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Sammanfattning

En förutsättning för god miljö är att transportsystemet anpassas efter de krav som finns 
för en god och hälsosam livsmiljö samt att natur- och kulturmiljön skyddas mot skador. 
Transportsektorns största problem är utsläppen av koldioxid. En järnväg som är effektiv 
och konkurrenskraftig möjliggör en förflyttning av andra transporter till 
järnvägssystemet. Innebörden av detta är att koldioxidutsläppen från transportsektorn 
sammantaget minskar ur både nationellt och globalt perspektiv. Ett minskat utsläpp från 
transportsektorn bör värderas mot markanspråket, barriäreffekter, resursanvändning, 
fragmentering samt buller- och vibrationsstörningar. Via miljöhänsyn, forskning och 
utveckling kan Banverket ändå påverka och försöka minimera dessa konsekvenser. 
Syftet med denna uppsats är att utreda de rättsliga förutsättningarna för järnvägsprojekt 
inom områden av betydelse för rennäringen. För att göra detta beskrivs rennäringen och 
dess funktion, samt hur järnväg påverkar denna verksamhet. Utifrån påverkan och den 
svenska miljölagstiftningen avslutas uppsatsen med en analys, hur järnvägsprojekt kan 
komma tillstånd inom områden av betydelse för rennäringen. Uppsatsen behandlar 
endast de delar av den svenska miljölagstiftningen som är av intresse för 
undersökningen.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund 

I slutet av 1700-talet uppmärksammades problematiken med transporten av kol från 
gruvorna till båtarna. Båtarnas uppgift var att transportera den dyrbara lasten till 
kunden. Från gruvorna hanterades lasten med häst och vagn. Problemet med det 
transportsättet var logistiken. Att få fram hästar och hållbara vagnar. Detta bekymmer 
angav dröjsmål och besvärligheter för ägarna av gruvindustrin. Den 27 juni 1798 togs 
den första ”vagnvägen” i bruk vid Höganäs kolgruva av engelskmannen Thomas 
Stawford (1766- 1831). 1801- 1802 anlades i Falu gruva en bana med tillhörande vagn. 
Avsikten med banan var att underlätta utforslingen av sten och malm från gruvan. Innan 
banan togs i bruk användes skottkärra för samma uppgift. Vagnen gav två män 
möjlighet att förflytta om den lasten inte var för stor. Vagnen var tillverkad av fyra 
tackjärnshjul vilket medförde en bättre hållbarhet och besväret med förstörda vagnar 
minskade. Banor för hästdrift anlades i efterhand för att kunna transportera ut mer 
fyndigheter från gruvorna. Alltefter tiden fortlöpte och tekniken förbättrades i England 
övergick hästtransporten till lokdrift 1856. Från den tiden har tekniken förfinats till 
dagens moderna järnväg.1

Statens arbete, gällande den rådande miljön tar utgång i idén om ” det gröna 
folkhemmet”. Med detta avses byggande, ny teknik och en effektiv energi- och 
miljöpolitik som skall förändra Sverige i enlighet med hållbar utveckling, tillväxt, nya 
jobb och välfärd. Statens generella mål för den svenska miljöpolitiken bygger på 
föreställningen av att överlämna samhället till nästa generation där de största 
miljöproblemen har blivit lösta.2 Vilket som är det största miljöproblemet kan ingen 
undgå med tanke på den aktuella mediebevakning har kretsat kring den globala 
uppvärmningen som orsakats av utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser.  Dagens 
miljöarbete utgår ifrån sig i begreppet ”hållbar utveckling3”. Miljöarbetet och statens 
generella mål, gällande miljöpolitik tar sikte på hur man använder naturens resurser på 
ett ansvarsfullt sätt inom ramen för miljölagstiftningen. Detta gestaltas bland annat 
genom ett beslut makthavarna i februari 2004 träffade4 där den svenska regeringen 
upprättade en överenskommelse om järnväg- och väginvestering i landet. Över tiden 
2004-2015 skall 373,3 miljarder kronor satsas på väg- och järnväg. Utifrån denna 
överenskommelse fastställde regeringen Banverkets framtidsplan för järnväg. Beslutet 
innefattar utgångspunkten för statens arbete med miljön det vill säga ” det gröna 
folkhemmet”. Innebörden av att anslå banverket medel för att utveckla järnvägen ur ett 
miljöpolitisktperspektiv torde vara självklar: nämligen för att uppnå det högt uppställda 
målet, att överlämna samhället till nästa generation med de största miljöproblemen 
lösta. Frågor huruvida investeringen är inom ramen för den befintliga 
miljölagstiftningen berörs inte i beslutet och således kommer denna uppsats beröra delar 
av den frågeställningen. 

                                               

1”SJ 125 år”. Karlsson L-O och Alrenius C-A. (1981)
2http://www.regeringen.se/sb/d/126/a/136/action/search/type/simple?query=j%E4rnv%E4g+och+milj%F
6 2008-04-23
3 Prop. 1997/98:45 s. 156
4 Prop. 2001/02:20

http://www.regeringen.se/sb/d/126/a/136/action/search/type/simple?query=j%E4rnv%E4g+och+milj%F
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1.2 Syfte

På uppdrag av Banverket kommer föreliggande uppsats att behandla de rättsliga 
förutsättningarna för järnvägsprojekt inom områden av betydelse för rennäringen. 
Arbetets huvudsakliga frågeställning är hur miljölagstiftningen, i första hand i form av 
hushållningsbestämmelserna i 3 kap miljöbalken (MB), förhåller sig till intresset att 
bygga järnväg i områden där rennäring bedrivs. På begäran av Banverket kommer även 
en redogörelse för 3 kap MB upptagas. 

1.3 Metod

För att fastställa de rättsliga förutsättningarna för att ett järnvägsprojekt ska få komma 
till stånd där rennäring utövas, undersöks väsentliga delar av den miljörättsliga 
författningen. Arbetet är deskriptivt i så måtto att utredningen enbart redogör för
gällande rätt på området. Rättskällor består av författningstext, lagförarbeten och 
doktrin. För beskrivning av järnväg och rennäring används information tillhandahållen 
av Banverket.

1.4 Avgränsning

I denna uppsats behandlas enbart hushållningsbestämmelserna i 3 kap MB. Endast 
järnvägsprojekt som omfattas av Lag (1995:1649) om byggande av järnväg (LBJ)
berörs.  Att bara vissa delar av lagstiftningen redovisas innebär att väsentliga delar 
lämnas därhän. Uppsatsen kan således inte ses som en redogörelse för hur 
hänsynsreglerna eller lagen om byggande av järnväg företer sig, utan endast som en 
redovisning över vilka förutsättningar som krävs för att ett järnvägsprojekt skall få 
komma tillstånd i områden där rennäringen skyddas av hushållningsbestämmelserna. 
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2 Järnväg

2.1 Allmänt om järnväg

En förutsättning för god miljö är att transportsystemet anpassas efter de krav som finns 
för en god och hälsosam livsmiljö samt att natur- och kulturmiljön skyddas mot skador. 
En god hushållning med vatten, energi, mark och andra naturresurser ska främjas. 
Transportsektorns största problem är utsläppen av koldioxid. En järnväg som är effektiv 
och konkurrenskraftig möjliggör en förflyttning av andra transporter till 
järnvägssystemet. Detta medför att koldioxidutsläppen från transportsektorn 
sammantaget minskar ur både nationellt samt globalt perspektiv.

Ett minskat utsläpp från transportsektorn bör värderas mot markanspråket, 
barriäreffekter, resursanvändning, fragmentering samt buller- och vibrationsstörningar. 
Via miljöhänsyn, forskning och utveckling kan Banverket ändå påverka och försöka 
minimera dessa konsekvenser.

