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Förkortningar 
 

EEB   European Environmental Bureau  

EU   Europeiska unionen 

EUD   Europeiska unionens domstol 

FEU   Fördraget om Europeiska unionen (Konsoliderad version) 

FEUF  Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt  

Genomförandebeslutet Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1135 av den 10 

augusti 2018 om fastställande av typ, format och periodicitet för 

den information som medlemsstaterna ska göra tillgänglig vid 

rapportering om genomförandet av Europaparlamentets och rå-

dets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp   

Industriutsläppsdirektivet Europarlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 no-

vember 2010 om industriutsläpp (samordnande åtgärder för att 

förebygga och begränsa föroreningar) 

IUF  Industriutsläppsförordning (2013:250)   

IPPC-direktivet  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/1/EG av den 15 ja-

nuari 2008 om samordnade åtgärder för att förebygga och be-

gränsa föroreningar 

kommissionen  Europeiska kommissionen  

Miljöinformationsdirektivet Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 ja-

nuari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och 

om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG 

MPF   Miljöprövningsförordningen (2013:251) 

MTF   Miljötillsynsförordningen (2011:13) 

NFS   Naturvårdsverkets föreskrifter 

TF   Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 

UNECE   Förenta Nationernas ekonomiska kommission för Europa   

Århuskonventionen Konventionen om tillgång till information, allmänhetens delta-

gande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i mil-

jöfrågor 
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1 Inledning  
 

1.1 Bakgrund  
För att uppnå en fungerande demokrati krävs välinformerade medborgare och den svenska sta-

ten har ett eget uttalat ansvar att främja medborgarnas möjligheter till att aktivt delta i demo-

kratin. Tillgång till information, öppenhet och insyn är förutsättningar för att uppnå en välfun-

gerande demokrati.1 Demokratiska ideal har fått särskild genomslagskraft inom miljörätt och 

en välinformerad medborgare anses vara en av de viktigaste tillgångarna inom miljödemokrati.2 

Århuskonventionen3 är det främsta instrumentet i miljödemokratiska lagstiftning och konvent-

ionens ingress ger uttryck för att konventionen kommer att bidra till att förstärka demokratin.4 

 

Enligt artikel 1 i Århuskonventionen är konventionens syfte att bidra till nuvarande och kom-

mande generationers rätt att få leva i en miljö som är förenlig med hens hälsa genom att, bland 

annat, säkerställa tillgång till miljöinformation. För möjlighet till deltagande i beslutsprocesser 

samt tillgång till rättslig prövning är tillgång till information en grundläggande förutsättning.5 

Vid Århuskonventionens genomförande i svensk rätt gjorde regeringen bedömningen att reg-

lerna i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (TF) om allmänna handlingars offentlighet redan efter-

lever Århuskonventionens krav avseende tillgång till information.6 Århuskonventionens artikel 

5 innehåller dock bestämmelser som innebär att stater i vissa fall har en skyldighet att aktivt 

sprida miljöinformation till allmänheten och inte endast tillhandahålla information genom of-

fentlighetsprincipen.  

 

Europeiska Unionen (EU) är ansluten till Århuskonventionen och därmed skyldig att efterleva 

konventionens krav.7 För att säkerställa att EU och dess medlemsstater efterlever konvention-

ens krav på tillgång till information antog EU 2003 Miljöinformationsdirektivet8. Artikel 7 i 

Miljöinformationsdirektivet uppställer krav på aktiv spridning av viss miljöinformation och 

                                                
1 Prop. 2001/02:80 s. 37 f., s. 61 samt s. 100.  
2 Bándi, 2014a, s. 4 samt Parola, 2013, s. 50.  
3 Konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig 

prövning i miljöfrågor, SÖ 2005:28. 
4 Ds 2004:29 s. 21. 
5 Mason, 2010, s. 16.  
6 Prop. 2004/05:65 s. 37. 
7 Ali, 2012, s. 288 f. EU tillträdde Århuskonventionen genom 2005/370/EG: Rådets beslut av den 17 februari 2005 

om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av konventionen om tillgång till information, allmänhetens 
deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Anslutningsbeslutet).  

8 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöin-
formation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG.  
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enligt artikel 7.2 ska uppgifter som insamlats vid övervakning av en verksamhet som kan på-

verka miljön tillhandahållas och spridas av medlemsstaterna. Både Århuskonventionen och 

Miljöinformationsdirektivet syftar till att bidra till en bättre miljö.9  

 

EU:s främsta verktyg för att reglera utsläpp från industriverksamheter är Industriutsläppsdirek-

tivet10 som antogs 2010. Skäl 27 i ingressen till Industriutsläppsdirektivet hänvisar till Århus-

konventionen och poängterar vikten av allmänhetens deltagande i beslutsprocesser.  

 

Flera artiklar i Industriutsläppsdirektivet kräver att information ska tillgängliggöras för allmän-

heten.11 Enligt artikel 23.6 ska tillsynsrapporter i anledning av tillsynsbesök hos industriut-

släppsverksamheter offentliggöras för allmänheten i enlighet med Miljöinformationsdirektivet. 

Sverige valde att anse informationsskyldigheten i artikel 23.6 genomförd i svensk rätt genom 2 

kap. TF.12 Dock kräver tillgång till allmänna handlingar att allmänheten begär ut handlingen i 

enlighet med 2 kap. 15–16 §§ TF. Det är således inte fråga om ett aktivt spridande av inform-

ation. Enligt artikel 72 i Industriutsläppsdirektivet ska medlemsstaterna rapportera vissa upp-

gifter till kommissionen avseende det nationella genomförandet av direktivet. Den 10 augusti 

2018 beslutade Europeiska kommissionen genom Genomförandebeslutet13 ramar för hur till-

synsrapporter enligt artikel 23.6 ska rapporteras. Genomförandebeslutet indikerar att tillsyns-

rapporter möjligen ska aktivt spridas genom elektroniska medel istället för den nuvarande re-

gleringen att tillsynsrapporter ska begäras ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Enligt Ge-

nomförandebeslutet ska medlemsstaterna till kommissionen tillhandahålla en länk till senaste 

tillsynsrapporten alternativt upprätta en webbsida med information om hur allmänheten kan få 

tillgång till dessa rapporter.14  

 

Frågan som uppstår är om Sverige har genomfört artikel 23.6 i Industriutsläppsdirektivet, om 

offentliggörandet av tillsynsrapporter, i överensstämmelse med de krav på aktiv spridning som 

Århuskonventionen och Miljöinformationsdirektivet uppställer?  

 

                                                
9 Århuskonventionen artikel 1 och skäl 1 i Miljöinformationsdirektivets ingress.  
10 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samord-

nande åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar). 
11 Se bland annat artikel 19, artikel 24, artikel 25, artikel 26, artikel 55 och artikel 65.  
12 Se SOU 2011:86 s. 186 och prop. 2012/13:35 s. 47. 
13 Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1135 av den 10 augusti 2018 om fastställande av typ, format 

och periodicitet för den information som medlemsstaterna ska göra tillgänglig vid rapportering om genomfö-
randet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp.  

14 Genomförandebeslutet, bilaga I, s. L 205/44.  
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1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att analysera Sveriges genomförande av informationsskyldigheten i 

Industriutsläppsdirektivet, särskilt artikel 23.6, utifrån Århuskonventionens och Miljöinform-

ationsdirektivets krav på aktiv spridning av miljöinformation. Uppsatsen syftar även till att ut-

ifrån ett miljödemokratiskt perspektiv lämna förslag på hur Sverige kan utforma nationell lag-

stiftning avseende Industriutsläppsdirektivets informationsskyldighet för att bättre överens-

stämma med Århuskonventionens och Miljöinformationsdirektivets krav på aktiv spridning av 

miljöinformation. Syftet besvaras genom följande frågeställningar:   

1. Ställer Industriutsläppsdirektivet några krav på aktiv spridning av information? Hur har 

Industriutsläppsdirektivets artikel 23.6 genomförts i svensk rätt? 

2. Vilka krav ställer Århuskonventionen respektive Miljöinformationsdirektivet på aktiv 

spridning av miljöinformation?  

3. Är det nuvarande genomförandet av artikel 23.6 förenligt med Århuskonventionens och 

Miljöinformationsdirektivets krav på aktiv spridning av miljöinformation? 

4. Hur kan nationell lagstiftning utformas för att bättre överensstämma med Århuskon-

ventionens och Miljöinformationsdirektivets krav på aktiv spridning av information ut-

ifrån ett miljödemokratiskt perspektiv?   

1.3 Metod och material 
Uppsatsens syfte kan uppdelas i två huvudsakliga delar. Inledningsvis analyseras Sveriges ge-

nomförande av artikel 23.6 i Industriutsläppsdirektivet utifrån Miljöinformationsdirektivets och 

Århuskonventionens krav på aktiv spridning av information. Därefter förs en diskussion de lege 

ferenda om Sveriges genomförande av informationsskyldigheten i Industriutsläppsdirektivet 

utifrån ett miljödemokratiskt perspektiv.   

 

För att besvara syftets första huvudsakliga del aktualiseras flera rättssystem och uppsatsen an-

vänder olika metoder för de olika systemen.  

 

1.3.1 Fördragskonform tolkning  
Den utredning och analys som sker av Sveriges genomförande av informationsskyldigheten i 

Industriutsläppsdirektivet utifrån Århuskonventionen genomförs utifrån fördragskonform tolk-

ning vilket innebär att en nationell regel tolkas i ljuset av en internationell överenskommelse.15 

                                                
15 Grahn-Farley, 2018, s. 452 f.  
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Uppsatsens tolkning av Århuskonventionens krav på aktiv spridning av information tar ut-

gångspunkt i Wienkonventionens16 tolkningsbestämmelse i artikel 31. Enligt artikel 31 ska be-

stämmelser i en internationell överenskommelse främst förstås utifrån konventionstexten. I 

andra hand tolkas bestämmelser i ljuset av överenskommelsens syfte och ändamål genom att, 

bland annat, beakta överenskommelsen ingress samt eventuella efterföljande överenskommel-

ser. Artikel 31 i Wienkonventionen ligger till grund för valet av det material som används för 

att utröna vilka krav på aktiv spridning av information som artikel 5 i Århuskonventionen upp-

ställer.  

 

För att besvara frågan om vilka krav artikel 5 i Århuskonventionen uppställer analyseras artikel 

5, Århuskonventionen artikel 1 som föreskriver konventionens syfte samt relevanta skäl i År-

huskonventionens ingress som relaterar till aktiv spridning av information. Utöver detta analy-

seras Århuskonventionens protokoll om register över utsläpp och överföringar av förore-

ningar.17 Protokollet utgör en efterföljande överenskommelse som kan understödja tolkningen 

av Århuskonventionen. Protokollets syfte, ingress samt artikel 5 behandlas i syfte att skapa 

verktyg för att analysera Århuskonventionens artikel 5.  

 

Då ovan nämnda material inte ger tillräcklig vägledning i hur konventionen bör implementeras 

behandlas även UNECE:s implementeringsguide till Århuskonventionen samt rekommendat-

ioner från UNECE:s arbetsgrupp avseende tillgängliggörande av information. Implemente-

ringsguiden kommer från UNECE som är organisationen som författat Århuskonventionen.18 

Implementeringsguiden är inte bindande men fungerar som inspirationsdokument för hur an-

slutna stater kan, alternativt borde, implementera Århuskonventionen.19 I vissa fall ger guiden 

uttryck för att vissa implementeringsåtgärder är ett krav för att efterleva konventionen.20 År-

huskonventionen har en efterlevnadskommitté knuten till sig. Enligt artikel 15 i Århuskonvent-

ionen ska parterna vid konventionens partsmöte besluta om formerna för konventionens efter-

levnad och genom beslut under partsmöte i oktober 2002 instiftades efterlevnadskommittén. 

Enligt skäl 13 och 14 i beslutet ska kommittén övervaka de anslutna ländernas genomförande 

av konventionen samt ansvara för frågor om konventionens efterlevnad och, om lämpligt, 

                                                
16 Wienkonventionen om traktaträtt Wien, den 23 maj 1969, SÖ 1975:1.  
17 UNECE, Protocol on Pollutant Release and Transfer registers, 21 maj 2003 [http://www.unece.org/filead-

min/DAM/env/pp/prtr/Protocol%20texts/PRTR_Protocol_e.pdf], SÖ 2008:25, Hämtad 2019-11-29.  
18 United nations, 2014, s. 16.  
19 United nations, 2014, s. 9.  
20 Se bland annat United nations, 2014, s. 99 f., s. 102 och s. 104.  
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lämna rekommendationer kring dessa frågor.21 Eftersom konventionen har denna kommitté 

knuten till sig får implementeringsguiden betydelse då den kan ge uttryck för de krav som kan 

uppstå vid kommitténs granskning av konventionens efterlevnad. Efterlevnadskommittén har 

inte behandlat något fall som berör genomförande av artikel 5 och aktiv spridning av informat-

ion.  

 

Århuskonventionens parter har skapat en arbetsgrupp som upprättat rekommendationer över 

hur informationsdelning enligt artikel 5 bör genomföras. Rekommendationerna är inte bindande 

men kan på samma sätt som implementeringsguiden ge indikationer om vilka krav på aktiv 

spridning av information som kan uppkomma i ett senare skede. Det är konventionsstaterna 

som har antagit dessa rekommendationer.22   

 

Uppsatsen behandlar i korthet vilka skyldigheter Sverige har att genomföra internationella över-

enskommelser. I detta avsnitt behandlas främst Wienkonventionen, svensk lagtext och doktrin. 

Avsnittet syftar till att i enkelhet beskriva vilka förutsättningar och skyldigheter som åligger 

Sverige när internationella överenskommelser ska införlivas.  

 

Århuskonventionen används som ett verktyg för att analysera Sveriges genomförande av artikel 

23.6 i Industriutsläppsdirektivet. EU:s anslutning till konventionen innebär att konventionen 

har en ställning mellan EU:s primär- och sekundärrätt.23 I vissa fall kan de internationella över-

enskommelser EU ingått ha direkt effekt. För att en internationell överenskommelse ska anses 

ha direkt effekt ska bestämmelsen ha en klar och precis utformning som inte är avhängig annan 

lagstiftning.24 I de fall unionslagstiftning bygger på internationella överenskommelser, men inte 

uppfyller förutsättningarna för direkt effekt, ska den nationella lagstiftningen, utöver vad som 

nämns nedan angående EU-rättsliga tolkningsmetoder, även tolkas i ljuset av den internation-

ella överenskommelsen.25 Det innebär att nationell lagstiftning kan behöva tolkas både utifrån 

internationella krav och EU-rättsliga krav.    

 

                                                
21 UNECE, Meeting of the Parties to the Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-
making and Access to Justice in Environmental Matters, 2 april 2004, ECE/MP.PP/2/Add.8. 
[https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/mop1/ece.mp.pp.2.add.8.e.pdf] Hämtad 2019-11-28. 
För mer information om partsmöten se artikel 10 i Århuskonventionen. 
22 För källhänvisning se uppsatsens avsnitt 3.3.  
23 Se bland annat mål C-366/10 Air Transport Association of America m.fl., p. 50. Se även Bernitz & Kjellgren, 

2018, s. 274 och Hettne & Otken Eriksson, 2011, s. 40.  
24 Mål 12/86 Meryem Demirel, p. 14 och 23. 
25 Mål C-240/09 Lesoochranárske zoskupenie VLK, p. 50–52. Se för mer information Reichel, 2013, s. 124 f.  
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1.3.2 EU-rättslig tolkning  
För att besvara syftets första frågeställning avseende vilka krav Industriutsläppsdirektivet stäl-

ler på aktiv spridning av information görs en tolkning av Industriutsläppsdirektivet och Miljö-

informationsdirektivet. Det finns fyra huvudsakliga tolkningsprinciper som Europeiska union-

ens domstol (EUD) använder vid tolkning av EU-rätten, vilka aktualiseras i uppsatsen. Tolk-

ningsprinciperna är språklig tolkning, systematisk tolkning, syftestolkning och teleologisk tolk-

ning.26  

 

Den språkliga tolkningen utgår från språkets betydelse för förståelsen av bestämmelsen. Fak-

torer som beaktas är hur ord och begrepp vanligtvis förstås samt hur begreppet formuleras i de 

olika versionerna av akten. Om det är en skillnad i de olika språkversionerna gör domstolen en 

jämförelse mellan de olika versionerna för att utröna syftet med bestämmelsen.27 Industriut-

släppsdirektivets och Miljöinformationsdirektivets svenska och engelska versioner har stude-

rats och skillnader har analyserats utifrån begreppen publish och offentliggöra.  

 

Den systematiska tolkningen utgår från bestämmelsens placering i akten samt vilken relation 

bestämmelsen har till närliggande bestämmelser men även bestämmelsens betydelse för direk-

tivets efterlevnad.28 Avseende Industriutsläppsdirektivet behandlas övriga artiklar i direktivet 

som föreskriver att information ska tillgängliggöras alternativt offentliggöras. I fråga om Mil-

jöinformationsdirektivet behandlas artikel 7 samt de artiklar som är relevanta för den språkliga 

tolkningen.    

 

Den syftesbaserade tolkningen utgår från rättsaktens syfte vilket ofta kommer till uttryck i rätts-

aktens ingress. Ingresser får därmed en särskild ställning vid tolkning av syftet med direktiv.29 

Enligt artikel 296 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) ska de rättsakter 

som EU antar motiveras och ingressen innehåller skälen till varför en rättsakt antagits.30 Både 

Industriutsläppsdirektivets och Miljöinformationsdirektivets syften och ingress behandlas och 

relevanta skäl i ingresserna analyseras.  

 

                                                
26 Se bland annat Bernitz m.fl., 2014, s. 74 f.; Hettne & Otken Eriksson, 2011, s. 159–170 och Bernitz & Kjellgren, 

2018, s. 196.  
27 Mål 283/81 CILFIT, p 18. För mer information se Bernitz m.fl., 2014, s. 74 och s. 81 samt Hettne & Otken 

Eriksson, 2011, s. 160.  
28 Se Bernitz & Kjellgren, 2018, s. 197.  
29 Se bland annat mål C-578/08 Chakroun, p. 62.  
30 Bernitz m.fl., 2014, s. 73.  
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Den teleologiska tolkningen antar ett vidare angreppssätt. Istället för att fokusera på akten be-

aktas bestämmelsens funktion inom det EU-rättsliga systemet. I en teleologisk tolkning beaktas 

bland annat de EU-rättsliga principerna och EU:s grundläggande mål.31 Sekundärlagstiftning 

ska vara förenlig med EU:s övergripande mål och de EU-rättsliga principerna.32 Den huvud-

sakliga princip som behandlas i uppsatsen är artikel 4.3 i Fördraget om Europeiska unionen 

(FEU), även kallad lojalitetsprincipen eller principen om lojal samverkan. Även de artiklar i 

FEUF som behandlar syftena med EU:s miljöpolitik behandlas. Både artikeln i FEU och artik-

larna i FEUF används som verktyg för att tolka innebörden av artikel 23.6 Industriutsläppsdi-

rektivet.  

