 
En miljökonsekvensbeskrivning skall ingå i en ansökan om tillstånd att anlägga, driva eller 

ändra verksamheter enligt 9, 11 eller 12 kap. eller enligt föreskrifter som har meddelats med 

stöd av bestämmelser i dessa kapitel. En sådan beskrivning skall finnas även vid 

tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. samt i en ansökan om tillstånd enligt 7 kap. 28 a §. 

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) skall göras när miljöfarliga verksamheter enligt 9, 11 

och 12 kap i MB ska startas eller ändras.  Det kan krävas en MKB även i andra sammanhäng 

än de nyss nämnda men det gäller i huvudsak vid dessa verksamheter.
2
 En MKB kan även 

göras vid planer och program, men i denna uppsats behandlas endast MKB vid miljöfarliga 

verksamheter. 

MB 6:3 1 st 
Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning för en verksamhet eller åtgärd är att identifiera och 

beskriva de direkta och indirekta effekter som den planerade verksamheten eller åtgärden kan 

medföra dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, 

dels på hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels på annan 

hushållning med material, råvaror och energi. Vidare är syftet att möjliggöra en samlad 

bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön. 

 

Som det går att se ovan är syftet med en MKB att utreda och visa vilken påverkan 

verksamheten kommer att. Både de direkta och indirekta effekterna ska redovisas och dessa 

kan delas upp i tre delar och översiktligt sammanfattas som:
3
  

 Påverkan på människor, djur, växter och mark m.m. 

 Hushållning med mark och vatten 

 Hushållning med råvaror och energi 

En MKB ska sedan fungera som en del av ett beslutsunderlag när verksamheten söker 

tillstånd enligt MB. Ett företag kan beviljas tillstånd att driva verksamhet trots omfattande 

negativa konsekvenser enligt en MKB. Det viktiga är att den belyser dessa negativa effekter.
4
 

Utredningen ska vara så omfattande som möjligt för att en riktig bedömning skall kunna 

göras. Då syftet med en MKB är att identifiera påverkan på miljön är det viktigt att detta är 

den centrala fråga från processens början till dess att tillstånd meddelats.
 5
 En MKB som 

uppfyller lagkraven skall vara rätt omfattande, nedan följer exempel på delar som ska ingå: 

 Verksamhetens omfattning och storlek 

 Möjliga lokaliseringsalternativ 

 Omgivningsbeskrivning 

 Planförhållanden (dvs detaljplan eller dylikt) 

 Koppling till miljömål 

                                                           
2
 MB (1998:808) 6:1 

3
 MB (1998:808) 6:3 

4
 Michanek, G., Den svenska miljörätten s.188 

5
 Proposition 1997/98:45 s.272 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM#K9
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM#K11
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM#K12
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM#K17
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM#K7P28_a
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 Utsläpp
6
 

Det kan också vara bra att tidigt klargöra att en godkänd MKB är en förutsättning för att en 

verksamhet senare skall kunna meddelas tillstånd. Som nedan anges finns dock möjlighet att 

komplettera handlingarna i det fall Miljödomstolen inte anser att uppfyller miljöbalkens (MB) 

krav: 

MB 22:2 2 st 

Har ansökningshandlingarna inte getts in i tillräckligt antal exemplar eller finner mark- och 

miljödomstolen att ansökan är ofullständig skall domstolen förelägga sökanden att avhjälpa 

bristen inom viss tid. Följer sökanden inte ett föreläggande, får domstolen besluta att bristen 

skall avhjälpas på sökandens bekostnad eller, om bristen är så väsentlig att ansökan inte kan 

ligga till grund för prövning av målet, avvisa ansökan. 

2.2 Samråd 
 

MB 6:4 1p: 
Den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska samråda  

1. med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda, 

om verksamheten eller åtgärden kräver tillstånd eller beslut om tillåtlighet enligt denna balk 

eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken 

En viktig del av MKB-förfarandet är samrådet. Här skall den som söker tillstånd kalla till 

samråd med Länsstyrelsen, tillsynsmyndighet samt enskilda som anses vara särskilt berörda. 

Det är viktigt att god tid kalla de berörda parterna till samråd. De enskilda som anses vara 

särskilt berörda blir ofta senare sakägare. Skälet till samråd i ett tidigt stadie av processen är 

att det skall finnas en möjlighet för de berörda parterna att påverka den MKB som skall 

göras.
7
 

Den del av samrådsprocessen som av lagtexten kan verka något otydlig är formuleringen 

särskilt berörd. I förarbetet preciseras detta något genom att de närboende som kan antas bli 

påverkade av verksamheten ska anses vara särskilt berörda.
8
 Någon egentligen gräns för hur 

nära särskilt berörda ska bo eller någon mer precis formulering för när någon ska anses vara 

berörd av verksamheten finns inte. Mycket beror på det individuella ärendet där bedömningen 

görs angående vilken påverkan den specifika verksamheten tros ha samt hur stort område 

verksamheten antas påverka.
9
  

I propositionen gick åsikterna isär rörande frågan vem som skulle anses vara särskilt berörd. 

Fakultetsnämnden ansåg bland annat att samrådet skulle vara öppet för alla och därmed inte 

göra skillnad på berörda och de enskilda som antas bli särskilt berörd.
10

 Regeringen 

begränsade dock samrådet till de särskilt berörda. 

Reglerna om samrådet har en central funktion och Miljööverdomstolen (MÖD) har nekat 

tillstånd till verksamhet med hänvisning till ett bristande samråd. Ett företag sökte tillstånd för 

grus- och bergtäkt som MÖD senare avvisade.  Anledning till beslutet var att företaget inte 

tagit kontakt med alla de som möjligen kunde bli särskilt berörda, samt att den kontakt som 

förvisso skett inte hade dokumenterats och därmed varken kunde styrkas eller bekräftas. 