2.2 Miljöaspekter från järnväg

Järnvägens huvudsakliga påverkan på miljön är att verksamheten tar i anspråk stora 
markområden. Innebörden av detta blir således att flertalet miljöaspekter aktualiseras 
beroende på områdets beskaffenhet. För ett sammantaget register på vilken påverkan 
som kommer i fråga, se bifogad bilaga.5

Inom ramen av uppsatsen berörs härefter aspekter förknippade med rennäringen. Ser 
man till nyss nämnda verksamhet och hur den påverkas av en järnväg kan följande 
aspekter ses som betydande:

- Barriär: Hindrar renarna att välja naturliga flyttleder.
- Betet: Områden där renarna betar förstörs.
- Trafikdöd: När järnvägen är i drift riskeras renarna att bli påkörda.
- Följdeffekter: Flocken kan skingras och så vidare.

2.3 Skadelindrande åtgärder

Vid stora järnvägsprojekt utförs vanligtvis en konsekvensanalys, i syfte att se vilka 
effekter verksamheten medför, positiva och negativa. För vägledning om vad som skall 
upptas i en konsekvensbeskrivning med hänsyn till rennäring, finns inga riktlinjer att 
följa, med undantag av allmänna bestämmelser i 6 kap 7 § MB. Vid projektet 
”Norrbotniabanan”, användes material från andra utredningar för att söka hjälp i frågan. 
Utifrån detta projekt utformades en mall vilken presenteras nedan. Detta avsnitt berör 
sista punkten i modellen.

                                               

5 Bilaga 1. ”Miljöaspekt registret, BV”.
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Figur 1. Visar modellen som användes för konsekvensanalysen i ”Norrbotniaprojektet”. 

Inledningsvis berör de tekniska lösningarna enbart betydande aspekter för rennäringen. I 
början presenteras tre förslag på huruvida ”Barriärproblematiken” med hjälp av 
tekniska åtgärder kan förebyggas. 

1. Ekodukt. En form av övergång av järnvägen vilken maskeras i den naturliga 
omgivningen. Tanken med ekodukten är att renar, i synnerhet, skall använda 
dessa. Men även allmänheten och djurlivet i övrigt har fördel av tekniken. 

Figur 2. Visar en ”ekodukt”

2. Vägbro. Funktionen är att likställa med Ekodukten. 

Figur 3. Visar en vägbro från E6:an vid Uddevalla. Foto Mattias Olsson

3. Landskapsbro. Passage under järnvägen. Samma syfte som övriga tekniska 
åtgärder. Man leder renar och andra djur genom exempel ett stängsel till ett 
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område där man kan passera under järnvägen. Även allmänheten och övrigt 
djurliv har användning för passagen.

  
Figur 4. Visar en landskapsbro vid Söderhamn. Foto Thomas Fahlander

Vad gäller de övriga aspekterna kan nämnas att stängsel medför att ”trafikdöd” av ren 
minskas. Stängslet håller även obehöriga och andra djur borta från banvallen. Vad gäller 
”betet” finns ekonomiska kompensationsåtgärder, alternativt att man kompenserar 
förlusten med att tillförskaffa samebyn betesmöjligheter på annat håll. Man kan även 
odla fram likvärdiga egenskaper på annat område där samebyn bedriver renskötsel.6

        
Figur 5. Visar stängsel vid Polakvägen. Foto Enetjärn natur AB.

2.4 Lag (1995:1649) om byggande av järnväg

I slutet av 1980- talet togs ett viktigt trafikpolitiskt beslut gällande förbättringen av 
miljön. Beslutet handlade om en ökad investering på järnvägen som ett miljövänligt 
kollektivt transportmedel. Beslutfattandet pågick under sista delen av 80-talet och 
början av 90-talet. Med detta som bakgrund uppdagades behovet av en ny lagstiftning 
på området, i syfte att underlätta genomförande av de ovannämnda besluten. Behovet 
uppmärksammades dock redan i mitten av 1970- talet, och tog då sikte på 
anspråkstagande av mark. Här ansågs den då gällande lagstiftningen om expropriation 
vara till nackdel för anspråkstagandet. Nackdelarna tog sikte på effektiviteten vilket inte 
tillgodosåg behoven.7

Med tiden insåg man att även andra behov än åtkomsten av mark fanns att ta ställning 
till. Den fysiska samhällsplaneringen hade under tiden eskalerat tillsammans med 
miljölagstiftningen. Behovet av återkoppling till detta medförde att nödvändigheterna 
av en ny lagstiftning ansågs vara stort. Syftet med lagstiftningen ansågs vara att ta fram 

                                               

6Bilaga 2. Miljökonsekvensbeskrivning ”Kiruna, ny järnväg”. Bilaga 3.Konsekvensanalys för rennäringen 
längs Norrbotniabanan, Umeå-Luleå.
7 Prop. 1995/96:2 s. 17.
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effektiv och smidig bestämmelser, för att uppnå det trafikpolitiska beslutet gällande 
förbättringen av miljön.8

LBJ togs i bruk i februari 1996 och innefattade fem kapitel med tillhörande förordning 
(1995:1652) om byggande av järnväg. 

- Första kapitlet innefattar allmänna bestämmelser.
- Andra kapitlet upptar arbetsplan m.m.
- Tredje kapitlet berör tillfälligt ianspråktagande av mark, m.m.
- Fjärde kapitlet handlar om ersättning m.m.
- Femte och sista kapitlet berör överklagande m.m.

Det är under de allmänna bestämmelserna återkopplingen till den fysiska 
samhällsplaneringen och miljölagstiftningen återfinns. I första kapitlets tredje paragraf 
framgår vilka miljörättsliga bestämmelser som skall tillämpas vid planläggning av 
järnväg och prövning av ärenden om byggande av järnväg.9

2.4.1 Återkoppling till MB

Som underlag för byggande av järnväg krävs en järnvägsplan, vilket inkluderar flertalet 
bestämmelser. När planen är fastställd genom det förfaringsätt som återfinns i 
regelverket om samråd, utställning och fastställande av järnvägsplanen anses planen 
jämställas med tillstånd enligt MB.10 Förutsättningen för att tillståndet, här benämnt 
planen, skall beviljas är att man tillämpat de allmänna hänsynsreglerna, 
hushållningsbestämmelserna samt bestämmelserna om miljökvalitetsnormerna. Det är 
Banverket som fastställer planen, om inte länsstyrelsen har några invändningar, vilket 
medför att regeringen prövar ärendet. Föreligger det särskilda skäl har Banverket 
möjlighet att överlämna till avgörande hos regeringen.11 För att göra ett förtydligande 
återfinns fler återkopplingar till MB bestämmelser i andra kapitel av lagen, men på 
grund av avgränsningsskäl lämnas det därhän.

                                               

8 A. a. s. 19-22.
9 Lag om byggandet av järnväg. LBJ. (1995:1649)  3 §.
10 Prop. 1995/96:2 sida 33-39
11 Prop. 1995/96:2 s. 37
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3 Rennäringens förutsättningar

3.1 Vad är rennäring?

Rennäringen är en arealkrävande, omfattande form av markutnyttjande som följer en 
bestämd årstidsrytm. Näringen bedrivs av renskötare inom renskötselområdet från 
Dalarna till Norrbotten. Renskötselområdet omfattar 1/3 av Sveriges yta. Det finns 51 
samebyar i Sverige från Karesuando i norr till Idre i söder.

Figur 6. Visar hur rennäringen bedrivs. Miljökonsekvensbeskrivning ”Kiruna, ny järnväg”.

3.2 Definitioner för rennäring 

Rennäringen skiljer sig avsevärt i förhållande till annan djurhållning. För att förstå den 
komplexa verksamheten krävs en förståelse för hur näringen bedrivs. I detta avsnitt 
förklaras den väsentliga strukturen, med tillhörande viktiga begrepp. För att förtydliga 
finns fler aspekter än vad avsnittet upptar, som är att anses som viktigt för rennäringen. 
Se mer utförlig studie i bifogad bilaga.12

                                               

12 Bilaga 2. ”Norrbotniabanan”.
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3.2.1 Årscykel

Renskötseln bedrivs mellan vinterbetesland, som ofta ligger i skogslandet, via vår- och 
höstland till sommarlanden som ofta ligger på kalfjället. Man driver djuren mellan de 
olika områdena. Renarna har en genetiskt medfödd drift att flytta mellan vinter- till 
sommarområden i samband med årstiderna.

