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1 Inledning 

1.1 Introduktion och problemformulering 

Tillstånd ger någon rätt att göra något som annars är förbjudet och tillståndskrav finns för en 

rad olika företeelser. I miljöbalken (MB) finns det bland annat tillståndskrav för att få bedriva 

vissa typer av verksamheter. Det handlar om verksamheter som på något vis riskerar att 

påverka miljö, människors hälsa eller både ock, exempelvis krävs tillstånd till att få anlägga 

ett reningsverk, MB 9:1 och 9:6 p. 1 eller till att få leda bort grundvatten, MB 11:3 p. 6 och 

11:9. Regleringen om tillståndskrav syftar främst till att kunna begränsa miljöfarliga utsläpp 

och andra störningar genom krav på rening, val av plats och andra försiktighetsmått.
1
  

 

Ansökan om tillstånd görs antingen hos mark- och miljödomstolar (MMD) eller en 

förvaltningsmyndighet. Tillståndsprövningar enligt MB kan, likt många andra processer hos 

förvaltningsmyndigheter och domstolar, bli både utdragna och kostsamma, särskilt om 

tillstånden överklagas under processen.
2
 Tillståndsprövningssystemet bör därför vara så 

rättssäkert som möjligt för att underlätta förfarandet. I balken finns dock en risk, eller 

möjlighet, att tillståndsförfarandet delas upp i en tillåtlighetsdel och en tillståndsdel. Vid en 

sådan uppdelning avgörs verksamhetens lokalisering samt den huvudsakliga 

processutformningen och kapaciteten i tillåtlighetsdelen, medan det i den efterföljande 

tillståndsdelen beviljas tillstånd och föreskrivs de tillståndsvillkor som ska gälla.
3
 

 

En uppdelning av tillståndsförfarandet kan uppkomma genom att sökanden hos MMD ansöker 

om deldom, MB 22:26 st. 1. Regleringen har tillkommit av processekonomiska skäl. Genom 

att verksamhetsutövaren får vissa klartecken i tillåtlighetsdomen kan arbetet med 

verksamheten komma igång och tid och pengar sparas.
4
 Regleringen är fakultativ, vilket 

innebär att sökanden själv får välja om denne vill ansöka om deldom. Det finns inget krav på 

att en uppdelning ska göras. 

 

En uppdelning kan dock också uppkomma genom tvingande lagstiftning, det vill säga att det 

finns ett krav på att tillåtligheten prövas särskilt. När samhällsviktiga verksamheter med stor 

miljöpåverkan, eller påverkan på hushållningen med mark och vatten ska tillståndsprövas kan 

                                                           
1
 Michanek och Zetterberg, 2012, s. 242. 

2
 Michanek och Zetterberg, 2012, s. 50. 

3
 MÖD 2008:40; prop. 1997/98:45, del 1, s. 442.   

4
 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 246. 
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det krävas en tillåtlighetsförklaring av regeringen. Antingen genom regleringen om 

regeringsprövning av vissa verksamheter i MB 17 kap. eller genom ett så kallat 

underställningsförfarande, enligt MB 2:9 och 10 §§ samt 7:29, jfr. MB 21:7 och 19:2. 

Bakgrunden till bestämmelserna om regeringens tillåtlighetsprövning är inte 

processekonomiska som vid regleringen i MB 22:26 st. 1. Kraven på en regeringsprövning 

motiveras istället av att regeringen är den myndighet som har bäst förutsättningar att 

åstadkomma en allsidig prövning med en sammanvägning av olika intressen såsom 

miljöskyddsmässig, arbetsmarknadspolitiska och regionalpolitiska synpunkter.
5
 

 

Förfarandena med en uppdelning av tillståndsprövningen i MB har genererat i ett flertal olika 

frågeställningar, bland annat uppkommer frågor om vilka krav som ska ställas på innehållet 

och omfattningen i de olika delarna av prövningsförfarandet. Den fråga som på senare tid har 

varit mest aktuell är hur tillåtlighetsförklaringen ska behandlas i en efterföljande 

tillståndsprövning. I ett tidigare avgörande har prövningsmyndigheten ansett sig bundna av 

tillåtlighetsförklaringen i den efterföljande tillståndsprövningen, MÖD 2006:44. En 

förändring har dock skett i praxis och frågan är om tillåtlighetsförfarandet medför att 

prövningssystemet i MB blir rättsosäkert. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med förevarande uppsats är att undersöka tillåtlighets- och tillståndsregleringen i MB, 

samt relationen dem emellan, för att analysera hur regleringarna och denna möjlighet till 

uppdelning av prövning stämmer överens med kravet på rättssäkerhet.  

 

Syftet besvaras närmare genom nedanstående frågeställningar: 

 Vilka krav ställs det på tillåtlighets- och tillståndsprövningen i MB? 

 Hur förhåller sig tillåtlighetsprövningen till tillståndsprövningen? 

 Hur förhåller sig möjligheten till uppdelning av tillståndsprocessen till principen om 

rättssäkerhet? 

 

1.3 Metod och material 

För att besvara syftet i uppsatsen har den rättsvetenskapliga metoden använts. Vad som är en 

rättsvetenskaplig metod har länge diskuterats i doktrin och det råder delade meningar om hur 

                                                           
5
 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 435-437. 
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metoden ska definieras. Ambitionen i detta avsnitt blir därför att försöka beskriva det 

tillvägagångsätt som använts för att klargöra vad som avses med den rättsvetenskapliga 

metoden i det här arbetet.  

 

En central del av undersökningen har varit att strukturera och systematisera de aktuella 

regelkomplexen. Kärnan i metoden, såsom den använts i denna uppsats, är den juridiska 

argumentationen som utgår ifrån rättskälleläran.
6
 En utgångspunkt har varit att undersöka hur 

tillstånds- och tillåtlighetsprövningarna förhåller sig till varandra. Metoden har därmed i viss 

mån varit jämförande eftersom det i uppsatsen redogörs för både likheter och skillnader 

mellan de båda prövningsförfarandena. 

 

Den rättsvetenskapliga metoden är nära förbunden med sitt material och metoden ger 

anvisningar om både insamling och bearbetning av detta.
7
 Utifrån detta har endast rättskällor 

som hänför sig till den reglering som är av intresse använts. Urval har även skett mot 

bakgrund av den dignitet som en rättskälla anses ha, både gentemot andra rättskällor och inom 

den egna kategorin. Om urvalet av rättskällor ska också nämnas att ambitionen har varit att 

inte låta egna åsikter och tankar komma till uttryck annat än i de löpande sammanfattningarna 

under avsnitt 4.4 och 5.5, samt i den avslutande analysen i kapitel 6. Det finns dock en 

medvetenhet om att egna åsikter rent faktiskt kan ha påverkat vilka rättskällor som valts att 

användas, eller inte användas. 

 

Lag och andra föreskrifter är bindande och ska beaktas i den juridiska argumentationen, en 

ståndpunkt som också utgör utgångspunkten för denna uppsats.
8
 Den författning som varit 

relevant utifrån uppsatsens syfte är miljöbalken med tillhörande förordningar. Utöver dessa 

har vissa rättskällor från Europeiska unionen (EU) använts. I fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt (FEUF) återfinns flera viktiga miljörättsliga principer, däribland målet 

om hållbar utveckling, artikel (art.) 11.
9
 Det främsta sättet för EU att bedriva en viss 

miljöpolitik på är dock att införa olika direktiv.
10

 Direktiven ska innan de blir gällande 

överföras till nationell lagstiftning. Hur genomförandet ska gå till får medlemsländerna själva 

bestämma över, FEUF art. 288. Inom miljörätten finns ett flertal betydelsefulla direktiv, 

                                                           
6
 Sandgren, 2007, s. 13-14, 35 och 39. 

7
 Sandgren, 2007, s. 45-47. 

8
 Peczenik, 1995, s. 212-218.  

9
 Principen ”hållbar utveckling” utvecklas under avsnitt 2.3. 

10
 Michanek och Zetterberg, 2012, s. 24 och 81.  
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exempelvis MKB-direktivet som uppställer krav på att det i en tillståndsprocess görs en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
11

 EU-rättens tillämplighet och företräde i Sverige följer 

formellt av regeringsformen 1:10 och lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning 

till Europeiska unionen, 3§. EU-rättens rättskällor används därför i uppsatsen som förklaring 

till såväl uppkomst, som utformning och tillämpning av de i uppsatsen aktuella 

regelkomplexen.  

 

Förutom lagtext har förarbeten använts i stor utsträckning. Det är en rättskälla som bör 

beaktas i den juridiska argumentationen.
12

 Förarbeten är inte bindande men har en stark 

ställning i svensk rätt och har i uppsatsen använts för att utreda de bakomliggande motiven 

till, och tolkningen av miljöbalken. Rättskällevärdet av förarbeten varierar bland annat utifrån 

ålder och typ av förarbete. Propositioner anses som de generellt sett viktigaste förarbetena 

utifrån dess tidsmässiga närhet till den slutliga lagstiftningsprodukten.
13

 Vid miljöbalkens 

tillkomst inordnades i balken en rad olika lagar på miljörättens område, ibland utan att 

omarbetas. Utifrån propositionernas rättskällevärde har hänvisningar främst gjorts till den 

proposition som föregick miljöbalken. I de fall där tidigare gällande lag kan ha betydelse för 

tolkningen av ett visst rättsförhållande har hänvisning gjorts till äldre propositioner så länge 

de inte avviker från lydelse i senare förarbeten.
14

 

 

Utöver lagtext och förarbeten har rättspraxis från både Högsta domstolen (HD) och Mark- och 

miljööverdomstolen (MÖD), tidigare Miljööverdomstolen,
15

 använts. Rättspraxis är, liksom 

förarbeten, inte bindande men hör till en sådan rättskälla som bör beaktas i den juridiska 

argumentationen.
16

 Rättskällevärdet av praxis kan variera beroende på vilken instans och 

vilken typ av uttalanden som domstolen gör. Mark- och miljööverdomstolen har ett betydande 

                                                           
11

 Rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och 
privata projekt, EGT L 175/40. Omtryckt i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 
december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, EUT L 26/1 (MKB-
direktivet). Mer om innebörden av detta direktiv under avsnitt 4.1.1. 
12

 Peczenik, 1995, s. 212-218; Strömholm, 1996, s. 311. 
13

 Hellner, 1994, s. 83-84; Strömholm, 1996, s. 358 f. Det ska dock förtydligas att det finns andra förarbeten än 
propositioner som är närmare den slutliga lagstiftningsprodukten, exempelvis utskottsbetänkanden. 
14

 Peczenik, 1995, s. 216. 
15

 Den 2 maj 2011 ändrades miljödomstolarnas namn till mark- och miljödomstolarna och mark- och 
miljööverdomstolen, prop. 2009/10:215, s. 1. För att underlätta för läsaren kommer jag fortsättningsvis att 
bara använda mig av begreppen mark- och miljödomstol samt mark- och miljööverdomstolen. 
16

 Peczenik, 1995, s. 212-218. 
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ansvar för prejudikatbildningen på miljörättens område.
17

 Enligt lag (2010:921) om mark- och 

miljödomstolar 1:2 st. 2 och 5:5 kan dock vissa mål överklagas till HD som då är högsta 

instans. Domar från MÖD har beaktats i den mån de inte strider mot HD:s avgöranden eller 

EU-rätten. Det rättsfall som varit mest relevant utifrån uppsatsen syfte är, nytt juridiskt arkiv 

(NJA) 2013 s. 613 (Bungedomen). Rättsfallet har därför behandlats mer ingående än övriga 

rättsfall som använts.  

 

Doktrin hör till de rättskällor som får beaktas i den juridiska argumentationen.
18

 Till doktrin 

hänförs i denna uppsats läroböcker, rättsvetenskapliga artiklar och rapporter. Doktrin har i 

uppsatsen använts för att analysera rättsfall men även som ett medel för probleminventering 

av gällande rätt och som ett tillhandahållande av teoretiska verktyg. Rättskällevärdet av 

doktrin kan variera på grund av ålder, stöd i andra rättskällor, i vilken utsträckning 

argumenten är utvecklade och beroende på vilken auktoritet författaren har på området.
19

  

 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 

1.4.1 Rättssäkerhetsperspektiv 

För att uppfylla syftet att kunna analysera hur regleringen stämmer överens med 

rättssäkerhetskravet används i uppsatsen ett rättssäkerhetsperspektiv. Genom att anlägga ett 

rättssäkerhetsperspektiv analyseras vilka brister som finns i tillåtlighets- och 

tillståndsregleringen. Betydelsen av rättssäkerhetsbegreppet skiljer sig åt mellan olika 

uppfattningar. Ambitionen med valt perspektiv är inte att bidra till någon diskussion om hur 

begreppet rättssäkerhet bör förstås. Framställningen kommer istället att begränsas till att 

fastställa vissa kriterier från vilka det går att analysera gällande rätt.  För att undvika en 

begreppsförvirring konkretiseras här de kriterier som avses med det valda perspektivet.  

 

Det brukar göras en åtskillnad mellan formell och materiell rättssäkerhet där formell 

rättssäkerhet kännetecknas av rättens förutsebarhet och kontrollbarhet medan den materiella 

delen består i möjligheten att i det enskilda fallet uppnå ett rättvist resultat.
20

 I uppsatsen 

kommer två kriterier som ingår i det formella rättssäkerhetsbegreppet att användas. 

