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Sammanfattning 
 
 
När Sverige anslöt sig till den Europeiska Unionen blev EG-rätten en del av den svens-
ka rätten. Ett av dagens viktigaste mål för EU är skyddet av miljön. För att skydda den 
biologiska mångfalden inom unionen har EU beslutat om att medlemsstaterna ska utse 
skyddsvärda naturområden. Meningen är att dessa naturområden ska skapa ett nätverk 
av skyddsvärd natur, så kallade Natura 2000-områden. I dessa områden gäller speciella 
skyddskrav. För att kunna uppfylla dessa krav har de svenska reglerna gällande natur-
skydd skärpt avsevärt och nya tillståndsregler har tillagts i miljöbalken. De nya skydds-
reglerna gällande Natura 2000-områdena har skapat vissa konflikter med svensk rätt. 
Konflikterna uppstår där rättskraftiga tillstånd har meddelats enligt andra lagar än mil-
jöbalken eller enligt äldre lagar innan miljöbalkens ikraftträdande. Konflikter kan även 
uppstå där tillstånd meddelats enligt miljöbalkens rättskraftsregel 24 kap 1 §, genom att 
verksamheten eller åtgärden som tilldelats tillståndet nu är lokaliserat inom ett Natura 
2000-område. Syftet med uppsatsen, att försöka utreda vilka lagregler som ska tillämpas 
när konflikter som dessa uppstår. För att uppnå syftet och lösa problemen i problembe-
skrivningen har jag gjort en rättsutredning, där framförallt lagtext och lagförarbeten har 
studerats och tolkats, doktrin, artiklar och praxis har också varit värdefulla informa-
tionskällor.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
When Sweden joined the European Union, the European Union law became a part of 
our. One of the most important goals of the EU, is the environment protection. To pro-
tect the biodiversity within the union, EU has decided that each of the member states 
will appoint areas worth of protection. The purpose is that these areas will create a net-
work of protected areas, which are called Nature 2000-areas. In these areas, special pro-
tection rules apply. To fulfil these protection requirements, the Swedish rules of envi-
ronment protection has been more strictly. The new protection rules current Nature 
2000-areas has created certain conflicts with Swedish law. The conflicts arise, there law 
considerable conditions have been announced, according to other laws than the envi-
ronment legislation, or according to older laws who was used before environment legis-
lation even passing into law. Conflicts can also arise, where conditions have been an-
nounced, according to the environment legislation 24 chapter 1 §, through that the activ-
ity or the measure as been allocated the condition now is localized within Nature 2000-
area. The purpose of the essay, is to investigate which law rules will be applied when 
conflicts that these arise. In order to fulfil the purpose and resolve the problems in the 
problem description I have done a legal examination, where primarily the wording of 
law and the prepatory work has been studied and interpreted. Doctrine, articles and  
practice has also been valuable information sources. 
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Förkortningar och begreppsförklaringar 
 
 
Förkortningar: 
 
EG Europeiska Gemenskapen 
EGF EG-fördraget 
EU Europeiska Unionen 
HD Högsta domstolen 
MD Miljödomstolen 
MÖD Miljööverdomstolen 
MB Miljöbalken 
MKB Miljökonsekvensbeskrivning 
ML Miljöskyddslagen 
NJA Nytt juridiskt arkiv 
PBL Plan- och bygglagstiftningen  
RB Rättegångsbalken 
RF Regeringsformen 
VL Vattenlagen 
 
 
Begreppsförklaringar Natura 2000: 
 
Natura 2000-område 
Område som ingår i någon av följande kategorier:  

 
 Område som genom regeringsbeslut har förklarats som särskilt skyddsområde 

(SPA-områden)  
 

 Område som är föreslaget av regeringen, men ännu ej antaget av EG-
kommissionen (pSCI-områden) 

 
 Område som antagits som område av gemenskapsintresse (SCI-områden) 

 
 Område av gemenskapsintresse som är förklarat av regeringen som särskilt be-

varandeområde (SAC-områden)  
 
Område av gemenskapsintresse (SCI)  
Område som, i den biogeografiska region eller de biogeografiska regioner det tillhör, 
väsentligt bidrar till att bibehålla eller återställa en gynnsam bevarandestatus hos någon 
av livsmiljöerna i bilaga 1 i art- och habitatdirektivet eller någon av arterna i bilaga 2 i 
samma direktiv. Områden som kan bidra till att nätet Natura 2000 blir sammanhängande 
och som väsentligt bidrar till bibehållandet av den biologiska mångfalden inom den 
biogeografiska region eller de biogeografiska regioner som avses.  
 
Områdesskydd 
Område som omfattas av skydd enligt MB 7 kap.  
 
Särskilt bevarandeområde (SAC) 
Område av gemenskapsintresse (SCI) som av regeringen med stöd av MB 7 kap 28 § 
förklarats som särskilt bevarandeområde.  



 
 
Särskilt skyddsområde (SPA) 
Område som genom regeringsbeslut klassificerats som särskilt skyddsområde i enlighet 
med Fågeldirektivet.  
 
Gynnsam bevarandestatus 
Att de naturtyper och arter som befinner sig inom ett utvalt område finns kvar i en lång-
siktig hållbar omfattning genom att vidta bevarandeåtgärder.  
 
Bevarandeplan 
Dokument som bland annat ska innehålla bevarandesyftet samt vilka bevarandeåtgärder 
som behövs i varje område.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. Inledning 
 
══════════════════════════════════════════════════ 
I detta kapitel kommer först en bakgrundsbeskrivning om hur inträdet i EU har påver-
kat den svenska rätten. Sedan följer problembeskrivningen som lett fram till syftet med 
uppsatsen. 
══════════════════════════════════════════════════  
 
1.1  Bakgrund 
 
Från och med den 1 januari 1995 är Sverige medlem av den Europeiska Unionen. Med-
lemskapet och dess rätt har påverkat Sverige på ett betydande sätt. EG-rätten gäller inte 
endast för staten och offentliga organ, utan även i betydande utsträckning för företag 
och privatpersoner. EG-rätten är i stor utsträckning direkt gällande i Sverige och är i 
sina kompetensområden överordnad den svenska rätten. Detta medför att det är EG-
rätten som har företräde om det uppstår konflikt mellan den och svensk rätt i våra dom-
stolar och myndigheter.1 När det uppstår tveksamheter om hur en domstol ska tolka en 
lagregel ska den alltid tolka lagregeln fördragsenligt, vilket innebär att inom de områden 
där EG-rätten har kompetens är det domstolens plikt att alltid ta hänsyn till EG-rätten 
och dess direktiv. För att befästa den så kallade fördragsenliga tolkningen, som återfinns 
i EGF artikel 10 (lojalitetsprincipen2) har det i 2 kap 23 § RF tillagts: ”Lag eller annan 
föreskrift får ej meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska 
konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna.”  
 
Ett av dagens viktigaste mål för EU är skyddet för miljön. Att EU ser miljön som en av 
de viktigaste punkterna har fått en stor betydelse för miljöarbetet i Europa. EU har i 
stort sett antagit gemensamma bindande regler för de flesta miljörelevanta frågor, vilket 
har lett till att även de länder som anser att miljön har låg prioritet har tvingats till att 
göra betydande insatser för skyddandet av miljön.3
 
Skyddet av miljön har dock inte alltid haft hög prioritet inom den europeiska gemen-
skapen. Innan den europeiska enhetsakten trädde i kraft den 1 juli 1987 saknade EG helt 
behörighet att utfärda miljöbestämmelser. I och med enhetsaktens ikraftträdande fick 
EG en uttrycklig behörighet inom miljöskyddsområdet vilket då blev ett av gemenska-
pens huvudmål. När Maastrichtfördraget trädde ikraft 1 november, 1993 och EG blev 
till EU utvidgades befogenheterna inom miljöskyddet. Med Amsterdamfördragets 
ikraftträdande 1 maj, 1999 förstärktes miljöskyddet ytterligare.4
 
För att kunna skydda den biologiska mångfalden och säkra dess långsiktiga existens 
inom Europa har EU beslutat om att medlemsstaterna ska utse områden som är skydds-
värda. Genom att medlemsländerna utser skyddsvärda områden skapas på så sätt ett 
nätverk av skyddsområden, s.k. Natura 2000-områden.5 Inom EU anses det att Natura 
2000 inte ska motsvara naturreservat där ingen mänsklig aktivitet får bedrivas, utan ska 
istället kunna kombineras med ekonomisk utveckling och verksamheter som är av in-
                                                 
1 Ulf Bernitz och Anders Kjellgren, Europarättens grunder. s.1. 
2 Inom EG-rätten är de sex allmänna rättsprinciperna en mycket viktig rättskälla. Dessa är: Legalitetsprin-
cipen, Lojalitetsprincipen, Likabehandlingsprincipen, Subsidiaritetsprincipen, Proportionalitetsprincipen 
och Rättssäkerhetsprincipen.  
3 Said Mahmoudi, EU:s miljörätt. s.37 f. 
4 Said Mahmoudi, EU:s miljörätt. s.98 f.  
5 Direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, artikel 3.  