 

Jane Reichel menar att en korrekt tolkning av ett direktivs genomförande innefattar EU-rättsligt 

material som tolkningsverktyg. Tolkningsmaterial kan utgöras av domar från EUD, de grund-

läggande principerna inom EU-rätten, möjliga förarbeten samt soft law.33 Då det inte finns 

några rättsfall från EUD som behandlar aktiv spridning av information, varken enligt Miljöin-

formationsdirektivet eller Industriutsläppsdirektivet, kräver uppsatsens syfte att annat material 

beaktas.  

 

De EU-rättsliga principerna utgör troligen det viktigaste tolkningsverktyget av EU:s rättsak-

ter.34 EU:s rättsliga principer fyller enligt Reichel tre funktioner. Den första är att fylla de luckor 

som kan uppstå inom EU-rätten, den andra är att tolka sekundärrätten och den tredje funktionen 

är att pröva sekundärlagstiftnings giltighet.35 Som nämns ovan behandlas i uppsatsen lojalitets-

principen i artikel 4.3 FEU samt relevanta artiklar i både FEU och FEUF som förmedlar syftet 

med EU:s miljöpolitik. Utöver detta behandlas andra direktiv och förordningar som föreskriver 

att viss information ska spridas till allmänheten via internet, detta för att belysa att utvecklingen 

inom unionslagstiftning avseende miljörätt i allt större utsträckning kräver att information ska 

spridas elektroniskt. Den teleologiska tolkningen används i syfte att tolka informationsskyldig-

heten i Industriutsläppsdirektivet samt vilka krav Miljöinformationsdirektivet ställer på aktiv 

spridning av information.   

 

                                                
31 Bernitz m.fl., 2014, s. 75.  
32 Mål 314/89 Rauh, p. 17.  
33 Reichel, 2013, s. 125. 
34 Hettne & Otken Eriksson, 2011, s. 73.  
35 Reichel, 2013, s. 126. 
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Tidigare tillmättes EU:s förarbeten mindre betydelse vid tolkning av unionsrättsliga bestäm-

melsers innebörd. I och med att EU successivt ökat insynen i sina institutioner, och även pub-

licerar fler dokument som relaterar till lagstiftningsprocessen, kan en skiftning skönjas mot att 

de unionsrättsliga förarbetena får allt större betydelse vid tolkning av lagstiftning. Det är dock 

förenat med svårigheter att påstå att de dokument som anses utgöra förarbeten inom unionsrät-

ten kan ges samma genomslagskraft som de svenska förarbetena. Den EU-rättsliga lagstift-

ningsprocessen kräver, i större utsträckningen än den svenska, kompromisser vilket medför att 

texter som relaterar till lagstiftning oftare ändras, kompromissas och tappar relevans.36  

 

Både i relation till Industriutsläppsdirektivet och Miljöinformationsdirektivet behandlas vissa 

uttalanden i förarbeten. Förarbetena ger ingen vägledning om hur bestämmelserna om aktiv 

spridning av information ska genomföras, däremot ådagalägger förarbetena den oenighet som 

rått inom EU:s institutioner vid genomförandet av både Industriutsläppsdirektivet och Miljöin-

formationsdirektivet. De för uppsatsen aktuella bestämmelserna har både ändrats och krävt 

kompromisser. Ingresserna till direktiven har större betydelse vid tolkning av direktiv då in-

gressen förtydligar syftet med varför direktivet har antagits. Ingresserna är inte rättsligt bin-

dande men däremot agerar de tolkningsverktyg för direktivet.37 På flera ställen i uppsatsen hän-

visas till direktivens ingresser både i kontext till Industriutsläppsdirektivet och Miljöinformat-

ionsdirektivet.  

 

Enligt artikel 288 FEUF är beslut bindande. I uppsatsen behandlas kommissionens Genomfö-

randebeslut avseende Industriutsläppsdirektivet som stöd för hur artikel 23.6 i Industriutsläpps-

direktivet förväntas införlivas. Utöver detta behandlas Rådets beslut att ansluta sig till Århus-

konventionen, i uppsatsen kallat Anslutningsbeslutet, för att skapa en förståelse för EU:s förut-

sättningar att ansluta sig till konventionen.  

 

Då varken Industriutsläppsdirektivets eller Miljöinformationsdirektivets förarbeten ger tillräck-

lig vägledning om hur informationsskyldigheten förväntas genomföras i nationell rätt har andra 

källor använts som tolkningsverktyg. En av dessa källor är en rapport från European Environ-

mental Bureau (EEB). EEB är ett ideellt nätverk med miljöintresseorganisationer som delvis 

                                                
36 Hettne & Otken Eriksson, 2011, s. 114. Hettne och Otken Eriksson beskriver det som att ”den europeiska lag-

stiftarens vilja är svårare att identifiera”.  
37 Se bland annat mål C-578/08 Chakroun, p. 62. 
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finansieras av EU.38 I rapporten utvärderas medlemsstaternas genomförande av informations-

skyldigheten i Industriutsläppsdirektivet i fråga om stora förbränningsanläggningar och det ges 

rekommendationer över hur informationsskyldigheten borde genomföras i nationell rätt, dessa 

rekommendationer används i uppsatsens de lege ferenda-diskussion. Andra källor som använts 

är kommissionens utvärderingsrapport avseende Miljöinformationsdirektivet, vilken inte är 

bindande men kan ge en indikation på vilka krav på aktiv spridning som kan uppkomma i fram-

tida unionslagstiftning.39  

 

Uppsatsen behandlar utöver detta vilka förutsättningar och skyldigheter Sverige har att genom-

föra direktiv. Avsnittet syftar till att presentera vilka krav EU och EUD ställer på genomförande 

av direktiv, vilket skapar verktyg för att analysera Sveriges genomförande av Industriutsläpps-

direktivet. Det material som används för att utreda dessa förutsättningar och skyldigheter är 

främst domar från EUD, fördragstexter, svensk lagtext samt doktrin. Svensk lagtext och doktrin 

används för att exemplifiera hur Sverige har lagstiftat denna skyldighet. Eftersom direktiv krä-

ver införlivning i svensk rätt, och därmed aktualiserar den sedvanliga svenska lagstiftningspro-

cessen, används även svenska förarbeten i tolkning av genomförandet av specifika direktiv. 

Dock står tolkningarna i de svenska förarbetena under unionsrätten och den korrekta tolkningen 

av direktivet bestäms slutligen på EU-nivå.40 

 

1.3.3 Sveriges genomförande  
För att utreda hur Sverige genomfört artikel 23.6 Industriutsläppsdirektivet i nationell rätt har 

lagtext och förarbeten studerats. Inom svensk rätt har förarbetena en särskild betydelse då de 

fungerar som tolkningsverktyg av lagstiftningen.41 I uppsatsen är det främst propositionen, 

SOU:n och kommittédirektivet till Industriutsläppsdirektivet som används. Eftersom det är 

fråga om genomförande av unionslagstiftning kan inte de svenska förarbetena användas för att 

tolka EU-lagstiftarens vilja, däremot ger de verktyg för att förstå hur en EU-rättslig bestäm-

melse har genomförts i svensk rätt.42 Vid användandet av SOU 2011:86 har dess aktualitet be-

hövt beaktas. Vissa uttalanden i SOU 2011:86 blev under lagstiftningsprocessen överspelade, 

dock inte den lagstiftning som relaterar till artikel 23.6 Industriutsläppsdirektivet. Även om 

                                                
38 European Environmental Bureau, About EEB [https://eeb.org/homepage/about/] Hämtad 2019-10-21. 
39 Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om erfarenheterna från tillämpningen av direktiv 

2003/4/EG om allmänhetens tillgång till miljöinformation COM72012/0774 final.  
40 Bernitz m.fl., 2014, s. 73 f. och s. 113. Se även Reichel, 2013, s. 125.   
41 Bernitz m.fl., 2014, s. 112.  
42 Prop. 1994/95:19 s. 529.  För ytterligare information se Hettne & Otken Eriksson, 2011, s. 115.  
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lagförslag i SOU:er inte genomförs har de ett värde som doktrin.43 Vad avser Århuskonvent-

ionen och Miljöinformationsdirektivet används den departementspromemoria och den propo-

sition som ligger till grund för Sveriges genomförande av artiklarna som berör aktiv spridning 

av information. Då både promemorian och propositionen hänvisar till en rapport från Natur-

vårdsverket, Myndigheters insamling och spridning av miljöinformation, avseende myndighet-

ers informationsspridning hänvisas även till den.44 Det finns inga rättsfall från svenska domsto-

lar som behandlar offentliggörande av tillsynsrapporter avseende industriutsläppsverksamheter 

eller aktiv spridning av information. Utöver detta behandlas Sveriges system för tillsyn, vilket 

får betydelse vid genomförandet av artikel 23.6 i Industriutsläppsdirektivet. För att utreda hur 

Sveriges tillsynssystem fungerar används främst lagtext.  

 

För att analysera Sveriges ambition avseende informationsspridning introduceras regeringens 

initiativ Digitalt först. Material som används är det regeringsbeslut som initiativet grundar sig 

på samt information som finns på regeringens hemsida om Digitalt först. Eftersom Naturvårds-

verket i och med initiativet fick ett särskilt uppdrag avseende miljöinformation behandlas även, 

i korthet, den utredning som presenterades vid uppdragets slut.  

 

1.4 Miljödemokratiskt perspektiv  
Uppsatsens miljödemokratiska perspektiv bygger på deliberativa miljödemokratiideal och detta 

avsnitt introducerar de miljödemokratiska ideal som agerar verktyg vid de lege ferenda-dis-

kussionen i analysen.45 Det miljödemokratiska perspektivet ger argument till varför Sverige 

borde utveckla sina system för informationsspridning ytterligare. Det görs ingen ansats att an-

lägga ett fullständigt perspektiv av deliberativ demokrati, endast de ideal som formar förståel-

sen för den deliberativa demokratin ur ett miljöperspektiv och som har betydelse för deltagande 

och tillgång till information behandlas. Utöver detta berörs de fördelar deliberativa ideal har 

avseende deltagande och inkludering. Diskussionen inom deliberativ demokrati är omfattande 

och influenserna för uppsatsens miljödemokratiska perspektiv är de som kommer från delibe-

rativ demokrati med fokus på just miljö, inkludering och jämlikhet.  

 

                                                
43 Bernitz m.fl., 2014, s. 119.  
44 Rapporten är bilagd i både Ds 2004:29 och prop. 2004/05:65.  
45 Deliberativ demokrati har fått motta kritik för att den anses allt för teoretisk, se bland annat Parola, 2013, s. 48 

och Smith, 2003, s. 53. För mer utförlig kritik se Bäckstrand m.fl., 2010, s. 16 ff.  



15 
 

Demokrati och deltagande är viktiga byggstenar för att uppnå hållbar utveckling. Genom att 

kombinera demokrati med miljöfrågor förväntas genomslagskraften av miljöpolitik öka. Att 

delta i demokratiska processer är en del av folkstyret och deltagandeformer bör bygga på bland 

annat inkludering, jämlikhet och legitimitet. En av grundstenarna i deltagande är att få tillgång 

till miljöinformation. När miljödemokratiska ideal så som tillgång till miljöinformation och 

deltagande i beslutsprocesser främjas ökar transparensen kring frågor som påverkar människors 

liv och hälsa. Deltagande förstärker både legitimiteten av beslut och har en positiv påverkan på 

kvalitén av dessa beslut.46 

 

Utvecklingen inom den miljörättsliga styrningen går mot att allt mer färgas av deliberativa de-

mokratiideal, vilket går att skönja på både nationell nivå och EU-nivå. Denna utveckling ka-

raktäriseras av att allt fler former av deltagande har introducerats i beslutsprocesser och debat-

ter.47 De deliberativa idealen har haft en särskild påverkan på den miljörättsliga styrningen i 

EU:s medlemsstater. Ett större fokus på deltagande i beslutsprocesser inom miljöområdet kan 

även skönjas genom att fler internationella överenskommelser om deltagande antagits och rät-

ten att delta i beslutsprocesser har givits större betydelse inom miljöområdet än inom andra 

rättsområden. Således finns till synes en konsensus om att allmänheten bör involveras i besluts-

processer inom miljöområdet.48 

 

Att på ett enkelt sätt definiera deliberativ demokrati är förenat med svårigheter.49 Iris Marion 

Young menar att kärnan i deliberativ demokrati är deltagande i öppna diskussioner där me-

ningsutbyten sker, som sedan mynnar ut i överenskomna beslut.50 Bäckstrand utvecklar kärnan 

ytterligare genom att definiera deliberativ demokrati som möjlighetsskapande för allmänheten 

att delta i diskussioner på lika villkor samt att det ska vara fråga om ett kollektivt beslutsfat-

tande.51 Enligt Young karaktäriseras deliberativ demokrati av vissa ideal som bör efterlevas. 

Exempel på ideal är inkludering, politisk jämlikhet, förnuft samt offentlighet.52 Kronsell och 

Bäckstrand karaktäriserar deliberativ demokrati som deltagande av olika aktörer, övervägande, 

ansvar och kommunikation i beslutsfattande.53  

                                                
46 Se Baber & Bartlett, 2009, s. 5; Bäckstrand m.fl., 2010, s. 6; Bándi, 2014a, s. 4 f. samt Parola, 2013, s. 23 ff. 

Enligt 1 kap. 1 § miljöbalken syftar bestämmelserna i balken till att främja hållbar utveckling.  
47 Bäckstrand m.fl., 2010, s. 3. Se även Kronsell & Bäckstrand, 2010, s. 33.  
48 Bándi, 2014a, s. 3; Parola, 2013, s. 15 samt Kronsell & Bäckstrand, 2010, s. 33. 
49 Baber & Bartlett, 2009, s. 11.  
50 Young, 2000, s. 22. Inom deliberativ demokrati har flertalet varianter av deliberativ demokrati utvecklats. 
51 Bäckstrand m.fl., 2010, s. 5.  
52 Young, 2000, s. 23-25.  
53 Kronsell & Bäckstrand, 2010, s. 33.  
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Inom deliberativ demokratiteori är idéer om sociala och ekonomiska rättigheter samt politisk 

jämlikhet viktiga aspekter då de anses utgöra förutsättningar för deltagande.54 Genom att föra 

diskussion i dessa ideals anda främjas demokrati och rättvisa men diskussionen utvecklar även 

deltagarnas övertygelser och omdömen genom att deltagarna får tillgång till andras kunskap 

och erfarenhet.55 Om en representativ demokrati innehåller deliberativa drag så som allmänhet-

ens deltagande i beslutsprocesser, och då inte endast i val, är förhoppningen att detta ska leda 

till mer rättvisa och rimliga miljöpolicys. Utöver detta ger deltagande legitimitet och effektivitet 

till dessa policys.56 Ett deliberativt synsätt på deltagande skulle i miljösammanhang kunna 

stärka utvecklingen av miljöpolicys.57 Att tillföra fler perspektiv bidrar till att utveckla nya lös-

ningar.58 Deliberativ demokrati är ett verktyg som skulle kunna ge förutsättningar för att för-

verkliga en utökad miljöhänsyn i politiska institutioner tack vare en politisk dialog som främjar 

olika perspektiv genom att olika röster får höras.59 

 

Det finns tre modeller som återkommande presenteras som verktyg att praktiskt genomföra 

deliberativ demokrati. Dessa är medling, medborgarforum alternativt medborgarinitiativ samt 

folkomröstningar. Kritik som framförs mot medborgarinitiativ och folkomröstningar är bland 

annat att medborgare inte har den kunskap som krävs för att besluta om miljöpolicys samt att 

politisk och social ojämlikhet påverkar både deltagandet och resultaten.60 

 

Deliberativ demokrati är ett värdefullt verktyg för att ifrågasätta exkluderande företeelser i en 

demokrati. Ett beslut anses legitimt endast då alla har en möjlighet att bli inkluderade i besluts-

processen. Genom att inkludera så många som möjligt ökar även antalet åsikter och perspektiv. 