 

                                                           
17

 HD har i sitt beslut 2011-11-24 nr. 48-10 uttalat att MÖD ”har ett betydande ansvar för prejudikatbildningen 
inom miljörättens område både genom egna avgöranden och genom att möjliggöra en prövning i HD.” 
18

 Peczenik, 1995, s. 215-216. 
19

 Se exempelvis Peczenik, 1995, s. 215 f; Strömholm, 1996, s. 509 f. och Hellner, 1994, s. 115 f. 
20

 Zila, 1990, s. 286.  
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Även om det råder olika uppfattningar om rättssäkerhetsbegreppets betydelse i olika 

sammanhang så finns det vissa saker som är okontroversiella. I doktrin är författarna överens 

om att rättssäkerhetens kärna ligger i förutsebarheten av rättsliga besluts utfall.
21

 Häri läggs 

vikten på rättens bestämdhet, entydighet. Med valt perspektiv kommer utgångspunkten därför 

vara att analysera regleringen utifrån förutsebarhet. Begreppet förutsebarhet har definierats 

utifrån den betydelse som Frändberg angett. Frändberg anser att med förutsebarhet menas att 

rättssystemet ska tillhandahålla klara, tydliga och pålitliga svar på frågor av rättslig 

karaktär.
22

  

 

Inom begreppet rättssäkerhet ligger också krav på rättssystemets effektivitet. 

Effektivitetskravet kan avse olika fenomen, inte minst när det talas om effektivitet inom 

juridiken. Med effektivitet i denna uppsats menas dock en rättslig regels effektivitet i 

förhållande till den funktion som den omedelbart, primärt, i sitt konkreta sammanhang är 

avsedd att fylla.
23

  

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen är totalt indelad i sex kapitel. Detta första inledande kapitel följs av kapitel två som 

ger en bakgrund till EU-rättens påverkan på svensk miljörätt samt en redogörelse för mål och 

kravregler i MB. Därefter följer ett kapitel om tillståndet och tillståndspliktiga verksamheter. I 

kapitel fyra redogörs det för tillståndsprövningen i miljöbalken och kapitel fem innehåller en 

redogörelse av tillåtlighetsinstitutet. Uppsatsen utmynnar i kapitel sex i en avslutande analys 

av det redogjorda materialet.  

 

2 Bakgrund, mål och kravregler 

2.1 EU-rättens betydelse för nationell miljölagstiftning 

Miljöproblemen tar inte någon hänsyn till territoriella gränser och för att på riktigt kunna 

uppnå ett skydd för miljön krävs samarbeten mellan länder. Insikten om miljöstörande 

verksamheters vida sträckning har medfört att internationella överenskommelser genom åren 

fått större betydelse för svensk rätt. Det finns ett antal internationella konventioner som 

Sverige ratificerat, såsom exempelvis den nordiska miljöskyddskonventionen. Även om 

internationell miljöreglering får betydelse för nationell lagstiftning så finns en viss skillnad på 

                                                           
21

 Zila, 1990, s. 284; Peczenik, 1995, s. 51; Frändberg, 1996, s. 32. 
22

 Frändberg, 1996, s. 32.  
23

 Axberger, 1988, s. 176-177. 
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dess genomslag jämfört med EU-rätten. Till följd av Sveriges medlemskap i unionen får EU-

rättens regleringar störst genomslag i svensk rätt eftersom EU har möjlighet att stifta regler 

som blir direkt bindande för nationella myndigheter och individer. Det går därför inte att 

bortse från den betydelse som EU har på miljörättens område.
24

  

 

2.2 EU-rättens företräde i svensk rätt och tolkningen av EU:s rättskällor 

Lagstiftarens roll är att se till att de direktiv som EU utfärdar överförs till svensk rätt och 

rättstillämparen ska tillämpa gällande svensk rätt, så länge denna inte strider mot EU-rätten. 

Att EU-rätten har företräde fastslogs redan år 1964 genom Europeiska unionens domstols 

(EU-domstolens) dom Mål 6/64 Costa mot ENEL,
25

 men det var först genom 

Lissabonfördraget 2009 som det reglerades i primärrätten genom att en förklaring fogades 

samman till Lissabonfördragets slutakt.
26

 EU-rättens tillämplighet och företräde i Sverige 

följer formellt av regeringsformen 1:10 och lag (1994:1500) med anledning av Sveriges 

anslutning till Europeiska unionen, 3§. 

  

När det uppstår oklarheter om hur en viss unionsrättslig bestämmelse ska tolkas är det upp till 

EU-domstolen att säkerställa att lag och rätt följs vid tolkning och tillämpning av fördragen, 

fördragen om Europeiska unionen, art. 19.1 Tvister som avser tolkning och tillämpning av 

fördragen får av medlemsstaterna inte lösas på annat sätt än genom EU-domstolens prövning, 

FEUF art. 344. EU-domstolens domar får därmed stor betydelse för hur nationella domstolar 

och förvaltningsmyndigheter ska tolka svensk miljölagstiftning eftersom miljöbalken till stor 

del bygger på EU-direktiv. 

 

För att ett medlemsland inte ska kunna dra nytta av sin egen oförmåga eller försummelse att 

genomföra ett direktiv på rätt sätt eller i rätt tid, och därigenom undvika att ge direktivet full 

verkan, har det utvecklats tre möjligheter till att ge EU-rätten genomslag i nationell domstol 

avseende regelkonflikter och tolkningsfrågor. Det handlar om medlemsstaternas 

skadeståndsskyldighet, doktrinen om direkt effekt och den långtgående skyldigheten för 

nationella domstolar att tolka bestämmelser i ljuset av EU:s direktiv, principen om indirekt 

                                                           
24

 Michanek och Zetterberg, 2012, s. 23-24 och 75-80. 
25

 Mål 6/64, Costa mot ENEL, s. 1158 domskälen. 
26

 Förklaring (nr. 17) om företräde anger att, ”fördragen och den rätt som antas av unionen på grundval av 
fördragen i enlighet med Europeiska unionens domstols fasta rättspraxis har företräde framför 
medlemsstaternas rätt på de villkor som fastställs i nämnda rättspraxis.” 
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effekt eller direktivkonform tolkning.
27

 Principen kräver att nationell domstol ”gör allt som är 

möjligt inom ramen för dess behörighet” för att säkerställa att ett visst direktiv ges full 

verkan.
28

 

 

2.3 Målet hållbar utveckling i miljöbalken 

Det övergripande målet i MB är att främja hållbar utveckling, MB 1:1 st. 1. Principen och 

målet hållbar utveckling ställer krav på ett långsiktigt perspektiv på miljöarbetet och betyder 

att verksamheter och andra miljöpåverkande åtgärder inte får medföra en risk att ekosystemen 

går miste om viktiga funktioner för dagens, och kommande, generationer. Utifrån det 

övergripande målet kan två etiska utgångspunkter urskönjas. Dels uppställs ett skyddsvärde 

för naturen, dels ligger ett förvaltaransvar för den som vill nyttja naturen och dess resurser.
29

 I 

MB 1:1 st. 2 finns ett antal delmål uppräknade som ska ses som en precisering av miljömålet 

hållbar utveckling. Uppräkningen är inte uttömmande utan ytterligare vägledning för hur det 

övergripande målet ska nås finns i de nationella miljömål som riksdagen antar.
30

  

 

Bakgrunden till de tillståndskrav som finns i MB är dessa miljömål eftersom de tillståndskrav 

som finns för att få bedriva verksamhet som på något vis påverkar människors hälsa eller 

miljö ska möta de miljöpolitiska målen i MB 1:1. Det finns undantag men utgångspunkten är 

inte att miljöstörande verksamheter ska förhindras. Istället är tanken med lagstiftningen att det 

ska gå att reglera verksamheterna för att minimera och, så långt som möjligt, utesluta en 

negativ miljöpåverkan.
31

  

 

2.4 De allmänna hänsynsreglerna i MB 2 kap. 

För att uppfylla målsättningen att främja hållbar utveckling finns en skyldighet för den som 

bedriver eller avser att bedriva en verksamhet att iaktta de förpliktelser och försiktighetsmått 

som krävs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet, MB 2:1. 

Skyldigheten att följa MB:s krav gäller för alla, även den som vidtar en åtgärd, eller avser 

vidta en åtgärd, så länge den inte anses vara av försumbar betydelse i det enskilda fallet, MB 

2:1 st. 3. Genom att ställa krav på tillstånd måste den som vill bedriva en verksamhet visa på 

                                                           
27

 Principen kallas också Von Colson-principen, efter det rättsfall där principen först utvecklades, Mål 14/83, 
Von Colson och Kamann mot Land Nordrhein Westfalen, REG 1984, s. 1891. 
28

 Förenade målen C-397/01 och C-403/01, Pfeiffer m.fl., REG 2004 s. I-8835, p. 118. 
29

 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 7-9. 
30

 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 7-8; prop. 1997/98:45, del 1, s. 166-167.  
31

 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 169-171. 
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att villkoren som anges i tillståndet uppfylls och att verksamheten kan bedrivas på ett 

miljömässigt godtagbart sätt i förhållande till hänsynsreglerna. Därmed ligger bevisbördan för 

att verksamhetsutövande sker enligt balkens bestämmelser hos utövaren, MB 2:1.
32

  

 

2.4.1 Hänsynsregler och andra materiella krav vid prövningen 

De allmänna hänsynsreglerna i MB 2 kap. gör det möjligt att genomföra det övergripande 

målet i balken. Reglerna utgör således ett ramverk för hur en verksamhet får bedrivas. I MB 

2:2 uppställs ett kunskapskrav på den som avser att bedriva en verksamhet. Utövaren ska ha 

nödvändig kunskap om hur skada och olägenhet för hälsa och miljö kan motverkas. Det finns 

vidare ett krav på utövaren att vidta försiktighetsmått av olika slag i syfte att motverka skada 

och olägenhet för hälsa och miljö, försiktighetsprincipen, MB 2:3. När det gäller yrkesmässig 

verksamhet ska verksamhetsutövaren, i syfte att uppnå dessa försiktighetsmått, använda sig av 

”bästa möjliga teknik”, MB 2:3. Enligt produktvalskravet i MB 2:4 ska verksamhetsutövaren 

undvika att använda sig av de produkter eller organismer som befaras medföra risker för hälsa 

och miljö om de kan ersättas med produkter som kan antas vara mindre farliga. I MB 2:5 

regleras hur hushållning av råvaror och energi ska ske, hushållningskravet. Platsen för 

verksamheten ska väljas med hänsyn till att ändamålet ska kunna vinnas med minsta intrång 

och olägenhet för hälsa och miljö, lokaliseringskravet i MB 2:6. Försiktighetsmåtten enligt 

MB 2:2 – 6 §§ ska vidtas så länge inte kraven är orimliga, skälighetsregeln i MB 2:7. Nämnas 

bör också den skyldighet som finns för den som har skadat miljön att reparera skadorna, eller 

ersätta kostnaderna för reparationen om den utförs av någon annan än verksamhetsutövaren 

själv, MB 2:8.  

 

Vid en tillstånds- eller tillåtlighetsprövning aktualiseras, utöver de allmänna hänsynsreglerna i 

MB 2 kap., även hushållningsbestämmelserna i MB 3-4 kap., balkens miljömål samt andra 

bestämmelser och särskilda förutsättningar som gäller för respektive verksamhetskategori. 

Exempelvis krävs det för att en vattenverksamhet ska få bedrivas att vattenverksamhetens 

fördelar från allmän och enskild synpunkt överväger kostnaderna samt skadorna och 

olägenheterna av den, MB 11:6 st. 1. Nämnas bör också att det finns andra regleringar om 

mark- och markanvändning än de i MB som också kan ha betydelse för prövningen, 

exempelvis Plan- och Bygglag (2010:900) (PBL). 

 

                                                           
32

 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 12-13. 
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3 Tillstånd och tillståndspliktiga verksamheter 

3.1 Tillståndskravet, tillståndet och tillståndsvillkoren 

Krav på tillstånd uppkommer vid olika former av verksamheter och åtgärder. Begreppet 

tillstånd kan med en vid definition omfatta sådana begrepp som exempelvis koncessioner, 

dispenser och godkännanden. Det som menas med tillstånd i denna uppsats har en snävare 

betydelse och avser tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt MB 9 kap., tillstånd till 

vattenverksamhet enligt MB 11 kap, eller tillstånd till att få bedriva verksamhet eller vidta 

åtgärd inom, eller i närheten av, särskilt skydds- eller bevarandeområde, så kallade Natura 

2000-områden, enligt MB 7:28 a. Tillståndsprocessen för miljöfarlig verksamhet och 

vattenverksamhet är likartad medan regleringen för Natura 2000-områden intar något av en 

särställning i förhållande till de övriga två.
33

 

 

Tillståndskravet aktualiseras i olika situationer. Det kan vara vid uppstartande av en ny 

verksamhet, eller vid en ändring i befintlig, MB 9:6 st. 1 p. 1, MB 11:9, MB 7:28 a. Krav på 

tillstånd kan också uppkomma om tillsynsmyndigheter förelägger verksamhetsutövaren att 

söka tillstånd, MB 9:6 a, MB 11:9 a st. 2. Det kan även vara så att verksamhetsutövaren själv 

ansöker om tillstånd utan att det finns något krav, MB 9:6 b och MB 11:9 st. 2.  