                                                           
6
 Länsstyrelsen, Att söka tillstånd för miljöfarlig verksamhet, s.15-16 

7
 Michanek, G., Den svenska miljörätten s.198 

8
 Proposition 1997/98:45 s.283 

9
 Proposition 1997/98:45 s.285 

10
 Proposition 1997/98:45 s.284 
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MÖD ansåg det inte i efterhand möjligt att kontakta de som antas bli särskilt berörda och 

därigenom uppfylla kravet på tidigt samråd.
11

 

2.3 Allmänhetens möjlighet att påverka 
Allmänheten har när en MKB är färdig möjlighet att ta del av materialet och sedan yttra sina 

åsikter. Allmänheten skall kunna ta del av både färdig MKB men även övrigt material. Detta 

innefattar också den färdiga ansökan då allmänheten ska ha möjlighet att yttra sig över alla de 

olika dokumenten. Enligt lag skall det kungöras när en MKB har upprättats, detta för att en 

bredare allmänhet skall nås. 

MB 6:8 1 st: 
När en miljökonsekvensbeskrivning upprättats i ett mål eller ärende om miljöfarlig 

verksamhet eller vattenverksamhet, skall detta kungöras tillsammans med kungörelsen om 

ansökan enligt 19 kap. 4 § och 22 kap. 3 §. Om en miljökonsekvensbeskrivning har upprättats 

i något annat mål eller ärende som rör en verksamhet eller åtgärd som kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan, skall detta kungöras. Har en ansökan gjorts skall kungörelsen ske 

tillsammans med kungörelsen av ansökan. Därefter skall ansökan och 

miljökonsekvensbeskrivningen hållas tillgängliga för allmänheten, som skall beredas tillfälle 

att yttra sig över dessa innan målet eller ärendet prövas. 

När tillståndsbeslut sedan skall fattas skall alla handlingar beaktas. Det innebär att även 

allmänhetens yttranden skall beaktas, med detta sagt innebär det dock inte att allmänhetens 

yttranden måste följas eller att extra hänsyn måste tas till dessa yttranden. Det poängteras 

också av Regeringen att tillsynsmyndigheten har ansvar för att se till att ärendet verkligen blir 

ordentligt utrett.
12

 Det är reglerna i MB 6 kap som ska vara uppfyllda för att MKB skall bli 

godkänd. 

2.4 Överklagan av MKB 
 

MB 6:9 2 st: 

Den myndighet som skall pröva en ansökan i ett mål eller ett ärende där det krävs en 

miljökonsekvensbeskrivning för en verksamhet eller åtgärd skall genom ett särskilt beslut 

eller i samband med avgörandet av målet eller ärendet ta ställning till om 

miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i detta kapitel. Ett sådant ställningstagande 

får inte överklagas särskilt utan endast i samband med att avgörandet i målet eller ärendet 

överklagas. 

Som det framgår av paragrafen ovan kan beslutet att godkänna en MKB inte överklagas. I 

propositionen till MB lades förslag där bland annat Naturvårdsverket innan 

tillståndsprocessen avslutats skulle ha möjlighet att överklaga en färdig MKB. Regeringen 

menade dock att detta förfarande skulle bli allt för tidskrävande och att det i övrigt inte var 

motiverat med en sådan regel. Regeringen markerade tydligt detta i lagtexten genom att 

poängtera att en MKB endast kan överklagas senare i ärendet. Det finns inte heller något krav 

från EU-rätten varken vad gäller myndighet eller enskilds rätt att överklaga endast en MKB 

innan tillstånd meddelats.
 13

 

Vad gäller ”avgörandet i målet eller ärendet” hänvisar detta exempelvis till tillstånd som 

meddelas för verksamheten. Om någon anser en MKB vara bristfällig eller inte är lagenlig går 

                                                           
11

 MÖD 2003:88 
12

 Proposition 1997/98:45  s.294 
13

 Proposition 1997/98:45 s. 296 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM#K19P4
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM#K22P3
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det i samband med tillståndsgivandet överklaga detta. Den krets som får överklaga är dock 

förhållandevis snäv eftersom MB:s generella regler för överklagande gäller.
14

Det är då 

myndigheter som Naturvårdsveket m.fl., miljöorganisationer som uppfyller lagkraven samt 

enskilda sakägare som får överklaga. Mer om rätten att överklaga kommer senare. 

3 Århuskonventionen 
Då mycket av det följande bygger på den enskildes rätt att överklaga är det nödvändigt med 

en presentation av Åhuskonventionen. Århuskonventionen är en FN-konvention med syfte att 

försäkra allmänhetens tillgång till rättslig prövning och rätt till information av miljömål.
15

 

Genom tidigare konventioner har människor erkänts rätten till hälsosam miljö, och detta är ett 

medel för att nå målet. Det konstateras också att hanteringen av miljöfrågor förbättras när 

allmänheten ges möjlighet att deltaga i ett ärende.
16

 Konventionen finns för att stärka 

medborgarnas demokratiska rättigheter samtidigt som de ska få insyn så val som tillgång till 

information rörande miljön och de beslut som är tagna. Viktigt är även enskildas möjlighet att 

påverka besluten genom att till exempel överklagan eller lämna synpunkter i målet.
17

 

Konventionen ratificerades av Sverige år 2005. Vissa förändringar i lagen var nödvändigt för 

att säkerställa efterlevandet av konventionen. Paragrafer i MB omarbetades och för att därmed 

göra den enskildes rätt att anmäla missförhållanden mer tydlig.
18

 Århuskonventionen är det 

namn som generellt används, men det formella namnet är Konvention om tillgång till 

information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i 

miljöfrågor. 

Det är i huvudsak artikel 9 i konventionen som är viktig för detta ämne då denna berör rätten 

till prövning. Där anges att den som har tillräckligt intresse eller får en rättighet kränkt ska ha 

rätt att få beslutet, handlingen eller annat prövad av domstol. Vidare ska den berörda 

allmänheten ha tillgång till rättsligt prövning.  

