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Sammanfattning 
Uppsatsens fokusområde är den svenska miljölagstiftningen, konvention om tillgång till 
information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i 
miljöfrågor, Århuskonventionens, reglering av miljöorganisationers klagorätt. De ämnen som 
till största del diskuteras är utvecklingen av den svenska klagorätten, förhållandet till 
Århuskonventionen och rättsläget idag. Ett av uppsatsens syften är att analysera indikationer 
till nya utvecklingsfaser i praxis. Rättsdogmatisk metod är uppsatsens metodologiska 
utgångspunkt. Uppsatsens material utgörs till stor del av rättspraxis kompletterat med 
kommentarer i förarbeten och doktrin.  

Miljöorganisationers klagorätt regleras i svensk lagstiftning av 16 kap. 13 § miljöbalken 
(1998:808), MB. Klagorätten omfattar enligt lagtexten beslut och delar av beslut som anges i 
paragrafen med undantag för försvarsrelaterad verksamhet, 16 kap. 13 § 1-2 st. MB. En 
miljöorganisation behöver även uppfylla fyra kriterier i 16 kap. 13 § MB, kriterierna definierar 
begreppet miljöorganisation, 16 kap. 13 § 1 st. 1-4 p. MB. Ett kriterium är att organisationens 
ändamål ska vara att skydda miljö- och naturintressen. En mindre utförlig, kompletterande, 
klagorättsreglering existerar även i den miljörättsliga speciallagstiftningen, 
sektorslagstiftningen. Ett exempel är 13 kap. 9 § ellagen (1997:875), ElL. De svenska reglernas 
ursprung är art. 9.2-9.3 i Århuskonventionen. 

Kriterierna i 16 kap. 13 § MB tolkas ordagrant under det första decenniet efter MB:s 
tillkomst 1998 men paragrafen kritiseras för bristande överensstämmelse med 
Århuskonventionens syften och ändamål. EUD utvecklar under 2000-talet en praxis som 
konstaterar att medlemsstaternas implementering av Århuskonventionen ska uppfylla syftena 
och ändamålen med konventionen. De nationella domstolarna tillskrivs senare ansvaret att 
tillämpa den nationella rätten konventionsenlighet, och om möjligt bortse från 
konventionsstridig reglering, rättsfallet C-240/09 Lesoochranárske zoskupenie VLK mot 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Den slovakiska brunbjörnen. Svenska 
domstolar börjar efter några år tillämpa de nya riktlinjerna som numera är av stor betydelse för 
miljöorganisationers klagorätt. Konsekvenserna blir stora inom svensk rättspraxis, exempelvis 
fungerar 16 kap. 13 § MB numera som en utfyllnadsreglering när inga uttryckliga klagorättsliga 
lagbestämmelser finns. En av de första konsekvenserna är emellertid att kriteriet i 16 kap. 13 § 
1 st. 4 p. MB gällande miljöorganisationers medlemsantal är 100 medlemmar numera, istället 
för 2000. De svenska domstolarna fokuserar numera i mindre omfattning på 16 kap. 13 § MB:s 
enskilda kriterier utan istället ifall besluten är miljörelaterade. HFD:s domskäl i rättsfallet HFD 
2018 ref. 10 II, Kulturmiljömålet, föranleder frågan om 16 kap. 13 § MB utgör en gräns för 
tillåtna begränsningar av miljöorganisationers klagorätt. Svensk rättspraxis gällande 
miljöorganisationers klagorätt innehåller två utvecklingsfaser och ifall 16 kap. 13 § MB 
betraktas som gränsen kan det utgöra en tredje fas. HFD:s domskäl kan emellertid tolkas olika, 
argument finns för och emot den nämnda tolkningen. Ett rätt svar existerar inte men 
miljöorganisationers klagorätt utökas samtidigt som 16 kap. 13 § MB:s betydelse är större än 
förut.  En tredje fas innebär förbättrad rättssäkerhet men delar av 16 kap. 13 § MB är fortfarande 
omdiskuterad. Analysen innehåller även en diskussion gällande rättsfall som avviker från övrig 
praxis. Rättsfallen gäller skilda aspekter och några indikerar gränserna för omfattningen av 
miljöorganisationers klagorätt samtidigt som andra rättsfall inte är mindre betydelsefulla. 