 

En tillståndspliktig verksamhet ska bedrivas i enlighet med tillståndet och de villkor som 

ställs upp i tillståndet. I MB 22:25 stadgas vad en tillståndsdom kan innehålla. Uppräkningen 

är varken ett minimikrav eller uttömmande eftersom domens innehåll alltid måste anpassas till 

ansökan i det enskilda fallet och de frågor som där aktualiserats.
34

 Det är i tillståndet och av 

villkoren som det preciseras hur verksamheten ska medverka till att följa och uppfylla balkens 

miljömål, hänsynsregler och övriga miljökrav. Det kan vara en svår uppgift att utforma 

villkoren då både verksamheten som sådan men även de omgivande miljöförhållandena i 

många fall är mycket komplexa.
35

 Även om det inte framgår i lagtext har det i förarbeten och 

praxis betonats hur viktigt det är att villkoren är tydliga, konkreta och exakta.
36

 

Verksamhetsutövaren måste kunna veta vad som förväntas av denne eftersom det betraktas 

                                                           
33

 Hur de förhåller sig till varandra utvecklas under avsnitt 3.1.3. 
34

 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 246. 
35

 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 171 f. 
36

 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 204. Av den då gällande, men nu upphävda, miljöskyddslagen (1969:387) (ML) 18 
§ framgick det att, i tillståndsbeslut ”skall noggrant anges den miljöfarliga verksamhet som tillståndet avser och 
de villkor som skall gälla”. HD uttalade sig i NJA 2006 s. 310 och ansåg att ett villkor som formulerats i ett 
tillstånd som meddelats enligt MB inte var tillräckligt tydligt för att verksamhetsutövaren skulle kunna förutse 
vad som förväntades av denne. 
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som otillåten miljöverksamhet om verksamhetsutövaren bryter mot ett villkor, MB 29:4 st. 1 

p. 2.
37

 Även tillsynsmyndigheten har ett intresse av tydliga villkor, just för att kunna veta när 

ett villkor överträds och därmed kunna påkalla beslut om rättning, omprövning eller 

återkallelse, MB 24:3 st. 1 p. 2. Det finns också ett intresse av tydliga villkor från berörd 

omgivning för att de ska kunna veta vad de kan förvänta sig av verksamheten.
 38 

 

 

3.1.1 Tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt MB 9 kap. 

Vad som menas med miljöfarlig verksamhet framgår av MB 9:1. Miljöfarlig verksamhet 

omfattar tre typer av störningar. Det handlar om; utsläpp i mark, vattenområden eller 

grundvatten, p. 1, annat utsläpp och förorening på annat sätt av mark, luft och vatten, p. 2 eller 

andra slag av omgivningsstörningar, p. 3. En och samma verksamhet kan givetvis förekomma 

inom olika kategorier samtidigt. Bestämmelsen reglerar utsläpp från fasta störningskällor. 

Vad som är en fast störningskälla definieras utifrån jordabalkens (JB) regler om fast 

egendom.
39

 Av JB 1:1 framgår att fast egendom är jord. JB 2 kap. anger vad som är tillbehör 

till fast egendom och därmed kan bedömas som fast störningskälla. Även om det är fasta 

störningskällor som avses så får regeln också betydelse för rörliga störningskällor som har 

nära samband till en fast, MB 16:7. I förarbeten nämns flygplatser som exempel på när ett 

sådant förhållande uppstår.
40

 

 

Det får betydelse om en verksamhet omfattas av begreppet miljöfarlig verksamhet eftersom 

regeringen då har befogenhet att föreskriva anmälnings- eller tillståndsplikt för verksamheten 

enligt MB 9:6. Vad som är en miljöfarlig verksamhet kan variera kraftigt och det är inte all 

typ av verksamhet som kräver tillstånd. Ibland räcker det med en anmälan till 

tillsynsmyndigheten. Vilka verksamheter som omfattas av en tillstånds- respektive 

anmälningsplikt framgår av miljöprövningsförordning (2013:251) (MPF) 1:1. Det finns även i 

förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) vissa särskilda 

bestämmelser om tillstånd, MPF 1:5.  

 

De tillståndspliktiga verksamheterna delas i MPF in i olika kategorier, A-, B- eller C-

verksamhet, utifrån dess ”farlighet” och storlek. A- verksamheter är reserverat för de allra 

tyngsta industrierna, exempelvis gruvanläggningar, sprängämnesfabriker och 

                                                           
37

Prop. 1997/98:45, del 2, s. 204; prop. 1997/98:45, del 1, s. 523-524. 
38

 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 171 f.  
39

 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 107. I propositionen hänvisas det till jordabalkens bestämmelser.  
40

 Prop. 1969:28, s. 185 f. och s. 364. 
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pappersmassefabriker. B- verksamheter är av mindre storlek och av mindre farlig art, som 

exempel kan nämnas energianläggningar och stora anläggningar av djurhållning. Den sista 

kategorin av miljöfarlig verksamhet omfattas endast av anmälningsplikt och avser bland annat 

mindre slakterier och små vindkraftverk.
41

 Kategoriindelningen avgör vilken myndighet som 

ska pröva tillståndsfrågan. Regeringen får utfärda föreskrifter om att ansökan om tillstånd för 

vissa slag av miljöfarlig verksamhet ska prövas av länsstyrelse eller kommunal nämnd, MB 

9:8. Av MPF framgår det att A-verksamheter prövas av mark- och miljödomstol, MPF 1:6 st. 

1, B-verksamheter av länsstyrelse, MPF 1:6 st. 2 och C-verksamheter ska enligt MPF 1:10 

anmälas till tillsynsmyndigheten, som enligt MB 26:3 st. 3 är kommunen genom utvald 

kommunal nämnd.  

 

En tillståndspliktig verksamhet får inte börja byggas utan tillstånd. Det är inte ens tillåtet att ta 

ett första spadtag, inte heller är det tillåtet att ta en befintlig verksamhet i drift utan att tillstånd 

beviljats, FMH 5 §.
42

 

 

3.1.2 Tillstånd för vattenverksamhet enligt MB 11 kap. 

Tillståndskravet för vattenverksamheter framgår av MB 11:9. Utöver regleringen i MB 11 

kap. finns det bestämmelser om vattenverksamhet i lagen (1998:812) med särskilda 

bestämmelser om vattenverksamhet och förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m. 

(VF). En vattenverksamhet kan vara av en rad olika företeelser enligt definitionen i MB 11:3. 

Det kan bland annat handla om; byggande i vatten, till exempel broar och bryggor, 

vattentäkter och markavvattningar eller fysiska åtgärder i yt- eller grundvatten som påverkar 

vattenförhållandena.
43

  

 

Huvudregeln är att det krävs tillstånd för all vattenverksamhet, något som också framgår 

direkt av balken i MB 11:9 st. 1. Det finns dock en del undantag. Ett undantag gäller för det 

som faller inom det som räknas som husbehov, exempelvis behövs det normalt inte tillstånd 

till enskilda brunnar, MB 11:11 st. 1 p. 1. Ett annat undantag i MB 11:11 st. 1 p. 2 syftar till 

att undvika dubbelkontroll. En vattenverksamhet som även är en miljöfarlig verksamhet 

                                                           
41

 Michanek och Zetterberg, 2012, s. 252. 
42

 Se NJA 1993 s. 608 där förberedelsearbeten utan tillstånd inte medförde straffansvar, enligt då gällande ML, 
eftersom det inte var klarlagt att arbetena utfördes för att kunna bedriva en tillståndspliktig verksamhet. 
Verksamhetsutövaren i fallet menade att anläggningen skulle användas för en icke-tillståndspliktig verksamhet 
även om anläggningen hade byggts så att den hade en kapacitet för att bedriva en tillståndspliktig verksamhet. 
43

 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 126. 
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undantas under vissa angivna förutsättningar eftersom den redan prövats inom ramen för 

bestämmelserna i MB 9 kap.
44

  

 

Precis som vid miljöfarlig verksamhet ersätts tillståndsplikten ibland av en anmälningsplikt, 

MB 11:9 a st. 1. De vattenverksamheter som omfattas av anmälningsplikten listas i VF 19 §. 

Tillståndspliktiga vattenverksamheter prövas av mark- och miljödomstolen enligt MB 11:9 b 

st. 1. Tillstånd till markavvattning prövas av länsstyrelsen så länge det inte är fler än en 

sökande som ska delta i projektet, MB 11:9 b st. 1.
45

 Liksom vid miljöfarlig verksamhet så får 

inga åtgärder gällande vattenverksamheten vidtas innan tillstånd beviljats, MB 11:10.  

 

3.1.3 Tillstånd enligt regleringen om Natura 2000-områden 

I MB 7:27 – 29 b §§ återfinns regleringen som avser särskilt skyddsområde och särskilt 

bevarandeområde, även kallade Natura 2000-områden. Regleringen bygger på två EU-

direktiv, fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet.
46

 Syftet med upprättandet av Natura 

2000-områden är att främja den biologiska mångfalden och bevara livsmiljöer för olika arter 

av flora och fauna.
47

 Det är regeringens ansvar att inrätta Natura 2000-områden, MB 7:28, och 

redan beslutet om att inrätta ett sådant skyddsområde får vissa rättsverkningar. I Sverige finns 

drygt 4000 Natura 2000-områden som totalt omfattar mer än 6 miljoner hektar.
48

 

 

Mot bakgrund av det skyddsvärde som Natura 2000-områden åtnjuter uppställs ett 

tillståndskrav i MB 7:28 a. Det gäller inte bara för verksamhet eller åtgärd inom ett Natura 

2000-område utan tillståndskravet omfattar även verksamheter eller åtgärder som ligger 

utanför området men vars påverkan kan föranleda betydande störningar.
49

 Tillståndsplikten 

gäller inte för verksamheter som påbörjats före den 1 juli 2001 men en ändring av 

verksamheten kan utlösa tillståndsplikt.
50

 I MB 7:28 b anges förutsättningarna för tillstånd 

enligt MB 7:28 a. Tillstånd får endast beviljas om den planerade verksamheten eller åtgärden 

inte riskerar att ”skada den livsmiljö eller de livsmiljöer i området som aves att skyddas” eller 

”medför att den art eller de arter som avses att skyddas utsätts för en störning som på ett 

                                                           
44

 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 133. 
45

 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 132. 
46

 Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar, (fågeldirektivet) och rådets 
direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, (art- och 
habitatdirektivet). 
47

 Prop. 2000/01:111, s. 30. 
48

 Naturvårdsverket [http://www.naturvardsverket.se/natura2000] 2015-10-30. 
49

 Prop. 2000/01:111, s. 43. 
50

 Övergångsbestämmelser till SFS 2001:437, p. 2; prop. 2000/01:111, s. 49 f. och s. 72. 
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betydande sätt kan försvåra bevarandet i området av arten eller arterna”, MB 7:28 b p. 1 och 

p. 2. Stadgandet tar dels sikte på skador, dels på störningar och det räcker med en risk för 

betydande påverkan för att tillstånd ska nekas.
51

  

 

Även om förutsättningarna för tillstånd enligt MB 7:28 a inte är uppfyllda kan tillstånd 

undantagsvis beviljas enligt MB 7:29, som nära anknyter till art. 6.4 i art- och 

habitatdirektivet. För undantag krävs; att alternativa lösningar saknas, p. 1, att verksamheten 

måste genomföras av tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse, p. 2, och att det 

vidtas åtgärder som kompenserar för förlorade miljövärden så att syftet med det berörda 

området ändå kan tillgodoses, p. 3. Det är enligt MB 7:29 st. 2 en förutsättning att regeringen 

ger sin tillåtelse till verksamheten för att tillstånd ska kunna ges enligt bestämmelsen.
52

 

 

En verksamhet i, eller i närheten av, ett Natura 2000-område kan behöva tillstånd enligt andra 

regler än MB 7:28 a. Rör det sig exempelvis om en miljöfarlig verksamhet krävs det också 

tillstånd enligt MB 9:6. Tillståndsprövning för verksamhet i eller i närheten av ett Natura 

2000-område skiljer sig dock från den prövning som görs enligt MB 9 kap. och 11 kap. Av 

MB 4:8 framgår nämligen att tillstånd enligt MB 7:28 a måste lämnas för att det ska vara 

möjligt att bevilja tillstånd enligt någon annan bestämmelse. Prövningen enligt MB 7:28 a och 

28 b §§ ska ske först och det är en förutsättning att tillstånd beviljas enligt den bestämmelsen 

innan andra tillstånd kan ges.
53

 Att det är en förutsättning med tillstånd enligt MB 7:28 a 

utesluter inte att prövningarna kumuleras, prövas samtidigt, MB 21:3. Tillstånd enligt 

regleringen i MB 7:28 a – 29 b §§ är dock fortfarande en förutsättning för annat tillstånd.  

 

Utgångspunkten är att det är länsstyrelsen i det län där Natura 2000-området ligger som 

prövar tillståndsfrågan, MB 7:29 b st. 1. Kräver verksamheten även tillstånd enligt MB 9 kap. 

eller 11-15 kap. ska prövningen istället göras av den prövningsmyndighet som utför den, MB 

7:29 b st. 2.  

 

                                                           
51

 Prop. 2000/01:111, s. 68-69. 
52

 Regeringens tillåtlighetsprövning behandlas utförligt under avsnitt 5.2. 
53

 Prop. 2000/01:111, s. 46-49. 
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4 Tillståndsprövningen i miljöbalken 

4.1 Kraven på underlaget i tillståndsansökan 

Tillståndsprövningen är en officialprövning. Det innebär att även om det är 

verksamhetsutövaren som har en skyldighet att inge det underlag varpå tillståndsansökan 

grundas så måste prövningsmyndigheten se till att utredningen i målet får den inriktning och 

omfattning som krävs, MB 22:11 st. 2. Prövningsmyndigheten har således en skyldighet att se 

till att nödvändig utredning inhämtas.
54

 Vad som måste ingå i ansökan varierar mellan de 

olika verksamheterna och vilka krav som ställs på underlaget i det enskilda målet kan därför 

variera något mellan de olika verksamheterna. Det gemensamma och viktigaste underlaget för 

tillståndsprövningen i de olika fallen utgörs dock av en miljökonsekvensbeskrivning.
55

 

 

4.1.1 Miljökonsekvensbeskrivningen 

En ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet eller verksamhet inom, 

eller i närheten av, Natura 2000-område ska alltid innehålla en miljökonsekvensbeskrivning, 

MB 6:1 st. 1. Det gäller oavsett om det är en ansökan för att anlägga en ny verksamhet, ta en 

verksamhet i drift eller ändra en befintlig verksamhet. Reglerna om MKB, som utgör ett 

viktigt beslutsunderlag i tillståndsprövningen, bygger bland annat på ett direktiv, MKB-

direktivet.  