3.2.2 Lappmarks- och odlingsgränsen, åretruntmarker

Väster om odlingsgränsen, där samernas och rennäringens rättigheter är som starkast, 
finns fjällsamebyarnas åretruntmarker, samt i vissa fall, delar av skogssamebyarnas 
åretruntmarker. Mellan lappmarksgränsen och odlingsgränsen finns till övervägande del 
skogssamebyarnas åretruntmarker. Fjällsamebyarna får använda betesområdet öster om 
odlingsgränsen och lappmarksgränsen. Inom samebyarnas åretruntmarker får den som 
äger eller brukar mark där renskötsel bedrivs, vid användningen av marken, inte företa 
ingrepp som medför omfattande besvär för renskötseln.13

3.2.3 Årstidsland, Kärnområde

Under årets gång använder renarna olika delar av området för bete, kalvning och flytt. 
De delar som används under olika årstider kallas årstidsland. Med kärnområden menas 
de betydelsefullaste områdena där renarna hålls stationärt för bete och reproduktion. Till 
dessa platser hör också självfallna samlingsområden, dit renarna söker sig själva. För de 
flesta samebyarna består de viktigaste betesområdena i huvudsak av lavmarker. Inom 
kärnområdena ligger renskötselanläggningar.

3.2.4 Flyttled, Kalvningsland

Färdleder i området som används för flyttning mellan olika årstidsområdena. Flyttleder 
kan bestå av vältänkta platser som passar för renen, till exempel sammanhängande 
myrar, dalgångar och så vidare. Vissa leder används regelbundet och andra mer sällan.

Gällande kalvningsland är det områden som hondjuren återkommer till för att föda. För 
fjällrenen är det lågfjällen i småkuperad och skyddad terräng, ofta sydsluttningar eller i 
den glesa fjällbjörkskogen. För skogsrenen utgör kalvningslanden platser med stor 
tillgång på myrar, lavhedar och bäckdrag. 

                                               

13 RenL 5§
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3.3 Rättsliga förutsättningar 

Samerna har i Sverige ett särskild skydd genom regeringsformen (1kap. 2§ fjärde 
stycket regeringsformen). Detta skydd grundar sig i etnisk minoritet samt 
ursprungsbefolkning, och härstammar från internationell rätt. En förutsättning för att 
samerna och dess kultur skall fortleva är rennäringen. Dessa regler ger även skydd för 
rennäringen enligt samma bestämmelse.

3.3.1 Rennäringslagen

Rennäringslagen (RenL) trädde i kraft i Sverige 1971. Enligt RenL har samerna rätt till 
renskötsel, vilket innebär ”en rätt för samer att begagna mark och vatten till underhåll 
för sig och sina renar”. Samers rätt att nyttja mark bygger på urminnes hävd. Endast 
medlemmar i en sameby får bedriva renskötsel. I Sverige sker den offentliga 
förvaltningen av rennäringen på en särskild avdelning på respektive länsstyrelse. 
Rennäringsdelegationen har ansvaret för länsstyrelsens verksamhet och sammanträder 
årligen. Representanterna utses efter rådslag med Sametinget. Rennäringsdelegationens 
uppgift är att fatta beslut i avgörande frågor och policyfrågor som rör rennäring och 
fjällförvaltning. I Sverige är rennäringen uppdelad i 51 samebyar från Karesuando i norr 
till Idre i söder. I samebyarnas åretruntområden får renskötsel utövas året runt och 
samebyns medlemmar har rätt till jakt och fiske för husbehov. Utanför åretruntmarkerna 
finns de så kallade sedvanerättsmarkerna. De utgörs ofta av Bolags- eller privatmark. På 
dessa områden får renskötsel bedrivas mellan 1 oktober-30 april. Samernas sedvanerätt 
uppkom genom den så kallade renbeteslagen 1886. Man menade att även de områden 
som samerna enligt sina gamla sedvänjor alltid besökt under vintern var en verklig rätt 
och inte enbart ett av befolkningen tålt intrång.14

Viktiga platser för rennäringen kan få särskild status. Dessa områden kallas 
riksintressen. Rennäringens riksintressen utpekas av Statens Jordbruksverk.
Riksintressen redovisas som kärnområde och taktiska platser (flyttleder, rastbeten och 
svåra passager). Dessutom finns kategorin funktionella samband. Därmed avses de 
funktionskrav som måste ställas för att renskötseln skall kunna bedrivas inom olika
säsongsbetesområden i en sammanhållen årscykel och som inte är möjliga att redovisa i 
förväg. I enlighet med Jordbruksverkets riktlinjer får den sammanlagda 
nettoarealandelen för riksintresseområdena inte utgör mer än 30 % av samebyns totala 
nettoarealandelen.15

                                               

14Bilaga 3. ”KIRUNAPROJEKTET. Hur påverkas rennäringen förändringarna i Kiruna. BRNT 2006:12”
15 A. a. s 
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4 Hushållningsbestämmelserna

4.1 Tillkomsten av hushållningsbestämmelserna

Under 1960- talet när den tidigare byggnadslagstiftningen reglerade bebyggelsen inom 
tätbebyggda områden, saknades regelverk gällande lokaliseringen av miljöstörande 
industrier. Man valde på den tiden att placera dessa verksamheter utanför områden där 
befolkningen levde. Platsvalet för aktiviteterna blev således i orörda områden, såsom 
Fjällområden och kuster och då främst Västkusten. Detta föranledde i slutet av 1960-
talet ett arbete om fysisk riksplanering. Syftet med arbetet var att upprätta en 
handlingsplan för hushållning med mark- och vattentillgångar av särskild betydelse för 
Sverige.16 Produkten av arbetet blev 1972 års lagstiftning om fysisk riksplanering. Det 
är från denna lag hushållningsbestämmelserna härstammar.

I slutet av 1980-talet moderniserades bestämmelserna och en ny lag uppkom. Lag 
(1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. (NRL). Riktlinjerna återfinns i 2 kap 
och 3 kap. Det tidigare reglerar verksamhetsanknutna riktlinjer och det senare innefattar 
geografiska riktlinjer.17 Syftet med lagen var att ”uttrycka samhällets grundläggande 
synsätt beträffande vad som är god hushållning med marken, vattnet och den fysiska 
miljön i övrigt”.18 Denna lag kan jämföras med Plan- och bygglagen (1998:10)(PBL). 
Den förstnämnda lagen gav staten möjlighet att planera, medan den sistnämnda reglerar 
kommunernas befogenhet i planeringsfrågor. Således kan sägas att NRL gav staten 
möjlighet att planera samhällsutvecklingen i särskilda fall, istället för kommunerna. 