Förutom att alla ska inkluderas ska även alla kunna delta på samma villkor, ha politisk jämlik-

het. Ett välfungerande deltagande kräver att jämlika förutsättningar för deltagande finns.61  

 

Sociala strukturer är något som enligt Young påverkar möjligheterna till inkludering. Sociala 

strukturer kan karaktäriseras som bestämda sociala positioner som påverkar människors 

                                                
54 Parola, 2013, s. 27 f.  
55 Young, 2000, s. 26. Se även Smith, 2003, s. 56.  
56 Baber & Bartlett, 2009, s. 37 och Bäckstrand m.fl., 2010, s. 6. Se även Smith, 2003, s. 54.   
57 Bäckstrand m.fl., 2010, s. 5 f. samt Kronsell & Bäckstrand, 2010, s. 33.  
58 Smith, 2003, s. 62. Se även Bäckstrand m.fl., 2010, s. 5 och Parola, 2013, s. 27.   
59 Se Smith, 2003, s. 53 samt s. 72.  
60 Smith, 2003, s. 80 och s. 95 f.  
61 Young, 2000, s. 26 och s. 36. Se även Smith, 2003, s. 56 f.; Bäckstrand m.fl., 2010, s. 6 samt Kronsell & Bäck-

strand, 2010, s. 39 f.   
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förutsättningar och de sociala strukturerna kan hämma människors möjligheter till utveckling 

men påverkar även deras möjligheter till att få exempelvis utbildning och resurser. Några ex-

empel på sociala strukturer är kön och klass. Där det finns social och ekonomisk orättvisa finns 

en tendens att de privilegierade dominerar diskussionen i den offentliga sfären och trots att alla 

möjligen kan ha tillgång till resurser, så som exempelvis information, har de privilegierade 

större möjligheter att nyttja dessa resurser. När både privilegierade och mindre privilegierade 

får möjligheter till deltagande ökar kommunikation som främjar rättvisa.62   

 

När inkludering värdesätts tillkommer flera fördelar. Inkludering bidrar till legitimitet och mer 

pålitlig politisk styrning och för att politisk styrning ska vinna framgång krävs att miljöpolitiken 

kan rättfärdigas för de som är bundna att följa den, vilket möjligheten till deltagande främjar.63 

Genom att allmänheten ges förutsättningar till inkludering och politisk jämlikhet ökar legitimi-

teten för beslut som fattats, då de som ska följa beslutet har fått delta i processen.64 Om förbätt-

rade mekanismer för ett brett deltagande främjas bidrar det till effektivare miljöpolicys och 

implementeringen av dessa.65     

 

Informationsdelning är en viktig komponent inom deliberativ demokrati.66 Deliberativa miljö-

ideal ger uttryck för att en välinformerad allmänhet som har tillgång till processuella rättigheter 

är den största tillgången för en demokrati. För att detta ska uppnås måste allmänheten få tillgång 

till miljöinformation och mekanismer för deltagande.67 Tillgång till information är en nödvän-

dighet för deltagande i beslutsprocesser och för att kunna skapa effektiva miljöpolicys, vilket i 

slutändan stärker demokratin.68 Genom att skapa förutsättningar för deltagande samt förbättra 

tillgången till miljöinformation kommer kvalitén på miljöbeslut förbättras.69 För att de delibe-

rativa idealen ska kunna förverkligas krävs tillgång till balanserad information, alltså informat-

ion som tillhandahålls utan att informationen ges som ett led i påverkansarbete, eller reklam, 

för att uppnå en specifik utgång i en specifik fråga.70 Inom en representativ demokrati uppkom-

mer deliberativa demokratiideal genom att regeringar exempelvis inkluderar allmänheten 

                                                
62 Young, 2000, s. 93 ff., s. 114 f. samt s. 171.  
63 Smith, 2003, s. 58.  
64 Young, 2000, s. 53.  
65 Bäckstrand m.fl., 2010, s. 4 samt Kronsell & Bäckstrand, 2010, s. 33 och s. 39.   
66 Kronsell & Bäckstrand, 2010, s. 33.  
67 Smith, 2003, s. 108 f. och Parola, 2013, s. 50.  
68 Bándi, 2014b, s. 47 och Gellers & Jeffords, 2018, s. 103. Se även Baber & Bartlett, 2015, s. 76 samt Parola, 

2013, s. 69.  
69 Smith, 2003, s. 109 genom att hänvisa till Århuskonventionens ingress.  
70 Se Smith, 2003, s. 96.  
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genom ökad tillgång till miljöinformation.71 Tillgång till miljöinformation ökar transparensen 

och legitimiteten då informationstillgång underlättar möjligheten att göra beslutsfattare ansva-

riga för sina beslut.72 

 

Sverige har varit ett föregångsland när det kommer till deliberativa ideal.73 Genom regeringens 

direktiv 1997:101 tillsattes en parlamentarisk kommitté för att utreda förutsättningarna och 

möjligheterna för den svenska demokratin under 2000-talet. Fokus skulle särskilt läggas på 

medborgares rätt till full delaktighet i samhället.74 I februari 2000 lämnade Demokratiutred-

ningen sitt betänkande.75 Demokratiutredningen argumenterade för en utveckling av demokra-

tin där deltagande skulle främjas och en utveckling mot en demokrati som har deliberativa 

kvaliteter.76 I den efterföljande propositionen föreslog regeringen att insatser skulle genomföras 

som främjar en demokrati där allmänhetens deltagande premieras och att detta deltagande skulle 

vara brett, ett förslag som enligt regeringen gick i samma anda som Demokratiutredningens 

förslag.77 Regeringen ville att alla medborgare skulle ha förutsättningar att delta i demokratiska 

processer.78 I propositionen framhölls att informationsteknik för att främja demokrati skulle 

utvecklas genom försök och experiment.79 

 

Århuskonventionen ger uttryck för de demokratiska ideal som ska råda inom miljörätten.80 Del-

tagande förutsätter tillgång till fullständig och uppdaterad miljöinformation.81 I Luccadeklarat-

ionen, som beslutades under Århuskonventionens första partsmöte, framhålls att allmänhetens 

deltagande är oumbärligt för att skapa hållbar utveckling. Endast genom att samarbeta med ett 

välinformerat civilsamhälle kan hållbar utveckling uppnås och det samarbetet ska ske genom 

god miljöstyrning och respekt för mänskliga rättigheter. Tillgång till information är en grund-

förutsättning för god miljöstyrning.82 Således skapar Luccadeklarationen en koppling mellan 

                                                
71 Kronsell & Bäckstrand, 2010, s. 35.  
72 Kronsell & Bäckstrand, 2010, s. 40 f. Se även Parola, 2013, s. 68 och Gellers & Jeffords, 2018, s. 103.   
73 Bäckstrand m.fl., 2010, s. 20.  
74 Dir 1997:101 i sammanfattning av uppdraget.  
75 Demokratiutredningens betänkande är SOU 2000:1.  
76 SOU 2000:1 s. 23.  
77 Prop. 2001/02:80 s. 27, dock benämner inte regeringen 2000-talets demokrati som en deliberativ demokrati. Se 

dock Hildingsson, 2010, s. 159 som menar att inkludering i den deliberativa demokratins mening inte finns 
inom det svenska systemet.  

78 Prop. 2001/02:80 s. 29.  
79 Prop. 2001/02:80 s. 63.  
80 Århuskonventionens ingress, UNECE, Introduction [http://www.unece.org/env/pp/introduction.html] Hämtad 

2019-10-16 och prop. 2004/05:65 s. 18. Se även Mason, 2010, s. 10.   
81 Parola, 2013, s. 133.  
82 Punkterna 1 och 2 i UNECE, Lucca declaration, 2 april 2004, ECE/MP.PP/2/Add.1, [https://www.unece.org/fi-

leadmin/DAM/env/pp/documents/mop1/ece.mp.pp.2.add.1.e.pdf] Hämtad 2019-11-29.  
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Århuskonventionen, tillgång till information, mänskliga rättigheter samt de ideal om miljöstyr-

ning som kommer till uttryck i deliberativa miljödemokrati.  

 

Artikel 5 i Århuskonventionen behandlar aktiv spridning av miljöinformation och understödjer 

deliberativa demokratiideal då en välinformerad allmänhet har bättre förutsättningar för delta-

gande än en oinformerad.83  

 

2 Industriutsläppsdirektivet      
I detta avsnitt behandlas bakgrunden till Industriutsläppsdirektivet och den för uppsatsen aktu-

ella artikel 23.6 presenteras. Kommissionen har med stöd av Industriutsläppsdirektivet antagit 

ett genomförandebeslut som presenteras i relevanta delar. Beslutet avser fastställande av typ, 

format och periodicitet för den information som medlemsstaterna ska göra tillgänglig vid rap-

porteringen till kommissionen enligt artikel 72 i Industriutsläppsdirektivet.84 Detta avsnitt in-

nehåller även en del om de andra artiklar i Industriutsläppsdirektivet som berör informations-

skyldighet. EEB har presenterat en rapport om aktiv spridning av miljöinformation i relation 

till Industriutsläppsdirektivet som behandlas i avsnitt 2.4. Sist presenteras Sveriges genomfö-

rande av artikel 23.6, Sveriges system för miljötillsyn samt ett avsnitt som generellt behandlar 

hur Sverige har implementerat vissa artiklar som berör informationsskyldighet.  

 

2.1 Bakgrunden till Industriutsläppsdirektivet  
Industriutsläppsdirektivet antogs den 24 november 2010 och är EU:s främsta verktyg för att 

reglera utsläpp från industriell verksamhet till luft, mark och vatten. Industriverksamhet är vik-

tigt för EU:s ekonomiska utveckling men kan samtidigt i hög utsträckning påverka miljön, både 

nationellt och gränsöverskridande. Därmed anses det finnas ett behov av att reglera industri-

verksamhet på EU-nivå.85 Ett av EU:s syften är enligt artikel 3.3 FEU att främja hållbar ut-

veckling genom att, bland annat, sätta en hög skyddsnivå för miljön.  

 

                                                
83 Parola, 2013, s, 134.  
84 Kommissionens genomförandebeslut 2018/1135/EU av den 10 augusti 2018 om fastställande av typ, format och 

periodicitet för den information som medlemsstaterna ska göra tillgänglig vid rapporteringen om genomföran-
det av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp. 

85 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga 
och begränsa föroreningar) (Omarbetning), COM (2007) 844 final av den 21 december 2007, s. 2.  



20 
 

Syftet med Industriutsläppsdirektivet är att förbättra EU:s industriutsläppspolitik samt reducera 

utsläpp från industriutsläppsverksamheter för att skydda miljön och människors hälsa.86 Direk-

tivet trädde i kraft den 6 januari 2011 och de nationella lagstiftningsåtgärder som krävs för dess 

efterlevnad skulle vara genomförda senast den 7 januari 2013.87 Direktiv är bindande för med-

lemsstater men överlåter till medlemsstaterna att bestämma hur direktiv ska genomföras i nat-

ionell rätt.88 Industriutsläppsdirektivet består av flertalet pelare där den femte pelaren är all-

mänhetens deltagande i beslutsprocesser samt allmänhetens rätt att få ta del av information som 

är aktuell i dessa processer.89 Per den 25 september 2019 omfattades cirka 1 300 anläggningar 

i Sverige av direktivet.90 

 

Industriutsläppsdirektivet utgör en konsolidering av sju stycken numera upphävda sektorsdi-

rektiv om industriutsläpp,91 bland dessa bör IPPC-direktivet92 särskilt nämnas. Den första vers-

ionen av IPPC-direktivet antogs den 24 september 1996 och ersattes av en konsoliderad version 

den 15 januari 2008. IPPC-direktivet upphävdes i och med Industriutsläppsdirektivet.93 Syftet 

med IPPC-direktivet var att hänsyn skulle tas till miljöeffekter i tillståndsprocesser för anlägg-

ningar med hög föroreningspotential, samt att föroreningar skulle undvikas. 94 På samma sätt 

som Industriutsläppsdirektivet har pelare hade IPPC-direktivet principer. En av dessa principer 

var allmänhetens deltagande i beslutsprocesser vilket innefattade tillgång till information i form 

av tillståndsskäl, ansökningar om tillstånd och information om utsläpp från dessa anläggningar. 

I skäl 26 i IPPC-direktivets ingress nämns EU:s anslutning till Århuskonventionen.95 

 

                                                
86 Artikel 1 i Industriutsläppsdirektivet. För mer detaljerad information om Industriutsläppsdirektivets syften se 

dess ingress (särskilt skäl 2). För ytterligare information om Industriutsläppsdirektivet se SOU 2011:86 s. 21, 
s. 23 samt s. 83 och Europeiska kommissionen, The Industrial Emissions Directive [https://ec.europa.eu/envi-
ronment/industry/stationary/ied/legislation.htm] Hämtad 2019-10-07.  

87 Artikel 80.1 i Industriutsläppsdirektivet.   
88 Artikel 288 i FEUF.  
89 Europeiska kommissionen, The Industrial Emissions Directive [https://ec.europa.eu/environment/industry/stat-

ionary/ied/legislation.htm] Hämtad 2019-10-07.  
90 Naturvårdsverket, Industriutsläppsbestämmelserna [https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vag-

ledningar/Industriutslappsdirektivet--IED/] Hämtad 2019-10-08. 
91 Skäl 1 i Industriutsläppsdirektivets ingress.  
92 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/1/EG av den 15 januari 2008 om samordnade åtgärder för att fö-

rebygga och begränsa föroreningar.  
93 IPPC-direktivet upphävdes genom artikel 81 i Industriutsläppsdirektivet.  
94 Se skäl 1, 2 och 9 i ingressen till IPPC-direktivet samt direktivets artikel 1 och 2. De verksamheter som omfattas 

av direktivet anges enligt artikel 1 i direktivets bilaga 1. Exempel på anläggningar med hög föroreningspot-
ential är bland annat industrier inom avfallshantering, mineralindustri, djurhållning, energisektorn och om-
vandling av metaller. Se SOU 2011:86 s. 85 samt prop. 2012/13:35 s. 21 för fullständig lista.  

95 Se bland annat skäl 24 och 26 i IPPC-direktivet ingress samt direktivets artikel 15.    
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2.2 Artikel 23.6 i Industriutsläppsdirektivet  
I Industriutsläppsdirektivets kapitel II återfinns artikel 23.6. Det andra kapitlet motsvarar i prin-

cip det tidigare nämnda IPPC-direktivet. En skillnad mellan IPPC-direktivet och Industriut-

släppsdirektivet är att det sistnämna inför regler om tillsyn av industriutsläppsverksamheter. 

Enligt artikel 23.1 ska miljöpåverkan från industriverksamheter som omfattas av kapitel II un-

dersökas och medlemsstaterna ska införa ett system för miljötillsyn. Därutöver framhävs att 

myndigheter och verksamhetsutövare har en skyldighet att vidta åtgärder i det fall direktivet 

inte efterlevs.96 Miljötillsyn definieras i artikel 3.22 Industriutsläppsdirektivet. Miljötillsyn är 

åtgärder som vidtas av myndighet för att undersöka om verksamheten efterlever kraven enligt 

tillståndet samt, om nödvändigt, övervaka miljökonsekvenser. 

 

Artikel 23.6 föreskriver följande: 

 

”Efter varje besök på plats ska den behöriga myndigheten utarbeta en rap-

port med en beskrivning av de iakttagelser som är relevanta för att bedöma 

huruvida anläggningen uppfyller tillståndsvillkoren och slutsatser om 

huruvida ytterligare åtgärder är nödvändiga. 

 

Rapporten ska delges den berörda verksamhetsutövaren inom två månader 

efter det att besökets på plats genomförts. Rapporten ska offentliggöras av 

den behöriga myndigheten i enlighet med Europaparlamentets och rådets di-

rektiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljö-

information inom fyra månader efter det att besöket på plats genomförs.” 

 

Således ska en tillsynsrapport upprättas efter varje tillsynsbesök och denna rapport ska offent-

liggöras i enlighet med Miljöinformationsdirektivet. Enligt artikel 8 ska medlemsstaterna sä-

kerställa att verksamheter som omfattas av direktivet efterlever verksamhetens tillståndsvillkor. 

Enligt samma artikel framgår även att staten har en skyldighet att agera i det fall en verksamhet 

inte efterlever villkoren. Då syftet med tillsynsrapporterna är att bedöma om verksamheten föl-

jer tillståndsvillkoren har rapporterna en viktig funktion för direktivets efterlevnad.  

 

                                                
96 Se även skäl 26 i Industriutsläppsdirektivets ingress. Det fanns inga bestämmelser om tillsyn i IPPC-direktivet. 

För mer information se prop. 2012/13:35 s. 22 och s. 24.  
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I kommissionens förslag till Industriutsläppsdirektiv motsvarade artikel 25.7 den nuvarande 

artikel 23.6. Enligt förslagets artikel 25.7 skulle tillsynsrapporter offentliggöras inom två må-

nader efter tillsynsbesöket. Efter den första behandlingen i Europaparlamentet gjorde parlamen-

tet i sitt yttrande tillägg i artikel 25.7. Europaparlamentet föreslog att tillsynsrapporten skulle 

offentliggöras via internet. Detta ändringsförslag var inte med i den svenska versionen av 

samma yttrande.97  

 

2.2.1 Europeiska kommissionens Genomförandebeslut 
Den 10 augusti 2018 antogs kommissionens Genomförandebeslut som syftar till att skapa en 

enhetlig efterlevnad av Industriutsläppsdirektivet. Genomförandebeslutet preciserar hur EU:s 

medlemsstater ska uppfylla bestämmelsen om medlemsstaternas rapportering enligt artikel 72 

i Industriutsläppsdirektivet. Artikel 1 i Genomförandebeslutet, som hänvisar till bilaga I vad 

avser anläggningar som återfinns i Industriutsläppsdirektivets kapitel II, specificerar vilken in-

formation som ska redovisas i rapporteringen till kommissionen.98 I Genomförandebeslutets 

bilaga I preciserar kommissionen att medlemsstater i relation till artikel 23.6 ska lämna inform-

ation om tillsynsrapporter antingen genom att länka den senaste tillsynsrapporten alternativt 

ange den webbplats som informerar allmänheten om hur enskilda kan få tillgång till tillsyns-

rapporter.99  

 

Genomförandebeslut har sin rättsliga grund i artikel 291 FEUF och enligt artikel 288 FEUF är 

beslut bindande. Artikel 291 möjliggör att genom rättsakter tilldela kommissionen genomfö-

randebefogenheter om det krävs för att skapa en enhetlig efterlevnad av akten. Enligt skäl 39 i 

Industriutsläppsdirektivet bör kommissionen ges genomförandebefogenheter och den rättsliga 

grunden för kommissionens genomförandebefogenheter återfinns i artikel 72.2 i kombination 

med artikel 75.  

 

I kommissionens förslag till Industriutsläppsdirektiv återfanns den nu gällande artikel 72 i för-

slagets artikel 67. I artikel 67.1 fanns en bestämmelse att medlemsstater skulle utveckla och 

                                                
97 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga 

och begränsa föroreningar) (Omarbetning), COM (2007) 844 final av den 21 december 2007 samt European 
Parliament legislative resolution of 10 March 2009 on the proposal for a directive of the European Parliament 
and of the Council on industrial emissions (integrated pollution prevention and control) (recast) C 87 E/191 av 
den 10 mars 2009, jämför med den svenska versionen av yttrandet. 

98 I detta avsnitt avhandlas endast den rapporteringsskyldighet som relaterar till artikel 23.6. För en genomgång av 
all information som rapporten ska innehålla se bilaga I i Genomförandebeslutet.  

99 Genomförandebeslutet, Bilaga I, s. L 205/44.  
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kontinuerligt uppdatera sina elektroniska system för att tillhandahålla den information som 

skulle rapporteras till kommissionen.100 Denna version återfinns inte i den slutliga versionen av 

direktivet. 

 

2.3 Miljöinformation och Industriutsläppsdirektivet 
Som påpekats har Industriutsläppsdirektivet pelare och IPPC-direktivet principer som betonar 

vikten av allmänhetens tillgång till miljöinformation. Skäl 27 i Industriutsläppsdirektivets in-

gress hänvisar till Århuskonventionen. Utöver detta betonar nämnda skäl 27 betydelsen av all-

mänhetens deltagande i frågor som berör industriutsläppsverksamheter101 vilket bidrar till att 

förbättra möjligheterna att utkräva ansvar, att öka beslutsprocessers öppenhet samt att förstärka 

beslutens legitimitet. Förutom detta bidrar allmänhetens deltagande till en större miljömedve-

tenhet.102 

 

Det finns flera artiklar i Industriutsläppsdirektivet som kräver att medlemsstaterna ska tillgäng-

liggöra information för allmänheten. Dessa inkluderar artikel 19 om att myndigheter ska till-

gängliggöra BAT-slutsatser för berörd allmänhet, artikel 25 som behandlar tillgängliggörande 

av information om rätten till en rättslig prövning, artikel 26 om gränsöverskridande verkningar, 

artikel 55 om avfallsförbränningsanläggningar och artikel 65 om organiska lösningsmedel. Ar-

tikel 24 vidareutvecklar tillgängliggörandet av information genom att föreskriva att viss inform-

ation ska tillgängliggöras på internet.  