 5



 

tresse för gemenskapen, så som jakt, turism och liknande, men med förutsättningen att 
aktiviteten inte påverkar naturskyddet på ett negativt sätt.6 Nätverket Natura 2000 är 
baserat på två EG-direktiv, art- och habitatdirektivet7 respektive fågeldirektivet8, vilka 
båda är bindande. Nätverket är till för att upprätthålla den biologiska mångfalden inom 
unionen. På medlemsstaternas europeiska territorium pågår en ständig försämring av 
livsmiljöerna, och ett ökande antal vilda arter är allvarligt hotade. Eftersom de hotade 
arterna och livsmiljöerna utgör en del av gemenskapens naturliga arv och hoten mot 
dem ofta är gränsöverstigande är det nödvändigt att medlemsländerna samarbetar och 
vidtar åtgärder för att skydda dem.9  
 
1.2  Problemområde 
 
De nya skyddsreglerna rörande Natura 2000-områden har skapat vissa problem. Pro-
blemen uppstår när nu gällande skyddsregler hamnar i konflikt med rättskraftiga till-
stånd som har meddelats enligt äldre lagar innan miljöbalkens ikraftträdande. Problem 
kan även uppstå när markägare har tilldelats tillstånd enligt miljöbalkens rättskraftsregel 
24 kap 1 § för en verksamhet eller åtgärd som nu mera är lokaliserad inom ett Natura 
2000-område. Andra problem som också kan uppstå är när en markägare vill rensa ett 
igenvuxet dike på sin mark. I vanliga fall krävs inte något tillstånd för dikesrensning så 
länge vattnets djup eller läge inte ändras, men om diket är lokaliserat inom ett Natura 
2000-område uppstår en konflikt. Enligt skyddsreglerna för Natura 2000-områden är 
dikesrensning klassat som betydande miljöpåverkan och är alltså inte tillåtet inom om-
rådet eller i anslutning om det kan påverka området negativt.  
 
Jag har diskuterat rättsliga frågor kring Natura 2000 med handläggare på länsstyrelsen i 
Luleå. Vi kom då fram till att de frågor som nämndes ovan är lämpliga att utreda närma-
re. Det handlar bland annat om att tillämpa regler som griper in i varandra och som kan 
uppfattas som motstridiga. Detta är ett problem som kan bli allt vanligare när allt fler 
Natura 2000 områden utses. 
 
För att kunna visa hur problemen kan komma att se ut i praktiken har jag utgått ifrån två 
hypotesfall: 
 

 Markägare A vill rensa ett av sina igenvuxna diken på sin skogsfastighet. Han 
börjar, men kommer under rensningens gång på att fastigheten numera är lokali-
serad inom ett Natura 2000-område. Vad ska han göra?   

                          
 Markägare B sökte år 2000 tillstånd enligt MB för att få rensa sina igenvuxna 

diken på sin skogsfastighet. Markägaren beviljades tillstånd och började med di-
kesrensningen, men blev dock inte färdig utan tog ett uppehåll. Nu inser han att 
situationen snart är ohållbar och bestämmer sig för att återuppta rensningen. Se-
dan en tid tillbaka är markägarens skogsfastighet belägen inom ett Natura 2000-
område. Får han återuppta rensningen eller måste han söka nytt tillstånd enligt 7 
kap 28 a § MB?  

 
 
 
 
                                                 
6 Europeiska kommissionen, EU fokus på naturskydd. s.16  
7 Direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter.  
8 Direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar.  
9 Direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter s. 1.  
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1.3  Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att försöka utreda vilka lagregler som ska tillämpas när konflikt 
uppstår mellan nuvarande skyddsbestämmelser gällande Natura 2000-områden och tidi-
gare meddelade tillstånd för verksamheter eller åtgärder. Syftet är även att utreda hur 
verksamheter och åtgärder som normalt är befriat från tillståndsplikt, exempelvis dikes-
rensning ska behandlas inom eller i anslutning till ett Natura 2000-område. 
   
För att uppnå syftet har jag arbetat gentemot nedanstående frågeställningar: 
 

 Vilka åtgärder eller verksamheter är tillståndspliktiga enligt 7 kap 28 a § MB?  
 

 Hur definieras påbörjad verksamhet i övergångsbestämmelserna till tillstånds-
kravet i 7 kap 28 a § MB och hur ska de bedömas? 

 
 Vilka möjligheter har tillsynsmyndigheten att återkalla och ompröva tillstånd, 

dispens eller godkännande, vilka är meddelade enligt 24 kap 1 § MB eller enligt 
annan äldre lagstiftning? 

 
 Vad gäller vid dikesrensning inom eller i anslutning till ett Natura 2000-område? 

 
1.4 Avgränsningar 

 
I uppsatsen behandlas tillståndsplikt för vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet, 
andra typer av verksamheter behandlas ej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7



 

2. Metod 
 
══════════════════════════════════════════════════ 
I detta kapitel kommer först en beskrivning av vilka informationskällor som har använts 
under arbetets gång. Sedan följer beskrivningar av de respektive källorna och på vilket 
sätt som de varit användbara i arbetet med uppsatsen. 
══════════════════════════════════════════════════ 
 
För att lösa problemen i problembeskrivningen och för att uppfylla syftet har jag utfört 
en rättsutredning. För att utföra rättsutredningen har i första hand lagtext och förarbeten 
studerats och tolkats, doktrin, artiklar och praxis har också varit värdefulla informa-
tionskällor. 
 
2.1 Den skrivna lagtexten 
 
Den skrivna lagtexten är den mest auktoritära rättskällan. Lagarna har en inbördes ord-
ning, där den lag som har högst auktoritet får företräde om lagarna hamnar i konflikt 
med varandra. Ordningen brukar anges som följande:  
 

 Grundlagen 
 Lag 
 Förordningar 
 Föreskrifter 

 
När två lagregler på samma nivå är motstridiga brukar den mer speciella och precisera-
de regeln få företräde.10  
 
I och med Sveriges medlemskap i EU har EG-rätten gjort sitt inträde i landet. EG-rätten 
är inom dess kompetensområden direkt gällande i Sverige, vilket innebär att den ska 
tillämpas av våra domstolar och myndigheter. EG-rätten är överordnad den svenska 
rätten i dess kompetensområden, vilket betyder att det är EG-rätten som har företräde 
om konflikt uppstår mellan svensk rätt och EG-rätt. Detta kan utläsas i EG-fördragets 
artiklar 10 och 249. I artikel 249 EGF står att: ”En förordning skall ha allmän giltighet. 
Den skall till alla delar vara bindande och direkt tillämplig i varje medlemsstat.” Vida-
re följer i det andra stycket att: ”Ett direktiv skall med avseende på det resultat som 
skall uppnås vara bindande för varje medlemsstat till vilken det är riktat, men skall 
överlåta åt de nationella myndigheterna att bestämma form och tillvägagångssätt för 
genomförandet.”  
 
I artikel 10 EGF beskrivs den så kallade lojalitetsprincipen. Principen innebär att med-
lemsländerna är skyldiga att tolka bestämmelser fördragsenligt. I artikeln står att: ”Med-
lemsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder, både allmänna och särskilda, för att 
säkerställa att de skyldigheter fullgörs som följer av detta fördrag eller av åtgärder som 
vidtagits av gemenskapens institutioner. Medlemsstaterna skall underlätta att gemen-
skapens uppgifter fullgörs. Medlemsstaterna skall avstå från varje åtgärd som kan 
äventyra att fördragets mål uppnås.”   
 
För att kunna återspegla de krav som ställs i de två EG-direktiven art- och habitatdirek-
tivet och fågeldirektivet har Sverige infört ett nytt tillståndskrav i 7 kap MB. 
  
                                                 
10 Bert Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s.129 f 
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I uppsatsen behandlas de konflikter som uppstått då Sverige har infört det nya till-
ståndskravet i 7 kap 28 a § MB. För att kunna utreda och försöka ge lösningsförslag på 
dessa konflikter har jag studerat och tolkat lagtexten, vilket har utgjort huvudkällan till 
uppsatsen. Det är framförallt MB, ML och VL som har studerats samt även viss EG-rätt.  
 
2.2 Lagförarbeten 
 
Lagförarbeten är texter som produceras under själva lagstiftningsprocessen. Dessa är 
sekundära rättskällor, men har en stor betydelse i den svenska moderna lagstiftningen då 
det gäller lagtolkning. Det är i förarbetena som lagstiftaren är utförlig och ger förklar-
ingar till varför lagen utformats på det sätt som den gjorts, och är med andra ord ett vär-
defullt komplement till lagtexten.11

 
I uppsatsen har lagförarbetena tillsammans med lagtexten varit den stora informations-
källan. Det är framförallt regeringens proposition ”Skyddet för vissa djur- och växtarter 
och deras livsmiljöer” som varit mest användbar. Tre andra propositioner har också an-
vänts i arbetet med uppsatsen, dessa är propositionerna ”Miljöbalk”, ”Följdlagstiftning 
till miljöbalken m.m.” och ”Med förslag till ny vattenlag”. Genom att studera förarbete-
na har luckor som funnits i lagtexten täckts.  
 
2.3 Praxis 
 
I modern svensk juridik har praxisen fått ett större erkännande som rättskällefaktor och 
att graden av bundenhet vid prejudikat har ökat. Av tradition följer de lägre instanserna 
prejudikat. I svensk rätt är uppfattningen den att de högsta instansernas avgöranden är 
mer värdefulla än vad avgöranden i konkreta tvister är. Detta har bland annat sin för-
klaring av lagstödet i 54 kap 10 § RB, där det står att prövningstillstånd får meddelas 
endast om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen, att överklagandet prövas av 
HD eller om det finns synnerliga skäl till sådan prövning. Det är dock viktigt att komma 
ihåg att prejudikat inte kan ses som bindande på samma sätt som lagtexten.12

 
I uppsatsen har två rättsfall använts. Det ena är dock ett avgörande från miljödomstolen 
och kan endast ses som en vägledning. Trots det anser jag att avgörandet har en viss 
betydelse för resonemanget i frågan om hur övergångsbestämmelsen till 7 kap 28 a § 
ska bedömas.  
 