Allt eftersom tiden gick och rättsystemet utvecklades, implementerades dessa regler in i 
MB. Reglerna gällande hushållningen realiserades i 3 och 4 kap MB utan förändring i 
sak. Återkommer om justeringarna.19 Eftersom bestämmelserna förflyttades till balken 
anses rättsläget vara densamma och detta innebär således att förarbeten, praxis och 
doktrin på området är relevanta.20

4.2 Grundläggande Hushållningsbestämmelser

Hushållningsbestämmelserna återfinns i 3 och 4 kap MB. Kap 3 reglerar användningen 
av mark- och vattenområden. Reglerna har till syfte att skydda vissa områden som anses 
vara av särskild betydelse för samhällsutvecklingen, dels för att försöka trygga ett 
hållbart nyttjande av Sveriges naturresurser, och dels för att underlätta ett funktionellt 
samhällsbyggande samt bevara en god natur- och kulturmiljö. Områden som reglerna 
skyddar ses som tillgångar som bör användas så att ett ekologiskt, socialt och 
samhällsekonomiskt hänsynstagande främjas. Här bör belysas att tillgången 
nödvändigtvis inte behöver vara på området, utan det kan vara i, under och så vidare. 
När man gör ett övervägande om hur marken och vattnet skall användas bör man ta 
hänsyn till de följder användningen får för naturresursen. Bestämmelserna ger riktlinjer 
för avvägningen mellan bevarande- och utnyttjandeintressen skall göras ur ett 
långsiktigt perspektiv. Detta får innebörden att kortsiktiga utnyttjandeintressen inte få 

                                               

16 SOU 1971:75
17 Prop. 1985/86:3 s.  8
18 Prop. 1997/98:45 s. 240
19 A. a. s. 239
20 A. a. del 2, s. 29
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främjas. Bestämmelserna vill ge bra underlag för avvägningen mellan olika intressen av 
att använda marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt.21

De områden som 3 kap MB inkluderar är:

- Områden som är ”stora och opåverkade” (2§)
- Områden som är ”särskilt känsliga ur ekologisk synpunkt (3§)
- Områden med ”brukningsvärd jordbruksmark” och ”skogsmark med betydelse 

för skogsnäringen (4§)
- Områden med betydelse för ”rennäring”, ”yrkesfiske” eller ”vattenbruk” (5§)
- Områden med stora ”natur- och kulturvärden eller med hänsyn till friluftsliv” 

(6§)
- Områden innehållande ” värdefulla ämnen eller material” (7§)
- Områden som är ”särskilt lämpade för industriell verksamhet” ex 

kommunikation. (8§)
- Områden av ”betydelse för totalförsvaret” (9§)

När intresseområden är uppräknade på följande sätt är det lättare att se vilka intressen 
som har ett bevarande respektive nyttjandeintresse uppräknat i lagstiftningen. De 
områden med i huvudsak bevarandeintresset är; ”stora och opåverkade” (2§), ”särskilt 
känsliga från ekologisk synpunkt” (3§) samt ”natur- och kulturvärden eller med hänsyn 
till friluftsliv” (6§). I resterande områden skyddas ett nyttjandeintresse.22

4.2.1 Tillämpning

Bestämmelserna syftar som sagt till att ge ett bra underlag för användningen av mark-
och vattenområden ur ett ekologiskt, socialt och samhällsekonomiskt långsiktigt 
perspektiv. Detta belyser sambandet mellan 3 kap MB och PBL som har identisk 
lydelse i respektive inledande paragrafer. Reglerna för 3 kap MB aktualiseras vid ny 
verksamhet eller där den befintliga verksamheten ändrar markanvändningen eller att 
verksamheten ändras på ett betydande sätt.23 Vilken typ av verksamhet bestämmelserna 
aktualiseras framgår av 2 kap 6 § 2st MB.

- ”Skydd av områden” enligt 7 kap.
- ”Tillståndsprövning” enligt 9 och 11 kap.
- ”Regeringens tillåtlighetsprövning” enligt 17 kap.
- ”Prövning av anmälningspliktiga verksamheter” enligt 9 kap. 6 §, 11 kap. 9 a §

och 12 kap. 6 §. Dock endast i de fall som gäller ändrad användning av mark-
eller vattenområden.

Förutom de regler som aktualiseras i MB skall hushållningsbestämmelserna tillämpas i 
enlighet med vissa speciallagar, närmare bestämt:

- Vid planläggning enligt PBL.
- Vid prövning av kommunikationsleder och anläggningar enligt LBJ, väglagen 

(1971:948), luftfartslagen (1957:297) och farledslagen (1983:293).
- Vid koncessionsprövning av linjekoncession enligt ellagen (1997:857) och 

ledningar enligt rörledningslagen (1978:160).
- Vid koncession/tillståndsprövning av utvinning enligt torvlagen (1985:620), 

kontinentalsockellagen (1966:314), lag (1992:1140) om Sveriges ekonomiska 
zon samt minerallagen (1991:45).

                                               

21 Prop. 1997/98:45 s. 28- 35 och 240- 241
22 A. a. del 2, s. 30- 34 ,Prop. 1985/86:3 s. 154-161, 165-169
23 A. a. s. 240. Prop, 1985/86:3 s. 14
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När tillämpningsområdena uppställs på följande sätt ser man tydligt bestämmelsernas 
samhällsplaneringsperspektiv. 

4.2.2 Riksintresse enligt 3 kap. 

När man ser till 3 kap MB bestämmelser bör man uppmärksamma två typer av 
intressen, ett allmänt intresse och ett riksintresse. Riksintresset nämns bland annat i 5 § 
gällande rennäring eller yrkesfiske. Vad som avses med riksintresse framgår inte av 
lagtexten. I förarbetena sägs att riksintresset ska vara av stor betydelse från nationell 
synpunkt. Varför det anses som stor betydelse grundar sig i MB första paragraf gällande 
hållbar utveckling. Detta innebär att nuvarande och kommande generationer försäkras 
en god och hälsosam miljö. Stor vikt läggs på kommande generation, för att detta led 
skall få samma möjlighet till områdena och de resurser vilka områdena inhyser, krävs 
att områdena inte förbrukas/förstörs.24  Innebörden av att ett område blir klassificerat 
som riksintresse skiljer sig i skyddsgraden i förhållande till ett allmänt intresse; området 
” skall skyddas” istället för det allmänna intresset som innebär att området ” skall så 
långt möjligt skyddas”. Ett område som benämns riksintresse får således ett starkare 
skydd än ett allmänt intresse. Vidare får staten en möjlighet att bryta det kommunala 
planmonopolet som regleras i PBL, under förutsättning att planbeslutet strider mot 
områdets intresse.25 Det bör dock nämnas att denna möjlighet aldrig utnyttjats i 
praktiken. Vad som avgör huruvida området är av ett riksintresse råder osäkerhet i 
frågan. Enligt förarbetet till MB har en utredning företagits, vilket resulterade i att man 
inte fann vad som definierades som riksintresse, samt vilket skydd intresset omfattade.26

Dock ger förarbetena en antydan om att områdena skall anses som unika i regionen eller 
landet. Slutligen bör belysas att riksintressen enligt 3 kap inte är rättsligt bindande utan 
det ankommer på prövningsmyndigheten att i det enskilda fallet göra den bedömningen. 

4.2.3 Kunskapsförsörjning 

Sedan tiden då NRL var gällande har det funnits diskussioner gällande huruvida 
hushållningsbestämmelserna är för allmänt hållna. Lagrådet, kommuner och olika 
länsstyrelser har flitigt kritiserat reglerna. Regelverket har dock av bland annat 
ekonomiska och svårighetsskäl godkänts.27 Problematiken har uppmärksammats i 
förarbetena vilket i sin tur resulterat i en ”kunskapsförsörjning” som återfinns i 
förordning (1998:896) om hushållning med mark och vattenområden m.m. Här följer en 
redogörelse om syftet och funktion med ”kunskapsförsörjningen”. Genom att 
hushållningsbestämmelserna är att anse som allmänt hållna krävs ett system för att 
säkerställa kunskapen om vilka områden som har skyddsvärd beskaffenhet enligt 3 kap 
MB. I förordningen framgår vilket ansvar som åligger myndigheten. Myndigheten skall 
genom uppmärksamt iakttaganden, säkerställa att hushållningen av mark- och 
vattenområde inom respektive verksamhetsområde är förenligt med myndighetens 
intresse. Det betyder att myndigheten skall identifiera var, geografiskt sett, deras 
intresse finns och meddela detta till boverket, som har i uppgift att samordna berörda 
myndigheters intressen enligt förordning (2007:1065) med instruktion för boverket. 
Vidare skall myndigheten i samarbete med länsstyrelsen i berört område se till att 