I vilka fall någon anses ha tillräckligt intresse och vad en rättighet är samt när den kränks skall 

avgöras i enlighet med nationell rätt. Allmänheten skall dessutom få tillgång till nödvändig 

information och hänvisning till rätten till överprövning.
19

  

4 Löpande verksamheter 
 

MB 21:1: 

Om en dom eller ett beslut som har meddelats i ett ansökningsmål enligt 21 kap. 1 a § första 

stycket denna balk eller 7 kap. 1 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om 

vattenverksamhet avser tillstånd till en verksamhet enligt balken och domen eller beslutet har 

vunnit laga kraft, gäller tillståndet mot alla, såvitt avser frågor som har prövats i domen eller 

beslutet. 

Innebörden av ovan citerade paragraf är att tillstånd gäller mot alla när Miljödomstolen 

godkänt en miljöfarlig verksamhet enligt MB 9 kap. Detta gäller även de som inte var 

                                                           
14

 MB (1998:808) 16 kap 
15

 SÖ 2008:28 
16

 Proposition 2004/05:65 s.30 
17

 http://www.naturvardsverket.se/Start/EU-och-Internationellt/Internationella-

miljokonventioner/Arhuskonventionen/  
18

 Prop 2004/05:65 s.2 
19

 Konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig 

prövning i miljöfrågor, Artikel 9 samt 2003/4/EG Artikel 6 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM#K21P1_aS1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM#K21P1_aS1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980812.htm#K7P1
http://www.naturvardsverket.se/Start/EU-och-Internationellt/Internationella-miljokonventioner/Arhuskonventionen/
http://www.naturvardsverket.se/Start/EU-och-Internationellt/Internationella-miljokonventioner/Arhuskonventionen/


12 
 

deltagande i målet. Därför kan enskild inte hävda att denne inte blir bunden av beslutet med 

hänvisning till att denne inte deltagit eller kallats till målet.
20

  Om exempelvis en MKB är 

överklagad men verksamheten tids nog ändock blir godkänd gäller detta beslut när det vunnit 

laga kraft. Detta innebär också att det är svårt för miljömyndigheter sen i efterhand skräpa 

tillstånd när de vunnit laga kraft. Det finns vissa möjligheter att ingripa genom andra lagar så 

som till exempel PBL. Detta är dock inget som kommer utvecklas vidare i denna uppsats. 

Det är också endast de frågor som blivit behandlade under tillståndsprövningen som blir 

bindande.
21

  Om ingen tidsgräns angivits kan villkoren omprövas efter 10 år. 
22

Tillstånd kan 

återkallas under vissa förutsättningar, exempelvis om: 

 Den som sökt tillståndet vilselett eller lämnat oriktiga uppgifter 

 Tillstånd inte följs och avvikelsen inte är av ringa betydelse 

 Om det till följd av verksamheten uppkommit olägenhet som är av väsentlig betydelse 

och inte förutsågs innan verksamheten fick tillstånd 

 Om nytt tillstånd ersätter ett gammalt tillstånd
23

 

Det finns utöver detta andra undantag som kan tillämpas för att återkalla tillstånd men dessa 

är de mest aktuella för detta ämne. Med det nu sagda går det konstatera att skyddet för en 

verksamhet är starkt när tillstånden godkänts. Trots detta finns ändå möjlighet för både 

enskild och genom myndighet påkalla uppmärksamhet vid det finns risk för att en löpande 

verksamhet inte följer givna tillstånd eller vid annat missnöje rörande verksamheten. 

4.1 Överklaga löpande verksamhet 
Det bör tidigt i detta avsnitt poängteras att det i Svensk rätt krävs att ett överklagbart beslut är 

taget för att det ska vara möjligt att överklaga, oavsett om det gäller enligt MB eller FL. 

Likaså är det oväsentligt om det gäller löpande eller förändrad verksamhet, det krävs ändå ett 

formellt överklagbart beslut för att det senare ska gå att överklaga. Dessa beslut kan 

överklagas av myndighet som Naturvårdsverket, miljöorganisationer eller enskilda sakägare. I 

det fall den som överklagar är oberörd av verksamheten kommer överklagandet att avslås av 

den instans där överklagan behandlas. Det bör också poängteras att den som överklagar 

nödvändigtvis inte behöver vara sakägare, myndigheter kan överklaga utan roll som 

sakägare.
24

 Det bör även hållas i åtanke att rätten till överklagan inte är likställd med rollen 

som sakägare. I vissa fall kan det vara så att en enskild förvisso har rätt att överklaga beslutet, 

men att denne senare inte anses vara sakägare.  

4.1.1 Myndigheters rätt att överklaga 
 

MB 22:6 

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet, Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap och länsstyrelsen ska, när det behövs, föra talan i målet för att 

tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen. 

   En kommun får föra talan för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen 

inom kommunen. 

                                                           
20

 Naturvårdsverket, Operativ tillsyn s.92 
21

 Naturvårdsverket, Operativ tillsyn s.92 
22

 Michanek, G., Den svenska miljörätten, s.258 
23

 MB (1998:808) 24:3 
24

 Proposition 1997/98:45 s.483 
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Naturvårdsverket, kammarkaliet och Länsstyrelsen m.fl. har rätt att överklaga domar och 

beslut i miljömål.  Dessa ska när det är nödvändigt och/eller påkallat föra talan för det 

allmänna och miljöintressen. Då enskilda inte kan överklaga i de fall de inte är sakägare har 

myndigheter både en rätt och samtidigt en skyldighet att representera allmänheten om ett 

starkt intresse finns. Tidigare har viss kritik riktats mot bland annat Naturvårdsverket att de 

inte är nog aktivt för talan för det allmännas räkning. 

4.1.2 Miljöorganisationers rätt att överklaga 
 

MB 16:13: 

Överklagbara domar och beslut om tillstånd, godkännande eller dispens enligt denna balk, 

om upphävande av skydd av områden enligt 7 kap. eller om tillsyn enligt 10 kap. eller i 

sådana frågor enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken, får överklagas av en 

ideell förening eller en annan juridisk person som  

1. har till huvudsakligt ändamål att tillvarata naturskydds- eller miljöskyddsintressen, 

2. inte är vinstdrivande, 

3. har bedrivit verksamhet i Sverige under minst tre år, och 

4. har minst 100 medlemmar eller på annat sätt visar att verksamheten har allmänhetens stöd. 