 

Det verkar finnas en begreppsskillnad i Industriutsläppsdirektivet. Enligt den för uppsatsen ak-

tuella artikel 23.6 ska tillsynsrapporter offentliggöras av den behöriga myndigheten.103 Andra 

artiklar i direktivet som innehåller offentliggöra är artikel 13 om att kommissionen ska offent-

liggöra BAT-referensdokument, artikel 17 om att när medlemsstater antar generella bindande 

regler ska dessa regler åtföljas av en hänvisning till Industriutsläppsdirektivet samt artikel 19 

om att medlemsstater ska säkerställa att behörig myndighet följer offentliggörandet av nya 

BAT-slutsatser. Övriga artiklar som använder offentliggöra är artikel 77 och 78 vad gäller att 

viss information ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Den engelska vers-

ionen av direktivet använder i artikel 23.6 publicly available. I de andra ovan nämnda artiklarna 

                                                
100 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga 

och begränsa föroreningar) (Omarbetning), COM (2007) 844 final av den 21 december 2007, s. 97.  
101 För definition av industriutsläppsverksamheter se artikel 3.3 och artikel 3.4 Industriutsläppsdirektivet.  
102 För ytterligare information se SOU 2011:86 s. 188.  
103 Även artikel 72.3 samt bilaga IV hänvisar till Miljöinformationsdirektivet.  
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använder den engelska versionen istället publicly available, official publication, publication 

eller published.  

 

2.4 European Environmental Bureau’s rapport 
I oktober 2017 publicerade EEB en rapport om hur informationsskyldigheten som avser stora 

förbränningsanläggningar i Industriutsläppsdirektivet efterlevs.104 EEB är ett ideellt nätverk 

med miljöintresseorganisationer som delvis finansieras av EU.105 EEB arbetar med en pågående 

process att utvärdera hur informationsskyldigheten i Industriutsläppsdirektivet efterlevs av 

EU:s medlemsstater.106 Rapporten fokuserar på artikel 24 i Industriutsläppsdirektivet men näm-

ner även miljötillsynsrapporter.  

 

Rapporten redovisar hur information om industriutsläppsverksamheter tillgängliggörs av EU:s 

medlemsstater och poängterar att det finns internationell och unionslagstiftning som syftar till 

att tillgängliggöra denna information. Trots detta har informationsskyldigheten i Industriut-

släppsdirektivet genomförts med mycket varierande resultat inom medlemsstaterna.107 Rappor-

ten lämnar även vissa rekommendationer om hur informationsläget kan förbättras. Dessa inklu-

derar att tillsynsrapporter ska publiceras på samma plattform som tillstånd för enskilda anlägg-

ningar för att uppnå en koncentration av uppgifter om industriutsläppsverksamheter. En annan 

rekommendation är att det ska finnas en nationell portal för tillstånd som samlar information 

från alla regioner i landet. Om detta inte är möjligt borde det finnas en hemsida som samlar 

information från alla lokala tillsynsmyndigheter alternativt information om tillsynsmyndighet-

erna och var information kan återfinnas. Webbsidorna som används för dessa ändamål bör vara 

lättanvända och innehålla mer information än endast den som krävs för att efterleva direkti-

vet.108  

 

Rapporten lyfter även exempel på medlemsstater som har skapat välstrukturerade och lättan-

vända portaler för informationsspridning avseende industriutsläppsverksamheter.109 Irland och 

Norge tas här upp som framstående exempel. I det irländska systemet är all information samlad 

på en hemsida där informationen dessutom är indelad på de olika industriutsläpps-

                                                
104 Schaible m.fl., Burning: The Evidence – How European Countries Share Industrial Pollution Permit Infor-

mation Online (A Case Study on Large Combustion Plants), 2017.  
105 European Environmental Bureau, About EEB [https://eeb.org/homepage/about/] Hämtad 2019-10-21.  
106 Schaible m.fl., 2017, s. 8.  
107 Schaible m.fl., 2017, s. 4. 
108 Schaible m.fl., 2017, s. 5 samt s. 33.  
109 Schaible m.fl., 2017, s. 4.  
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verksamheterna. Norges hemsida är uppbyggd på samma sätt och innehåller även information 

om verksamheternas utsläpp.110   

 

2.5 Genomförande av direktiv  
De för uppsatsen aktuella unionsrättsakterna är Miljöinformationsdirektivet och Industriut-

släppsdirektivet. Direktiv är sekundärrättsakter vilket innebär att de måste införlivas i nationell 

rätt.111 Enligt artikel 288 FEUF är direktiv bindande men det är upp till medlemsstaterna att 

bestämma formerna för direktivets genomförande, vilket ska ske på sådant sätt att nationell rätt 

lever upp till direktivets mål. 

 

Genomförande av direktiv innefattar möjligheten för medlemsstaterna att konstatera att det fö-

religger normharmoni mellan nationell rätt och bestämmelser i direktivet, vilket innebär att nat-

ionell rätt redan uppfyller direktivets krav och att inga lagstiftningsåtgärder krävs. Dock kräver 

ett sådant konstaterande att nationell rätt faktiskt efterlever direktivets mål, att detta tydligt 

framgår inom nationell rätt och att enskilda har rätt att få fullständig information om sina rät-

tigheter enligt direktivet samt har en möjlighet att utkräva rättigheterna i nationell domstol.112 

 

EU:s förordningar är direkt tillämpbara i nationell rätt, vilket innebär att de kan producera direkt 

effekt i nationell lagstiftning.113 Huvudregeln är att direktiv inte har direkt effekt, dock kan 

direkt effekt under vissa förutsättningar uppstå. Den första förutsättningen är att tidsfristen för 

genomförandet av direktivet har passerat och att direktivet antingen har genomförts på ett fel-

aktigt sätt eller att implementeringen av direktivet uteblivit. Den andra förutsättningen är att 

den bestämmelse som är aktuell för bedömningen är klart och precist utformad. Den tredje 

förutsättningen är att det är fråga om en bestämmelse som ger enskilda rättigheter gentemot 

staten.114  

 

När en bestämmelses innebörd ska uttolkas ska alltid EU:s allmänna principer beaktas. Även 

om en felaktigt genomförd bestämmelse i ett direktiv inte bedöms ha direkt effekt ska nationella 

                                                
110 Schaible m.fl., 2017, s. 14 f. samt s. 29.  
111 Enligt 10 kap. 6 § regeringsformen har Sverige överlåtit viss beslutanderätt till EU, vilket konkretiseras i lag 

(1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. 
112 Mål C-365/93 Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland, p. 9. För ytterligare information se Bernitz, 

& Kjellgren, 2018, s. 58.  
113 Se artikel 288 i FEUF.  
114 Se Mål 26/62 van Gend & Loos och Mål 148/78 Pubblico Ministero, p. 46–47. För mer information se Bernitz 

m.fl., 2014, s. 76.  
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domstolar och myndigheter tolka och tillämpa nationell rätt i ljuset av direktivet enligt lojali-

tetsprincipen i artikel 4.3 FEU. Denna tillämpning benämns som direktivkonform tolkning.115 

Enligt artikel 4.3 FEU ska medlemsstaterna vidta alla lämpliga åtgärder så att nationell lagstift-

ning lever upp till alla EU-rättsliga skyldigheter. EUD är emellertid enligt artikel 19 i FEU den 

yttersta uttolkaren av EU:s rättsakter och domstolen har i stor utsträckning använt sig av lojali-

tetsprincipen i fall där EU-rättens genomslag i nationell lagstiftning har behandlats.116 

 

2.6 Sveriges genomförande av artikel 23.6 i Industriutsläppsdirektivet  
Som nämnts under avsnitt 2.2 motsvarar kapitel II i Industriutsläppsdirektivet i princip IPPC-

direktivet. En skillnad mellan Industriutsläppsdirektivet och IPPC-direktivet är att artikel 23 

om miljötillsyn tillkommit och att medlemsstaterna har en skyldighet att inrätta ett system för 

miljötillsyn. IPPC-direktivet hade ingen motsvarande bestämmelse.117 Tillsyn är ett viktigt in-

strument för att efterleva de miljökrav som Industriutsläppsdirektivet ställer på industriut-

släppsverksamheter.118 I kommittédirektivet Reglering av industriutsläpp beslutades att en sär-

skild utredare skulle utreda hur Industriutsläppsdirektivet borde genomföras i svensk rätt. Upp-

draget begränsades till att utreda hur artiklarna 1–27 (kapitel I-II) samt 71–82 (kapitel VII) 

skulle genomföras i svensk rätt.119 

 

Som ovan nämnts ska enligt artikel 23.6 tillsynsrapporter offentliggöras i enlighet med Miljö-

informationsdirektivet. I SOU 2011:86 Bättre miljö – minskade utsläpp, som är resultatet av 

kommittédirektivet, konstaterades att hänvisningen till Miljöinformationsdirektivet görs till di-

rektivet som helhet. Eftersom Miljöinformationsdirektivet innehåller bestämmelser både om 

miljöinformation på begäran i artikel 3 och aktiv spridning i artikel 7 fann Industriutsläppsut-

redningen att direktivet inte kräver att tillsynsrapporter aktivt ska spridas. Att tjänsteanteck-

ningar från tillsynsbesök, eller tillsynsrapporter, går att begära ut ansågs därmed tillräckligt för 

att leva upp till kraven i artikel 23.6 och Miljöinformationsdirektivet eftersom 

                                                
115 Mål C-499/04 Werhof p. 32 och Mål 14/83 von Colson, p. 26–28. För mer information se Bernitz m.fl., 2014, 

s. 67, s. 75 f. och s. 79.  
116 Se bland annat mål C-188/89 Foster, p. 16. För ytterligare information se Hettne & Otken Eriksson, 2011, s. 

83. 
117 Jämför artikel 23 i Industriutsläppsdirektivet och IPPC-direktivet. För ytterligare information se Dir 2010:113 

s. 4; SOU 2011:86 s. 29 och s. 178 samt prop. 2012/13:35 s. 24.   
118  Se artikel 8 i Industriutsläppsdirektivet samt uppsatsens avsnitt 2.2. För ytterligare information se prop. 

2012/13:35 s. 24.  
119 Dir 2010:113 s. 1 samt s. 9.   
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offentlighetsprincipen lever upp till kraven i artikel 3 Miljöinformationsdirektivet.120 I prop. 

2012/13:35 Nya regler för industriutsläpp nämns inte offentliggörandet av tillsynsrapporter 

specifikt. På Naturvårdsverkets hemsida finns information om att tillsynsrapporterna kan begä-

ras ut hos den tillsynsmyndighet som förvarar rapporten.121  

 

2.6.1 Tillsyn och tillsynsrapporter  
Artikel 23 är i svensk rätt genomförd genom 1 kap. 10 a § miljötillsynsförordningen (2011:13) 

(MTF) samt, som ovan nämnts i förhållande till artikel 23.6, genom 2 kapitlet TF.122 Bestäm-

melsen i MTF innebär krav på regelbundna tillsynsbesök. Tillsynsmyndigheten ska, efter ett 

tillsynsbesök hos verksamheter som omfattas av 1 kap. 10 a § MTF, skriftligen upprätta en 

tillsynsrapport enligt 1 kap. 11 § MTF. Varken Industriutsläppsdirektivet eller Genomförande-

beslutet föreskriver några särskilda formkrav för hur tillsynsrapporten ska upprättas.123 Enligt 

1 kap. 11 § MTF ska tillsynsrapporten lämnas till verksamhetsutövaren inom två månader.124  

 

Tillsynsrapporter är en del av Sveriges system för tillsyn av miljöfarliga verksamheter och det 

finns regler om tillsyn i 26 kapitlet miljöbalken (1998:808). Enligt 26 kap. 1 § miljöbalken är 

syftet med tillsyn att säkerställa miljöbalkens efterlevnad. Tillsynen kan enligt 26 kap. 3 § st. 1 

miljöbalken utövas av flera myndigheter där Naturvårdsverket, länsstyrelserna och kommuner 

särskilt bör nämnas avseende industriutsläppsverksamheter. Enligt 26 kap. 3 § st. 1 miljöbalken 

får regeringen meddela särskilda föreskrifter om vilken myndighet som utövar tillsyn och MTF 

är meddelad med stöd av denna bestämmelse. Enligt 1 kap. 4 § Industriutsläppsförordningen 

(2013:250) (IUF) definieras tillsynsmyndighet som den enhet som enligt MTF utövar den ope-

rativa tillsynen över en industriutsläppsverksamhet. Enligt 1 kap. 31 § IUF ansvarar Natur-

vårdsverket för den rapportering som, enligt artikel 72 i Industriutsläppsdirektivet, ska ske till 

kommissionen avseende direktivets efterlevnad och enligt 1 kap. 32 § IUF har tillsynsmyndig-

heter en skyldighet att lämna de uppgifter som Naturvårdsverket behöver för att uppfylla denna 

skyldighet.  

 

                                                
120 SOU 2011:86 s. 185 f. Vid tillfället för utredningen fanns inga krav på hur en tillsynsrapport skulle utformas. 

Det kunde se olika ut mellan olika kommuner. Därmed kunde en tillsynsrapport även utgöra tjänsteanteck-
ningar.  

121 Naturvårdsverket, Industriutsläppsbestämmelserna [https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vag-
ledningar/Industriutslappsdirektivet--IED/] Hämtad 2019-10-08.  

122 Se SFS 2013:268 Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13) och Naturvårdsverket, 2016, s. 
48.  

123 Jämför artikel 23 och s. L205/44 i Genomförandebeslutet. Se även SOU 2011:86 s. 185 f.  
124 Se även artikel 23.6 i Industriutsläppsdirektivet.  
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Regeringen har enligt 9 kap. 6 § miljöbalken möjligheten att meddela föreskrifter om tillstånds-

plikt för verksamheter som orsakar utsläpp. Enligt 1 kap. 1 § miljöprövningsförordning 

(2013:251) (MPF) är förordningen meddelad med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken. Enligt 1 kap. 

15 § MPF går industriutsläppsverksamheter som omfattas av både MPF och Industriutsläpps-

förordningen att identifiera genom att de i MPF är märkta med -i. Enligt 2 kap. 29 § st. 1 MTF 

ansvarar länsstyrelsen för tillsynen över miljöfarliga verksamheter som omfattas av MPF. Kom-

munerna har ett tillsynsansvar för de miljöfarliga verksamheter som kräver tillstånd men som 

inte omfattas MPF enligt 2 kap. 31 § st. 1 p. 1 MTF.  

 

Således kan både länsstyrelser och kommuner utgöra tillsynsmyndigheter för industriutsläpps-

verksamheter, vilket innebär att 290 kommuner och 21 länsstyrelser kan utgöra tillsynsmyndig-

heter.125  

 

2.6.2 Sveriges genomförande av informationsskyldigheten i Industriutsläpps-
direktivet 

Nedan följer ett antal exempel på hur Sverige har genomfört några av de artiklar som behandlar 

informationsskyldighet i Industriutsläppsdirektivet. Syftet är att ge en bild av det resonemang 

som fördes vid Sveriges genomförande av de artiklar som berör tillgängliggörande av inform-

ation.126  

 

I samband med Sveriges genomförande av Industriutsläppsdirektivet gjorde Industriutsläppsut-

redningen bedömningen att direktivets krav på tillgång till information i tillståndsprocesser en-

ligt artikel 24 redan uppfylldes i svensk rätt genom allmänna handlingars offentlighet, trots att 

artikeln föreskriver tillgängliggörande via internet. Enligt uttalandet omfattade internet även 

utlämnande av handlingar via e-post.127 Det saknas emellertid en konsensus mellan utredningen 

och regeringen avseende vidden av informationsskyldigheten enligt artikel 24.  I propositionen 

framhålls att Industriutsläppsutredningens tolkning av tillgängliggörande via internet genom 

offentlighetsprincipen och e-post inte kan accepteras då det är förenat med språkliga svårigheter 

att dra en sådan slutsats.128 Artikel 24 är den enda artikeln i Industriutsläppsdirektivet som 

                                                
125 Regeringen, Arbetet på lokal nivå [https://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/arbetet-pa-lokal-niva/] Hämtad 

2019-12-10 och Regeringen, Arbetet på regional nivå [https://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/arbetet-pa-
regional-niva/] Hämtad 2019-12-10.  

126 Den syn som präglade offentliggörandet av tillsynsrapporter enligt artikel 23.6 presenteras ovan under avsnitt 
2.6. 

127 SOU 2011:86 s. 187 f. och 194.  
128 Prop. 2012/13:35 s. 47.  
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föreskriver att information ska tillgängliggöras på internet. Enligt uttalanden i propositionen 

borde en bestämmelse om tillgängliggörande på internet särskilt införas.129 I övrigt nämner inte 

propositionen allmänhetens tillgång till miljöinformation i kontext till Industriutsläppsdirekti-

vet.     

 

Artikel 72 i Industriutsläppsdirektivet innehåller bestämmelser om att medlemsstaterna ska inge 

elektronisk information till kommissionen om, bland annat, hur Industriutsläppsdirektivet har 

genomförts i nationell rätt. Enligt 1 kap. 31 § IUF ansvarar Naturvårdsverket för Industriut-

släppsdirektivets rapporteringskrav enligt artikel 72. Tillsynsmyndigheterna har enligt 1 kap. 

32 § IUF en skyldighet att inlämna de uppgifter som Naturvårdsverket behöver för att uppfylla 

sin rapporteringsskyldighet. Den information som används för att uppfylla rapporteringsskyl-

digheten inhämtas, bland annat, genom den årliga miljörapporteringen.130 Miljörapporten ska 

enligt 6 § st. 2 Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2016:8 lämnas in till tillsynsmyndigheterna 

genom Naturvårdsverkets elektroniska verktyg Svenska Miljörapporteringsportalen.131 Denna 

databas är endast tillgänglig för Naturvårdsverket och tillsynsmyndigheter och således inte för 

allmänheten. 