                                               

24 Prop. 1985/86:3 s. 154-161
25 Plan- och bygglagen (1987:10) 12 kap 1 §.
26 Prop. 1997/98:45 s. 243
27 Prop. 1997/98:45 s. 243
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intresset är uppdaterat.28 Tanken med detta system är att samtliga intressen som finns 
nämnda i 3 kap MB skall finnas dokumenterade och uppdaterade så att 
verksamhetsutövare som vill påbörja en ny eller ändra en verksamhet ska veta vilka 
intressen som ska beaktas. De åligger nämligen den sökande att via en 
miljökonsekvensbeskrivning beskriva hur deras verksamhet förenas med intresset i 3 
kap MB.29

Vidare skall myndigheterna efter samråd med boverket samt de länsstyrelser och andra 
myndigheter som är berörda lämna uppgifter i skriftlig form till länsstyrelserna om 
områden som myndigheterna bedömer vara av riksintresse enligt 3 kap MB. Här följer 
ett utdrag ur förordningen30 om vilka myndigheter som berörs: 

1. av riksintresse för rennäringen (3 kap. 5 §) lämnas av Sametinget,

2. av riksintresse för yrkesfisket (3 kap. 5 §) lämnas av Fiskeriverket,

3. av riksintresse för naturvården och friluftslivet (3 kap. 6 §) lämnas av 
Naturvårdsverket,

4. av riksintresse för kulturmiljövården (3 kap. 6 §) lämnas av 
Riksantikvarieämbetet,

5. som innehåller fyndigheter av ämnen eller material som är av riksintresse (3 kap. 
7 §) lämnas av Sveriges geologiska undersökning,

6. av riksintresse för anläggningar för industriell produktion (3 kap. 8 §) lämnas av 
Tillväxtverket,

7. av riksintresse för anläggningar för energiproduktion och energidistribution (3 
kap. 8 §) lämnas av Statens energimyndighet,

8. av riksintresse för anläggningar för slutlig förvaring av använt kärnbränsle och 
kärnavfall (3 kap. 8 §) lämnas av Strålsäkerhetsmyndigheten,

9. av riksintresse för anläggningar för kommunikationer (3 kap. 8 §) lämnas av 
Banverket, Transportstyrelsen, Post- och telestyrelsen, Sjöfartsverket och 
Vägverket inom sina verksamhetsområden,

10. av riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning eller avfallshantering (3 
kap. 8 §) lämnas av Naturvårdsverket, och

11. av riksintresse för totalförsvarets anläggningar (3 kap. 9 §) lämnas av 
Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap inom sina 
ansvarsområden. F (2009:166).

Hur detta system praktiskt kommer till uttryck visas genom kommunernas samt 
länsstyrelsernas redovisningsansvar. Det första redovisar intressen enligt 3 kap. MB 
genom i första hand översiktsplanen.31 Översiktsplanen ses som en informationskälla 
och bör innehålla:

- Områden vars intressen enligt 3 kap. MB berörs.

- Värden och egenskaper i dessa områden som särskilt bör uppmärksammas och 
skyddas.

                                               

28 Med ”uppdaterad” avses att myndigheten respektive länsstyrelsen följer utvecklingen i området 
gällande hushållningen.
29 Prop. 1997/98:45 s. 242, MB 6kap 7§
30 Förordning (1998:896) om hushållning av mark- och vattenområden m.m. 3 kap. 5-8 §§
31 Prop. 1997/98:45 s. 242-243.
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- Ingrepp och åtgärder som i synnerhet kan behöva avhålla sig från, respektive 
främjas, vid utformning av förslag till ändrad användning.

Här bör belysas att även PBL förelägger ansvar på kommunen att redovisa intressen 
från 3 kap MB genom sina bestämmelser. Vad som även bör finnas i åtanke är att 
översiktsplanen inte är bindande för den enskilde eller myndighet. Det andra 
redovisningsansvaret som åligger länsstyrelserna, innebär att de skall ta första steget 
som behövs för att 3 kap MB bestämmelser skall beaktas.32

4.3 Rättsregler

Här följer en presentation av de rättsregler i 3 kap. MB som är av betydelse för 
uppsatsens syfte. Avsikten är att utreda den rättsliga innebörden och tillämpningen av 
reglerna.

4.3.1 MB 3 kap 1 §

Lydelsen av första paragrafen är följande: ”Mark- och vattenområden skall användas 
för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till 
beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning 
som medför en från allmän synpunkt god hushållning.” 

I rättsregeln återfinns ord eller ordalydelser vilka kan uppfattas olika beroende på vad 
läsaren har för referenser till orden. Vi börjar med ” för det eller de ändamål.”  Detta 
rekvisit aktualiserar ett kombinationsintresse. Enligt förarbetena finns många 
avvägningar som skall medtagas i en samlad bedömning. Utgår man ifrån att flera 
intressen gör anspråk på samma område skall man i första hand utreda huruvida 
intressena kan kombineras. Här kan respektive intresse eventuellt få tåla inskränkningar 
i form av skyddsåtgärder mm. Följande exempel illustrerar ett kombinationsintresse 
med inskränkning i form av skyddsåtgärder: Ett bebyggt område där en järnväg ska 
dras. Skyddsåtgärden i detta fall skulle kunna vara upprättanden av bullerplank för att 
dämpa bullernivån för de boende i området.33

Därefter uppkommer ” beskaffenhet och läge”. Med beskaffenhet avser förarbetena inte 
bara lokaliseringen av området, utan även vad som finns i området under till exempel 
marken eller på marken.34 Härefter uppkommer rekvisitet ”föreliggande behov”. 
Föreliggande behov skall samläsas med första rekvisitet och den tar sikte i intressen 
vilket långsiktighet prioriteras. Med förändringsåtgärder på området samt anspråk på 
bevarande av naturen skall avvägning företas med hänsyn till vad som är bäst för 
området på ett långsiktigt perspektiv.35

Slutligen har vi rekvisitet ”god hushållning”. Utgångspunkten för god hushållning 
återfinns i MB´s målregel.36 Utgår man från en allmän synpunkt skall man förenklat 
sagt använda området på bästa möjliga sätt. Vid placering av en miljöfarlig verksamhet, 
så skall man placera den på ett område där den skadar minst. Vidare skall man ta hänsyn 
till hur man fördelar resurserna och vilka åtgärder som anses erforderliga för detta ur ett 
kortsiktigt samt långsiktigt perspektiv. Man skall således se till människornas behov i 
dagsläget samt i framtiden. Man bör även ta hänsyn till att resursutnyttjandet kanske 
                                               

32 Förordning (1998:896) om hushållning av mark- och vattenområden m.m. 3 §.
33 Prop. 1985/86:3 s. 154.
34 A. a. s. 12.
35 A. a. s 154.
36 Se mer om ”hållbar utveckling” under 4.2.2.
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ändras i framtiden och då bör man planerat in något alternativ av handlingsfrihet. När 
man väljer huruvida området skall bevaras eller utnyttjas bör en samhällsekonomisk 
bedömning göras. De sociala, kulturella och ekologiska perspektiven inryms även i 
denna bedömning. Man kan sammanfatta god hushållning till följande; ”Mark, vatten 
och fysiska miljön i övrigt ska användas på ett sätt som tryggar en från ekologisk, 
social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktig hushållning.”37

4.3.2 MB 3 kap 5 §

Lydelsen av paragrafen är följande: ” Mark- och vattenområden som har betydelse för 
rennäringen eller yrkesfisket eller för vattenbruk skall så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt försvåra näringarnas bedrivande.

Områden som är av riksintresse för rennäringen eller yrkesfisket skall skyddas mot 
åtgärder som avses i första stycket.” 