Ideella organisationer har rätt att överklaga domar och beslut. För att begränsa den krets som 

skal ha överklaganderätt finns viss kriterier som måste vara uppfyllda för att denna rätt skall 

aktualiseras. Om några begränsningar inte funnits finns risken att antalet överklagningar 

skulle nå en orimlig nivå och det skulle också därmed kunna uttunna den skillnad som finns 

mellan enskilda individers samt organisationers talerätt. 

De rekvisit som skall vara uppfyllda är bland annat att organisationerna skall ha till syfte att 

tillvarata natur- och miljöintressen, de ska ha varit verksamma i minst tre år och de ska ha 

minst 100 medlemmar.
25

 I propositionen till MB råder delade meningar huruvida 

miljöorganisationer ska ha talerätt. Under remissyttrandet till MB ansåg vissa att 

miljöorganisationer skulle kunna komma att utnyttja talerätten och därmed göra vissa 

processer mer tidkrävande än nödvändigt. Regeringen höll inte med i detta.
26

 När MB trädde i 

kraft var kravet för miljöorganisationernas rätt att överklaga minst 2000 medlemar. Det visade 

sig dock att ytterst få överklagningar gjordes och ytterst få fall prövades i domstol.
27

 Antalet 

miljöorganisationer som faktiskt kunde överklaga var dessutom begränsat, därför sänktes 

gränsen efter MB:s ikraftträdande till 100 medlemmar.
28

 

En förening överklagade ett beslut där företag genom tillstånd medgivits för utökning av 

produktionen. I stadgarna angav föreningen i en punkt att de hade till syfte att tillvarata natur- 

och miljöintressen. I övrigt hade föreningen syften skilda från miljöområdet och MÖD 

menade att anledningen till miljöorganisationer talerätt är på grund av ett starkt intresse för 

natur och miljö samt att de därigenom ofta besitter stor kunskap i ämnet. Överklagandet 

avslogs med hänvisning till att det inte skall gå att som liten del i syftet ange natur- och 

miljöintressen, det ska tydligt framgå att tillvaratagandet av natur- och miljöintressen är det 

huvudsakliga syftet med organisationen. 
29

 

                                                           
25

 MB (1998:808) 16:13 
26

 Proposition 1997/98:45 s.488 
27

 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/med-anledning-av-prop-

200506_GT02MJ58/?text=true  
28

 MB (1998:808) 16:13 
29

 MÖD 2006:22 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM#K7
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM#K10
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/med-anledning-av-prop-200506_GT02MJ58/?text=true
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/med-anledning-av-prop-200506_GT02MJ58/?text=true
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4.1.3 Enskilda sakägares rätt att överklaga 
 

MB 16:12: 

Överklagbara domar eller beslut får överklagas av  

1. den som domen eller beslutet angår, om avgörandet har gått honom eller henne emot, 

2. en lokal arbetstagarorganisation som organiserar arbetstagare i den verksamhet som avses 

med beslutet, såvitt avser domar och beslut i frågor om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, 

3. en central arbetstagarorganisation enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i 

arbetslivet, motsvarande organisation på arbetsgivarsidan samt en sammanslutning av 

konsumenter, såvitt avser beslut som en länsstyrelse eller en central förvaltningsmyndighet 

har meddelat med stöd av bemyndigande enligt 14 kap., förutsatt att beslutet inte avser ett 

särskilt fall, och 

4. den myndighet, kommunala nämnd eller annan som enligt vad som är särskilt föreskrivet i 

balken, i föreskrifter meddelade med stöd av balken eller i lagen (2010:897) om 

gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland har rätt att överklaga. 

Den punkt som är intressant för ämnet i denna uppsats är punkt 1, det är också denna punkt 

som anger när enskilda individer får överklaga enligt MB. Sakägarbegrepet är ett 

förhållandevis komplicerat område inom miljörätten. Det sägs i förarbetet att ett enhetligt 

sakägarbegrepp skall gälla för MB, men de formuleringar som finns är inte precisa varken i 

lagtext eller i förarbete.
30

 Det finns riktlinjer och vissa kriterier när någon skall anses vara 

sakägare, men en bedömning görs i princip alltid från fall till fall efter specifika 

omständigheter som rådet i det aktuella fallet. I den tidigare miljöskyddslagen tillämpades 

formuleringen ”den som kan tillfogas skada eller utsättas för annan olägenhet genom den 

miljöfarliga verksamheten”.
31

 Tanken har varit att detta även skall gälla i mål enligt 

nuvarande MB. I propositionen till MB anges att sakägare är den som saken angår samt att 

bedömningen av begreppet skall vara generös.
32

 Detta kan utvecklas ytterligare genom 

tillägget att saken skall påverka den enskildes rättställning, vilket innebär att intresset ska vara 

erkänt av rättsordningen, exempelvis den hänvisning till särskilt berörda som finns vid en 

MKB-process i MB 6 kap.
33

  I propositionen till MB finns önskemål där kretsen för 

överklagan skulle göras vidare (bredare) och att enskilda skulle ha möjlighet att överklaga 

med hänvisning till ett allmänintresse.
34

 Regeringen ansåg att det förvisso bör finnas 

möjlighet för den enskilde till överklagan med hänvisning till ett allmänintresse, men att den 

som överklagar faktiskt måste vara berörd. Det är däremot inte möjligt att överklaga med 

hänvisning till allemansrätten.
35

 

Som tidigare nämnts är den som anses vara särskilt berörd i en MKB-process ofta också 

sakägare. I övrigt när det inte finns någon sådan koppling finns det ingen tydlig avgränsning 

för vem som skall anses vara sakägare. Regeringen menar i propositionen det vara omöjligt att 

formulera ett bestämt sakägarbegrepp direkt i lagtexten.
36

 

                                                           
30

 Proposition 1997/98:45 s.482 
31

 Proposition 1997/98:45 s.484 
32

 Proposition 2004/05:65 s.82 
33

 Proposition 1997/98:45 s.283 
34

 Proposition 1997/98:45 s.483 
35

 Proposition 1997/98:45 s 486 
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4.1.4 Praxis i mål med enskilda sakägare 
Det finns omfattande praxis som rör huruvida någon ska anses vara sakägare och i det 

följande ska några rättsfall redovisas för att exemplifiera viktiga delar som domstolen pekat 

på i avgörander huruvida någon anses vara sakägare eller inte.  