 

Enligt MB 6:7 st. 1 ska en MKB innehålla de uppgifter som krävs för att syftet enligt MB 6:3 

st. 1 kan uppfyllas. Syftet är att identifiera och beskriva direkta och indirekta effekter som en 

planerad verksamhet kan antas medföra. I stadgandet i MB 6:3 st. 1 görs en uppräkning av 

olika omgivningspåverkningar som ska tas upp. Dessa kan delas in i tre grupper. Den ena 

gruppen kan kategoriseras som hälso- och miljöeffekter; exempelvis effekter på människor, 

djur, växter och klimat. Den andra är effekter på hushållningen med mark vatten och den 

fysiska miljön i övrigt. I denna grupp finns också en direkt koppling till 

hushållningsbestämmelserna i MB 3 kap. och 4 kap. Den tredje gruppen kategoriseras som 

effekter på annan hushållning med material, råvaror och energi. Slutligen ska det gå att göra 

en samlad bedömning av de ovan uppräknade effekterna eftersom det utifrån underlaget ska 

vara möjligt att få kunskap om verksamhetens påverkan på miljö-, hälso- och 

naturresursfrågor i det specifika ärendet.
56

  

                                                           
54

 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 294 och 466 f. och prop. 1997/98:45, del 2, s. 240.  
55

 Michanek och Zetterberg, 2012, s. 185 och s. 363-364. 
56

 Prop. 1997/98, del 2, s. 56.  
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För det fall att verksamheten kan antas medföra en ”betydande miljöpåverkan” ställs 

ytterligare krav på innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen som förutom det som krävs för 

att uppfylla syftet i MB 6:3 st. 1, då måste ta upp de punkter som följer av MB 6:7 st. 2. 

 

Innehållskravet i en MKB ställs utifrån vad som behövs med hänsyn till verksamhetens eller 

åtgärdens art och omfattning och utförligheten bestäms därmed i viss mån utifrån de faktiska 

omständigheterna i det enskilda fallet.
57

 Vid tillståndsprövningen enligt reglerna om Natura 

2000-områden finns exempelvis högre krav på en väl genomförd MKB.
58

 Det framgår av MB 

6:7 st. 4 att en MKB alltid ska innehålla de uppgifter som krävs för att en prövning enligt MB 

7:28 b och 29 §§ ska kunna göras. Gäller tillståndsprövningen bara den regleringen finns dock 

inga krav på att miljökonsekvensbeskrivningen behöver vara mer utförlig än vad som är 

nödvändigt för just den prövningen.
59

  

 

En godtagbar MKB är en processförutsättning, MB 22:1 st. 1 p. 3 och MB 19:5 st. 1 p. 1. 

Prövningsmyndigheten ska enligt MB 6:9 ta särskild ställning till om den uppfyller kraven för 

att syftet med den enligt MB 6:3 kan uppnås. Om prövningsmyndigheten anser att en MKB är 

ofullständig och bör kompletteras ska sökanden i ett tidigt skede föreläggas att avhjälpa 

bristen, MB 22:2 st. 2 och MB 19:5 st. 1 p. 2.
60

 

 

4.1.2 Samrådskravet 

Regelverket om MKB omfattar inte bara själva underlaget utan avser också den process 

genom vilken en komplett beskrivning av konsekvenserna tas fram. I den processen innefattas 

det samråd som ska hållas enligt MB 6:4. Samråd ska genomföras i mycket god tid, långt 

innan en ansökan och MKB upprättas. Den krets som verksamhetsutövaren måste samråda 

med beror till viss del på vilken grad av miljöpåverkan som verksamheten kan antas medföra, 

kan den tänkas få ”betydande miljöpåverkan” ökar kretsen. Samråd ska dock oavsett grad av 

miljöpåverkan alltid göras med länsstyrelse, tillsynsmyndighet och de enskilda som kan anses 

särskilt berörda. Med särskilt berörda menas framförallt närboende till den tilltänkta 

verksamheten.
61
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 Prop. 2004/05:129, s. 92. 
58

 Se MÖD 2002:78. 
59

 Prop. 2000/01:111, s. 67. 
60

 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 65-66. 
61

 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 57-58. 
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4.2 Tillståndsprövningens omfattning  

Grundsynen på tillståndsprövningens omfattning är att det är verksamhetsutövaren som med 

sin ansökan anger ramen för vad som ska behandlas i prövningen. Därefter är det, utifrån 

officialprincipen, prövningsmyndigheten som avgör om ansökan kan ligga till grund för ett 

godkännande.
62

 Det innebär att prövningsmyndigheten, utifrån underlaget, ska avgöra om det 

kan göras en ändamålsenlig prövning i enlighet med balkens syfte.
63

 Här uppkommer dels en 

fråga om verksamhetsutövaren kan begränsa prövningen till att avse antingen miljöfarlig 

verksamhet eller vattenverksamhet, även fast anläggningen eller inrättningen kommer avse 

båda typer av verksamhet i slutändan.
64

 En annan, men liknande fråga, handlar om huruvida 

verksamhetsutövaren kan dela upp ansökan för ett samlat projekt i olika delmoment som 

infaller vid olika tidpunkter. Problemet med uppdelningar kan bli att den samlade 

bedömningen av verksamhetens störningar på omgivningen försvåras.
65

  

 

Tidigare, när prövningsmyndigheterna såg på frågorna utifrån ett processrättsligt perspektiv, 

kunde verksamhetsutövaren dela upp ansökningarna för ett projekt i olika delar eftersom 

synen utgick ifrån att det var ansökans omfattning som styrde ramen för prövningen. 

Prövningsmyndigheterna hade ett liknande synsätt som finns i civilrättsliga tvistemål där 

parterna själva anger ramen för vad som ska behandlas i processen. Den inställningen till 

tillståndsprocessen har dock förändrats.
66

 I MÖD 2006:6 ändrade domstolen sin tidigare 

praxis och slog fast att utgångspunkten ska vara de allmänna hänsynsreglerna i MB 2 kap. och 

inte verksamhetsutövarens ansökan. 

 

4.2.1 Tillståndsansökans omfattning 

I MÖD 2007:50 klargörs några principiellt viktiga ställningstaganden gällande ramen för 

prövningen. Målet handlade om Citybanan i Stockholm och sökanden (Banverkets), ansökan 

om tillstånd till bortledande av grundvatten, MB 11:2 p. 2, från en av tillfartstunnlarna. 

Banverket hade för projektet Citybanan avgränsat ansökan på så vis att olika 

anläggningsdelar, tillfartstunnlar, prövades var för sig. Banverket hade inte i sin MKB, eller i 
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 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 251. 
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 Se MÖD 2006:57. 
64

 Den frågan uppkommer inte om prövningen avser tillstånd till ett Natura 2000-område eftersom den 
prövningen alltid ska ske först enligt MB 4:8. 
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 Rubenson, 2008, s. 161-162. 
66

 Michanek och Zetterberg, 2012, s. 365; Rubenson, 2008, s. 161.  
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tillståndsansökan i övrigt, redogjort för de störningar i from av vibrationer, buller, luftutsläpp 

m.m. som hörde ihop med sprängningar och uttransporter vid själva tunneldrivningen. 

Störningarna utgjorde miljöfarlig verksamhet enligt definitionen i MB 9:1 och borde enligt 

MÖD, mot bakgrund av syftet med miljöbalken, ha omfattats i en prövning som förvisso 

gällde vattenverksamhet. MÖD uttalade att ”vid prövning av en verksamhet som kräver 

tillstånd enligt balken bör samtliga hänsynstaganden som har betydelse för människors hälsa 

eller miljön kunna beaktas vid tillståndsprövningen.” En prövning kan inte avgränsas till att 

avse antingen vattenverksamhet eller miljöfarlig verksamhet om det i slutändan innebär att det 

inte går att göra en samlad bedömning. Med hänvisning till tidigare praxis fortsatte domstolen 

och klargjorde att ”tillståndsansökan skall ha en sådan omfattning att relevanta miljömässiga 

konsekvenser kan beaktas och att det kan tryggas att de också får den reglering som bedöms 

nödvändig”.
67

 För att en sådan bedömning skulle kunna ske kom MÖD fram till att frågan om 

grundvattenpåverkan skulle bedömas samlat för hela projektet, inte enbart för den 

tillfartstunnel som var aktuell i tillståndsansökan. Det var härmed klarlagt att det inte är 

möjligt att dela upp ansökan i olika delmoment om det inte går att bedöma hur den samlade 

verksamheten uppfyller balkens allmänna hänsynsregler.  

 

4.2.2 Omfattningen av en MKB 

I samma rättsfall behandlades frågan om en miljökonsekvensbeskrivnings omfattning. Frågan 

var om en MKB får omfatta endast en tillståndspliktig del av en verksamhet eller om den 

måste avse projektet som helhet. Något tydligt svar fanns inte i förarbetena till MB utan MÖD 

gjorde en fördragsenlig tolkning av MKB-direktivet. Utifrån en tolkning av MKB-direktivet, 

art. 5.1 och bilaga IV p. 4, konstaterade domstolen att det framgick att det är ett projekts 

miljökonsekvenser i sin helhet som avses inte endast vissa begränsade miljöeffekter av det. 

Mot bakgrund av detta och att miljökonsekvensbeskrivningen bland annat saknade uppgifter 

om lokaliseringen och projektets samlade grundvattenpåverkan avvisade MÖD Banverkets 

ansökan med stöd av MB 22:2 st. 2.
68

 

 

Om prövningsmyndigheten anser att verksamhetsutövaren begränsat sin ansökan på sådant 

sätt att den endast omfattar en del av verksamheten, där den totala verksamhetens alla 

störningsmoment inte framgår av ansökan, eller om myndigheten av någon annan anledning 
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 Samma eller liknande uttalanden gjordes i MÖD 2006:6 och MÖD 2006:57. 
68

 Målet överklagades till HD som menade att MÖD avvisat ansökan med stöd av fel lagrum. I övrigt stod 
domen fast, NJA 2008 s. 748. 
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anser att ansökan är ofullständig ska sökanden föreläggas att komplettera den. Annars riskerar 

utövaren att ansökan blir avvisad, MB 22:2 st. 2. 

 

4.3 Tillståndets rättskraft enligt MB 24:1 

Utövaren som vill bedriva en viss verksamhet vill kunna känna sig säker på att 

förutsättningarna för verksamheten inte kan förändras hur som helst eftersom det skulle kunna 

få negativa ekonomiska konsekvenser. Den säkerhet som utövaren eftersöker ges i form av ett 

tillstånds rättskraft, MB 24:1.
69

 Det har dock utifrån lagstiftarens sida uttalats att det finns ett 

behov av att kunna ändra förutsättningarna för verksamhetsutövandet när olika miljöintressen 

kräver det. Mot bakgrund av detta har tillståndets rättskraft begränsats i många hänseenden.
70

  

 

I MB 24:1 stadgas att ett tillstånd till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, som 

vunnit laga kraft, i grunden har rättskraft som gäller mot alla såvitt avser frågor som prövats i 

domen eller beslutet. En innebörd av detta är att alla som kunnat föra talan i målet blir bundna 

av domen. Från verksamhetsutövarens perspektiv ger tillståndets rättskraft främst trygghet 

mot att det allmänna, i form av tillsynsmyndigheten, ställer hårdare eller andra krav än vad 

som anges i tillståndet och villkoren.
71

  

 

4.3.1 Begränsningar i tillståndets rättskraft 

Rättskraften i MB 24:1 medför enligt huvudregeln att tillsynsmyndigheten i efterhand inte kan 

skärpa försiktighetskraven eller meddela förbud, MB 26:9 st. 3. I fjärde stycket samma 

paragraf anges dock att tillsynsmyndigheten bland annat kan ingripa och meddela 

förelägganden eller förbud om det är brådskande och nödvändigt för att undvika ohälsa eller 

allvarlig skada på miljön. 

 

Från huvudregeln om att ett tillstånd i princip är evigt görs undantag genom att de tillstånd, 

som beslutas med stöd av MB 16 kap. kan begränsas i tid enligt MB 16:2 st. 1.  
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 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 252. 
70

 Se prop. 1997/98:45, del 1, s. 348-349; se SOU 1993:27, del 1, s. 555-556. Användningen av begreppet 
”rättskraft” har kritiserats då rättsverkningarna på flera sätt inskränks. Lindblom menar att den rättsliga 
effekten av tillståndets rättskraft är så pass försvagad att terminologin inte passar utan att det istället bör talas 
om ”tillståndets bindande verkan”, Lindblom, 2002, s. 648-659. Jfr dock Darpö, 2010, s. 10-11. Michanek, som 
hänvisar till Lindbloms resonemang, ansluter sig till kritiken och anser att ordet rättskraft inte passar ur 
processrättslig synpunkt, Michanek och Zetterberg, 2012, s. 389. 
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 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 251-252. 
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Tillståndsdomen eller beslutet gäller bara i de frågor som domen eller beslutet omfattar. Det 

är vad som anges i tillståndet och dess villkor som får rättsverkan.
72

 En av begränsningarna av 

tillståndets rättskraft blir därmed, som framgår av MB 24:1, att skyddet mot ingripanden bara 

gäller gentemot balkens egna bestämmelser. Det följer av att tillståndsprövning enligt MB inte 

ersätter tillståndsprövningar enligt annan lagstiftning, exempelvis bygglovsansökan enligt 

PBL. Därmed hindrar inte rättskraften att ingripanden i verksamhetsutövandet sker med hjälp 

av annan lagstiftning.
73

 Det går att begränsa tillståndets rättskraft enligt MB också. I och med 

att det bara är frågor som prövats som får rättsverkan är det möjligt för tillsynsmyndigheten 

att, inom ramen för vad som är rimligt enligt MB 2 kap., ställa ytterligare krav på 

verksamheten.
74

 I MB 24:1 st. 1 fjärde och femte meningen räknas det även upp ett antal 

lagrum genom vilka det ges förutsättningar enligt MB att kunna begränsa tillståndet. En av 

lagrumshänvisningarna är till MB 9:5 som gör det möjligt för regeringen att meddela 

föreskrifter om förbud, skyddsåtgärder, begräsningar eller andra försiktighetsmått som bryter 

genom befintliga tillstånd. Regeringen har exempelvis utfärdat förordning (2001:512) om 

deponering av avfall, som ska genomföra deponeringsdirektivet.
75

 I förordningen regleras 

sådana frågor som typiskt sett även regleras i tillstånd till deponier såsom miljöfarlig 

verksamhet. Bestämmelserna i förordningen tillämpas av tillstånds- och tillsynsmyndigheter i 

förhållande till verksamhetsutövare och om föreskrifterna i förordningen är hårdare än de 

villkor som angetts i tillståndet bryter de igenom tillståndets rättskraft. Det hänvisas också, i 

MB 24:1 st. 1 fjärde och femte meningen, till de begränsningar som kan göras med stöd av 

balkens regler om omprövning och återkallelse. 