Inledningsvis aktualiseras ”som har betydelse för”. Här avses områden där 
förutsättningar för respektive intresse finns. Därefter aktualiseras ”så långt möjligt”. 
Detta rekvisit uppträder inte bara i denna paragraf utan i 2-9 §§ MB. Innebörden är 
densamma och grundar sig i en ekonomisk lönsamhetsbedömning. Om en verksamhet, 
exempelvis en järnväg ska upprättas i ett område där rennäring bedrivs skall 
bedömningen göras. Här finns ett intresse att skydda rennäringen och på grund av detta 
skydd kan järnvägsverksamheten vidkännas ökade kostnader i särskilda skyddsåtgärder 
såsom ekodukter.38 Hur stor kostnaden blir beror på hur stort det allmänna intresset är 
för att järnvägen kommer till stånd. Om fallet var sådant att inga tänkbara alternativ 
fanns och den allmänna synpunkten är att järnvägen ska komma till stånd kan uttrycket 
innebära att skyddet får ge vika. Om två verksamheter av allmänt intresse konkurrerar 
om ett område och dessa inte går att kombinera skall man välja det intresset som är mest 
lönsamt enligt ovan nämnda bedömning. Dock bör man ha i åtanke det praktiska och 
ekonomiska konsekvenserna vilket skyddet i paragrafen ger när det gäller ett skydds-
och verksamhetsintresse. Man bör inledningsvis se till vad det enskilda intresset medför 
för regional- och sysselsättningspolitiska intressen. Här skall även konsekvenserna 
vägas in. Förarbetena talar om att ekonomiska bedömningsgrunder inte enbart skall 
ligga till grund för beslut, utan en samlad bedömning skall visa att intresset främjar en 
från allmän synpunkt god hushållning39. 

Därefter har vi rekvisitet ”påtagligt försvårar”. Likt första rekvisitet aktualiseras detta 
inte bara i denna paragraf, med undantag av ordvalet ”försvårande” som kan variera. 
Dock har betydelsen samma verkan på området. Enligt förarbetarna utesluter rekvisitet 
bagatellartad påverkan, bara varaktiga negativa inverkningar åsyftas. Kortvariga 
påverkningar som är att anse som stora kan dock inrymmas i bestämmelsen40. 
Rättsutvecklingen tyder på att en omfattande utredning krävs för att se hur ”påtagligt” 
rekvisitet skall uppfyllas. Miljööverdomstolen menar att ” noggrann genomgång av 
påverkan och eventuella skador ska göras”.41

Slutligen har vi paragrafens andra stycke vilket berör områden som är riksintresse. 
Syftet är att styra bort annan verksamhet som kan påtagligt försvåra. I slutet av 1970-
talet var politiska diskussioner i full gång med att skydda den samiska kulturen. En 

                                               

37 Prop. 1997/98:45 del2 s. 28-30 och Prop. 1985/86:3 s. 150-152.
38  Se mer om ekodukter under 2.3.
39 Prop. 1985/86:3 s. 155.
40 A. a. s. 161.
41 MÖD 2004:17
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grundförutsättning för att skydda kulturen var att rennäringen skulle ges bättre 
förutsättningar. Rennäringen var och är en av de viktigaste grunderna för att den 
samiska kulturen ska fortleva. Genom politiska rapporter började arbetet med att skydda 
verksamheten.42 Sammanfattningsvis innehåller första stycket bestämmelser som 
skyddar intresset så långt möjligt. Medan andra stycket innebär att rennäringen ska 
skyddas mot andra intressen som riskerar att påtagligt försvåra näringens bedrivande. 

4.3.3 MB 3 kap 8§

Lydelsen av paragrafen är följande ” Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga 
för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, 
kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering skall så långt möjligt skyddas 
mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana 
anläggningar.

Områden som är av riksintresse för anläggningar som avses i första stycket skall 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
anläggningarna.”

Vad som avses med rekvisiten ”så långt möjligt” och ”påtagligt försvåra” har 
beskrivits ovan i 5 §. Syftet med denna regel är att ge staten möjlighet att reservera 
mark för vissa energi- och industri ändamål mm.43 När det gäller transportförsörjning 
kan järnvägar, större vägar, sjötrafikleder och flygplatser komma i fråga.

4.3.4 MB 3 kap 10 §

Lydelsen av paragrafen är följande: ” Om ett område enligt 5–8 §§ är av riksintresse för 
flera oförenliga ändamål, skall företräde ges åt det eller de ändamål som på 
lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska 
miljön i övrigt. Behövs området eller del av detta för en anläggning för totalförsvaret 
skall försvarsintresset ges företräde.

Beslut med stöd av första stycket får inte strida mot bestämmelserna i 4 kap.”

Denna paragraf är tillämplig när ett område inhyser flera riksintressen som inte går att 
kombinera. Det är prövningsmyndigheten som tar ställning till vilket intresse som skall 
prioriteras. Vad som gör att ett intresse går före ett annat är styrkan i argumentationen 
om vad som på lång sikt anses bäst ur allmän synpunkt. Bedömningen grundar sig i 
MB’s första paragraf och innefattar bedömningsgrunderna; ekologiska, sociala, 
kulturella och samhällsekonomiska.44 I denna bestämmelse aktualiseras även 
kombinationsintresset genom rekvisitet ”det eller de ändamål”.45 Gällande 
bedömningen mellan riksintressen på ett område, framgår det genom praxis att 
kompensationsåtgärder kan föranleda att avvägningen gällande vilket intresse som skall 
få företräde till området sätts ur spel. De kompensationsåtgärder som krävs enligt 
miljööverdomstolen är att de förluster som verksamheten medför kompenseras i ett 
annat område.46 Praxis har även fastslagit att, för att en avvägning skall företas, krävs att 
åtgärden i området skall anses påtagligt skada det andra intresset47. Slutligen bör 

                                               

42 SOU. 1979:54
43 Prop. 1985/86:3 s. 167
44A. a. s. 169
45  Se mer om kombinationsintresset under 4.3.1
46 MÖD 2007:10
47 Se mer om påtagligt skada under 4.3.2 samt MÖD2006:48
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nämnas att totalförsvarsintresset alltid har företräde enligt bestämmelsen samt att beslut
enligt första stycket inte får gå emot bestämmelserna i MB 4 kap.

5 Rättsliga förutsättningar för att bygga järnväg i områden av
betydelse för rennäringen

5.1 Järnvägsprojekt i förhållande hushållningsbestämmelserna 

I detta avsnitt redogörs för konfliktsituationer där järnväg ställs mot 
hushållningsbestämmelserna i 3 kap. Avsikten är att presentera möjliga scenarier där det 
allmänna intresset såväl som riksintresset i form av rennäringen ställs emot 
järnvägsprojekt enligt LBJ. Utredningen kommer även att beröra fall där området är 
lämpad för järnvägsprojekt och därigenom omfattas av 3 kap 8§ . 

5.1.1 Konfliktsituationer 

Konflikt A: I följande exempel är förutsättningarna att ett område är lämpligt för 
rennäring (5§) samt järnväg (8), utan att riksintresse berörs. Frågeställningen blir: Under 
vilka förutsättningar kan järnvägintresset komma till stånd?

Huvudprincipen vid bedömning av fall likt detta är att man vänder sig till första 
paragrafen i hushållningsbestämmelserna som fungerar som ett tillägg till 
avvägningsreglerna i 2-9§§. Förenklat innebär regeln att området skall användas på 
bästa sätt. Hur man kommer fram till vad som är bästa sätt sker via avvägningar. 
Inledningsvis aktualiseras ett kombinationsintresse. Här skall en utredning ta ställning 
huruvida järnväg och rennäring kan samexistera på området. Enligt förarbetena kan 
intressena komma att måsta tåla inskränkningar. För järnvägsprojekt kan det handla om 
att bygga vildstängsel så att trafikdöd av ren inte förekommer. Hur mycket 
inskränkningar verksamheten får tåla framgår inte utav lagtexten eller förarbetena.48

Rättsutvecklingen på området ger inte heller någon vägledning, och rättsläget är således 
osäkert.