2.4 Doktrin 
 
Doktrinen är främst en kunskapskälla där lösningsförslag och hjälp finns att inhämta. 
Däremot är den inte så väl använd i domstolarna, utan mest som arbetsekonomisk hjälp 
åt domare för att hitta snabba lösningar.13

 
För att kunna färdigställa uppsatsen har doktrinen varit en värdefull informationskälla. 
Litteraturen har använts som ett komplement till lagtexten och lagförarbetena.   
 
 
 
 

                                                 
11 Stig Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s.358 
12 Stig Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s.385 
13 Stig Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s.510 
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3. Natura 2000 
 
══════════════════════════════════════════════════ 
 I detta kapitel kommer först en beskrivning av vad Natura 2000 innebär. Sedan följer 
vilka åtgärder som Sverige har utfört för att fastställa kravet på skyddsarbetet i lag. 
══════════════════════════════════════════════════ 
  
3.1 Vad är Natura 2000? 
 
Hörnstenen i den europeiska naturskyddspolitiken utgörs av Nätverket Natura 2000.14 
Som nämnts i inledningen är Natura 2000 baserat på EG:s art- och habitatdirektiv och 
fågeldirektivet, vilka är direkt tillämpliga i Sverige. Av fågeldirektivet framgår att det är 
ca 200 fågelarter som är klassade som skyddsvärda i medlemsländerna, vilka 66 av dem 
finns i Sverige15, samt att det i art- och habitatdirektivet listas över 170 naturtyper, vilka 
88 finns inom Sveriges gränser.16 I dagsläget har Sverige utpekat ca 3 500 områden som 
ska ingå i nätverket. En stor del av dessa områden är redan idag skyddade av någon 
form av områdesskydd enligt 7 kap MB. Till kategorin områdesskydd räknas exempel-
vis naturreservat, nationalparkstrandskydd och liknande. I de områden som idag inte har 
något tidigare skydd anses naturvärdena kunna bevaras genom naturvårdsavtal, gröna 
skogsbruksplaner, certifieringsåtaganden från markägare och liknande.17  
 
I och med att direktiven är direkt tillämpliga i Sverige har vi en skyldighet att uppnå 
direktivens mål. Direktiven binder medlemsländerna till att uppnå vissa mål, men med 
vilka metoder de enskilda länderna använder för att uppnå de utsatta målen är i princip 
upp till dem själva att välja. Däremot visar EG-domstolens praxis att höga krav ställs på 
medlemsstaterna när det gäller att varje del och varje krav i ett direktiv återspeglas tyd-
ligt i nationell rätt. 
 
Medlemsländerna är skyldiga att utse skyddsvärda områden och dessutom se till att de 
arter och naturtyper som finns inom området har en gynnsam bevarandestatus. Att ar-
terna och naturtyperna ska ha en gynnsam bevarandestatus, innebär att de ska finnas 
kvar i en långsiktig och hållbar omfattning vilket oftast innebär att landet måste vidta 
bevarandeåtgärder. Länderna ska även se till att inga verksamheter eller åtgärder som 
kan skada eller störa arterna eller naturtyperna inom ett Natura 2000-område får före-
komma.18 Hittills har över 15 000 områden inom gemenskapen valts ut, vilket motsva-
rar en ungefärlig yta på 420 000 km².  
 
Nedan följer de tre etapper som måste genomföras när ett Natura 2000-område ska utses: 
 

1. Varje medlemsland föreslår till EU-kommissionen ett antal naturområden 
där de arter eller naturtyper som finns upptagna i de båda direktiven finns 
uppräknade. De föreslagna områdena ska tillsammans kunna innehålla en 
tillräcklig del av arternas eller naturtypernas totala utbredning så att gynn-
sam bevarandestatus kan vidhållas eller återställas. 

 

                                                 
14Europeiska kommissionen, EU fokus på naturskydd. s.16  
15 Se bilaga 1 
16 Se bilaga 2 
17 Skogsvårdsstyrelsen, cirkulär, s.1 
18 Direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, artikel 6.  
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2. EU-kommissionen går igenom och bedömer de föreslagna områdena ur ett 
europeiskt bevarandeperspektiv. Efter samråd med det berörda medlemslan-
det gör EU-kommissionen en formell lista över de områden som har ett ge-
menskapsintresse. 

 
3. Det berörda medlemslandet ska nu vidta de åtgärder som behövs för att till-

godose naturtypernas och arternas ekologiska behov. Landets regering har 
sex år på sig från det att etapp två är avklarad att utse särskilda bevarande-
områden. Dessa områden måste få högsta prioritet gällande skyddsarbetet. 
Det krävs även särskilda tillstånd för åtgärder och verksamheter som på ett 
betydande sätt kan påverka miljön på ett negativt sätt. I den svenska lagstift-
ningen har 7 kap 28 a § MB införts för att tillgodose tillståndskravet i de 
båda direktiven. 

 
Som nämns i punkten tre, är varje medlemsland skyldig att vart sjätte år rapportera in 
till EU-kommissionen vilka bevarandeåtgärder som nyttjats, för att området ska ha en 
gynnsam bevarandestatus, samt vilken status arterna och naturtyperna har. Är EU-
kommissionen missnöjd med resultatet och anser att målen med direktiven inte är upp-
fyllda, får det berörda landet en påpekelse. Om inga åtgärder sker för att återställa den 
gynnsamma bevarandestatusen för arterna och naturtyperna efter påpekandet, kan EU-
kommissionen ställa landet till svars inför EG-domstolen.19  
 
3.2 Vad har Sverige gjort för att tillfredsställa skyddet i lag? 
 
Den svenska regeringen har beslutat att alla Natura 2000-områden som är antagna av 
dem från och med 1 juli, 2001 även betraktas som riksintressen enligt MB 4 kap. Syftet 
med denna åtgärd var att även planer kommer att omfattas av skyddskraven.20

 
I 7 kap 27 § tredje stycke MB står att, ”ett område som är upptaget i förteckningen skall 
prioriteras i det fortsatta skyddsarbetet”. Med förteckningen avses de naturområden 
som bör beredas skydd eller har beretts skydd i form av särskilt skyddsområde, särskilt 
bevarande område eller behöver skyddas enligt internationellt åtagande samt nationella 
mål om skydd för naturområden. Innebörden av detta tredje stycke borde innebära att de 
områden som blivit utsedda till Natura 2000-områden ska prioriteras i alla myndigheters 
och kommuners skyddsarbete. Skyddet och valet av skyddsform ska bestämmas utifrån 
syftet med det tilltänkta eller nödvändiga skyddet. Med begreppet skyddsarbete menas 
här en vidare form än endast områdesskydd i MB:s 7 kap. I paragrafen avser skyddarbe-
te alla lämpliga åtgärder som innebär att gynnsam bevarandestatus kan upprätthållas 
eller återställas.  
 
I områdesförordningens21 16 § fastslås prioriteringen av naturvårdsarbetet i lag, då pa-
ragrafen anger att, ”myndigheterna skall prioritera skyddsarbetet för de områden som 
har förtecknats enligt 15 §”. Den förtecknig som avses i 15 § är de områden som upptas 
i 7 kap 27 § MB.  
 
 
 
 
 
                                                 
19 Direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, artikel 4. 
20 Prop. 2000/01:111, s. 46 
21 Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
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4. 7 kap 28 a § MB  
 
══════════════════════════════════════════════════ 
I detta kapitel kommer det först att förklaras varför tillståndskravet i 7 kap 28 a § MB 
har lagts till och vilka motiv som regeringen hade för att införa regeln i rättssystemet. 
Sedan följer beskrivning av tillståndspliktens omfattning samt dess innebörd för verk-
samhetsutövare. 
══════════════════════════════════════════════════ 
  
Nedan följer en illustration av tillståndsprocessen enligt 7 kap 28 a § MB: 
 

6 Kap 7 Kap

Ny verksamhetsidé- Verksamhetsutövaren
skall göra bedömningen om verksamheten 
på ett betydande sätt kan påverka miljön i
ett Natura 2000-område. 

NejJa

Eventuell 
tillstånds/dispensprövning

enligt andra regler.

7 kap 28 a § Tillstånd
krävs.

6 kap 1 §. MKB ska bifogas 
ansökan.

Därför krävs först:

6 kap 4 §. Tidigt samråd. 
Betydande miljöpåverkan eller inte

avgör hur omfattande MKB som fodras.

Ja Nej

Vid redan befintlig verksamhet finns:
Tillstånd enligt ML,VL,MB

-Rättskraftigt tillstånd enligt 24 kap 1 §
- Undantag enligt övergångsbestämmelsen 

 

6 kap 5 § Utökat 
Samråd.

Fullständig MKB

6 kap 4 § 3,4 st. 
En MKB ska upprättas 
i den utsträckning som

krävs.

MKB och ansökan
lämnas till

länsstyrelsen.

7 kap 28 b § Länsstyrelsen eller annan
myndighet prövar med hjälp av MKB:n

om de utpekade värdena kan skadas eller 
innebära betydande störning.

Ja Nej

Länsstyrelsen eller annan myndighet
gör en bedömning och yttrar sig 

eventuellt tillregeringen, vilka i sin
tur kan meddela tillstånd annars avslag.

Tillstånd medges.
Kan förenas med villkor

enligt 16 kap 2 §.

 
Figur 1. är en egen omarbetning av befintlig figur i Natura 2000 i Sverige- handbok 
med allmänna råd 
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Tillståndskravet som införts i och med förtydligandet av de två direktiven i 7 kap 28 a § 
MB innebär att det är förbjudet att utan tillstånd bedriva en verksamhet eller vidta en 
åtgärd som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Model-
len ovan är till för att få en tydlig överblick över, den av många ansedda komplicerade, 
tillståndsprocessen enligt den nya 7 kap 28 a § MB. Modellen är i huvudsak till för att 
visa tillståndsprocessen för nya verksamheter.  
 