 

4.3.2 Omprövning, ändring och återkallelse av villkor och tillstånd  

Om tillståndet inte har tidsbegränsats har; Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, 

Kammarkollegiet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, länsstyrelsen och i vissa 

fall kommunen, rätt att begära omprövning av tillståndet eller dess villkor, MB 24:7. 

Omprövning görs av tillståndsmyndigheten enligt de förutsättningar som ges i MB 24:5. Ett 

tidsbegränsat tillstånd däremot, öppnar automatiskt upp för en möjlighet till omprövning när 

tiden gått ut. Det finns en generell tioårsgräns för tillstånds giltighet i MB 24:5 st. 1 p.1 som 

vid tiden för tillståndets utgång ger möjlighet till en ny prövning av verksamhetens 

utformning. Då har prövningsmyndigheten möjlighet att skärpa försiktighetskraven genom att 

                                                           
72

 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 348. 
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74

 Michanek, och Zetterberg, 2012, s. 395.  
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ändra villkoren eller ompröva själva tillståndet. Tidsbegränsade villkor gör det lättare för 

Sverige att leva upp till sina åtaganden enligt EU-rätten. Omprövningen är dock inte 

obligatorisk efter tidens utgång, utan det är verkningarna av verksamheten som avgör om 

omprövning ska ske.
76

 Det är då inte bara nytillkomna omständigheter som tas upp till 

prövning utan även det som förekom vid första tillståndsprövningen, MB 24:5 st. 3.  

 

En ändring av villkoren eller tillståndet får inte vara så ingripande att verksamheten inte 

längre kan bedrivas eller att den avsevärt försvåras, MB 24:5 st. 4. Om det är ambitionen eller 

om risken finns att det blir följden av de nya förutsättningarna bör prövningsmyndigheten 

istället pröva om tillståndet ska återkallas enligt MB 24:3. Enligt MB 24:3 kan ett tillstånd 

återkallas helt eller delvis. Förutsättningarna som anges visar på att återkallelse blir aktuellt 

om verksamhetsutövaren gjort sig skyldig till grova försummelser, exempelvis om villkoren 

inte följts, p. 2. Det kan även handla om ändrade förutsättningar, verksamheten har till 

exempel slutligt upphört, p. 5. Det finns även en möjlighet till återkallelse om det behövs för 

att uppfylla Sveriges förpliktelser till följd av EU-medlemskapet, p. 7. 

 

Verksamhetsutövaren kan även själv begära ändring av tillståndet eller villkoren, MB 24:8. 

Möjligheten för utövararen att ansöka om att upphäva och mildra villkor regleras i MB 24:8 

st. 1 p. 2. Förutsättningarna för omprövning enligt MB 24:8 st. 1 p. 2 är restriktiva. 

Exempelvis finns ett uppenbarhetsrekvisit för att ett villkor inte längre behövs eller att det är 

strängare än nödvändigt. 

 

Det bör även förtydligas att det inte finns någon skyldighet för prövningsmyndigheterna att 

ompröva, eller återkalla tillståndet för en tillståndsgiven verksamhet. Den rådande 

uppfattningen i doktrin tycks också vara att möjligheten till återkallelse och omprövning 

sällan utnyttjas.
77

 

 

4.4 Sammanfattning – tillståndsprövningen i miljöbalken 

4.4.1 Tillståndsprövningen innehåll och omfattning 

Det är verksamhetsutövaren som ska inge det underlag varpå prövningen ska grundas. Det 

viktigaste underlaget utgörs av en MKB som också är en processförutsättning. Den måste vara 

så pass grundlig att det går att identifiera och beskriva direkta och indirekta effekter som en 
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 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 479-481; prop. 1997/98:45, del 2, s. 204 och s. 257. 
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planerad verksamhet kan antas medföra. Beroende på vilken verksamhet det rör sig om, och 

vilken typ av tillstånd som krävs, så kan kraven på en MKB variera. Den ska dock kunna 

anpassas utifrån de faktiska omständigheterna i det specifika fallet. 

 

Verksamhetsutövaren anger i sin ansökan ramen för tillståndsprövningens omfattning. En 

tillståndsprövning som avser både miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet får dock inte 

avgränsas till att bara avse en av de båda prövningarna om det i slutändan innebär att det inte 

går att göra en samlad bedömning av hela verksamhetens miljömässiga konsekvenser. Det är 

heller inte tillåtet för en verksamhetsutövare att dela upp ansökan i olika delmoment om det 

omöjliggör en samlad bedömning av hur verksamheten uppfyller miljöbalkens hänsynsregler. 

Slutligen är det inte möjligt att upprätta en MKB för endast en del av en verksamhet eftersom 

det är ett projekts miljökonsekvenser i helhet som ska kunna bedömas. 

  

En ansökan som innehåller brister i något av dessa hänseenden ska kompletteras av sökanden. 

För även om det är verksamhetsutövaren som inger underlag och anger ramen för prövningen 

så är det tillståndsmyndigheten som, utifrån officialprincipen måste se till att utredningen i 

målet får den inriktning och omfattning som krävs.   

 

Kravreglerna är inte helt förutsägbara. Det är svårt att förutse vilka krav som ställs i en 

tillståndsprövning i och med att regleringen inte tydligt anger vilka innehållskrav som gäller 

och att kraven varierar mellan olika verksamheter och prövningar. Risken med att inte veta 

vilka innehållskrav som kommer krävas kan medföra att tillståndsprocessen förlängs till följd 

av kompletteringar. Exempelvis kan den som vill bedriva en verksamhet som till en början 

verkar ha en miljöpåverkan av normalgraden i ett senare led bli tvungen att göra om hela 

MKB-processen om den visar sig få en betydande miljöpåverkan eftersom bland annat 

samrådskretsen utökas. 

 

4.4.2 Tillståndets rättskraft och dess begränsningar 

Tillståndet är tänkt att medföra en trygghet och förutsebarhet för verksamhetsutövaren. 

Huvudregeln är också att de villkor och frågor som prövats gäller för all framtid och mot alla. 

Så länge tillståndshavaren följer tillståndet och villkoren finns en trygghet mot ingripanden 

från tillsynsmyndigheten. Av lag följer dock ett antal begräsningar av tillståndets rättskraft. 

Tillsynsmyndigheten kan vid akuta och brådskande problem ingripa mot verksamheten. 
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Begränsningar kan göras med stöd av ett antal uppräknade lagrum i MB och genom annan 

författning. Prövningsmyndigheten kan ange en tidsbegränsning för tillståndets giltighet för 

att vid tidens utgång få till en omprövning. Omprövning och återkallelse kan ändå under vissa 

förutsättningar ske efter ansökan från tillsynsmyndigheten. 

 

Regleringen av tillståndets rättskraft tydliggör, enligt min mening, den intresseavvägning som 

finns mellan verksamhetsutövarens behov av förutsebarhet och det allmänna miljöintresset av 

att, i efterhand, kunna skärpa villkoren och ändra förutsättningarna för utövandet. Med 

beaktande av hur regleringen kring tillståndets rättskraft är uppbyggd och begränsad finns det 

anledning att kritisera den brist på förutsebarhet som tillståndet genererar. 

 

5 Tillåtlighetsprövningsinstitutet i miljöbalken 

5.1 Tillåtlighetsprövningar 

Begreppet tillåtlighetsprövning kan ges olika betydelser. Men med tillåtlighetsprövning enligt 

MB, och i denna uppsats, menas en övergripande prövning av om en verksamhet får bedrivas 

på en viss plats.
78

 En tillåtlighetsprövning kan aktualiseras i den ordinarie tillåtlighets- och 

tillståndsprövningen av domstol enligt MB 22:26 st. 1. Det är då verksamhetsutövaren själv 

som ansöker om deldom och därigenom åstadkommer en uppdelning av prövningsförfarandet. 

  

I det miljörättsliga prövningssystemet kan en uppdelning också ske genom att tillåtligheten 

ska prövas av regeringen medan tillståndsfrågan prövas av ordinarie tillståndsmyndighet. En 

sådan uppdelning kan ske genom ett underställningsförfarande till regeringen enligt MB 2:9 

och 10 §§ samt MB 7:29. Underställningsförfarandet aktualiseras genom att ordinarie 

prövningsmyndighet finner att verksamheten endast kan tillåtas enligt det aktuella lagrummet 

och därigenom ska underställas regeringens prövning, MB 19:2 och 21:7. Uppdelningen 

mellan regering och ordinarie prövningsmyndighet kan också ske genom den särskilda 

tillåtlighetsprövningen av vissa verksamheter i MB 17 kap.  

  

5.2 Regeringens tillåtlighetsprövning 

De verksamheter som tillåtlighetsprövas av regeringen är främst sådana verksamheter som 

typiskt sett är viktiga för samhällsutvecklingen, som medför stor miljöpåverkan eller har en 

påverkan på hushållning med mark och vatten. Bakgrunden till regleringen med 
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regeringsprövning är att det anses vara regeringen som har bäst förutsättningar att 

åstadkomma en allsidig prövning med en sammanvägning av olika intressen, däribland 

miljöskyddsmässiga, arbetsmarknadspolitiska och regionalpolitiska synpunkter. Utifrån de 

typer av verksamheter som berörs har det i motiven framhävts att det är viktigt att det i beslut 

av sådana slag kan utkrävas politiskt ansvar.
79

  

 

En del större anläggningar och projekt omfattas av prövningsplikten i MB 17:1 som stadgar 

en obligatorisk tillåtlighetsprövning. Utöver prövningsplikten i MB 17:1 finns en möjlighet 

för regeringen att utnyttja sin fakultativa tillåtlighetsprövning i MB 17:3. Regering förbehåller 

sig då rätten till tillåtlighetsprövning genom att i det enskilda fallet ta sig rätt att pröva om 

tillåtligheten.
80

 

 

5.2.1 Prövningsplikten i MB 17:1 

De verksamheter som omfattas av prövningsplikten i MB 17:1 är; anläggningar av 

kärnteknisk verksamhet, anläggningar för att bryta uranhaltigt material eller andra ämnen som 

kan användas för framställning av kärnbränsle, p. 1, allmänna farleder, p. 2, samt geologisk 

lagring av koldioxid, p. 3. Om verksamheten i p. 3 avser lagring för forskningsändamål under 

en viss angiven produktionsnivå bortfaller prövningsplikten. 

 

Det är endast nya verksamheter som omfattas av prövningsplikten i MB 17:1. Vad som menas 

med ”ny verksamhet” framgår inte av lagtext. Det görs heller inga generella uttalanden i 

förarbetena om vad som är en ny verksamhet utan det ska avgöras i det enskilda fallet. Det 

innebär att en tillåtlighetsprövning inte per automatik ska göras när en ny fabriksbyggnad 

byggs inom samma område, eller om det sker en utbyggnad av befintlig verksamhet. Det som 

talar för att det kan handla om en ny verksamhet är om omfattningen av verksamheten helt 

förändras eller om en ny typ av verksamhet ska bedrivas.
81

  

 

Verksamheter som ska tillåtlighetsprövas enligt MB 17:1 kan inte beviljas tillstånd innan 

regeringen tillåtit dem. Regeringen har dock, med stöd av MB 17:2, möjlighet att avstå från 

att pröva en verksamhet som omfattas av den obligatoriska tillåtlighetsprövningen om det 

finns ”särskilda skäl”. Som exempel på vad som kan vara särskilda skäl i MB 17:2 anges i 
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motiven just fallet när det sker en nyetablering av en verksamhet inom ett befintligt 

industriområde, eller om det med hänsyn till verksamhetens art och omfattning anses vara 

onödigt med en regeringsprövning.
82

 

 

5.2.2 Regeringsprövning efter förbehåll, MB 17:3 

Det har inte ansetts vara möjligt att uttömmande ange alla verksamheter som bör omfattas av 

en prövningsplikt i MB 17:1. Det har dock bedömts vara angeläget att kunna ge regeringen 

möjlighet att i vissa fall pröva en verksamhets tillåtlighet. Genom regleringen i MB 17:3 kan 

regeringen efter förbehåll få till stånd en sådan prövning.
83

 Regeringen kan förbehålla sig 

rätten att tillåtlighetspröva en verksamhet om den ”kan antas få betydande omfattning eller bli 

av ingripande slag” och är av betydelse från de synpunkter som anges i MB 1:1, MB 17:3 st. 1 

p. 1. Som exempel på sådana verksamheter anges större infrastrukturprojekt, väg- och 

järnvägsprojekt, inom naturkänsliga områden. Enligt p. 2 kan regeringen förbehålla sig 

prövning om ”verksamheten utanför ett område som förtecknats enligt MB 7:27 kan antas mer 

än obetydligt skada naturvärdet inom området.” I sista punkten, p. 3, ges regeringen möjlighet 

att förbehålla sig rätten till prövning av sådana verksamheter som omfattas av MB 4:6 st. 3. 

Det gäller sådana vattenkraftverk, vattenanläggningar och vattenöverledningar för 

kraftändamål i skyddade älvsträckor som förorsakar endast obetydlig miljöpåverkan och 

därför kan få komma till stånd.
84

 

 

Regleringen i MB 17:3 kompletterar den i MB 17:1 genom att de verksamheter som inte 

uppfyller kravet på att vara ”ny” och därmed inte kan omfattas av den obligatoriska 

tillåtlighetsprövningen ändå, vid behov, kan prövas genom förbehåll.
85

  

 

För att regeringen ska få kunskap om kommande verksamheter som bör bli föremål för 

tillåtlighetsprövning enligt MB 17:3 ska myndighet eller kommun som får kännedom om 

sådana verksamheter underrätta regeringen om detta, MB 17:5 st. 1. Trafikverkets skyldighet 

att informera om byggande av väg- och järnvägar betonas i MB 17:5 st. 2.
86
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5.2.3 Förfarandet 

Regeringsprövningen ska ske tidigt i processen och som ett led i det ordinarie 

tillståndsförfarandet.
87

 Ansökan om regeringens tillåtlighet, antingen enligt prövningsplikten 

eller efter förbehåll i MB 17 kap., görs av den ordinarie prövningsmyndigheten som sköter 

utredningen i målet och sedan underställer frågan till regeringen, MB 21:7 och MB 19:2. 