Professor Gabriel Michanek49 menar att om avvägningen visar att kombination inte är 
möjligt och anspråkstagarna av området båda är av allmänt intresse blir inte denna regel 
tillämpar, genom att inga klara besked kan lämnas från bestämmelsen.50 Vidare menar 
Michanek att avvägningen alltid skall belysas av MB första bestämmelse.  Denna regel 
skall tillämpas så ”vissa intressen tillgodoses”. Vilka dessa intressen är uppräknas i 
lagregeln51. Man kan sammanfatta intressena i regeln och benämna dem som 
miljöintressen med undantag av fjärde punkten som belyser social, kulturell och 
samhällsekonomiska intressen. Ser man till hushållningsbestämmelsernas 5 § som 
skyddar rennäringen genom ”så långt möjligt” och ”påtagligt försvåra” och jämför med 
första bestämmelsen i MB framgår det att den sistnämnda ger ett starkare skydd genom 
motiven ”skall tillämpas”.52 Detta bör enligt Michanek föranleda att miljöintressena ges 
större vikt vid avvägningen. Således bör frågan av vilket intresse av rennäring och 
järnväg som anses som miljöintresse? En argumentation om vilken miljövinst järnvägen 

                                               

48 Prop. 1985/86:3 s. 154.
49Professor i miljö- och naturresursrätt vid juridiska institutionen vid Uppsala universitet.
50 Michanek, Gabriel, Zetterberg, Charlotta (2004) ” Den svenska miljörätten” s. 154
51 MB 1 kap 1 §.
52 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 166f
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skulle medföra ur ett globalt och nationellt perspektiv torde kunna påverka avvägningen 
avsevärt här.

Vidare sker avvägningen med ledning av områdets egenskaper. Med egenskaper avser 
förarbetena inte bara lokaliseringen av området, utan även vad som finns i området 
under t.ex. marken eller på marken.53 I exemplet får således betesfrågan belysning. 
Kommer järnvägen att förstöra områden som är särskild goda för betet? Inte bara 
betesområden inryms i problematiken, utan även kalvningsland m.m. kan tänkas komma 
i fråga. 

Vidare bedöms långsiktiga perspektiv. Med förändringsåtgärder på området samt 
anspråk på bevarande av naturen skall avvägning företas med hänsyn till vad som är 
bäst för området ur ett långsiktigt perspektiv. Aspekter som huruvida miljöanpassad 
tågtrafik är i förhållande till annan likvärdig transport, ex fordon som använder vägnätet 
kan medtagas i avvägningen.54

Efter att man gjort avvägningarna enligt ovan och resultatet visar att järnvägsintresset 
har problem att hävda sig, finns sista meningen i paragrafen som ger företräde åt det 
intresse som främjar MB´s mål. Vid avvägningen skall man ta hänsyn till hur man 
fördelar resurserna och vilka åtgärder som anses som erforderliga för detta ur ett 
kortsiktigt samt långsiktigt perspektiv. Man skall således se till människornas behov i 
nutid samt i framtiden. Man bör även ta hänsyn till att resursutnyttjandet kanske ändras i 
framtiden och då bör man planera för en alternativ handlingsfrihet. När man väljer 
huruvida området skall bevaras eller utnyttjas bör en samhällsekonomisk bedömning 
göras. De sociala, kulturella och ekologiska perspektiven inryms även i denna 
bedömning. För man argumentationen så att järnvägsintresset kan tillgodose 
användningen av marken ur ett ekologiskt, socialt, kulturellt och samhällsekonomiskt
synsätt under ett långsiktigt perspektiv skall järnvägsintresset få företräde enligt 
lagregeln.55 Michanek anser att ”viss vägledning får man via första regeln i 
hushållningsbestämmelserna, men styrningen är att anse som svag”56.  

Med utgångspunkt i att första regeln i hushållningsbestämmelserna är avklarad går man 
vidare och utreder huruvida rennäringen (5 §) skydd står sig mot järnvägsprojektet (8 
§). Inledningsvis sker en ekonomisk lönsamhetsbedömning. Om en verksamhet, 
exempelvis en järnväg vill upprättas i ett område där rennäring bedrivs skall 
lönsamhetsbedömningen upprättas. Här finns ett intresse av att skydda rennäringen, på 
grund av detta skydd kan järnvägsverksamheten vidkänna ökade kostnader i särskilda 
skyddsåtgärder såsom ekodukter.57 Hur stor kostnaden blir beror på styrkan i det
allmänna intresset för att järnvägen kommer till stånd. 

Utöver lönsamhetsbedömningen sägs i motiven allmänt att man ska göra 
samhällsekonomiska bedömningar. Då uppmärksammas regionalpolitiska och 
sysselsättningspolitiska intressen. En argumentation för vilka fördelar i denna fråga ett 
järnvägsprojekt skulle innebär, torde vara till fördel. Förarbetena talar om att 
ekonomiska bedömningsgrunder inte enbart skall ligga till grund för beslut, utan en 
samlad bedömning skall visa att intresset främjar en från allmän synpunkt god 
hushållning.58

                                               

53 Prop. 1985/86:3 s. 12
54 A. a. s. 154.
55 Miljöbalk. MB. (1998:808) 3 kap 1 § sista meningen.
56 Michanek, Gabriel, Zetterberg, Charlotta (2004) ” Den svenska miljörätten” s. 154
57  Se mer om ekodukter under 2.3.
58 Prop. 1985/86:3 s. 155.
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Slutligen sker en avvägning huruvida den ena verksamheten skadar den andra. Enligt 
förarbetarna utesluts bagatellartad påverkan, bara varaktiga negativa inverkningar. Dock 
kan kortvariga påverkningar som är att anses som stora inryms i bestämmelsen.59 Praxis
tyder på att en omfattande utredning krävs för att se skadorna på den andra 
verksamheten. Miljööverdomstolen uttalar sig: ”noggrann genomgång av påverkan och 
eventuella skador bör göras.”60 Således krävs att Banverket gör en noggrann 
undersökning om hur järnvägen påverkar och vilka skador som medförs av järnvägen. 
För att inte järnvägen skall påtagligt försvåra rennäringen bör man åtgärda påverkan 
genom exempelvis övergångar m.m. och kompensera de skador järnvägen 
åstadkommer. 

Konflikt B: Vad som skiljer sig från föregående exempel är att rennäringen i detta fall 
anses som riksintresse enligt andra stycket (5§). I övrigt är övriga förutsättningar 
detsamma. Frågeställningen blir: Under vilka förutsättningar kan järnvägintresset 
komma till stånd?

I ett område av riksintresse är regeln tydlig, området ” skall skyddas” vilket innebär att 
inga avvägningar ska göras. Detta förutsätter att området verkligen är ett riksintresse, att 
järnvägsprojektet är en ny verksamhet och verksamheten medför ”påtaglig” skada eller 
försvårande av rennäringen. 

Det är förutsättningarna man skall bestrida för att få möjlighet att genomföra 
järnvägsprojektet. Att området är av riksintresse eller att verksamheten är ny blir svårt 
att argumentera emot. Man kan då angripa ”påtaglig”. Med utgångspunkten att 
järnvägsprojektet verkligen skadar eller försvårar rennäringen påtagligt, visar praxis att 
kompensationsåtgärder kan föranleda att ”påtaglig” rekvisitet kan sättas ur spel. Vilka 
kompensations åtgärder som krävs enligt miljööverdomstolen är att de förluster i form 
av vad verksamheten medför kompenseras i ett annat område.61

Konflikt C: Om förutsättningarna ändras till att järnvägsintresset i enlighet med 8§ 
anses som riksintresse ändras rättsläget. De andra omständigheterna ändras inte. 
Frågeställningen blir: Under vilka förutsättningar kan järnvägintresset komma tillstånd?