De rutor som är markerade visar vart i processen problemen uppstår. Som synes är det 
när tillståndskravet i 7 kap 28 a § MB inte är förenligt med tidigare meddelade tillstånd 
enligt ML, VL eller MB. Problem kan även uppstå då tveksamheter om verksamheten 
eller åtgärden ska omfattas av övergångsbestämmelsen till 7 kap 28 a § MB. 
 
4.1 Varför har 7 kap 28 a § införts i MB?  
 
Lydelsen av den 7 kap 28 a § är följande: ”Tillstånd krävs för att bedriva verksamheter 
eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett naturområde som 
har förtecknats enligt 27 § första stycket 1 eller 2.  
Tillstånd enligt första stycket krävs inte för verksamheter och åtgärder av det berörda 
området. Lag 2001:437” 
2001:437 som trätt ikraft 2001-07-01 
  
Orsaken till att denna paragraf lagts till i MB är att EU-kommissionen har påpekat att 
vårt regelsystem inte räcker till för att uppfylla fågeldirektivets och art- och habitatdi-
rektivets krav på naturskydd. Med detta tillägg har ett förtydligande av de båda direkti-
ven skett. Ändringen får den praktiska innebörden att var och en som funderar på att 
starta en verksamhet eller vidta en åtgärd först måste bedöma om dess konsekvenser 
kommer att få någon negativ effekt på skydds- eller bevarandeområden i närheten. No-
tera att detta även gäller för myndigheter som ska ta beslut om planer enligt PBL. Om 
det finns en risk för att verksamheten eller åtgärden kommer att få en negativ effekt på 
ett skydds- eller bevarandeområde ska tillstånd sökas och prövas av myndighet. Detta 
gäller också i planärenden.22

 
4.2 Regeringens uttalande om ändringarna i prop.2000/01:111 
 
I propositionen ”Skyddet för vissa djur- och växtarter och deras livsmiljöer” uttalar sig 
regeringen om de nya lagändringarna i och med att 28 a § införts i MB. De för en dis-
kussion om hur paragrafen ska introduceras i lagen och vilken sannolik påverkan den 
nya paragrafen kommer att få för verksamhetsutövare.  
 
4.2.1 Verksamheter inom Natura 2000-område 
För verksamheter som ligger inom Natura 2000-områden sägs följande: Många av de 
områden som är föreslagna som Natura 2000-område har redan områdesskydd enligt 7 
kap MB, genom att områdena redan har ansetts som skyddsvärda från nationellt intresse. 
I de områden som tidigare inte varit skyddade har ett så kallat förankringsarbete genom-
förts med de markägare som är berörda. Förankringsarbetets syfte är att informera 
markägarna om art- och habitatdirektivets och fågeldirektivets skyddskrav samt att få 
dem att förstå hur viktigt skyddet för de blivande Natura 2000-områdena är ur ett ge-
menskapsintresse. Försvarsmakten har genom förankringsarbete, exempelvis utarbetat 
miljöanpassade skötselplaner för deras skjutfält som bitvis är lokaliserade inom Natura 
2000-områden. 

                                                 
22 Prop. 2000/01:111, s.62 
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Bedömningen som görs i propositionen är att de nya reglerna inte i särskilt många fall 
kommer att leda till ytterligare inskränkningar i markanvändningen. Det finns redan 
liknande regler i det gamla regelverket, vilket innebär att andra lagrum kommer att kun-
na åberopas men med samma resultat i slutändan.23

 
4.2.2 Verksamheter utanför Natura 2000-område 
För verksamheter som ligger utanför de föreslagna Natura 2000-områdena sägs följande: 
Det är svårt att bedöma vilka verksamheter och åtgärder som kommer att bli föremål för 
ett hindrande. Det är beroende på vilka naturtyper och arter som finns inom det berörda 
Natura 2000-området och hur känsliga de är för påverkan. Vidare sägs att de utsedda 
områdena i de flesta fall har ytmässigt tilltagna buffertzoner, vilket medför att markan-
vändning som sker utanför området endast i undantagsfall ger en negativ påverkan på 
bevarandemöjligheterna inom området. De verksamheter och åtgärder som kan tänkas 
bli föremål för ett hindrande är av sådan karaktär där det kan förekomma utsläpp i vat-
ten och liknande.    
  
För de flesta verksamheter och åtgärder kommer prövningar enligt de nya reglerna att 
ske inom ramen för redan befintliga tillståndsbestämmelser i MB. Verksamheter som 
tidigare inte varit tillståndspliktig kan nu bli tvungna att bli prövade av länsstyrelsen 
enligt de nya reglerna i 7 kap MB. För verksamhetsutövarna kommer anmälningar om 
tillstånd att öka samt även anmälningar till samråd enligt MKB. Sammanfattningsvis 
sägs att de nya ändringarna inte kommer att påverka samhällsekonomin i någon större 
utsträckning.24

 
4.3 Tillståndpliktens omfattning i 7 kap 28 a §  
 
Tillståndskravet aktualiseras när en verksamhet eller åtgärd på ett negativt sätt kan få 
betydande påverkan i ett Natura 2000-område. Märk väl att det inte är platsen i första 
hand som är avgörande, då verksamheten eller åtgärden kan vara lokaliserad utanför 
området men ändå kan ge en betydande negativ påverkan på området.25 I sin bedömning 
ska prövningsmyndigheten försäkra sig om att den sökande verksamheten eller åtgärden, 
ensam eller tillsammans med andra verksamheter och åtgärder inte får en betydande 
påverkan på ett Natura 2000-område. Om prövningsmyndigheten finner att den sökan-
des verksamhet kan komma att få en negativ påverkan på området kan verksamheten 
nekas enligt 7 kap 28 b § MB. Basen som utgör bedömningen för vad som räknas till 
störning har sin utgångspunkt i om en gynnsam bevarande status kan upprätthållas för 
de arter och naturtyper som befinner sig inom det skyddade området.26 För att till-
ståndsplikten ska aktualiseras räcker det med att det finns en risk för att verksamheten 
eller åtgärden kommer på ett betydande sätt att påverka Natura 2000-området. Om tvek-
samheter råder angående påverkan ska försiktighetsprincipen beaktas, vilket medför att 
tillstånd ska sökas. 
 
Undantag från tillståndskravet görs för de verksamheter och åtgärder som direkt hänger 
samman med skötseln och förvaltningen av området samt för de verksamheter som på-
börjats innan den 1 juli 2001.27  De åtgärder som får utföras i syfte att underhålla områ-
det återfinns i områdets bevarandeplan. Att undantag görs för de verksamheter och åt-

                                                 
23 Prop. 2000/01:111, s.62 f. 
24 Prop. 2000/01:111, s.62 f.  
25 Prop. 2000/01:111, s.49 f. 
26 Prop. 2000/01:111, s. 69 f. 
27 Se övergångsbestämmelserna till 2001:437 
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gärder som påbörjats innan den 1 juli 2001 är på grund av att regeringen utgår från att 
pågående verksamheter normalt redan har bedömts i enlighet med direktivens krav eller 
att en sådan bedömning pågår. Det finns dock möjlighet för tillsynsmyndigheten att 
göra ingripande om en pågående verksamhet leder till att naturskyddet inte upprätthålls. 
För att kunna fastställa att direktivets krav kommer att kunna upprätthållas, bör till-
synsmyndigheterna verka aktivt för att eventuella brister ska åtgärdas och att gynnsam 
bevarandestatus kan bibehålla.  
 
I art- och habitatdirektivet nämns inget om en övergångsbestämmelse. I artikel 6 p 3 står 
det tydligt att de projekt som kan komma att påverka på ett betydande sätt ett bevarande 
område ska på ett lämpligt sätt bedömas med avseende på konsekvenserna för målsätt-
ningen vad gäller bevarandet av området. De behöriga nationella myndigheterna ska 
godkänna planen eller projektet först efter att de har försäkrat sig om att det berörda 
området inte kommer att ta skada. 
 
I propositionen uttrycker flera remissinstanser en oro över att det nya tillståndskravet 
med intermistiska förbud och andra beslut kommer att motverka det redan gjorda arbetet 
med att skapa ett ändamålsenligt skydd. Syftet med det nya tillståndskravet är att göra 
den svenska lagstiftningen mer tydlig i enlighet med direktiven, alltså anses det inte 
ingå i syftet att ompröva alla verksamheter som redan meddelats tillstånd enligt tidigare 
lagbestämmelser. Med de nya förslagen kan enligt regelverket tvingas fram prövningar 
och beslut som är i enlighet med de två direktiven. Det nya tillståndskravet lägger ett 
stort ansvar på verksamhetsutövarna att se till att den verksamhet eller åtgärd de utför 
inte påverkar miljön på ett negativt sätt som bryter mot skyddsbestämmelserna. Kraven 
på tillsynsmyndigheten ökar också. De måste verka för att eventuella brister som upp-
står gällande miljöskyddet åtgärdas och att direktivens krav uppfylls. 28

 
Den markägare som väljer att inte söka tillstånd enligt 7 kap 28 a § MB och börjar med 
sin åtgärd eller verksamhet ändå kan komma att drabbas av straffrättsliga bestämmelser. 
Enligt 29 kap 4 § st.1 kan den som med uppsåt eller av oaktsamhet påbörjar eller bedri-
ver en verksamhet eller åtgärd utan att ha sökt tillstånd, godkännande eller gjort en an-
mälan som föreskrivs enligt denna balk eller med föreskrifter enligt balken dömas till 
otillåten miljöverksamhet till böter eller fängelse upp till två år. Enligt 2 st. gäller det-
samma för den som med uppsåt eller oaktsamhet bryter mot villkoren i tillåtlighetsbe-
slut, tillstånd, godkännande eller dispens. Den verksamhetsutövare som har fått tillstånd 
eller dispens enligt 9 kap eller 11-15 kap MB, döms inte till ansvar enligt.1 st. 
 