 

Syftet med miljörapporter är att tillgodose både tillsynsmyndigheternas kunskapsbehov och all-

mänhetens informationsbehov. Enligt artikel 24.3 i Industriutsläppsdirektivet ska utsläppskon-

troller göras tillgängliga för allmänheten via internet. Industriutsläppsutredningen konstaterade 

att resultat av utsläppskontroller avseende industriutsläppsverksamheter blir tillgängliga för all-

mänheten i och med den årliga miljörapporteringen. Utredningen fann även att svensk lagstift-

ning kräver att allmänheten måste begära ut miljörapporter men att detta inte strider mot Indu-

striutsläppsdirektivets krav på tillgång till information. Därmed ansåg utredningen att inga lag-

stiftningsåtgärder krävdes för att uppfylla kravet på informationsskyldighet i artikel 24.3 b).132  

 

I den under avsnitt 2.3 nämnda rapporten Burning Evidence utvärderas Sveriges genomförande 

av informationsskyldigheten i Industriutsläppsdirektivet avseende stora förbränningsanlägg-

ningar. EEB anser att Sveriges genomförande möter de grundläggande kraven men att det finns 

                                                
129 Prop. 2012/13:35 s. 47. I och med detta infördes bestämmelser i 1 kap. 28 § IUF om att domar, beslut och 

dispenser ska offentliggöras på Naturvårdsverkets och Jordbruksverkets hemsidor.  
130 SOU 2011:86 s. 154 f. Regleringen kring miljörapporten finns i miljöbalken. Enligt 26 kap. 20 § MB omfattas 

verksamheter av en skyldighet att inlämna en årlig miljörapportering i det fall verksamheterna även omfattas 
av tillståndskrav enligt föreskrifter som regeringen meddelat med stöd av 9 kap. 6 § MB, vilket är MPF. 

131 Förkortad SMP.  
132 SOU 2011:86 s. 154 samt s. 197.  
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potential för utveckling.133 Bland annat påpekar rapporten att hemsidan som Naturvårdsverket 

ansvarar för och som skapats i syfte att efterleva informationsskyldigheten i artikel 24, som 

reglerar tillgängliggörande av tillstånd, inte publicerar tillståndsdomar i sökbara PDF-filer samt 

att allmänheten aktivt måste söka på Naturvårdsverkets hemsidas sökfunktion för att hitta do-

kument.134  

 

3 Århuskonventionen och aktiv spridning av information 
Skäl 27 i Industriutsläppsdirektivets ingress hänvisar till Århuskonventionen. Som nämns ovan 

under avsnitt 2.3 behandlar flera artiklar i direktivet tillgängliggörande och offentliggörande av 

information, vilket aktualiserar frågan om vilka krav som ställs på stater att aktivt sprida miljö-

information. Denna del behandlar Århuskonventionens artikel 5 som reglerar krav på aktiv 

spridning av information samt Miljöinformationsdirektivets motsvarande bestämmelse i direk-

tivets artikel 7. Avsnittet övergår sedan till att beskriva Sveriges genomförande av kravet på 

aktiv spridning av information. Utöver detta behandlar avsnittet även regeringsuppdraget Digi-

talt först.   

 

3.1 Århuskonventionen  
Århuskonventionens föregångare är princip 10 i Riodeklarationen från 1992.135 Princip 10 

framhåller bland annat att alla ska ha tillgång till relevant miljöinformation, att stater ska se till 

att denna information är lättåtkomlig samt att miljöfrågor hanteras mest fördelaktigt om all-

mänheten får möjlighet att delta i beslutsprocesser. Riodeklarationens princip 10 omnämns i 

Århuskonventionens ingress. Århuskonventionen antogs inom ramen för Förenta Nationernas 

ekonomiska kommission för Europa (UNECE) den 25 juni 1998 och trädde i kraft den 30 ok-

tober 2001. Enligt artikel 12 i Århuskonventionen är det UNECE som utgör konventionens 

sekretariat och det är UNECE som har huvudansvar att upprätta de rapporter samt utföra de 

uppgifter som parterna till konventionen beslutar om. 

 

                                                
133 Schaible m.fl., 2017, s. 4.  
134 Schaible m.fl., 2017, s. 19. Hemsidan som nämns i rapporten: [https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljo-

arbetet/Rattsinformation/Rattsfall/IED-avgoranden/]  
135 United nations, Rio Declaration on Environment and Development, 12 augusti 1992, A/CONF.151/26 (Vol. I)    
[https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalco-
pact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf] Hämtad 2019-11-29. För mer information om Århuskonvention-
ens förhållande till Riodeklarationens princip 10 se prop. 2004/05:65 s. 20; Mason, 2010, s. 16 och Wolf, 2013 s. 
477. 	



31 
 

Århuskonventionen innehåller bestämmelser kring frågor om miljödemokrati, vilka benämns 

som pelare, och ger följande rättigheter: allmänhetens rätt att få ta del av miljöinformation, 

allmänhetens rätt att få delta i beslutsprocesser samt allmänhetens rätt att få tillgång till en rätts-

lig prövning.136 Enligt konventionens artikel 1 syftar konventionen till att ge verktyg för att 

skydda nuvarande och kommande generationers rätt till en miljö som främjar människans väl-

befinnande. Konventionen sammankopplar mänskliga rättigheter och miljö då den fungerar 

som ett instrument för att öka staters transparens och ansvar gentemot allmänheten, vilket ger 

uttryck för grundläggande demokratiska värderingar.137 I Århuskonventionens ingress under-

stryks behovet av att bevara och skydda miljön, sambandet mellan miljöskydd och människans 

välbefinnande samt tillgång till mänskliga rättigheter. Att få leva i en miljö som är kompatibel 

med hälsa är allas rätt. För att uppnå detta krävs, bland annat tillgång till information. Genom 

konventionens tillämpande kommer demokratin förstärkas.  

 

3.2 Århuskonventionens första pelare – rätten till information   
Definitionen av miljöinformation återfinns i Århuskonventionens artikel 2.3. Miljöinformation 

är sådan information som finns i skrift, bilder, ljudform, elektronisk form eller annan materiell 

form om tillstånd för människors hälsa och säkerhet som påverkas, eller kan påverkas, av åt-

gärder eller verksamheter som avses i artikel 2.3 b), det vill säga faktorer som energi, substan-

ser, strålning eller buller som påverkar tillståndet på miljön som det definieras i artikel 2.3 a).138 

 

Att få tillgång till miljöinformation är en grundläggande förutsättning för att kunna delta i be-

slutsprocesser men även för att få tillgång till en rättslig prövning. Tillgång till information är 

en viktig del i ett fungerande demokratiskt samhälle.139 Mason menar att även om det finns tre 

pelare i Århuskonventionen har störst fokus lagts på rätten till allmänhetens deltagande i be-

slutsprocesser och allmänhetens tillgång till rättslig prövning. Tillgång till miljöinformation har 

fått spela en stöttande roll, vilket är anmärkningsvärt då tillgång till information är en grund-

förutsättning för att de andra pelarnas genomslag.140 

 

                                                
136 För ytterligare information om pelare se prop. 2004/05:65 s. 21.  
137 Se Århuskonventionens ingress. För ytterligare information om kopplingen mellan konventionen och mänsk-

liga rättigheter se UNECE, Introduction [http://www.unece.org/env/pp/introduction.html] Hämtad 2019-10-
16; prop. 2004/05:65 s. 18 och Mason, 2010, s. 16.   

138 För ytterligare beskrivning se United Nations, 2014, s. 75 f.  
139 Se prop. 2004/05:65, s. 36 samt Mason, 2010, s. 11 och 16. Se även Smith, 2003, s. 108 och Parola, 2013, s. 

50.  
140 Mason, 2010, s. 16.  
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Enligt Århuskonventionens ingress förbättras beslut och besluts genomförande genom att all-

mänheten får tillgång till information och beslutsprocesser. Medborgare i anslutna länder kan 

behöva hjälp med att få tillgång till sina rättigheter enligt konventionen och ingressen konsta-

terar vikten av att staterna använder sig av elektroniska kommunikationsmedel för att främja 

allmänhetens miljömedvetenhet.   

 

Den 2 december 2005 anslöt sig EU till FN/ECE:s protokoll om register över utsläpp och över-

föringar av föroreningar, vilket är ett protokoll till Århuskonventionen vars mål är att förbättra 

allmänhetens tillgång till information om utsläpp genom att skapa ett utsläppsregister.141 I pro-

tokollets ingress framhävs betydelsen av allmänt tillgängliga miljöinformationssystem och att 

miljöinformationssystem har betydelse för efterlevnaden av de rättigheter som återfinns i År-

huskonventionen. Enligt artikel 4 och artikel 5 i protokollet ska ett utsläppsregister utformas 

som är lättillgängligt och elektroniskt, som förslag på hur detta ska uppnås anges internet.  

 

Artikel 4 i Århuskonventionen behandlar möjligheten för allmänheten att begära ut information 

från myndigheter. Artikeln berör frågor om formen för begäran, utlämnandet samt på vilka 

grunder en begäran om information kan nekas. Artikel 5 behandlar insamling och aktiv sprid-

ning av information.  

 

3.3 Aktiv spridning av information – artikel 5 i Århuskonventionen 
Enligt Århuskonventionens artikel 5.1 a-b) ska parter till konventionen se till myndigheter in-

samlar den information som är relevant för deras verksamhet samt att det införs system, som 

regelbundet ska uppdateras, för insamling av miljöinformation om föreslagna och befintliga 

verksamheter som väsentligt kan påverka miljön. Enligt artikel 5.2 ska miljöinformation inom 

ramen för den nationella lagstiftningen lämnas på ett transparent och öppet sätt samt vara fak-

tiskt tillgänglig. Enligt artikel 5.2 a) ska anslutna stater säkerställa att myndigheter sprider in-

formation om omfattningen av den miljöinformation de innehar, hur den görs tillgänglig samt 

hur allmänheten kan få tillgång till information. Artikel 5.3 behandlar sådan information som 

ska göras tillgänglig i elektroniska databaser som ska vara lättåtkomliga via telenät, vilket bland 

                                                
141  Se artikel 1 i UNECE, Protocol on Pollutant Release and Transfer registers, 21 maj 2003 

[http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/prtr/Protocol%20texts/PRTR_Protocol_e.pdf] Hämtad 2019-
11-29. EU anslöt sig till protokollet genom 2006/61/EG: Rådets beslut av den 2 december 2005 om ingående 
på Europeiska gemenskapens vägnar av FN/ECE:s protokoll om register över utsläpp och överföringar av för-
oreningar. Sverige är ansluten till protokollet genom Protokoll om register över utsläpp och överföringar av 
föroreningar, SÖ 2008:25.  
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annat innefattar information som underlättar tillämpningen av den nationella lagstiftning som 

genomförts i anledning av Århuskonventionen. 

 

Artikel 5 ställer således större krav än artikel 4. Istället för att staten ska lämna ut information 

på begäran kräver artikel 5 att staten aktivt insamlar och sprider viss information.142  

 

Århuskonventionen är författad av UNECE och UNECE har i The Aarhus Convention: An im-

plementation guide kommenterat vad en implementering av artikel 5 borde innefatta. Exempel 

på åtgärder är krav på rapportering till myndigheter, arkivering, inrättande av kostnadsfria re-

gister om miljöinformation, upprättande av miljöinformationskontor samt att elektroniska da-

tabaser och internet ska användas för att nå ut med information.143 Implementeringsguiden ger 

vägledning i hur de specifika bestämmelserna i artikel 5 borde genomföras i nationell rätt.144  

 

Artikel 5.1 a) föreskriver att de nationella myndigheter som hanterar vissa miljöfrågor även bör 

ha ett system för hur de insamlar information som är relevant för myndighetens uppdrag, sär-

skilt vad avser information som ska beaktas vid beslutsprocesser. Detta system ska uppdateras 

regelbundet och det bör även finnas ett lättuppdaterat register över informationen. För att efter-

leva konventionens krav på insamling kan system för informationsinsamling från flera aktörer 

införas, vilket kommer understödja efterlevnaden av artikel 5.1 a). Enligt artikel 5.1 b) ska 

myndigheter ha obligatoriska system för insamling av information om tilltänkta eller existe-

rande verksamheter som kan påverka miljön väsentligt. Hur detta ska genomföras är upp till de 

anslutna staterna att besluta.145  

 

Artikel 5.2 behandlar miljöinformation och dess tillgänglighet. Stater ska inom ramen för nat-

ionell lagstiftning lämna miljöinformation på ett öppet och transparent sätt samt se till att mil-

jöinformation verkligen är tillgänglig. Enligt implementeringsguiden betyder inte rätten till in-

formation nödvändigtvis att miljöinformation faktiskt är tillgänglig. Stater har ett ansvar att se 

till att information är praktiskt tillgänglig vilket, till exempel, kan innebära att informationen 

                                                
142 Se Mason, 2010, s. 15.  
143 United Nations, 2014, s. 77.  
144 Se United Nations, 2014, s. 9 samt uppsatsens metodavsnitt 1.3 för mer information om implementeringsgui-

dens syften och betydelse.  
145 United Nations, 2014, s. 97 f.  
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inte får vara allt för teknisk. Det räcker inte nödvändigtvis med att databaser existerar utan 

databaserna måste även vara lättanvända och sökbara för allmänheten.146  

 

Artikel 5.3 innebär att stater har ett ansvar att över tid öka aktivt spridande av miljöinformation 

genom nationella databaser. Syftet är att miljöinformation i allt större utsträckning ska göras 

tillgänglig elektroniskt. Hur skyndsamt denna process ska ske bör bestämmas på nationell nivå 

men när databaserna är inrättade kräver konventionens efterlevnad att de ska vara lättillgängliga 

för allmänheten. Förslag för att uppnå den lättgänglighet som Århuskonventionen kräver är att 

upprättade databaser ska vara sökbara för allmänheten. Ett annat förslag är att införa databaser 

som koncentrerar olika former av miljöinformation, vilket förbättrar tillgången till information 

då information ofta insamlas in på olika sätt och från flera aktörer.147 Artikeln 5.3 d) ställer inte 

något krav på att information behöver göras tillgänglig elektroniskt men om informationen 

finns i elektronisk form bör informationen placeras i en databas som allmänheten har tillgång 

till, särskilt om sådan information enligt nationell lagstiftning ska tillhandahållas i vissa nation-

ella processer, exempelvis i beslutsprocesser om tilltänkta aktiviteter.148   

 

Vid Århuskonventionens införande beaktades teknisk utveckling. Konventionens ingress läg-

ger särskild vikt vid utvecklingen av aktivt spridande av miljöinformation genom elektroniska 

medel samt nya former av informationsöverföring. Ingressen framhäver vikten av att använda 

sig av befintliga medel för elektronisk kommunikation men även kommande, ej vid tiden för 

konventionen utvecklade, kommunikationsformer. Under konventionens partsmöten har ini-

tiativ tagits till att skapa rekommendationer om hur teknisk utveckling borde främjas, användas 

och utvecklas för att utöka och effektivisera tillgängliggörandet av miljöinformation via inter-

net.149  

 

Baserat på denna målsättning beslutades under Århuskonventionens första partsmöte 2003 att 

en arbetsgrupp avseende miljöinformation skulle instiftas.150 Under det andra partsmötet 2005 

beslutades att arbetsgruppens rekommendationer skulle antas icke-bindande men framhöll att 

                                                
146 United Nations, 2014, s. 100 f. 
147 United Nations, 2014, s. 105 f.  
148 United Nations, 2014, s. 107.  
149 United Nations, 2014, s. 101. För mer information om Århuskonventionens partsmöten se artikel 10 i konvent-

ionen.  
150 UNECE, Decision I/6 Promoting the use of electronic and other information tools, 2 april 2004, 

ECE/MP.PP/2/Add.7[https://www.unece.org/filead-
min/DAM/env/pp/docments/mop1/ece.mp.pp.2.add.7.e.pdf] Hämtad 2019-11-29.  
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staterna skulle tillämpa rekommendationerna i största möjliga utsträckning.151 I dessa rekom-

mendationer framhölls att tillgängliggörande av information via internet ska främjas.152 

 

3.4 Århuskonventionen och EU  
EU och dess medlemsstater är anslutna till Århuskonventionen genom Anslutningsbeslutet.153 

Enligt artikel 216.2 FEUF är internationella avtal som EU ingår bindande för medlemsstater. 

Århuskonventionen har i EU-kontext således två lager. Århuskonventionen är en internationell 

miljörättslig konvention vilket medför ett efterlevnadsansvar i internationell kontext. Då EU är 

ansluten till konventionen utgör den unionslagstiftning vilket innebär att den har en särskild 

ställning inom EU:s rättshierarki. Anslutna stater får ett ansvar att efterleva konventionen ge-

nom att ansluta sig till den, men EU har genom sin anslutning ett efterlevnadsansvar som inne-

bär att den unionslagstiftning som antas ska följa de krav på tillgång till information som År-

huskonventionen ställer.154  

 

EU utgör en regional organisation och Århuskonventionens bestämmelser om regionala orga-

nisationers anslutning finns i artikel 19.155 Enligt artikel 19.1 kan både stater och regionala or-

ganisationer ratificera konventionen. För anslutande regionala organisationer som har en eko-

nomisk integration gäller enligt artikel 19.5 att de i beslutet att ansluta till konventionen ska 

ange den behörighet som organisationen har i frågor som berör Århuskonventionen. EU har i 

Anslutningsbeslutet angivit sin behörighet och i punkten 5 Anslutningsbeslutet fastställs att EU 

är behörig att ansluta sig till konventionen enligt artikel 175 och 174.1 i fördragen.156 Enligt 

dessa artiklar ska EU:s miljöpolitik syfta till att skydda miljön och människors hälsa och EU 

ska genomföra lagstiftning som uppfyller dessa syften. Redan när Anslutningsbeslutet antogs 

hade flera lagstiftningsåtgärder genomförts för att införliva Århuskonventionen i unionsrät-

ten.157  

                                                
151  UNECE, Decision II/3 on electronic information tools and the clearing-house mechanism, 8 juni 2005, 

ECE/MP.PP/2005/2/Add.4  
      [https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/atoi/1stmeeting/ece.mp.pp.2005.2.add.4.e.pdf]Hämtad 2019-

11-29.     
152 UNECE, Decision II/3 on electronic information tools and the clearing-house mechanism, 8 juni 2005, i bilagan 

s. 6.  
153 2005/370/EG: Rådets beslut av den 17 februari 2005 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av 

konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig 
prövning i miljöfrågor.  

154 Ali, 2012, s. 288 f. samt Wolf, 2013, s. 476. Om EU-rätten som en rättsordning med två lager se Reichel, 2013, 
s. 109.    