4.1.4.1 Sakägare 

HovR M4696-11: 

Ragn-Sells AB driver en deponi för farligt avfall där ett läckage skedde från en lakvattendam. 

Lakvatten är det regnvatten som samlas upp när det passerat genom det deponerade avfallet.
37

 

En enskild med fastighet cirka 800 meter från deponin överklagade Länsstyrelsen beslut att ge 

företaget tillstånd återta dammarna i bruk. Länsstyrelsen utförde kontroller efter läckaget och 

företaget hade i samråd med Länsstyrelsen tagit fram åtgärder för hur eventuella skador skulle 

mildras och förebyggas. När Ragn-Sells vidtagit nödvändiga åtgärder meddelade 

Länsstyrelsen tillstånd för att återuppta användandet av lakvattendammarna. Den enskilde var 

folkbokförd i annan del av landet med ägde fastighet vid deponin. 

 

Enligt MÖD ansågs den enskilde vara sakägare då en bäck som passerade deponin efter cirka 

2,5 km passerade den enskildes mark och företaget inte ansågs ha bevisat att det inte förelåg 

någon risk för förorening till följd av läckaget. 

MÖD 2005:48 

Tillstånd meddelades för en motorsportbana. Närboende överklagade med hänvisning till att 

ljudet skulle vara påtagligt då banan låg på en bergstopp och därmed lätt skulle spridas till 

omgivningen, samt att ljudet i allmänhet skulle försämra livskvaliteten. Fastigheterna var 

belägna cirka 800-1000 meter från den planerade banan, det fanns dock en tillfartsväg till 

motorbanan som i vissa fall låg ca 20 meter från de berördas fastigheter. 

 

MÖD ansåg de närboende vara sakägare då avståndet var sådant att ljudet skulle bli påtagligt, 

samt att fastigheterna låg nära en tillfartsväg och risken för olägenhet inte var enbart teoretisk. 

Domstolen hänvisade också till propositionen där Regeringen angav att det skulle göras en 

generös bedömning i frågan vem som anses vara sakägare. I målet fanns också fler enskilda 

individer som överklagade, men de bodde på ett längre avstånd från motorbanan och ansågs 

därför inte vara sakägare. 

MÖD 2007:53 
En enskild ägde obebyggd mark cirka 1 km från den plats där tillstånd meddelats för 

verksamhet att förvara, krossa och behandla träavfall. Den enskilde yrkade att tillståndet 

skulle återkallas. Trots att marken var obebyggd vid den aktuella tidpunkten fanns en 

stadsplan vilken medgav byggnadsrätt på fastigheten. 

 

MÖD ansåg den enskilde vara sakägare med hänvisning till den stadsplan där byggnadslov 

medgavs. 

4.1.4.2 Icke sakägare 

MÖD 2006:66 
En vindkraftspark skulle byggas och en enskild med fastighetsgräns cirka 1 km från 

byggplatsen och bostadshus cirka 2 km från platsen överklagade med hänvisning till att 

                                                           
37

 http://www.avfallsverige.se/avfallshantering/deponering/lakvatten/  
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utsikten skulle förfulas av byggandet. Hon bedrev också turistverksamhet i området det var 

därför beroende av en fin landskapsbild. Turismen förväntades drabbas negativt av det 

planerade bygget då riksintressen skulle riskeras. Den enskilde anförde också att omgivningen 

i övrigt var orörd och att vindkraftverk därför skulle bli väl synliga.  

 

MÖD ansåg ej att den enskilde var sakägare då fastigheten låg på sådant avstånd att hon 

förvisso skulle se vindkraftverken men att de inte hade sådan påverkan att hon i övrigt skulle 

anses berörd. Det faktum att hon bedrev verksamhet var inte något som MÖD närmare 

berörde i sin bedömning. 

MÖD 2004:79 

En redan pågående verksamhet fick tillstånd att utöka produktionen av ämnet formalin. 

Utsläpp gjordes från verksamheten till närliggande vatten och den enskilde som överklagade 

tillståndet angav att hennes dricksvattenbrunn låg i närheten av den å där verksamhetens 

vatten släpptes. Den enskildes fastighet var belägen cirka 1 mil nedströms från verksamheten. 

En utredning hade gjort i vilken omfattning risk för föroreningen förelåg och det gick där inte 

att identifiera någon påtaglig risk för förorening. I sina skäl hänvisade kvinnan till 

hänsynsreglerna i MB 2 kap. Specifikt angav hon MB 2:8 där de som orsakar skada eller 

olägenhet skall avhjälpa denna. Den oro hon som närboende kände ansåg hon vara en 

olägenhet som behövde avhjälpas och det faktum att företaget beviljats tillstånd att utöka 

produktionen avhjälpte inte det aktuella problemet. 

 

MÖD redogjorde för vilken påverkan det aktuella ämnet hade samt risken för eventuellt 

läckage. Domstolen konstaterade att risken för påverkan vara liten både med hänsyn till 

mängden ämne som släpptes ut samt avståndet från verksamheten till den enskilde. Det var 

heller inte visat att det förelåg någon direkt eller påtaglig risk för skada och överklagandet 

avslogs därför. 

MMD M-1630-11 
En hall för reservkraftsgeneratorer skulle byggas i närheten av ett Natura2000 område och en 

enskild, bosatt cirka 1,7 km från byggplatsen överklagande byggnationen. I överklagandet 

hänvisade den enskilde till ett allmänintresse för miljön och andra närboende samt intresset 

för det närliggande Natura2000-området. 