4.4 Hur definieras påbörjad verksamhet i 7 kap 28 a §? 
 
I paragrafen står, ”för verksamheter som påbörjats före den 1 juli 2001 krävs inget till-
stånd enligt 7 kap. 28 a §.” Med denna formulering av paragrafen uppstår problemet att 
bedöma om pågående verksamhet verkligen är pågående. Hur ska bedömningen göras 
för en pågående verksamhet som har tagit en långvarig paus eller om den rent av har 
lagts ner eller avslutats och inte återupptagits före den 1 juli 2001? Ska verksamheten då 
räknas som om att den inte är pågående och istället bedömas som en ny verksamhet 
enligt de nya reglerna i MB? 29  
 
Nedan följer ett referat av en dom från MD i Växjö där denna fråga tas upp. Det är det 
enda avgörandet som finns gällande övergångsbestämmelsen till 7 kap 28 a § MB. En 

                                                 
28 Prop. 2000/01:111, s.49 f. 
29 Naturvårdsverket, Natura 2000 i Sverige- handbok med allmänna råd. s.45. 
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viktig notering som bör göras är att MD:s dom inte är prejudicerande, men kan ses som 
vägledande.  
 
Växjö tingsrätt, Miljödomstolen 2002-01-07 Mål nr M 100-01 
Kristianstads kommun ansökte år 2000 om att få dispens för att kunna komplettera nu-
varande parkeringsplats (60 platser) med ytterligare 29 stycken bilplatser. Länsstyrelsen 
meddelade dispens från bestämmelserna i 7 kap 18 § MB angående strandskydd, och att 
utan hinder av 19 § naturvårdslagen i dess lydelse innan 1975, utföra tillbyggnad. Dis-
pensen motiverades med att utbyggnaden av parkeringsplatsen skulle öka allmänhetens 
tillgång till strandområdet och endast ge en ringa påverkan av livsvillkoren för djur- och 
växtarter. Naturvårdsveket överklagade och yrkade på i MD att länsstyrelsens dispens-
beslut skulle upphävas på grund av att det berörda området var föreslaget av regeringen 
som ett Natura 2000-områede. MD fann att målet har i huvudsak två för allmänheten 
motstående intressen, nämligen allmänhetens intresse av tillgänglighet gentemot intres-
set att skydda områdets värde för friluftslivet samt för djur- och växtarter. Domstolen 
beaktar bland annat art- och habitatdirektivet och bedömer att dispensfrågor som har 
direkt anknytning till direktivet inte endast har regional eller nationell betydelse utan 
måste ses i ett större perspektiv. En minskning av ett särskilt skyddat område för alltid 
anses utgöra en försämring av livsmiljön enligt art- och habitatdirektivet. Sedan länssty-
relsen prövade ärendet har ändringar skett i de svenska bestämmelserna, övergångsbe-
stämmelserna SFS 2001:437 respektive 2001:449, har tillkommit för att kunna genom-
föra de krav som art- och habitatdirektivet ställer på den nationella lagstiftningen. Änd-
ringarna medför att verksamheter som inte har påbörjats innan den 1 juli 2001 ska prö-
vas enligt särskilda skäl. Mot denna bakgrund gjorde MD bedömningen att det överkla-
gade beslutet skall upphävas och målet åter till länsstyrelsen för prövning enligt nu gäl-
lande regler. 
 
Av domen att döma bör 7 kap 28 a § övergångsbestämmelse innebära att om en verk-
samhet har påbörjats innan den 1 juli 2001  men sedan lagts ner, avslutats eller övergi-
vits och inte upptagits igen före det datumet, inte omfattas av undantaget. Istället ska 
verksamheten tillståndsprövas enligt 7 kap 28 a-b §§.30 Rimligen kan detta resonemang 
även appliceras på verksamheter som gör en ändring i sin verksamhet. En ändring i ex-
empelvis produktionen kan komma att innebära skadliga effekter på närområdet och bör 
då utlösa en tillståndsplikt.31 Ett exempel på att detta resonemang kan appliceras på 
verksamhet som vill expandera, utan att genomgå en ny tillståndsprövning enligt 7 kap 
28 a § MB, är målet Scanraff.Nedan följer ett kort referat från domen. 
 
Miljööverdomstolen 2003-10-13 Mål nr M 9421-02 
MD hade bedömt utökningen av verksamheten vid Scanraffs raffinaderi som tillåtlig 
enligt 22 kap. 26 § MB och meddelat deldom om s.k. byggnadstillstånd. MÖD undan-
röjde domen med hänvisning till brister i miljökonsekvensbeskrivningen. Därvid 
uttalade domstolen att en tillåtlighetsprövning enligt 22 kap. 26 § MB kan inte göras 
mindre omfattande i fråga om verksamhetens miljöpåverkan än när tillståndsprövning 
sker. Det kan därför inte ställas lägre krav på beslutsunderlaget vid tillåtlighetspröv-
ningen. Ett fullständigt underlag är en förutsättning för att en förprövning av de samlade 
miljöeffekterna av verksamheten skall kunna genomföras. Domstolen bekräftade även 
att förutsättningarna för s.k. igångsättningsmedgivande är desamma som tidigare gällde 
enligt 21 a § ML.

                                                 
30 Naturvårdsverket, Natura 2000 i Sverige- handbok med allmänna råd. s.45  
31 Gabriel Michanek, Charlotta Zetterberg, Den svenska miljörätten, s.218 
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5. Tillstånds rättskraft samt möjlighet till omprövning och förbud av 
tidigare meddelat tillstånd, dispens och godkännande 
 
═══════════════════════════════════════════════════════ 
 I detta kapitel kommer först en bakgrundsbeskrivning av miljöbalkens 24 kapitel samt en mer 
detaljerad beskrivning av rättskraftsregeln i 24 kap 1 §. Sedan följer vilka möjligheter det finns 
att ompröva eller återkalla tidigare tillstånd som meddelats enligt miljöbalken eller annan lag.  
═══════════════════════════════════════════════════════ 
 
5.1 24 kap MB 
 
Det 24:e kapitlet i miljöbalken är ett relativt komplicerat kapitel om tillstånds giltighet, förutsätt-
ningar för omprövning och liknande, vilket gör att detta kapitel har en mycket stor betydelse för 
både miljöskyddet och de enskilda.  
 
Syftet med tidigare regler i vattenlagen och miljöskyddslagen var inte enbart eller främst till för 
miljöskydd, utan de syftade även till att ge möjlighet att få bedriva miljöstörande verksamhet. 
Den miljöstörande verksamheten kunde vara av sådan art att den inte endast inskränkte på miljön 
utan även på enskildas rättigheter. Denna typ av regler har en så kallad koncessionstanke, vilket 
innebär att samhällsnyttan går före andra intressen. I och med att denna koncessionstanke fanns 
utgavs tillstånd för miljöfarligverksamhet i princip på obegränsad tid. När EG-rätten blev en del 
av den svenska rätten uppstod en konflikt i regelsystemet, då koncessionsreglering inte var i en-
lighet med ett antal EG-direktiv. Detta ledde till att koncessionstänkandet var tvunget att mjukas 
upp, vilket i sin tur har lett till dagens 24 kap MB.32

 
5.1.1 24 kap 1 § MB 
Paragrafen innehåller grundreglerna om rättsverkan för domar och beslut angående tillstånd i 
ansökningsmål och tillståndsbeslut som har meddelats för miljöfarlig verksamhet eller tillstånd 
till markavvattning.   
 
Första stycket säger, att om en dom eller beslut med tillstånd till verksamhet enligt MB har med-
delats i ansökningsmål enligt 21 kap 1 § 1 st. eller enligt 7 kap 1 § lagen om vattenverksamhet, 
har den offentligrättslig och grannelagsrättslig rättsverkan mot alla. Civilrättsliga rättigheter som 
äganderätten berörs inte och ej heller ärenden om expropriation eller andra tvångsförfoganden. 
När domen eller beslutet vunnit laga kraft inträder rättsverkan, vilket innebär att tillståndet gäller 
för alla. Noteras bör att rättsverkan gäller mot alla endast i de frågor som har prövats i domen 
eller beslutet.  
 
Frågor som ej tagits upp i målet eller ärendet omfattas inte av rättskraften, vilket får effekten att 
tillsynsmyndighet kan ställa ytterligare krav i dessa frågor.  
 
Samma rättsverkan, som ovan, har beslut om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som har lämnats 
av länsstyrelsen eller kommun med stöd av 9 kap 8 § MB. Likaså har beslut om tillstånd till 
markavvattning som har givits enligt 11 kap MB av länsstyrelsen samma rättsverkan. Om till-

                                                 
32 Staffan Westerlund, Miljörättslig tidskrift 1999:1, s.183 
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ståndet gäller utförande av vattenanläggning, innefattar tillståndets rättsverkan även en rätt att 
bibehålla anläggningen. 
 
Paragrafen begränsar inte möjligheterna till resning och rättsprövning. Givna tillstånd kan be-
gränsas eller förses med ändrade villkor eller/och nya villkor. Verksamhet kan i vissa fall förbju-
das genom att tillstånd återkallas. Bestämmelser angående detta finns, när fallet är brådskande i 
26 kap fjärde stycket. I övriga fall återfinns reglerna i detta kapitel och på följande andra ställen, 
7 kap 20 § om miljöskyddsområde och 7 kap 22 § om vattenskyddsområde. I 9 kap 5 § om för-
bud att släppa ut avloppsvatten eller lägga upp fasta ämnen i vissa områden. I 10 kap 12 § om 
miljöriskområde. Liknande bestämmelser finns även i 2 kap 10 § om att avstå vatten vid allvarlig 
vattenbrist och 7 kap 13-17 §§ med bestämmelser om ändring och omprövning m.m. i lagen om 
vattenverksamhet. 
 