155 För ytterligare information se Ali, 2012, s. 289.  
156 Artikel 175 och 174.1 i fördragen är nuvarande artikel 192 samt 191.1 FEUF. 
157 Anslutningsbeslutet antogs den 17 februari 2005 och Miljöinformationsdirektivet antogs den 28 januari 2003.  
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3.4.1 Miljöinformationsdirektivet  
Som en del i arbetet för Århuskonventionens efterlevnad inom unionen antogs 2003 Miljöin-

formationsdirektivet. Miljöinformationsdirektivet ska motsvara Århuskonventionens krav på 

tillgång till information.158 

 

Syftet med direktivet är enligt artikel 1 att allmänheten ska garanteras en rätt att ta del av mil-

jöinformation samt att det är en självklarhet att miljöinformation successivt ska tillgängliggöras 

och spridas till allmänheten. Detta ska i synnerhet ske genom elektronisk spridning, när så är 

möjligt. Enligt skäl 1 i Miljöinformationsdirektivets ingress ger spridning av miljöinformation 

en ökad förståelse av miljöfrågor vilket bidrar till en bättre miljö. Ingressen framhäver att med-

lemsstaterna i så stor utsträckning som möjligt bör sprida information till allmänheten genom 

teknik, telematik och elektronik vilket kommer öka allmänhetens miljömedvetenhet samt för-

bättra miljöskyddet. I det fall myndigheten har sammanställt information bör denna var begrip-

lig.159 

 

Definitionen av miljöinformation återfinns i artikel 2.1 och motsvarar i princip definitionen i 

Århuskonventionen.160 Miljöinformationsdirektivet behandlar aktiv spridning av miljöinform-

ation. Enligt artikel 7.1 ska medlemsstaterna säkerställa att de myndigheter som innehar, för 

myndigheternas arbete, relevant miljöinformation aktivt och fortlöpande sprider denna. Det ak-

tiva spridandet ska, när möjligt, ske via databaser som är lättillgängliga för allmänheten genom 

publika telenät. Enligt artikel 7.2 c) och f) utgör den information som omfattas av detta krav 

bland annat verksamhetsrapporter som relaterar till unionslagstiftning, nationell miljölagstift-

ning samt tillstånd.  Särskilt intressant för uppsatsen är artikel 7.2 e) som föreskriver att upp-

gifter samt sammanställningar av uppgifter som insamlats vid övervakning av verksamhet som 

kan påverka miljön ska tillhandahållas och spridas. Kravet på spridning av miljöinformation 

kan enligt artikel 7.6 uppfyllas genom att medlemsstaterna skapar webbsidor för detta ändamål.  

 

På flertalet ställen i direktivet används offentliggöra. Exempel på detta är skäl 18 i ingressen 

som behandlar kostnader när offentliga myndigheter kommersiellt tillgängliggör information. 

                                                
158 Se Miljöinformationsdirektivets ingress, skäl 5. För vidare diskussion om detta se prop. 2004/05:65 s. 36 samt 

Wolf, 2013, s. 479. 
159 Skäl 9, 20 och 21 i Miljöinformationsdirektivets ingress.  
160 Definitionen i Miljöinformationsdirektivet är något mer klargjord, se bland annat skäl 10 i direktivets ingress. 

För ytterligare information se Ds 2004:29 s. 28 samt prop. 2004/05:65 s. 25.  
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Kostnader som kan tas ut är sådana som rimliga för att trygga insamlingen och offentliggöran-

det av informationen. Enligt artikel 5 ska myndigheter offentliggöra de kostnader som är före-

nade med begäran av miljöinformation. Artikel 7.3 föreskriver att miljörapporter avseende mil-

jöns tillstånd ska offentliggöras och artikel 12 föreskriver att direktivet träder i kraft den dag 

som direktivet offentliggörs i Europeiska unionens offentliga tidning. I motsvarande bestäm-

melser i den engelska versionen av direktivet används publish eller publication.   

 

Kommissionen släppte 2012 en utvärderingsrapport om genomförandet av Miljöinformations-

direktivet. Enligt skäl 3 och 4 i Miljöinformationsdirektivets ingress samt artikel 9.2 skulle 

kommissionen upprätta en rapport avseende erfarenheter från direktivets genomförande, pro-

blem vad gäller direktivets tillämpning samt lämna eventuella förslag på åtgärder.161 Enligt rap-

porten innebär artikel 7 i Miljöinformationsdirektivet att miljöinformation ska spridas elektro-

niskt och att elektronisk informationsspridning är ett viktigt verktyg för att uppfylla direktivets 

syfte i artikel 1. Hur informationen ska spridas elektroniskt är upp till medlemsstaterna att be-

stämma men informationen måste vara lättillgänglig.162 

 

I förslaget till Miljöinformationsdirektiv framhåller kommissionen i relation till artikel 7 att 

bestämmelsen syftar till att spegla den tekniska utvecklingen. Det innebär att staterna borde ges 

en skyldighet att i rimligt utsträckning utveckla informationsspridning genom till exempel in-

ternet. Genom att förflytta information till internet kan medlemsstaterna minska kostnader i 

fråga om hantering av begäran om utlämnande av information. Dessutom stärks allmänhetens 

miljömedvetenhet. Enligt förslaget till artikel 7.1 skulle information spridas bland annat genom 

tillgängliga datanätverk och myndigheter skulle vidta rimliga åtgärder för att information skulle 

vara åtkomlig via datanätverk samt lätt att kopiera.163 

 

3.4.2 Andra direktiv och förordningar  
Genom EU:s anslutning till Århuskonventionen har flera miljörättsliga direktiv genomgått 

kompletteringar avseende allmänhetens deltagande i beslutsprocesser.164 Industriutsläppsutred-

ningen påtalade i förhållande till medlemsstaters rapportering enligt artikel 72.2 

                                                
161 Se även skäl 22 Miljöinformationsdirektivet.  
162 Rapport från kommissionen till Rådet och Europaparlamentet om erfarenheterna från tillämpningen av direktiv 

2003/4/EG om allmänhetens tillgång till miljöinformation, 2012, s. 11–12.  
163 Avsnitt 6 samt förslaget till artikel 7 i Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om allmänhetens 

tillgång till miljöinformation, KOM (200) 402.  
164 SOU 2011:86 s. 188.  
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Industriutsläppsdirektivet att utvecklingen pekade mot att EU systematiskt utökar skyldigheten 

för medlemsstaterna att strukturera miljöinformation på internet.165 Nedan följer ytterligare ex-

empel på direktiv som föreskriver att medlemsstater ska tillgängliggöra information på internet.  

 

Enligt artikel 7 i EU:s luftkvalitetsdirektiv166 ska information om ämnen i luft göras tillgänglig 

via internet. I Badvattendirektivets167 artikel 12 finns bestämmelser om att medlemsstater aktivt 

ska sprida information om badvattens kvalité bland annat genom internet. I MKB-direktivets168 

artikel 6 föreskrivs att allmänheten tidigt i beslutsprocesser ska få ta del av viss information, 

antingen genom offentliga meddelanden eller genom elektroniska medier när de finns tillgäng-

liga. Enligt artikel 5 i Direktivet om medelstora förbränningsanläggningar169 ska viss informat-

ion om tillstånd offentliggöras på internet i enlighet med Miljöinformationsdirektivet. 

 

Det finns även EU-förordningar som föreskriver att information ska tillgängliggöras på internet. 

Några exempel är artikel 15 i Kvicksilverförordningen170 och artikel 8 i EU:s förordning om 

invasiva främmande arter171.  

 

3.5 Undantag från kravet på information  
All miljöinformation behöver inte lämnas ut eller spridas av anslutna stater och medlemsstater. 

Både Århuskonventionen och Miljöinformationsdirektivet innehåller vissa undantag från till-

gång till miljöinformation.  

 

Enligt Århuskonventionens artikel 4.4 kan en begäran om utlämnande av information avslås på 

grund av exempelvis sekretess, allmän säkerhet, immateriella rättigheter eller företagshemlig-

heter. Artikel 4 i Miljöinformationsdirektivet innehåller motsvarande undantag från skyldig-

heten att lämna ut miljöinformation.  

                                                
165 SOU 2011:86 s. 209.  
166 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/107/EG av den 15 december 2004 om arsenik, kadmium, kvick-

silver, nickel och polycykliska aromatiska kolväten i luften.  
167 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/7/EG av den 15 februari 2006 om förvaltning av badvattenkvali-

teten och om upphävande av direktiv 76/160/EEG.  
168 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på 

miljön av vissa offentliga och privata projekt.  
169 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2193 av den 25 november 2015 om begränsning av utsläpp 

till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar.  
170 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852 av den 17 maj 2017 om kvicksilver och om upphä-

vande av förordning (EG) nr 1102/2008.  
171 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och 

hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter. 
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3.6 Sveriges genomförande av internationella förpliktelser 
Sverige är ansluten till Århuskonventionen och det innebär att svensk rätt ska leva upp till kon-

ventionens krav. Enligt artikel 26 i Wienkonventionen172 är stater som ansluter sig till en traktat 

bundna av överenskommelsen och skyldiga att efterleva traktatets bestämmelser. För att av 

Sverige undertecknade konventioner ska bli gällande i Sverige krävs att de införlivas i svensk 

rätt. Sverige är ett dualistiskt land vad avser internationella överenskommelser, varför införli-

vande sker genom att bestämmelser i en internationell överenskommelse omarbetas till svensk 

rätt genom vad som kallas transformation.173 Enligt 10 kap. 1 och 3 §§ regeringsformen får 

regeringen ingå internationella överenskommelser men om överenskommelsen kräver lagstift-

ningsåtgärder behövs riksdagens godkännande. 

 

Wienkonventionen innehåller en bestämmelse om hur internationella överenskommelser ska 

tolkas. I ett första led beaktas texten och i ett andra led beaktas överenskommelsens ändamål 

och syfte. Andra källor som vägs in vid tolkning är, bland annat, överenskommelsens ingress 

samt efterföljande överenskommelser.174   

 

EU tillämpar ett monistiskt system för ingångna internationella överenskommelser vilket inne-

bär att överenskommelsen blir gällande inom EU utan att det krävs transformation. Det mon-

istiska systemet innebär att de unionsrättsliga principerna påverkar nationell tolkning av inter-

nationella överenskommelser som EU ingått.175 

 

3.6.1 Sveriges genomförande av aktiv spridning av information  
Som nämnts ovan under avsnitt 3.4.1 infördes pelare ett i Århuskonventionen i unionslagstift-

ningen genom Miljöinformationsdirektivet. I förarbetena till Århuskonventionens genomfö-

rande i svensk rätt behandlas både Århuskonventionen och Miljöinformationsdirektivet.176  

 

                                                
172 Wienkonvention om traktaträtten, SÖ 1975:1.  
173 Se Justitierådet Linds tillägg i NJA 1992 s. 532. Bernitz m.fl., 2014, s. 41. Genomförande kan även ske genom 

inkorporering vilket innebär att överenskommelsen i sin helhet införlivas som svensk lag, Bernitz m.fl., 2014, 
s. 41.  

174 Artikel 31 i Wienkonventionen.  
175 Bernitz & Kjellgren, 2018, s. 275.  
176 Ds 2004:29 s. 27 och prop. 2004/05:65 s. 24 f.  
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I Miljödepartementets Ds 2004:29 om Århuskonventionen framhålls att kravet på aktiv sprid-

ning av miljöinformation redan efterlevs av svenska myndigheter.177 Den bedömning som Mil-

jödepartementet grundar sin inställning på är Naturvårdsverkets redovisning Århuskonvent-

ionen och myndigheters insamling och spridning av miljöinformation, ett uppdrag Naturvårds-

verket fått av regeringen.178 I relation till Naturvårdsverkets utredning konstateras i Ds 2004:29 

att även om Sverige efterlever kravet på aktiv spridning av information finns det utrymme för 

förbättring. Som exempel framhåller Naturvårdsverket att utbudet av miljöinformation skulle 

kunna utökas samt att den information som delats med allmänheten skulle kunna bli mer an-

vändbar och lättförståelig.179 Därmed aktualiseras frågan om information som delas elektro-

niskt.180 

 

I Naturvårdsverkets redovisning påtalas att det svenska systemet för myndigheters informat-

ionsdelning är bland de bästa i världen. Dock menar Naturvårdsverket att de svenska myndig-

heterna skulle kunna bli bättre på att paketera information, vilket skulle bidra till att öka in-

formationens tillgänglighet.181 En annan ståndpunkt som behandlas är att allmänhetens tillgång 

till information förutsätter att allmänheten faktiskt vet var informationen återfinns.182 Eftersom 

direktivet särskilt framhåller att information bör spridas elektroniskt menar Naturvårdsverket 

att Sverige, med tanke på sin tekniska utveckling, bör ta tillvara på de möjligheter för inform-

ationsspridning som detta innebär.183  

 

I propositionen till Århuskonventionen konstateras att svenska myndigheter innehar en stor 

mängd miljöinformation och uppgifter, bland annat sådan information som behövs vid tillsyn 

av miljöfarlig verksamhet.184 Propositionen hänvisar till Naturvårdsverkets redovisning och ut-

ifrån denna gör regeringen bedömningen att Sverige redan efterlever konventionens krav på 

insamling och spridning av miljöinformation. I Naturvårdsverkets redovisning utpekas vissa 

områden som behöver utvecklas vad avser aktiv spridning av miljöinformation. Ett av dessa 

områden är de verktyg som används för informationsspridning. Dessa verktyg behöver vara 

                                                
177 Ds 2004:29 s. 61 samt s. 64.  
178 Bilaga 7 återfinns i Ds 2004:29 s. 233 ff.  
179 Naturvårdsverkets uttalande i utredningen Århuskonventionen och myndigheters insamling och spridning av 

miljöinformation i Ds 2004:29 s. 241.  
180 Ds 2004:29 s. 64.  
181 Ds 2004:29 s. 233. Vad Naturvårdsverket menar med att paketera framgår inte.   
182 Ds 2004:29 s. 246.  
183 Ds 2004:29 s. 238.  
184 Prop. 2004/05:65 s. 53.  
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faktiskt tillgängliga för allmänheten och informationen ska vara användbar, vilket kräver att 

informationen är begriplig.185   

 

Både Naturvårdsverkets rapport, Miljödepartementets Ds 2004:29 och propositionen reflekte-

rar hur situationen såg ut vid Århuskonventionens införlivande. 2016 upprättade regeringen en 

rapport om hur Sverige efterlever Århuskonventionen som inlämnats till UNECE. I relation till 

artikel 5 om insamling och spridning av miljöinformation är tongångarna ungefär desamma 

som i de ovan nämnda förarbetena. Rapporten framhåller att svenska myndigheter tack vare 

bestämmelser om diverse olika rapporteringsskyldigheter har ett konstant inkommande flöde 

av information. I relation till tillgängliggörande av miljöinformation nämner rapporten bland 

annat regeringens och Naturvårdsverkets hemsida.186 Avseende konventionens bestämmelser 

om att stater successivt ska utveckla lättåtkomliga digitala databaser nämns återigen Natur-

vårdsverkets hemsida. I förhållande till Industriutsläppsdirektivet uppmärksammas ett samver-

kansprogram som Naturvårdsverket upprättat i syfte att genomföra det krav på tillgängliggö-

rande som finns i Industriutsläppsdirektivet.187 Naturvårdsverket har även fått i uppdrag att ge-

nom samverkan utveckla de kanaler som tillgängliggör miljöinformation, vilket också omfattar 

att utveckla nya kanaler. I rapporten framhålls att informationskanaler är viktiga för att utveckla 

allmänhetens kunskap om miljön men även för att skapa förutsättningar för deltagande. Genom 

att samordna myndigheter förenklas tillgängliggörandet av information. Regeringen menar 

även att det inte uppstått några problem i och med genomförandet av artikel 5 i Århuskonvent-

ionen.188 

 

Både Århuskonventionen och Miljöinformationsdirektivet framhåller betydelsen av aktiv sprid-

ning av information genom elektroniska medel. Under 2015 beslutade regeringen att lansera en 

satsning att digitalisera statsförvaltningen kallad Digitalt först. Syftet med satsningen var bland 

annat att göra det enklare för allmänheten att komma i kontakt med myndigheter men även, i 

förhållande till miljön, att skapa ett klimatsmart samhälle.189 Inom satsningen gavs Naturvårds-

                                                
185 Prop. 2004/05:65 s. 54 f. I propositionen återfinns Naturvårdsverkets redovisning i bilaga 6, s. 259 ff.  
186 Regeringskansliet, 2016, s. 16 f.  
187 Regeringskansliet, 2016, s. 20. Samverkansprogrammet nämns även i Naturvårdsverket, 2016, s. 56. Detta är 

Naturvårdsverkets regeringsuppdrag Digitalt först – smartare miljöinformation.  
188 Regeringskansliet, 2016, s. 21 och 26.  
189 Regeringsbeslut N2015/07455/EF; Regeringskansliet, Nu digitaliserar vi det offentliga Sverige, uppdaterad 

2015-10-29[https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/10/nu-digitaliserar-vi-det-offentliga-sverige/] 
Hämtad 2019-10-25 samt Regeringskansliet, Digitalisering av offentlig sektor, uppdaterad 2017-10-09 
[https://www.regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringspolitik/digital-forvaltning/] Hämtad 2019-10-
25.  
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verket ett specifikt regeringsuppdrag kallat Digitalt först – smartare miljöinformation och i 

februari 2019 lämnade Naturvårdsverket sin slutrapport. Syftet med Naturvårdsverkets uppdrag 

var, bland annat, att hitta lösningar för att förbättra tillgängliggörandet av miljöinformation 

samt utveckla samverkan kring tillgängliggörande av information. Ett av uppdragen Natur-

vårdsverket fick var att förbättra tillgängliggörandet av miljöinformation. Uppdraget utmyn-

nade i en samverkansgrupp mellan Naturvårdsverket och andra statliga myndigheter.190  

 

4 Avslutande analys  
I detta avsnitt presenteras uppsatsens resultat och analyser. I den första delen tolkas artikel 23.6 

i Industriutsläppsdirektivet utifrån EUD:s tolkningsmetoder. I det andra avsnittet analyseras 

vilka krav på aktiv spridning av information artikel 5 i Århuskonventionen samt artikel 7 i 

Miljöinformationsdirektivet uppställer. I det tredje avsnittet sker en analys av Sveriges genom-

förande av artikel 23.6 utifrån kravet på aktiv spridning. I det fjärde avsnittet analyseras övriga 

artiklar i Industriutsläppsdirektivet som behandlar informationsskyldighet. Det femte avsnittet 

anlägger grunden för det sista avsnittet och diskuterar vilka generella skyldigheter som gäller 

för aktiv spridning av information. I det sista avsnittet presenteras förslag på hur Sverige borde 

genomföra artiklarna om tillgängliggörande av information i Industriutsläppsdirektivet utifrån 

ett miljödemokratiskt perspektiv.   

 
4.1 Tolkning av artikel 23.6 i Industriutsläppsdirektivet 
I svensk rätt ansågs kravet på offentliggörande av tillsynsrapporter enligt artikel 23.6 Industri-

utsläppsdirektivet redan införlivat i svensk rätt genom offentlighetsprincipen i 2 kapitlet TF. 