 

MMD avslog överklagandet då den enskilde ej ansågs vara sakägare enbart med hänvisning 

till allmänintresset. Det fanns annan bebyggelse mellan bostaden och den tilltänkta 

byggplatsen, samtidigt som verksamheten inte skulle påverka närboende i den omfattningen 

som krävdes för att vara sakägare. 

4.1.4.3 Sammanfattning praxis 

Genom att sammanfatta rättsfallen ovan går det urskilja vissa riktlinjer för sakägarbegrepet. 

Riktlinjer som i vissa fall går koppla samman med uttalanden i förarbeten. Bland annat är det 

tydligt att miljöskyddslagens sakägarbegrepp används då risken för skada inte enbart skall 

vara teoretisk. Vidare går det konstatera att avståndet från verksamheten inte har en direkt 

avgörande betydelse, omständigheterna i övrigt tycks har större betydelse. Det handlar 

framför allt om i vilken utsträckning den som överklagas påverkas av exempelvis buller, 

utsläpp till luft och vatten och dylikt. Enbart den faktor att någon äger fastighet i närheten av 

verksamheten torde inte gå att använda som skäl. 
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Det faktum att en fastighet inte är bebyggd tycks inte heller utgöra direkt hinder för 

överklagan. Likaså verkar det inte ha någon betydelse att den som överklagar är folkbokförd 

på annan adress än på den fastigheten som berörs av verksamheten.  

Det enhetliga sakägarbegrepp som omtalas i propositionen går inte att utläsa i de rättsfall som 

finns på området. Vad det enhetliga sakägarbegrepet innebär är inte heller vidare specificerat i 

propositionen, vilket också kan ha gjort det svårt för både underinstanserna men också MÖD 

att faktiskt skapa någon tydlig riktlinje.
38

 Många av domarna har också förhållandevis korta 

motiveringar till varför någon anses eller inte anses vara sakägare. 

5 Enskilds rätt att initiera tillsyn och omprövning av tillstånd 
 

MB 26:1 2st 

Tillsynsmyndigheten skall för detta ändamål på eget initiativ eller efter anmälan i nödvändig 

utsträckning kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra 

beslut som har meddelats med stöd av balken samt vidta de åtgärder som behövs för att 

åstadkomma rättelse. I fråga om miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet som omfattas 

av tillstånd skall tillsynsmyndigheten även fortlöpande bedöma om villkoren är tillräckliga. 

Paragrafen har omarbetats för att överensstämma med kraven i Århuskonventionen. Det är 

paragrafens första mening och framför allt orden ”efter anmälan” som skall fånga upp de 

enskilda individer som genom eget initiativ inkommit med anmälan om exempelvis tillsyn. I 

det fall en enskild individ anser en specifik verksamhet inte följa givna tillstånd eller det av 

någon anledning vara påkallat att tillsynsmyndigheten utövar tillsyn går detta att anmäla. Den 

inkomna begäran skall behandlas som ett ärende och därmed skall också ett formellt beslut 

fattas i ärendet.
39

 Detta oavsett om beslutet innebär att åtgärd vidtas eller inte. Detta sker 

enligt regler i FL där alla ärenden där enskild är part skall handläggas så snabbt och smidigt 

som möjligt.
40

 Det framkommer också av FL att sökanden sedan skall informeras om beslutet. 
41

 Tillsynsyndigheter har till uppgift att kontrollera efterlevnaden av miljöbalken.
42

 Detta 

innebär inte att tillsynmyndigheten måste vidta den åtgärd som anmälaren kräver, kravet är 

endast att den inkomna anmälan skall behandlas. 

När en begäran om tillsyn inkommer till tillsynsmyndigheten görs en bedömning av 

relevansen. Det vill säga vem som givit in begäran, är klagomålen och/eller begäran på sådan 

nivå att de är sakliga och riktiga, om det är prioriterat att utöva tillsyn och hur verksamheten i 

övrigt förhåller sig till miljömål och dylikt. Med det sist nämna avses att det i de flesta fall 

inte går att absolut undvika exempelvis utsläpp eller buller, när verksamheten håller detta på 

en rimlig nivå kan inte tillsyn alltid vara motiverat om någon anser att utsläpp eller buller 

skall upphöra helt.
43

 

Det skall dock poängtera att det enbart går att inkomma med samma ärende en gång. Det vill 

säga om begäran inkommer och tillsynsmyndigheten väljer att inte utöva tillsyn kan inte 
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 Michanek, G., Den svenska miljörätten s 368 
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samma person en andra gång inkomma med samma begäran för att åter igen få samma fråga 

prövad.
44

 

Förslaget att låta enskilda inkomma med anmälan som sedan skall behandlas som ett ärende 

mötte visst motstånd. Det argument som i huvudsak anfördes var den arbetsbelastning som 

skulle öka då antalet anmälningar som förväntades inkomma skulle öka. Värt att poängtera 

kan också vara att flera remissinstanser ansåg att föreslaget inte i levde upp till 

Århuskonventionens krav och att reglerna för enskildas rätt att anmäla därför behövde stärkas 

ytterligare. De berörda besluten är så kallade ”nollbeslut”, vilka innebär ett beslut av 

myndighet att inte ingripa eller vidta någon åtgärd.
45

 

5.1 Rätt att överklaga beslut att inte utöva tillsyn 
Då tillsynsmyndigheten måste behandla begäran om utövning av tillsyn skapas också ett 

överklagbart beslut när det kommer ett avgörande huruvida tillsyn ska utövas eller inte. Som 

tidigare nämnts är en förutsättning för överklagan att det finns ett överklagbart beslut. En 

myndighets passivitet går inte att överklaga, det är endast myndighetens beslut att inte vidta 

åtgärd som går att överklaga.
46

 I det fall exempelvis Länsstyrelsen anser tillsynen vara 

tillfredställande och frekvent eller att det finns andra ärenden av högre prioritet kommer 

begäran att nekas. Om den som ingivit begäran är missnöjd kan denne överklaga beslutet om 

detta sker inom angiven överklagandetid.
47

  

I ett rättsfall från MÖD gav domstolen ett par rätt att överklaga beslut från tillsynsmyndighet 

att inte ingripa efter att anmälan med begäran om detta inkommit. Parets fastighet låg nära ett 

uppfört vidkraftverk och de krävde att bullmätningar skulle utföra. Tillsynsmyndigheten 

ansåg inte detta nödvändigt och lämnade begäran utan åtgärd. Paret överklagade beslut att inte 

vidta begärd åtgärd och domstolen hänvisade till förvaltningsrättslig praxis där enskilda har 

rätt att överklaga beslut som går denne emot.
48

 

5.2 Rätt att överklaga beslut att inte ompröva tillstånd 
Om tillstånd skall omprövas kan ansökan om detta göras av Naturvårdsverket, 

Kammarkollegiet och Länsstyrelsen. 