Andra stycket säger, att med tillstånd avses i detta kapitel även godkännande av arbeten eller åt-
gärder enligt 11 kap 16 §. 
 
Tredje stycket säger, att en omprövningsdom och ett omprövningsbeslut har samma verkan som 
en tillståndsdom respektive ett tillståndsbeslut.33

 
5.2 Myndigheters möjlighet att återkalla eller ompröva tillstånd 
 
Inom ett Natura 2000-område har tillsynsmyndigheten till uppgift att bevaka att gällande före-
skrifter, domar och beslut för det aktuella området följs. De ska även se till att pågående verk-
samheter och åtgärder inte påverkar området på ett betydande sätt som omfattas av tillståndsplik-
ten i 7 kap 28 a § MB. Om en verksamhetsutövare inte följer föreskrifterna får tillsynsmyndighet 
meddela förelägganden och förbud för verksamheten. Det finns dock begränsningar i möjlighe-
terna att ingripa mot verksamheter på grund av rättskraften i befintliga tillstånd.34 Nedan under 
rubrikerna 5.2.1 och 5.2.2 kommer det att beskrivas vilka regler som en tillståndsmyndighet kan 
använda sig av vid återkallelse av tillstånd, godkännande och dispenser som har meddelats enligt 
MB eller äldre lagstiftning.  
 
5.2.1 Tillstånd enligt MB eller med föreskrifter enligt balken 
För tillstånd, godkännande och dispenser som har meddelats enligt MB eller föreskrifter med stöd 
av balken, kan tillstånd återkallas eller omprövas under de förutsättningar som anges i 24 kap 3-6 
§§ MB, vilka är balkens omprövnings- och återkallelsebestämmelser. Tillstånd som meddelats 
enligt 24 kap 1 § kan endast återkallas enligt 24 kap 3 och 5 §§.  
 
Den 3:e § är beskriven i punktform och omfattar tillsynsmyndighets rätt till att återkalla tillstånd, 
dispens eller godkännande. Den punkten som främst kan aktualiseras i de fall som behandlas i 
denna uppsats är den 7:e punkten, vilken tillåter ett återkallande om det behövs för att uppfylla 
Sveriges medlemskap i EU. Den 5:e § är också beskriven i punktform och omfattar bestämmelser 
om omprövning eller ändring av villkor för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet. Om-
prövning enligt denna paragraf får endast avse vilken omfattning verksamheten får ha, exempel-
vis produktionsmängd. Gällande ändring av villkor, är huvudregeln att de nya besluten ska bygga 
                                                 
33 Staffan Westerlund, Miljörättslig tidskrift 1999:1, s.182 f. 
34 Naturvårdsverket, Natura 2000 i Sverige- handbok med allmänna råd, s.81 
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på de materiella reglerna i MB och EG-rätten. Den punkt som främst är aktuell i detta fall är den 
1:a punkten, vilken tillåter en omprövning eller ändring av villkor om det har gått tio år från att 
tillståndet vunnit laga kraft, eller när den tid som regeringen eller den myndighet som regeringen 
utsett angivit en tid för att uppfylla EG-rätt. Enligt de båda paragraferna kan återkallelse och om-
prövning ske om verksamhetsutövaren har vilselett tillståndsmyndighet genom att lämna oriktiga 
uppgifter eller om villkor inte har följts och avvikelsen inte är av ringa betydelse.  
 
För verksamheter där tillstånd, godkännande eller dispens har meddelats enligt annan lag än MB 
eller föreskrift med stöd av balken, ska bestämmelserna i MB tillämpas parallellt, trots att verk-
samheten eller åtgärden redan har prövats enligt annan lag. Att MB ska tillämpas parallellt med 
annan lagstiftning återfinns både i propositionen till Miljöbalk35 och i Följdlagstiftning till miljö-
balken m.m.36 Huvudregeln är att MB:s materiella regler ska utgöra en miniminivå. Om reglerna i 
MB och i en annan lag är oförenliga, och reglerna i MB ska gälla, måste bestämmelser i den 
andra lagen upphävas eller kompletteras med att ytterligare krav ställs i MB. Om det istället är 
den andra lagen som ska gälla måste en bestämmelse införas om att ytterligare krav i ärendet inte 
får ställas i MB.37 Genom den parallella tillämpningen borde tillsynsmyndigheten kunna ingripa 
mot verksamheter med förelägganden och förbud enligt 26 kap MB, likaså för verksamheter utan 
tillstånd, godkännande eller dispens kan tillsynsmyndighet ingripa med förelägganden eller för-
bud enligt 26 kap MB.   
  
5.2.2 Tillstånd enligt äldre lagar 
När det gäller vattenverksamhet med äldre meddelade tillstånd kan det uppstå problem i förhål-
lande till Natura 2000. Tillstånd som är meddelade enligt VL gäller i princip för all framtid. Den 
sökande parten kunde på dennes begäran få ett tidsbegränsat tillstånd, men däremot gav inte VL 
någon möjlighet till att tidsbegränsa ett tillstånd mot den sökandes vilja.38 De äldre tillstånden är 
ofta svåra att tolka, vilket gör att det är svårt att se vad som regleras i tillståndet. Ett annat pro-
blem är att bedöma om verksamheten pågick innan den 1 juli 2001 eller om den dessförinnan 
övergivits. Om vattenverksamheten riskerar att få en negativ effekt på möjligheten att upprätthål-
la gynnsam bevarandestatus för arterna och livsmiljöerna i området har myndigheterna möjlighet 
att verka för att tillståndet omprövas eller återkallas.39 De myndigheter som får initiera till ett 
sådant ingripande är enligt 24 kap 7 § MB Naturvårdsverket, Kammarkollegiet och Länsstyrelsen.  
 
Tillstånd som är givna enligt ML har grundprincipen att de gäller för obegränsad tid. Detta för att 
tillstånden skulle ge en trygghet för tillståndsinnehavarna. Visserligen fanns möjligheten att be-
gränsa tillståndstiden i vissa situationer samt att villkoren regelmässigt kunde ändras antingen 
efter viss tid när yttre tekniska eller miljömässiga omständigheter blivit avsevärt ändrade. Om 
tillståndets villkor inte följts eller när det fanns skäl att mildra villkoren kunde det givna tillstån-
det begränsas. Dessutom kunde det givna tillståndet förfalla när företagaren avsevärt avvikit från 
villkoren eller när tillståndet ej utnyttjats inom den avsatta tiden. Trots dessa olika möjligheter att 
begränsa tillstånden, var och är grundprincipen att givna tillstånd enligt ML gäller på obegränsad 
tid.40  
                                                 
35 Prop. 1997/98:45  
36 Prop. 1997/98:90  
37 Prop. 1997/98:90 s. 147  
38 Rolf Strömberg, Vattenlagen- med kommentar, s.271 
39 Naturvårdsverket, Natura 2000 i Sverige- handbok med allmänna råd, s.45 f 
40 Staffan Westerlund, Miljöskyddslagen- En analytisk kommentar, s.291 
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När en jämförelse görs med vad regeringen säger i propositionen 2000/01:111, Skyddet för vissa 
djur- och växtarter och deras livsmiljöer, att tillståndsmyndigheten har rätt att ingripa om en re-
dan befintlig verksamhet eller åtgärd har en sådan påverkan på ett Natura 2000-område att skyd-
det enligt direktiven inte uppfylls. Här belyses tydligt problemet mellan de gamla tillstånden på 
obegränsad tid och de nya EU-reglerna.  
 
5.3 Vattenverksamhet- undantag från tillståndsplikt för vissa slag av rens-
ningsåtgärder enligt 11 kap 15 § MB   
 
Vattenverksamhet regleras i 11 kap MB. I 11 kap 15 § MB står att tillstånd ej behövs för att utfö-
ra rensning som har syftet att bibehålla vattnets djup eller läge eller för att omedelbart återställa 
ett vattendrag som har avvikit från sitt förra läge.  
 
Frågan angående att införa tillstånd för denna typ av rensning som anges i 11 kap 15 § MB har 
diskuterats i förarbetena till såväl VL och naturvårdslagen41 som MB:s stadganden.42 I proposi-
tionen till VL uttalade departementschefen att rensningar med sex års intervall inte skulle vara 
tillståndspliktig så länge inte ett nytt naturtillstånd bildats, medan riksdagen ansåg att ett tidsin-
tervall på mer än sex år kunde göras utan att något nytt naturtillstånd med nödvändighet måste 
anses etablerat.43 I propositionen till MB sägs att om ett nytt naturtillstånd har bildats krävs i 
normala fall tillstånd. Regeringen anför att det är generellt svårt att bedöma hur lång tid det tar 
för att ett nytt naturtillstånd har etablerats och hänvisar till propositionen för VL. Enligt Natur-
vårdsverkets allmänna råd 96:3 om markavvattning har ett nytt naturtillstånd bildats när flora och 
fauna eller naturmiljön i övrigt under tiden efter den senaste dikesrensningen förändrats och ge-
nom att upprepa ännu en rensning skulle medföra att denna nyskapade naturtillstånd försvann. 
Som vägledning för detta anges att när ett maskingrävt dike inte underhållits under ca 30 år i nor-
ra Sverige och ca 20 år i södra Sverige.44  
 