Grunden för denna inställning var att artikel 23.6 hänvisar till Miljöinformationsdirektivet som 

helhet.191  

 

En språklig tolkning utgår från hur begrepp vanligen förstås.192 Enligt artikel 23.6 ska tillsyns-

rapporter offentliggöras. I avsnitt 2.3 ovan presenteras de övriga artiklar i direktivet som före-

skriver att information ska tillgängliggöras för allmänheten. Direktivet gör till synes en be-

greppsskillnad mellan dels tillgängliggöra, dels offentliggöra. Andra artiklar i Industriutsläpps-

direktivet vari begreppet offentliggöra förekommer föreskriver antingen att kommissionen ska 

                                                
190 Naturvårdsverket, 2019, s. 3, 7–8 samt s. 11.  
191 Se SOU 2011:86 s. 185 ff.  
192 Mål 283/81 CILFIT, p 18. För mer information se Bernitz m.fl., 2014, s. 74 samt Hettne & Otken Eriksson, 

2011, s. 160. 
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offentliggöra viss information eller att viss information ska offentliggöras i Europeiska union-

ens officiella tidning.193 Exempelvis föreskriver artikel 19 i Industriutsläppsdirektivet att med-

lemsstater ska säkerställa att myndigheter övervakar offentliggöranden av nya BAT-slutsatser. 

Vid en jämförelse mellan den svenska och engelska versionen av direktivet framgår att de ar-

tiklar där den svenska versionen använder offentliggöra i den engelska versionen använder pub-

licly available, the publication of eller shall be published.194 Att offentliggöra eller publicera 

en handling står således i kontrast till att tillgängliggöra genom möjligheten att begära ut hand-

lingar.  

 

Därutöver kan bestämmelsens placering och dess relation till andra artiklar i direktivet få bety-

delse vid förståelsen av en bestämmelse.195 Artikel 24 i Industriutsläppsdirektivet behandlar 

tillgång till information och allmänhetens deltagande i tillståndsförfaranden. Enligt artikel 24.2 

ska viss information som relaterar till tillståndsprocesser tillgängliggöras via internet. Exempel 

på sådan information är beslut om tillstånd eller beslut om omprövning av tillstånd, skälen för 

tillståndet, resultat från samråd, hur tillståndsvillkor har beslutats i relation till bästa tillgängliga 

teknik samt utsläppsnivåer motsvarande bästa tillgängliga teknik. Artikel 24.3 föreskriver att 

resultat från utsläppskontroller ska tillgängliggöras via internet. Vid omprövning av tillstånd 

ska information som framkommit vid tillsyn användas enligt artikel 21. Vidare har artikel 23 

koppling till artikel 24 genom artikel 21 i och med omprövning av tillstånd, då uppgifter från 

tillsynsrapporter ska användas i tillståndsprocesser enligt artikel 21.   

 

En bestämmelse kan även förstås utifrån direktivets syften.196 Enligt artikel 1 i Industriutsläpps-

direktivet är direktivets syfte att förebygga föroreningar från industriutsläppsverksamheter och 

direktivet innehåller bestämmelser som syftar till att skapa en hög skyddsnivå för miljön. Enligt 

Industriutsläppsdirektivets ingress ska medlemsstater och verksamhetsutövare vid bristande ef-

terlevnad vidta åtgärder för att läka dessa brister. Det ska även finnas ett system för miljötill-

syn.197 Skäl 27 i ingressen hänvisar till Århuskonventionen samt understryker betydelsen av 

allmänhetens deltagande i beslutsprocesser vilket positivt påverkar förutsättningarna för an-

svarsutkrävande. Genom att ge allmänheten möjligheter till en rättslig prövning bidrar detta till 

att skapa en bättre miljö.  

                                                
193 Se bland annat artikel 13, artikel 77 och artikel 78 Industriutsläppsdirektivet.  
194 Se bland annat artikel 13, artikel 77 och artikel 78 i den engelska versionen av Industriutsläppsdirektivet.  
195 Bernitz & Kjellgren, 2018, s. 197.  
196 Se bland annat mål C-578/08 Chakroun, p. 62.  
197 Skäl 26 i Industriutsläppsdirektivets ingress.  
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4.2 Vilka krav ställer Miljöinformationsdirektivet och Århuskonventionen 
på att tillsynsrapporter ska aktivt spridas?  

Med anledning av att artikel 23.6 hänvisar till Miljöinformationsdirektivet, och att tillsynsrap-

porter ska offentliggöras i enlighet med direktivet, finns det anledning att närmare se vilka krav 

som detta ställer på aktiv spridning av miljöinformation.  

 

Artikel 7.1 i Miljöinformationsdirektivet föreskriver att medlemsstater ska säkerställa att myn-

digheter innehar relevant miljöinformation samt att denna information systematiskt sprids till 

allmänheten, när möjligt, genom elektronik eller telematik. Detta kan ske genom att skapa 

webbsidor för detta ändamål.198 Enligt artikel 7.2 e) i Miljöinformationsdirektivet ska uppgifter 

som insamlats vid övervakning av verksamhet som påverkar miljön spridas. Artikel 23.4 i In-

dustriutsläppsdirektivet föreskriver att den bedömning som genomförs vid ett tillsynsbesök ska 

utgå ifrån, bland annat, de risker industriverksamheten innebär för miljö och hälsa i relation till 

utsläpp samt en bedömning om tillståndsvillkoren efterlevs.  

 

På samma sätt som i Industriutsläppsdirektivets olika språkliga versioner görs en distinktion 

mellan offentliggöra och publish i Miljöinformationsdirektivet. Miljöinformationsdirektivet an-

vänder offentliggöra i, bland annat, artikel 7.2 som föreskriver offentliggörande av statusrap-

porter avseende miljöns tillstånd samt artikel 12 om att direktivet träder i kraft den dag direkti-

vet offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. I de artiklar där den svenska vers-

ionen av direktivet använder offentliggöra använder motsvarande artiklar i den engelska vers-

ionen publish eller publication.199  

 

Miljöinformationsdirektivets syfte är att garantera tillgång till miljöinformation samt se till att 

miljöinformation successivt tillgängliggörs för eller sprids till allmänheten, i synnerhet genom 

telematik och elektronik när så möjligt.200 Enligt Miljöinformationsdirektivets ingress bidrar 

aktiv spridning av miljöinformation till en ökad förståelse av miljöfrågor, vilket i slutändan 

bidrar till en bättre miljö. Ingressen framhåller att medlemsstater i så stor utsträckning som 

möjligt bör sprida information till allmänheten genom teknik, telematik och elektronik, vilket 

kommer öka allmänhetens miljömedvetenhet samt förbättra miljöskyddet.201   

                                                
198 Artikel 7.6 i Miljöinformationsdirektivet.  
199 Jämför de olika versionernas artikel 7.2 och artikel 12.  
200 Artikel 1 i Miljöinformationsdirektivet.  
201 Skäl 9 och 21 i Miljöinformationsdirektivets ingress.  
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Skäl 27 i Industriutsläppsdirektivets ingress hänvisar till Århuskonventionen. Eftersom EU är 

ansluten till Århuskonventionen måste EU:s lagstiftning efterleva konventionens krav på aktiv 

spridning av information och konventionen innehar en ställning mellan primär- och sekundär-

rätt.202 Tolkning av nationell implementering av EU-lagstiftning som bygger på en internation-

ell överenskommelse kan innebära att nationell lagstiftning behöver tolkas i ljuset av den över-

enskommelse som unionslagstiftningen bygger på.203  

 

Enligt Wienkonventionens artikel 31 ska internationella överenskommelser främst tolkas uti-

från konventionstexten. Förutom konventionstexten kan överenskommelsens syfte och ända-

mål beaktas samt efterföljande överenskommelser. Syftet med Århuskonventionen är att ge 

verktyg för att skydda nuvarande och kommande generationers rätt till en miljö som främjar 

människans välbefinnande. Århuskonventionens ingress understryker behovet av att skydda 

miljön samt att miljöskydd är en förutsättning för människans välbefinnande, vilket i slutändan 

kommer påverka allmänhetens tillgång till mänskliga rättigheter positivt. Ingressen framhåller 

rätten att få leva i en miljö som är kompatibel med ens hälsa. För att uppnå detta krävs enligt 

ingressen, bland annat, tillgång till information och genom att tillämpa konventionens bestäm-

melser kommer demokratin förstärkas. Om möjligheterna för allmänhetens tillgång till inform-

ation och deltagande i beslutsprocesser främjas kommer beslut och beslutens genomförande 

förbättras. Medborgare i konventionsstaterna kan behöva assistans i att få tillgång till rättighet-

erna i konventionen. Ingressen framhåller vikten av att de anslutna staterna använder elektro-

niska kommunikationsmedel för att främja allmänhetens miljömedvetenhet. Enligt artikel 5.3 i 

Århuskonventionen ska anslutna stater successivt göra miljöinformation tillgänglig i elektro-

niska databaser. 

 

Enligt artikel 1 i Århuskonventionens protokoll syftar protokollet till att främja allmänhetens 

tillgång till information om utsläpp genom att skapa ett utsläppsregister.204 I protokollets in-

gress understryks betydelsen av allmänt tillgängliga miljöinformationssystem och att 

                                                
202 Se bland annat Mål C-366/10 Air Transport Association of America m.fl., p. 50 samt Ali, 2012, s. 288 f. och 

Wolf, 2013, s. 476.  
203 Mål C-240/09 Lesoochranárske zoskupenie VLK, p. 50–52. 
204 Artikel 1 i UNECE, Protocol on Pollutant Release and Transfer registers, 21 maj 2003 

[http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/prtr/Protocol%20texts/PRTR_Protocol_e.pdf] Hämtad 2019-
11-29. EU anslöt sig till protokollet genom 2006/61/EG: Rådets beslut av den 2 december 2005 om ingående 
på Europeiska gemenskapens vägnar av FN/ECE:s protokoll om register över utsläpp och överföringar av för-
oreningar. Sverige är ansluten till protokollet genom Protokoll om register över utsläpp och överföringar av 
föroreningar, SÖ 2008:25.  
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miljöinformationssystem har betydelse för efterlevnaden av de rättigheter som återfinns i År-

huskonventionen. Enligt artikel 4 och artikel 5 i protokollet ska ett utsläppsregister utformas 

som är elektroniskt lättillgängligt, som förslag på hur detta ska uppnås anges internet.  

 

4.3 Måste tillsynsrapporter aktivt spridas till allmänheten?  
Enligt artikel 5 i Århuskonventionen ska anslutna stater successivt göra miljöinformation till-

gänglig i elektroniska databaser. Århuskonventionens syfte är att främja en miljö som främjar 

människans välbefinnande. Ingressen framhåller behovet av att säkerställa ett miljöskydd samt 

vikten av att staterna använder sig av elektroniska kommunikationsmedel för att främja allmän-

hetens miljömedvetenhet, vilket även positivt påverkar tillgången till mänskliga rättigheter. 

Rätten till en hälsosam miljö kräver då, bland annat, tillgång till information och möjligheter 

till deltagande i beslutsprocesser. Dock kan medborgare i anslutna länder behöva assistans för 

att få tillgång till sina rättigheter enligt konventionen.   

 

Ingressen till Århuskonventionens protokoll framhåller betydelsen av allmänt tillgängliga mil-

jöinformationssystem och att miljöinformationssystem har betydelse för efterlevnaden av de 

rättigheter som återfinns i Århuskonventionen. Enligt artikel 4 och artikel 5 i protokollet ska ett 

lättillgängligt elektroniskt utsläppsregister utformas, som förslag på hur detta kan uppnås anges 

internet. 

 

Både Miljöinformationsdirektivet och Århuskonventionen ställer krav på att miljöinformation 

successivt ska tillgängliggöras i elektroniska databaser som är lättillgängliga för allmänheten. 

En analys av det ovan under avsnitt 4.2 redovisade om Århuskonventionen kan det svårligen 

fastslås att tillsynsrapporter kräver offentliggörande enligt artikel 5 i Århuskonventionen. Det 

krav som artikel 5 i Århuskonventionen ställer på aktiv spridning av information är att viss 

information kräver spridning, vilket inte nödvändigtvis innefattar tillsynsrapporter, samt att det 

är fråga om en successiv utveckling av databaser för aktiv spridning av information. Århuskon-

ventionen ställer inte, ännu, ett skarpt krav på när artikel 5 om aktiv spridning av information 

ska vara uppfyllt eller under vilka former detta aktiva spridande via databaser ska ske.  

 

Frågan som kvarstår är då om Miljöinformationsdirektivet ställer krav på aktiv spridning av 

tillsynsrapporter?   
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De olika versionerna av Industriutsläppsdirektivet och Miljöinformationsdirektivet innehåller 

en begreppsdistinktion avseende offentliggöra och publish. Bestämmelserna i Industriutsläpps-

direktivet och Miljöinformationsdirektivet som använder begreppen offentliggöra och publish 

avser att viss information ska publiceras, vilket inte kan innefatta information som endast går 

begära ut från ansvarig myndighet. De andra artiklarna i Industriutsläppsdirektivet som använ-

der offentliggöra avser att förvaltningsorgan ska publicera information. Artikel 23.6 i Industri-

utsläppsdirektivet är placerad innan artikel 24 som uppställer krav på att viss information måste 

tillgängliggöras på internet. Utöver detta innefattar direktivets reglering kring omprövning av 

tillstånd att information från tillsynsrapporter, indirekt, ska publiceras på internet när de beaktas 

vid omprövning. Enligt artikel 24 i Industriutsläppsdirektivet ska beslut vid omprövning samt 

skälen för beslutet tillgängliggöras på internet.205  

 

Miljöinformationsdirektivets syfte är att bland annat att miljöinformation successivt sprids till 

allmänheten genom telematik eller elektronik och Industriutsläppsdirektivets syfte är att före-

bygga föroreningar samt anlägga en högskyddsnivå för miljön. Enligt skäl 27 i Industriutsläpps-

direktivets ingress bidrar utökade förutsättningar för tillgång till information, deltagande i be-

slutsprocesser samt rättslig prövning i slutändan till en bättre miljö. Skäl 21 i Miljöinformat-

ionsdirektivets ingress framhåller att aktiv spridning av information bidrar till en ökad miljö-

förståelse som i slutändan kommer förbättra miljöskyddet. Ingressen framhäver att medlems-

stater i så stor utsträckning som möjligt bör sprida information till allmänheten genom teknik, 

telematik och elektronik. Således skapar de båda direktiven en koppling mellan ökat miljöskydd 

och de rättigheter som återfinns i Århuskonventionen och Miljöinformationsdirektivet. Enligt 

Industriutsläppsdirektivets ingress ska medlemsstater och verksamhetsutövare vidta åtgärder 

vid bristande efterlevnad av direktivet, det ska även finnas ett system för miljötillsyn.206 Skäl 

27 i ingressen hänvisar till Århuskonventionen samt understryker betydelsen av allmänhetens 

deltagande i beslutsprocesser vilket positivt påverkar förutsättningarna för ansvarsutkrävande. 

Tillsyn och deltagande är således förutsättningar för direktivets efterlevnad, vilket underlättas 

genom offentliggörande av tillsynsrapporter på så sätt att allmänheten lättare får tillgång till 

rapporterna.  

 

Ett av EU:s syften är att verka för hållbar utveckling som, bland annat, bygger på en hög mil-

jöskyddsnivå och EU:s miljöpolitik syftar till att skydda miljön och människors hälsa, vilket 

                                                
205 Se artikel 21.2 samt artikel 24.2 Industriutsläppsdirektivet.  
206 Skäl 26 i Industriutsläppsdirektivets ingress.  
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ska uppnås genom unionslagstiftning.207 Medlemsstater har i och med lojalitetsprincipen i arti-

kel 4.3 FEU en skyldighet att säkerställa att nationell lagstiftning lever upp till de skyldigheter 

unionens rättsakter uppställer och medlemsstater ska vidta alla lämpliga åtgärder för att efter-

leva dessa skyldigheter. 

 

Alla ovan nämnda faktorer: den språkliga förståelsen av begreppet offentliggöra, direktivens 

syfte och ingresser samt syftet med EU:s miljöpolitik utgör grund för att påstå att Sverige inte 

lever upp till lojalitetsprincipen i artikel 4.3 FEU i fråga om genomförandet av artikel 23.6. 

Både Industriutsläppsdirektivet och Miljöinformationsdirektivet skapar en koppling mellan ut-

ökat miljöskydd och allmänhetens deltagande, för vilket en förutsättning är att allmänheten har 

tillgång till information. Information som enligt båda direktiven ibland innefattar ett aktivt spri-

dande av miljöinformation. Sveriges genomförande av artikel 23.6 Industriutsläppsdirektivet 

innebär inte ett offentliggörande av tillsynsrapporter då offentlighetsprincipen inte innefattar 

ett publicerande av rapporterna och artikel 7.2 e) i Miljöinformationsdirektivet föreskriver att 

uppgifter som insamlats vid övervakning av verksamhet som påverkar miljön ska spridas. Till-

synsrapporter innehåller uppgifter som insamlats vid övervakning av verksamhet som påverkar 

miljön och således ska de spridas, inte endast gå att begära ut.  

 

Att tolka artikel 23.6 i Industriutsläppsdirektivet som att offentliggörande innebär tillgänglig-

görande genom begäran innebär vissa nackdelar. Eftersom tillgång till information och allmän-

hetens deltagande medför ett förbättrat miljöskydd bör offentliggöra i artikel 23.6 tolkas exten-

sivt. Anledningen till detta är att publicering av tillsynsrapporter bidrar till allmänhetens kun-

skap om industriutsläppsverksamheter vilket, bland annat, effektiviserar allmänhetens delta-

gande i beslutsprocesser. Enligt Miljöinformationsdirektivet bidrar allmänhetens deltagande till 

ett förbättrat miljöskydd vilket är i överensstämmelse med både Industriutsläppsdirektivets 

syfte och EU:s övergripande syfte för miljöpolitiken. 

 

Mot bakgrund av ovanstående har inte alla lämpliga åtgärder vidtagits för att efterleva Industri-

utsläppsdirektivets och Miljöinformationsdirektivets krav på att offentliggöra information som 

rör övervakning av verksamhet som kan påverka miljön, det vill säga industriutsläppsverksam-

heter.  