MB 24:7 1 st 
Ansökan om prövning som avses i 3–6 §§ får göras hos mark- och miljödomstol av 

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet och länsstyrelsen. Om 

frågan ska prövas av någon annan myndighet än domstol eller av kommun, får den tas upp 

utan någon särskild framställning. Frågor om omprövning enligt 5 § andra och tredje 

styckena får tas upp utan särskild ansökan. 

Detta innebär att en enskild inte själv hos domstol kan kräva att tillstånd omprövas eller 

återkallas. Regeringen anförde i propositionen att det skulle vara för långtgående rättigheter 

för enskilda individer. Beslutat att inte ge enskilda individer denna rätt motiveradas också 

med att de redan kan påkalla tillsynsmyndighetens uppmärksamhet om de anser några 

missförhållanden råda.
49

 Det betonas att Naturvårdsverket ska ha en betydande roll i ärenden 

beträffande omprövning av tillstånd. Speciellt i de ärenden där det fanns ett starkt 

                                                           
44

 Johansson, Emma., Handläggare Länsstyrelsen 
45

 Proposition 2004/05:65 s.119 
46

 Proposition 2004/05:65 s.121 
47

 FL (1986:223) 22§  
48

 MÖD 2004:31 
49

 Proposition 1997/98:45 s 468 
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allmänintresse och det är viktigt för framtida praxis.
50

  

 

Det beslut som är mest aktuellt för denna uppsatts är vilka rättigheter den enskilde har när 

tillsynsmyndigheten väljer att inte ompröva tillstånden. Om en enskild inkommer med 

begäran till tillsynsmyndighet  att ompröva eller återkalla tillstånd blir även detta ett ärende 

där det skall fattas ett formellt beslut. Beslutar tillsynsmyndigheten att inte återkalla tillstånd 

är även detta ett överklagbart beslut enligt samma grunder som överklaganden när 

tillsynsmyndigheten väljer att inte utöva tillsyn.
51

 

Även här har Ragn-Sells deponi, som tidigare nämnts, fått överklaganden mot sig då 

Länsstyrelsen valde att inte ompröva de tillstånd som givits efter att enskild begärt detta. 

MÖD konstaterar att detta område inte direkt är reglerat i lag, men att det finns viss praxis på 

området. Det görs en hänvisning till allmänna förvaltningsrättsliga principer där den enskilde 

ska ha möjlighet att överklaga ett beslut om detta går denne emot. Därför har också enskilda 

givits rätt att överklaga denna typ av beslut.
52

 Dessa regler gällde även innan tillkomsten av 

MB. I praxis aktuell vid övergången till MB konstateras att dessa principer tillämpades 

tidigare enligt Miljöskyddslagen.
53

 Mycket av den praxis som var gällande på miljöområdet 

innan MB är också tillämplig efter dess tillkomst. Åtminstone vad gäller sakägarbegrepet och 

rätten att överklaga beslut. 

  

                                                           
50
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51
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52
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53
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6 Diskussion 

Inledningsvis kan jag förstå den problematik som finns för företag när saken en gång är 

prövad men enskilda ändock fortsätter att överklaga eller anmäla med krav på tillsyn. Som 

tidigare nämnts är det en fin balans mellan den rättighet någon som enskild individ ska ha vad 

gäller prövning när man anser något vara fel, samtidigt ska det finnas rätt för en verksamhet 

att ostört bedriva verksamheten så länge givna tillstånd följs. 

6.1 MKB-förfarandet 
Under framtagandet av en MKB anser jag det egentligen inte finnas några tydliga eller 

problematiska brister, det finns klara regler för hur processen ska gå till. Ska viss kritik riktas 

mot någon del kan vara under avgörandet vem som anses vara särskilt berörd. Domstolen 

verkar dock göra en hård bedömning i de fall någon som anses vara särskilt berörd inte kallats 

till samråd eller i övrigt delgivits nödvändig information. Förslaget i propositionen om att 

bland annat Naturvårdsverket borde ges möjlighet att överklaga endast MKB:n i sig låter 

intressant. Risken finns förvisso att arbetsbelastningen skulle öka, men genom att påkalla ett 

sådant intresse att Naturvårdsverket överklagar kanske också kan ge viss indikation på att 

något anses vara oriktigt i ärendet. Det är svårt att göra någon riktigt bedömning av vad det 

skulle innebära när det inte är prövat tidigare.  

Jag kan dock tycka att en liten svaghet i tillståndsprocessen är det allmänas rätt att påverka. 

Om någon inte anses vara särskilt berörd kan det vara svårt att komma till tals eller påverka 

om tillstånd ges. Då den som är särskilt berörd i många fall är den som senare anses vara 

sakägare är rätten att överklaga förhållandevis snäv. När tillstånd ges ska alla delar i 

processen beaktas, detta även de yttranden som allmänheten gjort. Det finns dock inget krav 

på att domstolen ska ta hänsyn till allmänhetens yttranden. Skulle hänsyn tas skulle det 

förmodligen bli svårt att meddela de flesta verksamheter tillstånd. Men det innebär också att 

den rätt någon som enskild individ har gentemot företaget är liten. Som framkommit i 

uppsatsen finns det ju dock möjlighet för den enskilde individen att ändå påkalla 

myndighetens uppmärksamhet. 