När en tolkning görs av rättskraftsregeln 24 kap 1 § MB och dess tidigare motsvarighet i VL, 
följer att så länge ett tillståndsbeslut gäller har den ansvarige för diket rätt att verkställa rensning, 
med syfte att nå föreskriven bottenhöjd, oavsett hur lång tid som har förflutit. Förutom i de fall 
där tillståndsbeslutet kan anses ha förfallit, eller återkallats enligt 24 kap 3 § första stycke 5, 8 
eller 9 §§ MB eller omprövats enligt 24 kap 5 § MB, borde tillståndsplikt för rensning kunna ak-
tualiseras trots att ett nytt naturtillstånd har bildats. Kan då en markägare som har rensat ett dike 
där en ny biotop bildats gå fri från påföljderna enligt 29 kap MB?  I 29 kap 11 § MB står, att för 
gärning som avses i 3-10 §§ anses som ringa, inte ska döms till ansvar. Här uppstår en tolknings-
fråga om vad som är ringa och inte ringa. Troligtvis kommer markägaren att gå fri, då det ska 
vara lätt att konstatera att en överträdelse har gjorts.45  
 
 
 
 

                                                 
41 Naturvårdslagen (1964:822) 
42 Naturvårdsverket, Tillsyn över vattenverksamhet- genomgång av vissa rättsfrågor, s.23 
43 Prop. 1981/82:130 s.433 
44 Prop. 1997/98:45 Del 2 s.137 
45 Naturvårdsverket, Tillsyn över vattenverksamhet- genomgång av vissa rättsfrågor, s.24 
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6. Slutsats och Resultatdiskussion 
 
═══════════════════════════════════════════════════════ 
I slutsatsen kommer det att redovisas vilka slutsatser och lösningsförslag som jag har kommit 
fram till gällande syftets problemområden. Här kommer även lösningsförslag på de två hypotes-
fallen att presenteras. Sedan följer en kort resultatdiskussion. 
═══════════════════════════════════════════════════════ 
 
6.1 Slutsats 
 
Lösningen på problemområdet är inte klart och tydligt. Det finns ingen färdig mall att applicera 
på problemområdena som är beskrivna i inledningen, däremot har många klarheter visualiserats 
under arbetets gång. Genom att ha studerat och beskrivit de delar som problemområdena består 
av var för sig, har en slutsats formats.    
 
6.1.1 Vilka åtgärder eller verksamheter är tillståndspliktiga enligt 7 kap 28 a § MB?  
I propositionen ”Skyddet för vissa djur- och växter och deras livsmiljöer” står att verksamheter 
eller åtgärder som kan komma att få en betydande miljöpåverkan på ett Natura 2000-område 
måste tillståndsprövas enligt 7 kap 28 a §. Om en markägare är tveksam till om hans åtgärd eller 
verksamhet kommer att kräva tillståndsprövning, är han skyldig enligt försiktighetsprincipen att 
ändå söka en tillståndsprövning innan han börjar. Om markägaren är tveksam till om tillstånd 
enligt 7 kap 28 a § MB behövs och börjar med sin verksamhet eller åtgärd utan att först kontrolle-
ra, kan han drabbas av straffrättsliga bestämmelser. Dessa bestämmelser aktualiseras vid oakt-
samhet eller uppsåt och kan leda till böter eller fängelse i två år.   
 
På denna punkt anser jag att lagen är klar. Markägare ska söka tillstånd enligt 7 kap 28 a § om 
han ska starta verksamhet eller åtgärd, som kan innebära en betydande miljöpåverkan på ett Natu-
ra 2000-område.  
 
6.1.2 Hur definieras påbörjad verksamhet i övergångsbestämmelserna till tillståndskravet i 
7 kap 28 a § MB och hur ska de bedömas? 
Enligt övergångsbestämmelserna till 7 kap 28 a § MB behöver inte verksamhet som påbörjats 
innan den 1 juli 2001 tillståndsprövas enligt tillståndskravet. Att bedöma om en verksamhet är 
påbörjad, avslutad eller vilande kan vara svårt att avgöra. En vägledning i frågan ges av avgöran-
det i domen från miljödomstolen i Växjö. Domen är inget prejudikat, vilket innebär att allt för 
stor vikt ej ska fästas vid beslutet. I ärendet gör MD bedömningen att en verksamhet som fått 
dispens innan det angivna datumet, ändå ska prövas enligt det nya tillståndskravet på grund av att 
verksamheten ej påbörjats i tid. Av denna vägledande dom kan, med viss försiktighet, slutsatsen 
dras att om en verksamhet eller åtgärd inte påbörjats i tid gäller inte undantagsbestämmelserna. 
Detta resonemang borde även gå att applicera på vilande verksamhet. Har en verksamhetsutövare 
haft sin verksamhet vilande längre tid än vad som kan anses skälig, borde verksamheten ses som 
avslutad och kräver då en ny tillståndsprövning enligt 7 kap 28 a § MB. I art- och habitatdirekti-
vet nämns inget om någon övergångsbestämmelse, utan där står det klart och tydligt att projekt 
eller planer som kan komma att påverka området på ett betydande sätt ska prövas av behörig na-
tionell myndighet.  
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6.1.3 Vilka möjligheter har tillsynsmyndigheten att återkalla och ompröva tillstånd, dispens 
eller godkännande, vilka är meddelade enligt 24 kap 1 § MB eller enligt annan äldre lag-
stiftning? 
Att återkalla eller ompröva tillstånd för tillsynsmyndigheten är ingen lätt uppgift. Reglerna är 
strikta och enligt min åsikt till fördel för verksamhetsutövaren. Om en verksamhetsutövare har 
meddelats tillstånd enligt 24 kap 1 § MB kan tillståndet endast återkallas enligt 3 och 5 §§ samma 
kapitel. Möjligheterna att återkalla och ompröva tillstånd enligt dessa paragrafer är beskrivna i 
punktform vilket, gör att möjligheterna är precisa och strikta. Den största konflikten uppstår där 
verksamheter har tillstånd som är meddelade enligt äldre lagar. Dessa tillstånd gäller oftast för all 
framtid, vilket gör det svårt för tillslynsmyndighet att göra något åt dem.  
 
När det uppstår konflikter mellan rättskraftiga tillstånd (meddelade enligt MB eller äldre lag) och 
skyddsreglerna gällande Natura 2000-områden anser jag att tillstånd, dispenser och bestämmelser 
borde kunna återkallas eller omprövas med hänvisning till EG-rätt. Sverige har en skyldighet att 
uppfylla målen i direktiven, vilket borde leda till att tillsynsmyndighet borde kunna återkalla till-
stånd där det finns risk för att verksamhet eller åtgärd kan komma att påverka ett Natura 2000-
område på ett negativt sätt. 
 
6.1.4 Vad gäller vid dikesrensning inom eller i anslutning till ett Natura 2000-område?  
Enligt min åsikt bör en markägare innan han ska vidta en dikesrensning inom ett Natura 2000-
område tillfråga tillsynsmyndighet. Trots att markägaren har ett rättskraftigt tillstånd bör han till-
fråga tillsynsmyndighet i och med att diket ligger inom ett Natura 2000-område. Det finns stor 
sannolikhet att växtligheten som har bildats i och omkring diket är av skyddsvärd karaktär. Jag 
anser även att markägare bör tillfråga tillsynsmyndighet för att utföra sådan dikesrensning som är 
friad från tillståndsplikten enligt 11 kap 15 § MB, på grund av att en nu skyddsvärd biotop kan ha 
bildats. Inom och i anslutning till ett Natura 2000-område måste verksamhetsutövare och mark-
ägare handla med stor försiktighet.   
 
6.1.5 Hypotesfallen   
I problembeskrivningen angavs två stycken hypotesfall. Fall som dessa kan komma att bli vanliga 
inom en snar framtid. Genom att ha studerat de olika reglerna har jag kommit fram till lämpliga 
lösningsförslag på de båda fallen: 
 
Som en allmän rekommendation bör de båda markägarna tillfråga tillsynsmyndigheten innan de 
vidtar några åtgärder. 
 
Markägare A 
Om dikesrensningen är av sådan art som undantas från tillståndsplikten i 11 kap 15 § MB, borde 
inte rensningen ge någon betydlig påverkan och markägaren kan fortsätta med rensningen. Om 
däremot markägaren ska utföra en rensning som kommer att ändra vattennivåns läge, är det tro-
ligt att rensningen kan komma att få en betydande påverkan på området. Denna typ av rensning är 
tillståndspliktig och kräver giltigt tillstånd. Om markägaren fortsätter med rensningen kan det 
komma att skada området på ett betydligt sätt. I detta fall anser jag att markägare A bör bli skyl-
dig till otillåten miljöverksamhet enligt 29 kap 4 § MB.  
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Markägare B 
Markägare B har haft sin verksamhet vilande i nästan fem år, vilket gör det svårt att bedöma om 
övergångsbestämmelsen ska gälla eller ej. I och med att markägarens dikesrensning är tillstånds-
pliktig finns möjligheten att en betydande påverkan kan komma att drabba området. Detta fall 
borde kunna jämföras med utgången i M 100-0146, där övergångsbestämmelsen ej gällde och 
verksamheten fick prövas enligt 7 kap 28 a § MB. I beaktning bör tas att markägarens verksamhet 
inte är lika omfattande som den i målet var, vilket kan medföra en annan bedömning.  
 
Enligt min åsikt borde art- och habitatdirektivets sjätte artikel ha en större roll vid bedömning av 
om övergångsbestämmelsen ska gälla eller ej. Artikel 6 är trots allt klar och tydlig på den punkten 
att den nationella myndigheten ska försäkra sig om att den tänkta planen eller projektet inte 
kommer att få någon betydlig påverkan på området.  
 