 

                                                
207 Artikel 3.3 i FEU samt artikel 191 och 192 i FEUF.   
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4.4 Industriutsläppsdirektivets övriga artiklar om informationsskyldighet 
Alla åtgärder har inte vidtagits för att efterleva Industriutsläppsdirektivets och Miljöinformat-

ionsdirektivets krav på tillsynsrapporter aktivt ska spridas till allmänheten. Industriutsläppsdi-

rektivet innehåller fler artiklar som föreskriver att information ska tillgängliggöras för allmän-

heten, vilka presenteras i avsnitt 2.3. Vid det svenska genomförandet av Industriutsläppsdirek-

tivets bestämmelser avseende tillgängliggörande av information skönjas en motvilja att vidta 

åtgärder för att offentliggöra information, förutom i kontext till artikel 24 som föreskriver till-

gängliggörande via internet. Ett exempel på denna motvilja är uttalandet i SOU 2011:86 om 

kravet på tillgängliggörande via internet vilket tolkas som att begäran av handling via e-post 

efterlever direktivets krav. Rapporteringen till kommissionen enligt artikel 72 i Industriut-

släppsdirektivet sker i Sverige bland annat genom miljörapporter. Viss miljöinformation insam-

las genom miljörapporter och miljörapporterna anses tillgängliggjorda med stöd av att rappor-

terna utgör en offentlig handling som kan begäras ut av den enskilde. Miljörapporterna inlämnas 

genom Naturvårdsverkets elektroniska verktyg SMP. Ett verktyg som inte är lättillgängligt och 

lättanvändbart för allmänheten då det krävs inloggning för att få tillgång till verktyget. I och 

med miljörapporteringen ansågs kravet i artikel 24 att utsläppskontroller ska tillgängliggöras 

via internet redan uppfyllt i svensk rätt. Enligt EEB:s rapport Burning Evidence lever Sverige 

upp till de grundläggande kraven avseende tillgängliggörande av information men konstaterar 

att det finns utrymme för förbättring.208  

 

Faktorer som kan påverka genomförandet av informationsskyldigheten är möjligen den kostnad 

som upprättandet av en databas med samlade uppgifter om industriutsläppsverksamheter skulle 

medföra. En annan faktor är möjligen det intrikata system för tillståndsprocesser och miljötill-

syn som Sverige har. Som presenterats i avsnitt 2.6.1 har industriutsläppsverksamheter både 

länsstyrelser och kommuner som tillsynsmyndigheter, vilket innebär att hundratals olika aktö-

rer aktualiseras som informationshållare av tillsynsrapporter. Om tillståndsmyndigheter inklu-

deras, som regleras i MPF, blir systemet ännu mer komplicerat och det tillkommer ytterligare 

aktörer som kan bidra med information. Dessutom uppstår frågor om sekretess avseende exem-

pelvis företagshemligheter och kommersiell information, vilket är uppgifter som inte behöver 

lämnas ut enligt artikel 4 i Miljöinformationsdirektivet och artikel 4 i Århuskonventionen.  

 

                                                
208 För källhänvisningar se avsnitt 2.6.2. 
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Trots att Sverige redan 2004 ansåg sig ha ett av de mest utvecklade systemen i världen för 

informationsdelning finns till synes en motvilja att generöst implementera artiklarna om in-

formationsskyldighet i Industriutsläppsdirektivet.209 De flesta artiklarna avseende information 

är genomförda genom offentlighetsprincipen. Både Århuskonventionen och Miljöinformations-

direktivet ställer krav på att miljöinformation successivt ska tillgängliggöras i elektroniska da-

tabaser som är lättillgängliga för allmänheten men vad utgör detta krav egentligen?  

 

4.5 Är aktiv spridning av information ett generellt krav?  
Vid det svenska genomförandet av aktiv spridning av miljöinformation konstaterades att svensk 

rätt redan efterlevde Århuskonventionens och Miljöinformationsdirektivets krav men att det 

fanns utrymme för förbättring. Sveriges informationsspridning skulle kunna förbättras genom 

att utöka utbudet av miljöinformation, utveckla verktyg för informationsspridning samt göra 

informationen mer lättförståelig. 2016 upprättade regeringen en rapport om hur Sverige efter-

lever Århuskonventionen. I relation till aktiv spridning av information nämns regeringens och 

Naturvårdsverkets hemsidor. Rapporten nämner även Digitalt först – smartare miljöinformat-

ion som är Naturvårdsverkets uppdrag inom den allmänna satsningen att digitalisera statsför-

valtningen kallad Digitalt först. Syftet med uppdraget var att hitta lösningar för att förbättra 

tillgängliggörandet av information, vilket utmynnande i en samverkansgrupp.210  

 

Eftersom frågan om kravet på aktiv spridning av information genom upprättande av elektro-

niska databaser aldrig ställts på sin spets genom exempelvis praxis från EUD eller Århuskon-

ventionens efterlevnadskommitté är det svårt att utröna vad kravet på aktiv spridning av in-

formation faktiskt innefattar.  

 

Enligt Århuskonventionens ingress ska särskild vikt läggas vid informationsspridning genom 

elektronik men även att kommande former av informationsspridning ska användas. Under av-

snitt 3.3 ovan presenteras UNECE:s implementeringsguide. I relation till artikel 5.2 konstateras 

i implementeringsguiden att tillgängliggörande i databaser inte nödvändigtvis är tillräckligt, 

utan databaserna behöver vara lättanvända och sökbara för allmänheten.211 Enligt artikel 5.3 

ska miljöinformation successivt göras tillgänglig i elektroniska databaser och implementerings-

guiden understryker att sådana databaser ska vara lättillgängliga för allmänheten, exempelvis, 

                                                
209 För uttalandet om informationsdelning se Ds 2004:29 s. 233.  
210 För källhänvisningar se avsnitt 3.6.1 samt 3.7.  
211 United nations, 2014, s. 100 f.  
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genom att vara sökbara och samla koncentrerad miljöinformation.212 Konventionsstaterna har 

dessutom antagit de rekommendationer som arbetsgruppen avseende tillgängliggörande av mil-

jöinformation har upprättat. Enligt dessa rekommendationer ska tillgängliggörande via internet 

främjas. Faktumet att information successivt ska tillgängliggöras via internet bekräftas i ingres-

sen till Århuskonventionens protokoll som framhåller att tillgängliga miljöinformationssystem 

är viktiga för Århuskonventionens efterlevnad.213 I hur stor utsträckning organiseras miljöin-

formation på detta sätt i praktiken?     

 

Enligt artikel 1 i Miljöinformationsdirektivet ska ett successivt tillgängliggörande och spri-

dande av miljöinformation via elektroniska databaser ses som en självklarhet. Kommissionen 

släppte 2012 en utvärderingsrapport och i relation till artikel 7 konstateras att elektronisk sprid-

ning av miljöinformation är ett viktigt verktyg för att uppfylla direktivets syfte.214 I kommiss-

ionens förslag till Miljöinformationsdirektiv framhölls att direktivet syftade, på samma sätt som 

Århuskonventionen, till att spegla teknisk utveckling och att informationsspridning via internet 

både ökar allmänhetens miljömedvetenhet och på sikt är kostnadssparande. När information 

förflyttas till sökbara databaser som är tillgängliga via internet minskar antalet förfrågningar 

om miljöinformation.215 Som presenterats under avsnitt 2.3 går utvecklingen till synes mot att 

både direktiv och förordningar inom miljöområdet föreskriver att information i vissa fall ska 

spridas genom internet.  

 

I Industriutsläppsdirektivet föreskriver flertalet artiklar att information ska tillgängliggöras och 

offentliggöras. EEB:s rapport understryker Århuskonventionens och Miljöinformationsdirekti-

vets krav på att tillgängliggöra information och lämnar rekommendationer på hur detta borde 

ske. Vissa av de rekommendationer som anges överensstämmer med de rekommendationer som 

implementeringsguiden ger. Sådana exempel är att information avseende industriutsläppsverk-

samheter borde koncentreras och publiceras på samma plattform, en hemsida som samlar in-

formation från alla lokala tillsynsmyndigheter och att de webbsidor som används i informat-

ionsspridande ändamål bör vara lätta att använda.216 Det skönjas en oenighet kring offentliggö-

rande av information på internet inom lagstiftningsprocessen på EU-nivå. I både 

                                                
212 United nations, 2014, s. 107.  
213 För mer information om protokollet se avsnitt 3.2.  
214 Rapport från kommissionen till Rådet och Europaparlamentet om erfarenheterna från tillämpningen av direktiv 

2003/4/EG om allmänhetens tillgång till miljöinformation, 2012, s. 11–12. 
215 Under avsnitt 6 i Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om allmänhetens tillgång till miljöinform-

ation, KOM (200) 402. 
216 Schaible m.fl., 2017, s. 5 samt s. 33.  
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Industriutsläppsdirektivet och Miljöinformationsdirektivet har förslag givits att information ska 

tillgängliggöras via internet för att sedan inte genomföras i de slutliga versionerna av direkti-

ven.217 Dessutom intar kommissionen en försiktig position i Genomförandebeslutet till Indu-

striutsläppsdirektivet genom att föreskriva att medlemsstater i relation till artikel 23.6 ska lämna 

information om offentliggörandet av tillsynsrapporter antingen genom att länka den senaste 

tillsynsrapporten eller ange en webbplats som informerar allmänheten om hur enskilda kan få 

tillgång till tillsynsrapporter.218 Trots detta innebär Genomförandebeslutet en något mer omfat-

tande informationsskyldighet jämfört med kraven i 2 kap. TF då Genomförandebeslutet indirekt 

kräver att en webbplats som beskriver hur allmänheten får tillgång till tillsynsrapporter ska 

anges.  

 

Det finns således ett krav både i Århuskonventionen och Miljöinformationsdirektivet att aktiv 

spridning av information via elektroniska databaser successivt ska utvecklas. De krav som ställs 

på informationsskyldighetens genomförande i nationell rätt är försiktiga. Det finns varken nå-

gon tidsfrist eller särskilda krav för hur aktiv spridning av information via elektroniska databa-

ser ska genomföras. Därmed är det förenat med svårigheter att fastställa ett generellt krav på 

aktiv spridning av information. Då dessa tidsramar och former inte är bestämda är det svårt att 

påstå att Sverige inte efterlever kravet på aktiv spridning av information i stort genom att inte 

aktivt publicera information avseende vissa av artiklarna i Industriutsläppsdirektivet. Men det 

kanske borde finnas ett sådant krav?   

 

4.6 Aktiv spridning av information och miljödemokrati  
Tillgång till information är en grundförutsättning för deltagande i beslutsprocesser samt till-

gången till en rättslig prövning, men även en grundläggande funktion i ett demokratiskt sam-

hälle.219 Århuskonventionen ingress framhåller att användande av elektroniska medel för in-

formationsöverföring kommer bidra till allmänhetens miljömedvetenhet men även att konvent-

ionens tillämpning kommer främja demokrati. Sverige har förlitat sig på offentlighetsprincipen 

                                                
217 Se Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att före-

bygga och begränsa föroreningar) (Omarbetning), COM (2007) 844 final av den 21 december 2007 samt Euro-
pean Parliament legislative resolution of 10 March 2009 on the proposal for a directive of the European Parli-
ament and of the Council on industrial emissions (integrated pollution prevention and control) (recast) C 87 
E/191 av den 10 mars 2009 samt Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om industriutsläpp (sam-
ordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (Omarbetning), COM (2007) 844 final av den 
21 december 2007, s. 97. 

218 Genomförandebeslutet, Bilaga I, s. L 205/44.  
219 Se prop. 2004/05:65, s. 36 samt Mason, 2010, s. 11 och 16. Se även Smith, 2003, s. 108 och Parola, 2013, s. 

50. 
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och begäran om allmänna handlingar som tillgängliggörande av miljöinformation enligt Indu-

striutsläppsdirektivet. Sverige har sedan millennieskiftet ett eget uttalat ansvar att främja delta-

gande, att alla ska ha samma förutsättningar för deltagande samt att informationsteknik ska 

användas för att främja demokratin.220 Frågan är vilka argument som kan anföras för en utökad 

miljöinformationsspridning på internet samt vilka lösningar som kan bli aktuella för att uppnå 

detta.  

 

En kombination av demokrati och miljöfrågor förväntas öka genomslagskraften av miljöpolitik. 

Genom att främja deltagande i beslutsprocesser ökar transparensen, legitimiteten samt kvalitén 

av beslut.221 Ett deliberativt förhållningssätt till deltagande förväntas främja rättvisa och effek-

tiva miljöpolicys.222 Kärnan i deliberativ demokrati är att allmänhetens deltagande i beslutspro-

cesser ska ske på samma villkor och inkluderar ideal så som, bland annat, inkludering och po-

litisk jämlikhet.223  

 

Två praktiska förslag på hur deliberativ demokrati kan förverkligas är medborgarinitiativ och 

folkomröstningar. Kritik som framförs mot dessa former av deltagande är den kunskapsnivå 

som krävs av medborgare för att delta i beslutsfattande samt den möjliga politiska och sociala 

ojämlikheten påverkar både deltagandet och resultaten.224 Inkludering är dock en förutsättning 

för att miljöbeslut ska kunna anses legitima och ett välfungerande deltagande kräver att jämlika 

förutsättningar för deltagande finns.225 Sociala strukturer kan påverka allmänhetens möjligheter 

till deltagande genom att de sociala strukturerna, bland annat, påverkar möjligheten till utbild-

ning. När förutsättningar för ett jämlikt deltagande främjas, främjas även rättvisa.226 

 

Information är viktigt inom deliberativ demokrati, en välinformerad allmänhet med rättigheter 

är den största tillgången för en demokrati.227 Som framgår i avsnitt 1.4 är tillgång till informat-

ion är en nödvändighet för deltagande i beslutsprocesser men även för att kunna skapa effektiva 

miljöpolicys och i slutändan även stärka demokratin.228 För att uppnå deliberativa ideal krävs 

                                                
220 SOU 2000:1 s. 23 och prop. 2001/02:80 s. 27, s. 29 samt s. 63.  
221 Bäckstrand m.fl., 2010, s. 3 och s. 6.  
222 Baber & Bartlett, 2009, s. 37.  
223 Bäckstrand m.fl., 2010, s. 5 samt Young, 2000, s. 23 ff.  
224 Smith, 2003, s. 80 och s. 95 f.  
225 Young, 2000, s. 36.  
226 Se Young, 2000, s. 93 ff., s. 114 f. samt s. 171.  
227 Kronsell & Bäckstrand, 2010, s. 33; Smith 2003, s. 108 samt Parola, 2013, s. 50.  
228 Bándi, 2014b, s. 47 och Gellers & Jeffords, 2018, s. 103. Se även Baber & Bartlett, 2015, s. 76 samt Parola, 

2013, s. 69.  
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att det är fråga om information som ges utanför påverkansarbete och att exempelvis regeringar 

inkluderar allmänheten genom att ge ökad tillgång till miljöinformation.229 

 

För att motverka exkluderande företeelser samt för att främja deltagande borde informations-

delning via internet utökas och utvecklas. Som avhandlats ovan under avsnitt 2.6.1 är det 

svenska systemet för miljötillsyn komplicerat. Det är många aktörer att begära ut information 

ifrån. Det krävs i princip en grundläggande kunskap om det svenska miljösystemet för att lätt 

kunna begära ut handlingar för att granska hur Sverige efterlever, exempelvis, de krav som 

Industriutsläppsdirektivet ställer på industriutsläppsverksamheter. Sociala strukturer i form av 

möjligheten till utbildning och kunskap kan därmed påverka allmänhetens möjligheter att få 

tillgång till information om industriutsläppsverksamheter. Genom att förenkla åtkomst till in-

formation får fler möjlighet att ta del av den. Att få information om en industriutsläppsverk-

samhet kan i värsta fall innebära kontakt med flertalet myndigheter och för att få en övergri-

pande bild av alla industriutsläppsverksamheter krävs kontakt med hundratals myndigheter. För 

att uppnå en välinformerad allmänhet krävs att informationen är lättåtkomlig och koncentrerad, 

vilket försvåras genom systemet med Sveriges många tillsynsmyndigheter.  

 

Århuskonventionens ingress framhåller att allmänheten ibland behöver stöd för att åtnjuta sina 

rättigheter enligt konventionen. Internetbaserad informationsspridning som dessutom innehål-

ler koncentrerad information bidrar till att skapa en kunskapsbas vilket kan inkludera fler i be-

slutsfattande. Det skapar en större kunskapsbas för industriutsläppsverksamheter som dessutom 

är åtkomlig för alla, och inte bara de som har kunskap om det svenska systemet avseende indu-

striutsläppsverksamheter, vilket bidrar till att öka allmänhetens kunskapsnivå om verksamhet-

erna. Större ansatser borde läggas på att inkludera allmänheten genom informationsspridning 

på internet då kopplingen mellan Industriutsläppsdirektivet och Miljöinformationsdirektivet 

framhåller att ökad tillgång till miljödemokrati medför ett bättre miljöskydd, och i slutändan en 

bättre miljö.  

 

I EEB:s rapport om informationsskyldighet och Industriutsläppsdirektivet lyfts Irland och Nor-

ges system för informationsdelning som bästa praxis. Irland och Norges hemsidor är uppdelade 

efter olika verksamheter och innehåller samlad information som innefattar allt från innehållet i 

tillståndsansökan till tillsynsrapporter. 230  Sverige borde införa ett liknande system för 

                                                
229 Smith, 2003, s. 96 samt Kronsell & Bäckstrand, 2010, s. 35.  
230 Schaible m.fl., 2017, s. 14 f. samt s. 29.  



55 
 

informationsspridning. Utgångspunkten för både Århuskonventionen och Miljöinformationsdi-

rektivet är att information successivt ska spridas genom elektroniska databaser. Detta borde ske 

via sökbara databaser som är tillgängliga via internet. Enligt UNECE:s implementeringsguide 

bör databaser skapas som är lättanvända, sökbara och innehar koncentrerad information från 

flera aktörer.231 Att upprätta sådana databaser innebär kostnader och andra tekniska problem då 

Sveriges tillsynssystem är uppbyggt av många tillsynsmyndigheter. Samtidigt ska medlemssta-

ter enligt artikel 7 i Miljöinformationsdirektivet se det som en självklarhet att miljöinformation 

systematiskt ska spridas till allmänheten. När systemen är inrättade kommer kostnader för han-

tering av begäran om utlämnande av offentliga handlingar minska då dessa enkelt finns att tillgå 

på internet.  

 

Genom att skapa ett koncentrerat och på internet tillgängligt system för informationsdelning 

skapas förutsättningar för inkludering vilket förbättrar möjligheterna till deltagande och därmed 

bidrar till legitima, effektiva och kvalitativa miljöbeslut men även en bättre miljö. Därmed 

borde lagstiftning som kräver informationsspridning införas för att säkerställa att alla får samma 

möjligheter att få tillgång till miljöinformation. Särskilt då både Industriutsläppsdirektivet och 

Miljöinformationsdirektivet skapar en koppling mellan ökat miljöskydd och de rättigheter som 

återfinns i Århuskonventionen.   

                                                
231 United nations, 2014, s. 100 f., s. 105 f.  
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