I dessa fall har lagstiftaren förutsett problematiken. Om man har två motstridiga 
intressen som är riksintresse, som i detta fall (5 § och 8 §) finns en bestämmelse i sista 
paragrafen i 3 kap. MB som reglerar konflikten62. Det är prövningsmyndigheten som tar 
ställning till vilket intresse som skall prioriteras. Vad som gör att ett intresse går före det 
andra är styrkan i argumentationen gällande vilket intresse som på lång sikt anses bäst 
ur allmän synpunkt. Bedömningen grundar sig i MB första paragraf och innefattar 
bedömningsgrunderna; ekologiska, sociala, kulturella och samhällsekonomiska63. I 
denna bestämmelse aktualiseras även kombinationsintresset genom rekvisitet ”det eller 
de ändamål.”64 Gällande bedömningen mellan riksintressen på ett område, framgår det 
genom rättsutvecklingen att kompensationsåtgärder kan föranleda att avvägningen 
mellan vilket intresse som skall få förtur på området, sätts ur spel. Vilka 
kompensationsåtgärder som krävs enligt miljööverdomstolen är att de förluster i form 
av vad verksamheten medför kompenseras i ett annat område.65 Praxis har även 
fastslagit att för en avvägning skall företas krävs att åtgärden i området skall anses 

                                               

59 A. a. s. 161.
60 MÖD 2004:17
61 MÖD 2007:10
62 MB 3 kap. 10 §.
63 Prop. 1985/86:3 s. 169.
64  Se mer om kombinationsintresset under 4.3.1
65 MÖD 2007:10



20

påtagligt skada det andra intresset.66 Således är förutsättningen att ifall rennäring och 
järnvägsintresset inte går att kombinera, för man argumentationen om att 
järnvägsintresset kan tillgodose användningen av marken från en ekologisk, social, 
kulturell och samhällsekonomisk synpunkt under ett långsiktigt perspektiv skall 
järnvägsintresset få företräde enligt lagregeln. Där fallet är att man kan kombinera 
intressena göra man de nödvändiga avvägningarna.67 Såsom rättsutvecklingen på 
området företer sig torde möjligheten att kompensera den skada man utgör för 
rennäringen möjliggöra att intresset för järnväg får förtur. Miljööverdomstolen menade i 
ett rättsfall att om man kompenserar förlusten av mark, för exempelvis bete, genom att 
bevarar och restaurerar andra närliggande områden så att tillgången blir större så kan 
inte rekvisitet ”påtagligt” komma ifråga. Här kan man i enlighet med första regeln i 
hushållningsbestämmelserna anse att marken används på ”mest lämpade” sätt.68

5.3 Avslutande kommentarer

Efter en utredning av rättkällorna på området kan första anblicken ge stor respekt för 
regelverket och skyddet vilket det medför. Denna respekt grundar sig i detaljnivån 
reglerna upptar. Med detaljnivån avser jag alla de olika avvägningar som skall företas 
samt vilka olika varierande intressen som skall skyddas. Dock efter en mer djupgående 
studie av reglerna framträder en viss tvekan till bestämmelserna. Frågan om vilket 
skydd reglerna egentligen ger, funderade jag mycket på.

Om ett område inhyser exempelvis rennäring, finns det inget förbud enligt reglerna för 
annan verksamhet. Reglerna försöker istället styra bort den andra verksamheten till 
fördel för rennäringen, är detta verkligen ett tillräckligt skydd i förhållande till vad 
förarbetena nämner, det vill säga vikten av att intresset inte förstörs? Möjligheten att 
kompensera det intresset vilket skyddas av bestämmelserna anser jag även tyda på att 
skyddsnivån på bestämmelserna är att anses som låg. Således efter mycket funderande 
ansåg jag att reglerna ser väldigt bra ut på papper, men verkligheten skiljer sig från den 
synen.

                                               

66 Se mer om påtagligt skada under 4.3.2 samt MÖD 2006:48
67 Se mer om nödvändiga avvägningarna under avsnitt 5.2.1 första exemplet.
68 MÖD 2006:49



21

Källförteckning

Offentligt tryck

Proposition (2001/02:20) till infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem

Proposition (1997/98:45) till miljöbalken

Proposition (1995/96:2) till lag om byggande av järnväg

Proposition (1985/86:3) till naturresurslagen

SOU. 1979:54 "Bättre miljöskydd I" Miljöskyddsutredningen i sitt delbetänkande

SOU 1971:75 ” Hushållning med mark och vatten”

Dom, MÖD 2007:10, den 16 februari 2007 i mål nr M 5398-06

Eftersom det markområde som önskade bebyggas var det enda område som var allemansrättsligt 
tillgängligt både från land och från sjösidan var det uppenbart att en byggnad där skulle avhålla 
allmänheten från att beträda området. Skäl att meddela dispens från strandskyddet förelåg därför inte.

Dom, MÖD 2006:49, den 4 oktober 2006 i mål nr M 456-06

Underinstanserna hade avslagit en ansökan om tillstånd till utvidgning av en täkt inom ett område som är 
av riksintresse för såväl naturvård och friluftsliv, 3 kap. 6 § MB som materialutvinning, 3 kap. 7 § MB. 
Enligt 4 kap. 2 § MB skulle dessutom turismens och friluftslivets intressen särskilt beaktas i det aktuella 
åslandskapet. Miljööverdomstolen (MÖD) fann att brytningen inte skulle medföra påtaglig skada på 
riksintresset för naturvård och friluftsliv då bolaget erbjudit sig att kompensera förlusten av viss 
skyddsvärd fäladsmark genom att bevara och restaurera andra närliggande områden på sådant sätt att 
denna typ av mark skulle komma att öka. På grund härav bedömdes det inte aktuellt att göra en avvägning 
mellan 3 kap. 6 § och 3 kap. 7 § enligt 3 kap.10 § MB. Vad gällde åslandskapet enligt 4 kap. 2 § MB hade 
täkten redan gett upphov till negativ påverkan varför den begränsade ytterligare påverkan inte utgjorde en 
påtaglig skada på detta intresse. 

Dom, MÖD 2006:48, den 27 september 2006 i mål nr M 1644-06

En miljödomstol hade lämnat ett bolag tillstånd till täkt av kalksten ur två provbrott på Gotland. Efter 
överklagande uttalade Miljööverdomstolen (MÖD) vad gällde tillåtligheten att täkterna hade lokaliserats 
till platser som både var av riksintresse för naturvård och för materialförsörjning och att det av 3 kap 10 § 
MB framgår att om ett område omfattas av riksintressen för oförenliga ändamål en avvägning skall ske 
mellan riksintressena. En sådan avvägning skall dock endast göras om den sökta åtgärden befaras 
medföra påtaglig skada på ett riksintresse. I det aktuella fallet då områdets naturmiljö som helhet inte 
bedömdes komma att äventyras eller skadas påtagligt, ansåg MÖD att en avvägning enligt 3 kap. 10 § 
MB inte skulle göras. 

Dom, MÖD 2004:17, den 29 oktober 2004 i mål nr M 9120-03

MÖD har i ett mål om tillstånd till ett vattenkraftverk funnit att kraftverket skulle komma att byggas inom 
ett område som av Naturvårdsverket utpekats vara riksintresse för naturvården samt att detta förhållande 
kan anses utgöra presumtion för att området vid tillståndsprövningen kommer att bedömas som 
riksintressant för naturvården enligt 3 kap. 6 § andra stycket MB. Eftersom frågan om områdets 
naturvärden och kraftverkets påverkan på dessa inte behandlats i miljökonsekvensbeskrivningen har det 
saknats utredning för att bedöma om ett riksintresse skulle komma att påtagligt skadas av en utbyggnad. 
MÖD som funnit att miljökonsekvensbeskrivningen behöver kompletteras i nämnda hänseende och ifråga 
om nollalternativet, har undanröjt miljödomstolens dom och återförvisat målet.
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