6.2 Resultatdiskussion  
 
Av de slutsatser som har dragits av uppsatsen är nyckelordet försiktighet. Inom ett Natura 2000-
område bör alltid miljöskyddet gå före andra intressen, även när det gäller sådana små ingrepp 
som dikesrensning ska största försiktighet beaktas. Problemet för tillsynsmyndighet att få återkal-
la tillstånd som är meddelade utan tidsbegränsning borde inte vara ett problem. Enligt min me-
ning borde tillstånden gå att upphäva genom hänvisning till EG-rätten och Sveriges skyldighet att 
uppfylla direktivens krav och mål.  
 
Meningen med Natura 2000 är att bevarandet ska kunna kombineras med ekonomisk utveckling 
och verksamheter som är av intresse för gemenskapen. För att kunna ha kvar detta syfte, anser jag 
att hänsyn måste visas från verksamhetsutövarna och markägarna om detta samspel ska fungera. 
Om verksamhetsutövarna och markägarna utnyttjar sina tidigare meddelade tillstånd till att utföra 
åtgärder som är motstridiga med naturskyddet kommer detta inte att vara hållbart i längden. I 
förlängningen kan detta leda till att syftet med samspelet kommer att tas bort, och istället införs 
striktare skyddsregler som mer liknar naturreservat. Huvudsyftet med nätverket Natura 2000 är 
trots allt att trygga den biologiska mångfalden under ett långsiktigt perspektiv.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
46 Se kap 4.4 
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Bilaga 1 
 
Från bilaga 1 i Fågeldirektivet- fågelarter som särskilt förekommer för vilka 
Särskilda skyddsområden ska avsättas
 
Artkod  Artnamn - svenskt  Artnamn - latin  
A215  Berguv  Bubo bubo  
A072  Bivråk  Pernis apivorus  
A082  Blå kärrhök  Circus cyaneus  
A272  Blåhake  Luscinia svecica  
A081  Brun kärrhök  Circus aeruginosus  
A151  Brushane  Philomachus pugnax  
A154  Dubbelbeckasin  Gallinago media  
A177  Dvärgmås  Larus minutus  
A094  Fiskgjuse  Pandion haliaetus  
A193  Fisktärna  Sterna hirundo  
A042  Fjällgås  Anser erythropus  
A139  Fjällpipare  Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)  
A216  Fjälluggla  Nyctea scandiaca  
A255  Fältpiplärka  Anthus campestris  
A234  Gråspett  Picus canus  
A166  Grönbena  Tringa glareola  
A321  Halsbandsflugsnappare  Ficedula albicollis  
A075  Havsörn  Haliaeetus albicilla  
A307  Höksångare  Sylvia nisoria  
A456  Hökuggla  Surnia ulula  
A102  Jaktfalk  Falco rusticolus  
A222  Jorduggla  Asio flammeus  
A104  Järpe  Bonasa bonasia  
A191  Kentsk tärna  Sterna sandvicensis  
A122  Kornknarr  Crex crex  
A229  Kungsfiskare  Alcedo atthis  
A091  Kungsörn  Aquila chrysaetos  
A457  Lappuggla  Strix nebulosa  
A140  Ljungpipare  Pluvialis apricaria  
A320  Mindre flugsnappare  Ficedula parva  
A037  Mindre sångsvan  Cygnus columbianus bewickii  
A157  Myrspov  Limosa lapponica  
A224  Nattskärra  Caprimulgus europaeus  
A409  Orre  Tetrao tetrix tetrix  
A379  Ortolansparv  Emberiza hortulana  
A103  Pilgrimsfalk  Falco peregrinus  
A223  Pärluggla  Aegolius funereus  
A074  Röd glada  Milvus milvus  
A021  Rördrom  Botaurus stellaris  
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A068  Salskrake  Mergus albellus  
A194  Silvertärna  Sterna paradisaea  
A190  Skräntärna  Sterna caspia  
A132  Skärfläcka  Recurvirostra avosetta  
A220  Slaguggla  Strix uralensis  
A170  Smalnäbbad simsnäppa  Phalaropus lobatus  
A119  Småfläckig sumphöna  Porzana porzana  
A001  Smålom  Gavia stellata  
A195  Småtärna  Sterna albifrons  
A217  Sparvuggla  Glaucidium passerinum  
A236  Spillkråka  Dryocopus martius  
A098  Stenfalk  Falco columbarius  
A002  Storlom  Gavia arctica  
A138  Svartbent strandpipare  Charadrius alexandrinus  
A007  Svarthakedopping  Podiceps auritus  
A197  Svarttärna  Chlidonias niger  
A466  Sydlig kärrsnäppa  Calidris alpina schinzii  
A038  Sångsvan  Cygnus cygnus  
A108  Tjäder  Tetrao urogallus  
A127  Trana  Grus grus  
A241  Tretåig hackspett  Picoides tridactylus  
A246  Trädlärka  Lullula arborea  
A338  Törnskata  Lanius collurio  
A031  Vit stork  Ciconia ciconia  
A045  Vitkindad gås  Branta leucopsis  
A239  Vitryggig hackspett  Dendrocopos leucotos  
A084  Ängshök  Circus pygargus  
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Bilaga 2 
 
Från bilaga 1 i art- och habitatdirektivet- Naturtyper som förekommer 
i Sverige 
 
*) = prioriterad naturtyp 
 
1110 Sublittorala sandbankar 
1130 Estuarier 
1140 Ler- och sandbottnar som blottas vid lågvatten 
1150 *Laguner 
1160 Stora grunda vikar och sund 
1170 Rev 
1210 Annuell vegetation på driftvallar 
1220 Perenn vegetation på steniga stränder 
1230 Vegetationsklädda havsklippor 
1310 Ler- och sandsediment med glasört och andra annueller 
1330 Salta strandängar 
1610 Rullstensåsöar i Östersjön med littoral och sublittoral vegetation 
1620 Skär och små öar i Östersjön 
1630 *Havsstrandängar av Östersjötyp 
1640 Sandstränder med perenn vegetation i Östersjön 
1650 Smala vikar i Östersjön 
2110 Embryonala vandrande sanddyner 
2120 Vandrande sanddyner med sandrör (vita dyner) 
2130 *Permanenta sanddyner med örtvegetation (grå sanddyner) 
2140 *Urkalkade permanenta sanddyner med kråkbär 
2170 Sanddynområden med krypvide/sandvide 
2180 Trädklädda sanddyner 
2190 Dynvåtmarker 
2320 Torra sanddyner och sandfält med ljung- och kråkbärshedar 
2330 Gräsmarkssanddyner med borsttåtel och rödven 
3110 Oligotrofa mineralfattiga sjöar i slättområden 
3130 Oligo-mesotrofa sjöar med strandpryl, braxengräs eller annuell vegetation på exponerade 
stränder 
3140 Kalkrika oligomesotrofa vatten med bentiska kransalger 
3150 Naturligt eutrofa sjöar med nate eller dybladsvegetation 
3160 Dystrofa sjöar och småvatten 
3210 Naturliga större vattendrag av fennoskandisk typ 
3220 Alpina vattendrag med örtrik strandvegetation 
3260 Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor 
4010 Nordatlantiska fukthedar med klockljung 
4030 Torra hedar (alla typer) 
4060 Fjällhedar och boreala hedar 
4080 Subarktiska videbuskmarker 
5130 Enbuskmarker på hedar eller kalkgräsmarker 
6110 *Gräsmarker på kalkhällar 
6120 *Sandstäpp 
6150 Alpina och subalpina silikatgräsmarker 
6170 Alpina och subalpina kalkgräsmarker 
6210 Kalkgräsmarker (*viktiga orkidélokaler) 
6230 *Artrika stagg-gräsmarker på silikatsubstrat 
6270 *Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ 
6280 *Nordiskt alvar och prekambriska kalkhällmarker 
6410 Fuktängar med blåtåtel eller starr 
6430 Högörtängar 
6450 Nordliga boreala alluviala ängar 
6510 Slåtterängar i låglandet 
6520 Höglänta slåtterängar 
6530 *Lövängar av fennoskandisk typ 
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7110 *Högmossar 
7120 Degenererade högmossar 
7130 Terrängtäckande mossar (*endast aktiva) 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
7160 Mineralrika källor och källkärr av fennoskandisk typ 
7210 *Kalkkärr med gotlandsag 
7220 *Källor med tuffbildning 
7230 Rikkärr 
7240 *Alpina pionjärsamhällen med brokstarr/svedstarr 
7310 *Aapamyrar 
7320 *Palsmyrar 
8110 Silikat-rasbranter 
8120 Basiska rasbranter 
8210 Klippvegetation på kalkrika bergssluttningar 
8220 Klippvegetation på silikatrika bergssluttningar 
8230 Pionjärvegetation på silikatrika bergytor 
8240 *Uppspruckna kalkstenshällmarker 
8310 Grottor som inte är öppna för allmänheten 
8340 Permanenta glaciärer 
9010 *Västlig taiga 
9020 *Boreonemorala, äldre naturliga ädellövskogar av fennoskandisk typ med rik 
epifytflora 
9030 *Naturliga primärskogar i landhöjningskust 
9040 Nordisk fjällbjörkskog 
9050 Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ 
9060 Barrskogar på eller i anslutning till rullstensåsar 
9070 Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ 
9080 *Lövsumpskogar av fennoskandisk typ 
9110 Bokskog av fryle-typ 
9130 Bokskog av örtrik typ 
9160 Ek-avenbokskog av buskstjärnblomma-typ 
9170 Ek-avenbokskog av måra-typ 
9180 *Lind-lönnskogar i sluttningar och raviner 
9190 Äldre ekskogar på sura, sandiga marker 
91D0 *Skogbevuxen myr 
91E0 *Alluviala lövskogar, som tidvis är översvämmade 
91F0 Ek-alm-ask-blandskog längs vattendrag 
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