Sökanden ska alltså lämna in tillståndsansökan till ordinarie prövningsmyndighet, som i sin 

tur sammanställer underlaget och med ett eget yttrande hänskjuter frågan till regeringens 

avgörande. Vilken myndighet som är prövningsmyndighet beror på vilken typ av verksamhet 

det rör sig om och enligt vilket lagrum tillstånd krävs.
88

 Proceduren vid 

underställningsförfarandet sker på samma sätt, MB 19:2 och MB 21:7.
89

 

 

5.2.4 Innehållskravet och undantagen 

Även om regeringsprövningen bara avser tillåtlighetsfrågan, det vill säga om verksamheten 

får komma till stånd och kan bedrivas på en viss plats, så ställs det samma innehållskrav på 

ansökan som vid en tillståndsprövning. För att regeringen ska kunna ta ett välgrundat beslut 

krävs därmed att det finns ett tillräckligt underlag om verksamhetens art, omfattning, 

miljöpåverkan, lokalisering och så vidare. Det i sin tur, förutsätter bland annat att det finns en 

väl genomförd MKB i beslutsunderlaget. Kravet på MKB vid regeringens 

tillåtlighetsprövning framgår också av MB 6:1 st. 1. Bedömningen om verksamheten 

uppfyller miljökraven i MB görs alltså av regeringen.
90

   

 

I och med att samma innehållskrav aktualiseras vid regeringsprövningen ska de allmänna 

hänsynsreglerna i MB 2 kap. tillämpas. En verksamhet ska därmed inte tillåtas om det 

kvarstår en olägenhet efter vidtagna skyddsåtgärder och försiktighetsmått enligt MB 2:2 – 6 

§§, om den riskerar att medföra ”skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors 

hälsa eller miljön.” Detta framgår av den så kallade stoppregeln i MB 2:9 st. 1.  

 

Regeringen har dock vid sin bedömning av en verksamhets tillåtlighet möjlighet att göra 

andra överväganden än den ordinarie prövningsmyndigheten. I MB 2:9 anges nämligen att en 

verksamhet, trots att den inte bör tillåtas enligt stoppregeln, får bedrivas om det finns 
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90
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”särskilda skäl”. Olägenheterna av verksamheten ska vid den bedömningen sättas i relation till 

verksamhetens samhällsnytta. För särskilda skäl krävs det att verksamheten medför så stora 

fördelar från allmän och enskild synpunkt att de klart överväger olägenheterna. Som exempel 

på verksamheter där särskilda skäl kan anses föreligga anges i motiven anläggningar för 

behandling av farligt avfall, exempelvis omhändertagande av batterier innehållande bly, vissa 

kommunikationsanläggningar av stor betydelse för infrastrukturen samt vissa 

försvarsanläggningar.
91

 

 

Om en verksamhet istället ”medför en risk för att ett stort antal människor får sina 

levnadsförhållanden väsentligt försämrade” eller att ”miljön försämras avsevärt” ska den inte 

tillåtas, MB 2:9 st. 2. Stadgandet i andra stycket avser en skadenivå som är större än den i 

första stycket. En verksamhet med sådan miljöpåverkan kan inte tillåtas genom undantaget i 

MB 2:9 st. 1 eftersom den i princip är otillåten. Regeringen har dock getts möjlighet att i 

mycket speciella undantagsfall medge dispens från denna bestämmelse genom MB 2:10, 

regeringsdispens. För sådan dispens krävs det att verksamheten är av ”synnerlig betydelse ur 

allmän synpunkt.” I motiven tas sysselsättning upp som exempel på allmän synpunkt och det 

måste finnas en klar övervikt på nyttosidan. Det innebär att fördelarna från allmän synpunkt 

måste klart överväga olägenheterna av verksamheten.
92

 Det finns dock ingen möjlighet för 

regeringen att meddela regeringsdispens för en verksamhet som befaras försämra det 

allmänna hälsotillståndet, MB 2:10 st. 1. 

 

5.2.5 Regeringsbeslutets bindande verkan i efterföljande tillståndsprövning 

Det råder sparsam reglering av hur regeringens tillåtlighetsbeslut ska behandlas vid 

efterkommande tillståndsprövning enligt miljöbalken. Den bestämmelse som finns i balken, i 

frågan om tillåtlighetsbeslutets bindande verkan, gäller vattenverksamhet, MB 11:23 st. 1 p. 1. 

Där anges att en vattenverksamhet, som ingår som en del i en större verksamhet som 

tillåtlighetsprövats av regeringen och bedömts tillåtlig, ska beviljas tillstånd i efterföljande 

tillståndsprövning. För att så ska vara fallet krävs det att vattenverksamheten är någorlunda 

konkretiserad i regeringens beslut.
93

 Utöver MB 11:23 st. 1 p. 1 finns inte någon annan 

uttrycklig lagreglering i MB, som anger hur tillåtlighetsbeslutet ska behandlas. I motiven till 

balken uttalades dock att ett av regeringen beviljat tillåtlighetsbeslut bör vara bindande i den 
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efterföljande tillståndsprövning och att det ankommer på ordinarie prövningsmyndighet att 

fastställa närmare villkor och bevilja tillstånd men inte att pröva tillåtlighetsfrågan 

ytterligare.
94

  

 

Frågan aktualiserades dock i prövningen av fallet Botniabanan, MÖD 2006:44. Sökande 

(Banverket) ville bygga en järnväg mellan Nordmaling och Umeå genom särskilda 

skyddsområden i Umeälvens delta och verksamheten krävde därför tillstånd enligt MB 7:28 a 

och MB 11 kap. Regeringen hade prövat tillåtligheten enligt MB 17:1 och verksamheten hade 

förklarats tillåtlig. Frågan i MÖD blev bland annat vilken rättsverkan regeringens 

tillåtlighetsbeslut skulle få i tillståndsprövningen. MÖD slog fast att regeringens 

tillåtlighetsbeslut var bindande för efterkommande tillståndsprövning. I sina domskäl 

hänvisade domstolen dels till de ovan angivna motivuttalandena, men även till regleringen i 

MB 11:23 st. 1 p. 1.  

 

I domen klargjordes därmed att regeringens tillåtlighetsbeslut är bindande för de 

tillståndsprövningar som görs enligt MB.
95

 Prövningsmyndighetens uppgift, efter det att 

regeringen beslutat att verksamheten ska vara tillåtlig, är bara att fastställa de närmre 

villkoren för verksamheten samt bevilja tillstånd, MB 19:2 och 21:7.  

 

5.3 Tillåtlighetsprövning enligt MB 22:26 st. 1 

Reglerna om regeringen tillåtlighetsprövning i MB 17 kap., liksom 

underställningsförfarandet, är till viss del tvingande eftersom det ibland krävs en 

tillåtlighetsprövning, medan tillåtlighetsprövningen som regleras i MB 22:26 st. 1 är 

fakultativ. Det betyder att verksamhetsutövaren själv kan välja om denne vill använda sig av 

bestämmelsen. Regeln i MB 22:26 st. 1 innebär att verksamhetsutövaren kan söka tillåtlighet 

för verksamheten genom ansökan om deldom. Skälen bakom stadgandet är främst 

processekonomiska då det genom förfarandet är tänkt att verksamhetsutövaren ska kunna 

spara både tid och pengar.
96
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5.3.1 Tillåtlighetsprövningens underlag och omfattning 

Vid tillåtlighetsprövningar enligt MB 22:26 st. 1 är det, liksom vid tillståndsansökningar, 

sökanden som ska inge det underlag varpå prövningen ska grundas. Därefter får 

prövningsmyndigheten, i det här fallet MMD, ta ställning till om det finns tillräckligt underlag 

att ta ett beslut på. Frågan om vilka krav som ska ställas på underlaget har varit uppe till 

prövning och MÖD samt HD har i ett antal domar klargjort vissa krav på innehåll och 

omfattning en tillåtlighetsprövning enligt MB 22:26 st. 1. 

 

I MÖD 2003:95, hade Skandinaviska Raffinaderi AB Scanraff (Scanraff) ingett en ansökan 

om tillåtlighetsprövning av en miljöfarlig verksamhet. I målet behandlade MÖD frågan om 

vilka krav som kan ställas på underlaget. Domstolen gjorde en jämförelse med de krav som 

ställs vid regeringens tillåtlighetsprövning i MB 17 kap. Mot bakgrund av den regleringen och 

förarbetsuttalandena för regeringsprövning slog MÖD fast att när det gäller verksamhetens 

miljöpåverkan kan inte tillåtlighetsprövningen göras mindre omfattande än när den 

tillståndsprövas. I domskälen slog domstolen fast att frågan måste vara tillräckligt utredd så 

att det finns ett tillräckligt underlag, varpå ett välgrundat beslut kan tas.
97

 MÖD fortsatte och 

menade att det i och med miljöbalkens tillkomst och målparagrafen om hållbar utveckling i 

MB 1:1 får anses vara klart att miljöintresset ska beaktas i större utsträckning än vad som 

varit fallet enligt tidigare miljölagstiftning. 

 

Rättsfallet klargör att det finns krav på att en deldom innehåller ett fullständigt underlag. Den 

MKB som Scanraff hade ingett till domstolen innehöll ett flertal brister varav den 

allvarligaste, enligt MÖD, var att remissyttringar gällande verksamhetens tekniska utformning 

saknades och att någon förprövning av de samlade miljöeffekterna, med beaktande av MB 2 

kap., inte hade gjorts och inte heller var möjlig. MÖD undanröjde därför det tillåtlighetsbeslut 

som underinstansen beviljat.  

  

I MÖD 2008:40 handlade också frågan om tillåtlighet enligt MB 22:26. Sökande, Preem 

Petroleum AB (Preem) ansökte om nytt tillstånd till hela deras verksamhet, både befintlig 

men även ett planerat nytt projekt och ville att domstolen skulle besluta om projektets 

tillåtlighet. MÖD konstaterade att ansökans omfattning gav förutsättningar för en 

ändamålsenlig prövning. Därefter uttalade domstolen att en tillåtlighetsförklaring är ett 
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grundläggande ställningstagande för lokaliseringen och den huvudsakliga 

processutformningen och kapaciteten för verksamheten. MÖD klargjorde dock att det finns 

ingenting som hindrar att verksamheten begränsas, eller att ytterligare krav på utredning och 

försiktighetsmått ställs vid tillståndsprövningen. Domstolen poängterade dock vikten av att 

precisera vilka åtgärder som omfattas av tillåtlighetsförklaringen och vilka delar som fortsatt 

kan regleras i efterkommande tillståndsprövning. Preem beviljades av MÖD tillåtlighet till det 

sökta projektet. 

 

I MÖD 2009:40 som gällde en tillståndsprövning hade sökande, Perstorp Oxo AB och 

Perstorp Bio Products AB (Perstorp), beviljats tillåtlighet till sin verksamhet i en dom den 2 

april 2008. Den domen hade vunnit laga kraft. I den efterföljande tillståndsprövningen hade 

underinstansen tidsbegränsat tillståndet för produktionen av vissa uppräknade ämnen. Frågan i 

MÖD var om tidsbegränsningen i tillståndsdomen stred mot den tidigare tillåtlighetsdomen. 

MÖD började med att konstaterade att de uppräknade ämnena som avsågs i tidsbegränsningen 

inte hade namngivits specifikt i tillåtlighetsdomen. Domstolen valde dock att tolka det som att 

ämnena omfattats av tillåtlighetsdomen då de kunde ha inbegripits i det som i ansökan 

benämnts, ”andra etrar”. Utifrån detta slog MÖD fast att en tidsbegränsning av tillståndet för 

produktionen av de ämnena vore att förändra förutsättningarna för verksamheten. Tillståndet 

kunde därför inte meddelas med någon tidsbegränsning eftersom verksamhetsutövaren måste 

kunna förlita sig på att det efterföljande tillståndet i all väsentlighet överensstämmer med 

tillåtlighetsförklaringen. Tidsbegränsningen var inte förenlig med tillåtlighetsbeslutet och 

domen upphävdes av MÖD. Med anledning av utfallet uttalade domstolen vikten av att 

underlaget är komplett vid tillåtlighetsprövningen och hänvisade till 2003 års avgörande. De 

fortsatte och klargjorde det olämpliga i att avgöra tilltålighetsfrågan i en deldom om 

underlaget var otillräckligt eller om det vid tillåtlighetsbedömningen var oklart huruvida ett 

tillstånd skulle komma att behöva tidsbegränsas. 

 

5.3.2 Tillåtlighetsdomens bindande verkan i efterföljande tillståndsprövning 

Det finns inget uttryckligt lagstöd för att tillåtlighetsdomen enligt MB 22:26 st. 1 har en 

bindande verkan för bedömningen i tillståndsprövningen. Ordningen i tidigare praxis har dock 

varit sådan att tillåtlighet till viss verksamhet inte ska beviljas om det inte anses troligt att 
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verksamheten senare kommer att beviljas tillstånd.
98

 Frågan om hur en lagakraftvunnen 

tillåtlighetsdom ska behandlas i efterföljande tillståndsprövning togs upp i NJA 2013 s. 613, 

Bungedomen, där HD etablerade ett delvis annat synsätt. 

 

5.3.2.1 Bungedomen 

I målet som gällde tillstånd till miljöfarlig verksamhet hade Nordkalk AB (Nordkalk) sökt 

tillstånd för verksamhet som delvis låg vid två bevarandeområden, Natura 2000-områden, 

varpå de tillståndsreglerna i MB 7 kap. också aktualiserades. Tillstånd till miljöfarlig 

verksamhet inom, eller i närheten av, ett Natura 2000-område får endast beviljas om tillstånd 

enligt MB 7:28 a ges, MB 4:8.  