6.2 Sakägarbegreppet 
Vad gäller sakägarbegrepet enligt MB anser jag det genom praxis ha utvecklats ganska 

tydligt, men däremot mindre enhetligt. Det är en något diffus formulering både i lagtext och i 

förarbete, samtidigt som förarbetet också anger att det inte går att formulera ett bindande 

sakägarbegrepp för hela balken. Då balken omfattar ett flertal olika verksamheter och många 

situationer är mycket individuella instämmer jag i argumentet att det måste lämnas viss 

möjlighet att göra bedömningar i det enskilda fallet. Speciellt då påverkan kan ske på olika 

sätt beroende på natur, miljö och andra omständigheter. Som Gabriel Michanek nämner i sin 

bok Den svenska miljörätten har domstolen inte anammat förslaget om ett enhetligt 

sakägarbegrepp. Men alla de omständigheter som kan påverka idag anser jag det vara 

omöjligt att forma ett enhetligt sakägarbegrepp. Detta borde också varit klart under 

tillkomsten av MB, men tanken var förmodligen att reglerna skulle bli enklare och mindre 

utredningar skulle krävas om det fanns ett mer enhetligt begrepp. 

 

Då rätten finns för enskilda individer att inkomma med anmälan kan jag tycka att det är 

befogat att det finns ett sakägarbegrepp som begränsar den krets som har rätt att överklaga. 

Jag har egentligen ingen åsikt hur snävt eller brett begreppet ska vara, det kan dock inte anses 

vara rimligt att den som bor ett flertal mil från den planerade verksamheten ska ha möjlighet 

att stoppa den om ingen direkt påverkan sker. Om det finns ett sådant intresse att enskilda 
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bebodda långt ifrån den planerade verksamheten anser att den inte borde ges tillstånd finns det 

kanske ett sådant intresse att det kan vara påkallat att myndigheter för talan för det allmänna.  

Jag tycker också att det går att se vissa likheter i bedömningen i MÖD där domstolen tar 

hårdare på påverkan så som buller, utsläpp och dylikt. Jämfört med de fall där påverkan i 

princip består av att omgivningen förfulas. Då syftar jag framför allt på byggandet av 

vindkraftverk, där en krock kan ske mellan sakägarintresset och MB:s mål om hållbar 

utveckling. 

I övrigt tycker jag också att det går att se att domstolen verkligen gör en avvägning mellan om 

risken för skada är faktiskt eller enbart teoretisk. Jag tycker att det är en viktig bedömning då 

det i många fall kan vara så att den enskilde individen upplever risken för skada som stor, 

trots att kunskapen om verksamheten inte är så omfattande. Som i rättsfallet MÖD 2004:79 

där den enskilde upplevde det som att skada skett med hänvisning till den katastrofala skada 

ett läckage skulle innebära. De flesta verksamheten idag kan medföra stor skada om någon del 

i verksamheten läcker eller går sönder. Skulle detta vara ett skäl till överklagan skulle 

förmodligen alla verksamheter kunna överklagas av alla. Det är därför högst rimligt att 

domstolen lägger stor vikt på denna del av bedömningen. 

6.3 Enskilds rätt att initiera tillsyn och omprövning av tillstånd 
Den enskildes rätt att initiera egen prövning hos tillsynsmyndigheten är det område där det 

kanske är mest nödvändigt att utveckla mer tydliga regler på. I förarbetet och praxis anges det 

förvisso tydligt att den enskilde har rätt att initiera prövning hos tillsynsmyndigheten. Och det 

är ett otroligt viktigt instrument för att skydda den enskilde mot en hel verksamhet. Dock 

anser jag informationen i övrigt på området vara bristfällig. Det har varit svårt att hitta doktrin 

på området samtidigt som det till synes verkar vara en välbehandlad fråga i praxis. 

Argumentet från vissa av remissinstanserna att enskildas möjlighet att inkomma  med 

anmälan skulle bli tidskrävande kan stämma, men samtidigt torde det vara de verkligt berörda 

som lämnar in en anmälan. Det finns dock undantagsfall som exempelvis rörande Ragn-Sells 

AB:s deponi där den enskilde konstant lämnar in anmälan. Det är en svår balansgång mellan 

när det ska vara rättssäkert samtidigt som den enskilde någon gång borde nått ett så kallat tak, 

när rätten till överprövning är förverkad.  

Intressant är också det faktum att domstolen inte verkar ta vidare hänsyn till om den som 

överklagar är folkbokförd eller har bostad på den aktuella marken. Självklart skulle det bli ett 

väldigt omfattande arbete med mer precisa regler, men domstolen berör aldrig frågan i någon 

dom. 

Länsstyrelsen anger att rätten att pröva ett ärende upphör när frågan är behandlad, det vill 

säga om frågan en gång är utredd kommer den inte att utredas igen. Detta är förmodligen ett 

nödvändigt system för att hålla arbetsbelastningen på en rimlig nivå. Speciellt då 

tillsynsmyndigheten ska besitta nödvändig kunskap för när tillsyn eller omprövning av 

tillstånd är påkallat. Det faktum att myndighetens beslut att inte ingripa är överklagbart skulle 

innebära att samma fråga i princip skulle kunna cirkulera för all framtid om den som anmäler 

är ihärdig och ständigt inkommer med en ny begäran. Detta skulle också få till följd att andra 

med ärenden hos tillsynsmyndigheten skulle påverkas negativt då arbetsbelastningen blir 

högre för ärenden som egentligen redan är prövade och avgjorda.  

Som på många andra områden finns också risken att konstata överklaganden leder till skärpta 

regler. Mig veterligen finns det idag inga sådana planer inom miljörätten och 

Århuskonventionen försäkrar samtidigt rätten för enskilda till prövning på miljöområdet. Det 

är också enligt mig positivt att många remissinstanser hade en positiv inställning till den 

enskildes rätt att inkomma med egen anmälan. Som tidigare nämnts är det viktigt att den 
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enskilde har rätt att ingripa mot en hel verksamhet, speciellt då kravet på sakägare, som 

förvisso tillämpas generöst, i övrigt begränsar kretsen vid överklaganden. 
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