 

Nordkalks tillståndsansökan lämnades av MMD utan bifall. MMD ansåg att tillstånd inte 

kunde beviljas enligt MB 7:28 a och 28 b §§ eftersom verksamheten riskerade att påverka 

både Natura 2000-området och arter inom området negativt. Nordkalk överklagade domen till 

MÖD. MÖD gjorde en annan bedömning än MMD och ansåg att bevarandet av Natura 2000-

områdena inte hotades av den tilltänkta verksamheten. MÖD ansåg att verksamheten därmed 

var tillåtlig men att det med hänsyn till instansordningen ankom på MMD att bevilja tillstånd 

och föreskriva villkor. MÖD avkunnade därför en tillåtlighetsdom, Nordkalk hade i ett 

andrahandsyrkande ansökt om tillåtlighetsförklaring, och återförvisade målet till MMD. 

MÖD:s tillåtlighetsdom överklagades till HD som valde att inte meddela prövningstillstånd 

och tillåtlighetsdomen vann därmed laga kraft.  

 

MMD tog efter återförvisningen upp målet till prövning igen men lämnade återigen 

Nordkalks tillståndsansökan utan bifall. I sina domskäl anförde MMD att det var osäkert hur 

långt verkningarna av tillåtlighetsdomen sträckte sig och att det inte fanns förutsättningar för 

att meddela fullständiga villkor utifrån den påverkan som verksamheten kunde få på miljön i 

Natura 2000-områdena. Då MMD vid återförvisningen underlät att följa processordningen 

och istället avslog tillståndsansökan för verksamheten hamnade målet, efter överklagan, 

återigen hos MÖD. MÖD tog, för att förhindra ytterligare tidsspillan genom ännu en 

återförvisning, upp målet till prövning och avgjorde tillståndsfrågan. I sina domskäl 

konstaterade MÖD bland annat att tillåtlighetsfrågan var rättskraftigt avgjord i och med 
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 Se MÖD 2009:40, där domstolen uttalade det olämpliga i att avgöra tilltålighetsfrågan i en deldom om 
underlaget var otillräckligt eller om det vid tillåtlighetsbedömningen var oklart huruvida ett tillstånd skulle 
komma att behöva tidsbegränsas. 
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tidigare meddelad tillåtlighetsdom. Med hänvisning till detta och andra omständigheter 

beviljades Nordkalk tillstånd enligt MB 7:28 a samt till sökt verksamhet och domstolen 

föreskrev behövliga villkor. Tillståndsdomen överklagades därefter till HD som beviljade 

prövningstillstånd. 

 

HD tog där upp frågan om prövningen kan delas upp i två led, såsom skett i detta fall med en 

deldom om tillåtlighet och en efterföljande dom om tillstånd. Av betydelse blev då bland 

annat vilken rättskraft tillåtlighetsdomen har vid den efterföljande tillståndsprövningen. 

 

I målet krävdes tillstånd enligt MB 7:28 a och 28 b §§ som bygger på art- och 

habitatdirektivet. Prövningen ska således uppfylla EU-rättens krav. I domskälen anförde HD 

att unionsrätten är tydlig gällande vilka krav som ställs på prövningen eftersom EU-domstolen 

tidigare behandlat frågan. Bland annat uttalade EU-domstolen i C-127/02 Waddenzee att det 

från vetenskaplig synpunkt inte får föreligga några rimliga tvivel om att verksamheten kan ha 

en skadlig inverkan på området.
99

 Det ska alltså, för att tillstånd ska beviljas, stå klart att 

verksamheten inte är skadlig. Vidare hänvisade HD till både C-404/09 Alto Sil och C-258/11 

Sweetman där EU-domstolen klargjort att det vid tillståndsbedömningar enligt art- och 

habitatdirektivet, samt fågeldirektivet, krävs att det görs en fullständig, exakt och slutlig 

bedömning av verksamhetens miljöpåverkan.
100

  

 

Utifrån EU-domstolens avgöranden ansåg HD att det var klart vilka krav som EU-rätten 

ställde i det aktuella fallet, det vill säga, ”att en samlad bedömning ska göras i något skede av 

prövningen, och att denna bedömning ska vara fullständig, exakt och slutlig. Ett tillstånd 

förutsätter att myndigheten kan väga in verksamhetens alla aspekter och samlat pröva 

återverkningarna på det skyddade området.”
101

 

 

Med anledning av frågan om vilken betydelse tillåtlighetsdomen ska tillmätas i efterföljande 

tillståndsprövning konstaterade HD likheterna mellan förfarandet i förevarande prövning och 

regeringens tillåtlighetsprövning enligt MB 17 kap. Domstolen tog upp det som följt av 

förarbeten och tidigare praxis gällande regeringens tillåtlighetsprövning, nämligen att 

tillståndsmyndigheten ska begränsa sin prövning till de frågor som regeringen inte har 
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 C-127/02 Waddenzee, p. 55 och 59. 
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 C-404/09 Alto Sil, p. 100; C-258/11 Sweetman, p. 41, 44 och 45. 
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 HD:s domskäl, p. 13.  
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behandlat. I domskälen påtalade HD också att det är processekonomiska skäl som bär upp 

reglerna om särskilda tillåtlighetsdomar, och att domarna ska utgöra rättskraftiga avgöranden. 

Utifrån syftet med MB 22:26 st. 1 måste utgångspunkten därför vara att en tillåtlighetsdom 

har rättskraft i den mening att domen ska läggas till grund för den fortsatta prövningen av 

tillståndsansökan. Rättskraften sträcker sig dock inte längre än till sådant som prövats i 

tillåtlighetsdomen. Här betonades det dock av HD att en uppdelning inte får ”leda till att 

tillstånd meddelas utan att samtliga frågor som ska ingå i tillståndsbedömningen verkligen blir 

bedömda i något skede.” HD fortsätter, ”inte heller får möjligheten att meddela en särskild 

dom om tillåtlighet komma i konflikt med reglerna om tillståndsprövningen.”
102

  

 

Här måste alltså tolkningen och tillämpningen av MB 22:26 st. 1 anpassas till de krav som 

följer av unionsrätten. HD menade att det torde vara ”mera sällan” som en tillåtlighetsdom 

uppfyllde unionsrättens krav i detta avseende eftersom ”det närmare innehållet i tillståndet 

och villkoren för detta återstår att fastställa. Därmed ska den samlade bedömningen göras vid 

tillståndsprövningen. Tillåtlighetsdomens rättskraft hindrar inte detta.”
103

 MÖD hade i sin 

tillståndsdom i viss mån hänvisat till att tillåtlighetsfrågan redan var rättskraftigt avgjord. HD 

ansåg därmed att även om MÖD gjort en förhållandevis utförlig prövning så hade prövningen 

ändå avgränsats på ett sätt som gjorde att kraven, enligt MB 7:28 a och 28 b §§ samt art- och 

habitatdirektivet art. 6.3, inte uppfylldes. Tillståndsdomen undanröjdes därför av HD och 

målet återförvisades till MMD.  

 

MMD beviljade tillstånd till verksamheten år 2014 och den domen överklagades till MÖD. 

MÖD i sin tur vilandeförklarade målet i april 2015 i avvaktan på att regeringen skulle besluta 

om det aktuella området skulle ingå i Natura 2000-området. Regeringen beslutade därefter i 

slutet på augusti 2015 om att så skulle ske. Det regeringsbeslutet har av Nordkalk överklagats 

till Högsta förvaltningsdomstolen för rättsprövning vilket gör att målet i MÖD fortfarande är 

vilandeförklarat.
104
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5.4 Skillnaden mellan regeringens och ordinarie prövningsmyndighets 
tillåtlighetsprövning 

Genom undantagsregleringarna i MB 2:9 och 10 §§ skiljer sig regeringens 

tillåtlighetsbedömning från övriga prövningsmyndigheters. Regeringen kan, till skillnad mot 

ordinarie prövningsmyndighet, själv använda sig av undantagen medan ordinarie måste följa 

kravreglerna utan undantag. En annan aspekt som skiljer dem åt är att det politiska inflytandet 

i regeringsbedömningen spelar större roll för utfallet i ärendet, vilket också är motiven bakom 

regleringen med regeringsprövning.
105

  

 

Regeringens möjlighet att förbehålla sig rätten till tillåtlighetsprövning medför vidare att 

tillåtlighetsavgöranden av kontroversiella verksamheter kan flyttas från en rättslig, till en 

politisk instans. Prövningen av Öresundsbron mellan Malmö och Köpenhamn är ett exempel 

på när regeringen efter förbehåll avgjorde tillåtligheten, som annars skulle ha prövats av 

Koncessionsnämnden och Vattendomstolen enligt de då gällande ML och Vattenlag 

(1983:291) (VL). Innan målet togs upp till prövning hade Svenska staten ingått avtal med 

Danmark om brobyggande mellan Malmö och Köpenhamn. Koncessionsnämnden, som hade 

yttrat sig i ärendet, ansåg att projektet stred mot vissa regler i lag (1987:12) om hushållning 

med naturresurser m.m., om skydd för riksintressen och därför var otillåtlig Regeringen 

bedömde den dock som tillåtlig och Koncessionsnämnden och Vattendomstolen fick fastställa 

villkoren för verksamheten.
106

 

 

5.5 Sammanfattning – tillåtlighetsprövningsinstitutet i miljöbalken 

Regeringens tillåtlighetsprövning och den tillåtlighetsprövning som görs enligt MB 22:26 st. 1 

liknar varandra på många sätt. Det finns i förfarandena samma krav på prövningens underlag 

och omfattning. Tillåtlighet avser i båda fallen ett godkännande om en verksamhets 

lokalisering och huvudsakliga utformning. En av skillnaderna är att en av prövningarna utförs 

av ett politiskt styrt organ medan tillåtlighet i det andra fallet prövas av domstol. Regeringen 

har vidare, med stöd av MB 2:9 och 10 §§, en större möjlighet att bevilja tillåtlighet än MMD 

har. En annan skillnad är att regleringen i MB 17 kap., och vid underställningsförfarandet, till 

viss del är tvingande, jämfört med MB 22:26 st. 1 som är fakultativ. 
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Frågan om tillåtlighetsbeslutets bindande verkan i efterföljande tillståndsprövning har 

bedömts olika i de båda förfarandena. MÖD bedömde, i målet Botniabanan, att regeringens 

tillåtlighetsbeslut är bindande i tillståndsprövningen, medan HD, i Bungedomen, klargjorde 

att när det gäller tillstånd till en verksamhet som berör ett Natura 2000-område är 

tillåtlighetsdomen bara bindande om prövningen uppfyller unionsrättens krav på 

”fullständighet, exakthet och slutlighet.” Har en sådan samlad bedömning inte gjorts i 

tillåtlighetsförfarandet så ska den göras i tillståndsbedömningen och då utgör en eventuell 

tillåtlighetsdom som vunnit laga kraft inget hinder.  

  

6 Avslutande analys 

6.1 Tillståndsprövningen i miljöbalken 

Det är lätt att uppleva prövningssystemet i MB som något komplicerat. Miljölagstiftningen 

innehåller många olika tillståndsregleringar med olika prövningsmyndigheter som ofta 

överlappar varandra. Exempelvis kommer en verksamhet som ska bedrivas inom ett Natura 

2000-område och som klassas som både miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet att 

behöva tillstånd enligt alla tillståndsregleringar. Vidare krävs det vid en tillståndsansökan 

vetskap om vilka krav som kommer ställas. Det framgår dock inte tydligt i lagtext exakt vilket 

underlag som krävs i en ansökan eftersom det varierar kraftigt mellan olika 

tillståndsprövningar och är beroende av både verksamhetens art och omgivande 

miljöförhållanden. Komplexa miljöförhållandena är en bidragande orsak till varför 

miljöbalkens prövningssystem ser ut som det gör och det är kanske förståeligt att det måste 

finnas en mer dynamisk lagstiftning som gör det möjligt att anpassa, förändra och ställa nya 

och andra krav. När effektivitet och förutsebarhet vägs mot miljöskyddsintressen och det 

övergripande målet i MB 1:1 påverkas dock förutsebarheten av och i en tillståndsprövning,  

 

Däremot finns det ingen anledning till att göra det krångligare än det behöver vara. En 

uppdelning av prövningsförfarandet bidrar uppenbarligen inte till något effektiviserande eller 

klargörande utan gör det hela än mer komplicerat.  

 

6.2 Förfarandet enligt MB 22:26 st. 1 ur ett rättssäkerhetsperspektiv 

Att en verksamhet bedömts tillåtlig i en prövning enligt MB 22:26 st. 1 får ingen betydelse i 

tillståndsprövningen eftersom HD, genom Bungedomen, får anses ha tagit ställning mot en 

uppdelning av tillståndsprocessen. Det i sin tur innebär att i alla fall syftet bakom MB 22:26 
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st. 1 inte uppfylls eftersom verksamhetsutövaren varken vinner tid eller pengar på att starta ett 

sådant prövningsförfarande. I propositionen till MB uttalas att ”en effektiv miljölagstiftning 

förutsätter att vart och ett av dess led fungerar effektivt.”
107

 Ett tillåtlighetsförfarande som inte 

genererar i någon trygghet eller förvissning om en given utgång kan inte sägas vara vidare 

effektivt eller förutsebart. 

 

När det gäller förfarandet enligt MB 22:26 st. 1 har verksamhetsutövaren möjlighet att välja 

om denne vill ansöka om deldom. Den som vill bedriva en tillståndspliktig verksamhet vill 

kunna välja det mest fördelaktiga processförfarandet. Lagregeln i sig antyder att det kan 

finnas en tids- och pengavinst genom en deldom eftersom verksamhetsutövaren får tillåtelse 

att påbörja vissa arbeten. MB 22:26 st. 1 är tillgänglig för sökanden och har en klar och tydlig 

lydelse, men utfallet av tillämpningen går inte att lita på eftersom det kan ändras i en 

efterföljande tillståndsprocess. Det som inte framgår av bestämmelsen men som Bungedomen 

klargör är att verksamhetsutövaren mest troligt inte vinner något på att ansöka om deldom av 

tillåtligheten. 

 

Frågan kan därför ställas, om tillåtlighetsregleringen i MB 22:26 st. 1 har någon funktion 

överhuvudtaget. Samma krav ställs på prövningen innehåll och omfattning som vid en 

tillståndsbedömning. Det enda som återstår efter att tillåtligheten avgjorts är att närmre ange 

de villkor som ska gälla och utfärda ett tillstånd. Eftersom tillåtlighetsbeslutet riskerar att inte 

ha en bindande verkan i efterkommande tillståndsprövning ter sig hela uppdelningen av 

tillståndsprocessen som onödigt, krånglig och overksam.  

 

6.3 Regeringens tillåtlighetsprövning ur ett rättssäkerhetsperspektiv 

En viktig del för kravet på förutsebarhet är att det går att lita på innehållet i rättsreglerna. De 

tillåtlighetsprövningar som görs av regeringen medför i sig en osäkerhet av beslutets utfall 

eftersom prövningen görs av ett politiskt styrt organ.
108

 I en prövning av en verksamhets 

tillåtlighet ska bedömningen göras utifrån balkens kravregler, främst de allmänna 

hänsynsreglerna i MB 2 kap. Även om det i förarbetsuttalanden tydliggörs att regeringen, 

precis som övriga prövningsmyndigheter, ska förhålla sig till de kraven i sin prövning så finns 

det i regeringsprövningar ett större utrymme för skönsmässig bedömning än hos övriga 
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prövningsmyndigheter. Det stadgas uttryckligen i MB 2:9 och 10 §§ att regeringen kan göra 

vissa undantag för att kunna tillåta en verksamhet som annars inte är tillåtlig. För att undantag 

ska kunna göras krävs dock att det är motiverat ur allmän synpunkt och finns särskilda eller 

synnerliga skäl. Utöver dessa specifika lagrum finns inget stöd som ger regeringen rätt att 

göra avsteg från kravreglerna. Det går dock inte att bortse från att bedömningen och därmed 

utgången riskerar att präglas av politiska influenser. Ett belysande exempel är beslutet som 

togs om Öresundsbron. Visserligen togs beslutet om Öresundsbron enligt dåvarande ML och 

VL och det har i och med miljöbalkens ikraftträdande uttalats att miljöhänsynen ska ha 

skärpts, men fallet ger ändå, enligt min mening stöd för uppfattningen om att regeringens rätt 

att förbehålla sig tillåtlighetsprövning riskerar att tillståndsprocessen ter sig något oförutsebar 

eftersom den öppnar upp för politisk styrning.
109

 I motiven för regleringen med 

regeringsprövning framhålls dock det politiska inflytande som något önskvärt eftersom det då 

också är möjligt att utkräva politiskt ansvar.
110

 

 

Ur ett rättssäkerhetsperspektiv är det emellertid inte önskvärt med detta politiska inflytande. 

När det finns utrymme för godtycke är det inte helt enkelt att fastställa vad som är gällande 

rätt eftersom det varierar från fall till fall och utifrån omständigheterna. Det i sin tur medför 

att det inte enbart genom att skaffa sig information om reglernas innehåll går att förutsäga hur 

utfallet av en tillåtlighetsbedömning kommer bli. Förvisso anses regeringen omfattas av en 

skyldighet att motivera skälen bakom ett beslut. För även om Förvaltningslag (1986:223) 20 § 

inte är direkt tillämplig på regeringsbeslut har det ansetts att regeringen bör följa de 

principerna.
111

 Det skulle i sig kunna motverka ogrundat godtycke, det vill säga sådant som 

helt faller utanför vad som kan vara motiverat ur allmän synpunkt. Det finns dock uppfattning 

om att regeringens beslut i allmänhet är knapphändigt motiverade.
112

 

 

Det är emellertid möjligt att ställa sig frågan om det politiska inflytande i tillståndsprövningen 

har minskat och rättssäkerheten i just detta avseende har höjts. Det finns anledning att fundera 

över om den tidigare ordningen, som förespråkas i förarbeten och Botniafallet, om att 

regeringens tillåtlighetsbeslut har bindande verkan i efterföljande tillståndsprövning numer är 
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 Jfr dock med den hänvisning som görs till miljöbalkskommitténs uttalande om hur regeringens 
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överspelad i och med Bungedomen. Botniafallet avgjordes av MÖD och Bungedomen av HD. 

HD:s avgöranden är av högre dignitet vilket talar för att Bungedomen även kan påverka hur 

bundenheten av regeringens tillåtlighetsbeslut ska behandlas i tillståndsbedömningen. Domen 

är dock svårtolkad och det är inte helt lätt att dra några slutsatser om dess prejudikatvärde.
113

 

Frågan jag ställer mig är framförallt hur långt kraven på en samlad bedömning sträcker sig. 

Medför domen att det krävs en samlad bedömning även för prövning av tillstånd till 

miljöfarlig verksamhet enligt MB 9 kap. och vattenverksamhet enligt MB 11 kap. eller 

uppkommer kravet bara i de fall som rör Natura 2000-områden och våra åtaganden enligt EU-

rätten?
114

 Klart är dock vilka krav som ställs vid en prövning av tillstånd enligt MB 7:28 a, det 

vill säga att det krävs att prövningen är ”fullständig, exakt och slutlig” i någon del av 

tillståndsprövningen. Att regeringen redan vid tillåtlighetsprövningen kan göra denna samlade 

bedömning torde vara en omöjlighet.
115

 Därför bör regeringens politiska inflytande i 

tillståndsprocessen minska eftersom tillståndsmyndigheten i efterföljande tillståndsdel inte 

längre är bunden av regeringens beslut då det kan överprövas i fall som avser tillstånd enligt 

Natura 2000-områden.  

 

En förändring av synen på bundenheten av regeringens beslut i efterföljande 

tillståndsprövning skulle innebära att det politiska godtycket i rättstillämpningen minskar och 

att förutsebarheten i det avseendet ökar. Risken blir dock istället att osäkerhetsmomentet 

förlängs. Så länge regeringen ska, och kan, pröva tillåtligheten enligt MB 17 kap. eller genom 

underställningsförfarandena i MB 2:9 och 10 §§ samt 7:29 så kommer uppdelningen av 

tillståndsprocessen att kvarstå. Eftersom det bara blir ett preliminärbesked kan verksamheten 

inte påbörjas förrän tillstånd beviljats och verksamhetsutövaren kan inte som tidigare inrätta 

sig efter tillåtlighetsbeslutet. Processförfarandet blir längre, mer utdraget, och utan 

förutsebarheten om hur tillåtlighetsbeslutet ska behandlas i efterföljande prövning. På så vis 

minskar rättssäkerheten i det avseendet. 

 

6.4 Slutsatser 

Det har bland de domar som behandlats i uppsatsen varit möjligt att utläsa att det vid 

tillståndsbedömningen ska göras en prövning av verksamhetens samtliga störningar, att 

miljöpåverkan ska bedömas utifrån verksamheten som helhet. Det är exempelvis inte möjligt 
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att dela upp en tillståndsprövning i olika typer av tillstånd eller dela upp ansökan till att bara 

avse vissa delmoment av en verksamhet om detta syfte motverkas.
116

 Utifrån en tolkning av 

hur tillståndsprocessregleringen tillämpats bör det kunna påstås att syftet i tillämpningen är att 

låta de materiella kravreglerna få maximalt genomslag.  

 

Den möjlighet som finns att dela upp prövningsförfarandet i en tillåtlighets- och en 

tillståndsdel motverkar till viss del detta syfte, vilket också blir belyst i Bungedomen. 

Slutsatsen utifrån Bungedomen är att i de fall då prövningen enligt MB avser en verksamhets 

inverkan på ett Natura 2000-område, och är uppdelad mellan olika prövningsmyndigheter i en 

tillåtlighets- och en tillståndsdel, så måste tillåtlighetsdomen uppfylla EU-rättens krav på 

samlad bedömning för att vara bindande i den efterföljande tillståndsprövningen. Framgår det 

inte klart att en sådan samlad bedömning har gjorts i tillåtlighetsprövningen ska den istället 

göra i tillståndsbedömningen och då utan hinder av tillåtlighetsdomen. Följden blir att det inte 

längre kommer vara lika intressant för verksamhetsutövaren att ansöka om deldom enligt MB 

22:26 st. 1. Det kommer också innebära att regeringsbeslut om tillåtlighet kan överprövas av 

domstol. Den slutsats som kan dras utifrån detta är att en uppdelad tillståndsprövning på det 

stora hela varken blir förutsägbar eller effektiv. 
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44 
 

Käll- och litteraturförteckning 

Offentligt tryck 

Regeringens propositioner (Prop.) 

Prop. 1969:28 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till miljöskyddslag m.m. 

Prop. 1997/98:45 miljöbalk. 

Prop. 2000/01:111 skyddet för vissa djur- och växtarter och deras livsmiljöer. 

Prop. 2004/05:129 en effektivare miljöprövning. 

Prop. 2009/10:215 mark- och miljödomstolar. 

Prop. 2011/12:118 miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster. 

 

Statens offentliga utredningar (SOU) 

SOU 1993:27 miljöbalk. 

 

Offentligt tryck från EU 

Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar, EGT L 223, 

13.8.1997, s. 9–17.  

 

Rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av 

vissa offentliga och privata projekt, EGT L 175, 5.7.1985, s. 40–48.  

Omtryckt i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om 

bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, EUT L 26, 

28.1.2012, s. 1–21. 

 

Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur 

och växter, EGT L 206, 22.7.1992, s. 7–50.  

 

Rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall, EGT L 182, 

16.7.1999, s. 1–19. 

 

Rättspraxis 

Avgöranden från Högsta domstolen 

NJA 1993 s. 608. 

NJA 2006 s. 310. 



45 
 

NJA 2008 s. 748. 

HD:s beslut 2011-11-24 nr. 48-10. 

NJA 2013 s. 613. 

 

Avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen 

HFD 2011 ref. 10. 

 

Avgöranden från Miljööverdomstolen 

MÖD 2002:78. 

MÖD 2003:95. 

MÖD 2006:6. 

MÖD 2006:44. 

MÖD 2006:57. 

MÖD 2007:50. 

MÖD 2008:40. 

MÖD 2009:40. 

 

Avgöranden från EU-domstolen 

Mål 6/64, Costa mot ENEL, REG 1964, s. 1141. 

Mål 14/83, Von Colson och Kamann mot Land Nordrhein Westfalen, REG 1984, s. 1891. 

Förenade målen C-397/01 och C-403/01, Pfeiffer m.fl., REG 2004 s. I-8835. 

Mål C-127/02, Waddenvereniging och Vogelsbeschermingsvereniging (Waddenzee), REG 

2004, s. I-7405. 

Mål C-404/09 Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien (Alto Sil), 

ECLI:EU:C:2011:768. 

Mål C-258/11 Peter Sweetman m.fl. mot An Bord Pleanála, ECLI:EU:C:2013:220. 

 

Litteratur 

Axberger, Hans-Gunnar, Eko-brott, eko-lagar och eko-domstolar: [en rättspolitisk 

utvärdering av lagstiftningen mot ekonomisk brottslighet], Allmänna förl., Stockholm, 1988. 

 

Darpö, Jan, Direkt effekt och processuell autonomi – omigen om Bunge-domen och EU-

rättens genomslag, i Svensk Juristtidning, 2014, s. 735-746. 

 



46 
 

Frändberg, Åke, 'Begreppet rättsstat.', Rättsstaten - rätt, politik och moral / Fredrik Sterzel 

(red.)., S. 21-41, 1996. 

 

Hellner, Jan, Rättsteori: en introduktion, 2., [omarb.] uppl., Juristförl., Stockholm, 1994. 

 

Lindblom, Per Henrik, Miljöprocess: om domstolarnas roll, forum, kumulation, 

intresseavvägning, officialprövning, taleformer, talerätt, åberopsrätt, bevisning, förenklad 

skadeståndsberäkning och rättskraft vid civilprocessuell domstolstalan i miljömål. D. 2, 

Bevisbörda, beviskrav, bevislättnad, rättskraft och sammanfattning, Iustus, Uppsala, 2002. 

 

Michanek, Gabriel & Zetterberg, Charlotta, Den svenska miljörätten, 3., [rev.] uppl., Iustus, 

Uppsala, 2012. 

  

Peczenik, Aleksander, Vad är rätt?: om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk 

argumentation, 1. uppl., Fritze, Stockholm, 1995. 

 

Rubenson, Stefan, Miljöbalken: den nya miljörätten, 4., [rev.] uppl., Norstedts juridik, 

Stockholm, 2008. 

 

Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och 

argumentation, 2. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2007. 

 

Strömberg, Rolf, HD och EU-forin – vart är vi på väg, i Svensk Juristtidning, 2014, s. 487-

495. 

 

Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning: en lärobok i allmän rättslära, 5., 

[uppdaterade och bearb.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 1996. 

 

Zila, Josef, Om rättssäkerhet, i Svensk Juristtidning, 1990, s. 284-305. 

 

Övriga källor 

Darpö, Jan, Rätt tillstånd för miljön, Om tillståndet som miljörättsligt instrument, rättskraften 

och mötet med nya miljökrav, publicerad 2010-11-15. 

[http://jandarpo.se/rapporter.asp] Hämtad, 2015-11-26. 



47 
 

 

Darpö, Jan, Bunge-täkten i Högsta domstolen, publicerad 2013-06-20. 

[http://jandarpo.se/upload/2013%20HD%20Bunge_MA.pdf] Hämtad 2015-11-26. 

 

Mark- och miljööverdomstolen 

[http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Avgoranden-fran-Mark--och-

miljooverdomstolen/Uppmarksammade-mal/Information-om-Nordkalkmalet-M-5431-14/] 

Hämtad, 2016-01-02. 

 

Naturvårdsverket  

[http://www.naturvardsverket.se/natura2000] Hämtad, 2015-10-30. 

 