Det avslutande de lege ferendakapitlet innehåller diskussioner om frågetecken som 
fortfarande existerar gällande miljöorganisationers klagorätt. En avdelning beskriver vilka 
problem som kan finnas med det nuvarande förhållandet mellan praxis, lagstiftning och möjliga 
lösningarna. De två andra delarna i kapitel sex beskriver konsekvenserna av en tredje fas i 
praxisutvecklingen och ifall miljöorganisationers klagorätt har gränser. 
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1. Inledning  
1.1 Introduktion 
En omdiskuterad företeelse inom miljörätten är klagorätten eftersom den innehåller annorlunda 
regler än allmänna processförfaranden. Miljörättsliga beslut kan ibland överklagas av 
miljöorganisationer, 16 kap. 13 § MB, vanligtvis är det endast berörda parter i målet som har 
klagorätt.1 Klagorätten regleras även av Århuskonventionen och den svenska lagstiftningens 
överensstämmelse med konventionen är diskutabel. De svenska domstolarnas rättspraxis utökar 
miljöorganisationers klagorätt genom jämförelser med Århuskonventionen.2 En kontinuerlig 
utveckling av praxis sker fortfarande eftersom frågetecken existerar gällande hur stor 
miljöorganisationens klagorätt är. Ett exempel är rättsfallet HFD 2014 ref. 8, Änok-målet, som 
gäller klagorättens omfattning när den aktuella lagstiftningen inte innehåller klagorättsliga 
regler.3 Sektorslagstiftningen innehåller ofta hänvisningar till MB men reglerna kan vara 
strängare. Ett inriktning i praxis är av den anledningen vilka klagorättsliga regler som gäller när 
en striktare sektorslagstiftning än 16 kap. 13 § MB existerar. Mark- och miljööverdomstolens 
dom 2019-03-26 i mål nr. M 2080-18, El-målet, är ett exempel när Mark och 
miljööverdomstolen, MÖD inte tillämpar sektorslagstiftningen, 13 kap. 9 § ElL:s regler. De är 
striktare än MB:s regler och MÖD använder istället den allmänna klagorättsregleringen i 42 § 
Förvaltningslagen.4 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsen syftar till att studera miljöorganisationers klagorätt enligt nationell och internationell 
miljörätt genom rättsfallsstudier tillsammans med jämförelser gentemot den teoretiska 
beskrivningen av klagorätten. En central del i syftet är att studera utvecklingen av praxis genom 
fokus på betydelsefulla faktorer inom rättspraxis faser. Ett syfte är även att analysera vilka 
indikationer som existerar i praxis gällande den framtida utvecklingen och ifall en ny fas 
utvecklas. Uppsatsens syfte inkluderar även studier av rättsfall som eventuellt avviker från det 
huvudsakliga utvecklingsmönstret och vilken betydelse de nämnda rättsfallen har. 

Uppsatsens frågeställningar är:  
1. Vilka olika faser kan utläsas i klagorättspraxisen?  
2. Är rättspraxisen på väg in i en ny fas? 
3. Finns det rättsfall som avviker från faserna? 

1.3 Metod  
Ett flertal olika metodologiska utgångspunkter kan användas för att studera rättsliga begrepps 
reella innebörd och tillämpning. Uppsatsens fokus är att studera utvecklingen av 
miljöorganisationers klagorätt över tid och de mönster som kan utläsas i rättstillämpningen 
under olika perioder. En central utgångspunkt i uppsatsen är av den anledningen de rättsfall 
som finns gällande miljöorganisationers klagorätt. Ett syfte är att studera långsiktiga mönster 
och även äldre rättsfall som jämförelseobjekt. Århuskonventionen och den lagstiftning som 
rättsfallen grundas på är också centrala för att beskriva bakgrunden. Rättsfallen jämförs även 
med lagstiftningsutvecklingen och de kommentarer som finns i förarbeten och doktrin gällande 
rättsutvecklingen. En utgångspunkt i redogörelsen för utvecklingen av praxis är de faser som 
periodvis dominerar klagorättens tillämpning och samtidigt analyseras fasernas karaktär. 

Jag använder den rättsdogmatiska metodens metodologiska utgångspunkter. En anledning 
är att materialet som aktualiseras i uppsatsen till stor del omfattas av den rättsdogmatiska 
                                                
1 Rubensson, S, Miljöbalken, s. 167. 
2 Ibid s. 170 f. 
3 HFD 2014 ref. 8. 
4 Mark och miljödomstolen, dom 2019-03-26, mål M 2080-18. 



 

metodens grundläggande syften. Rättsdogmatiska studier syftar till att beskriva den gällande 
rättens innehåll, de lege lata, genom olika rättskällor som utgör fasta, metodologiska 
utgångspunkter.5 De på förhand angivna ramarna ska utgöra en garanti för att objektiva 
bedömningar sker utan påverkan av värderingar.6 Rättskällorna kategoriseras och har en 
hierarki genom rättskälleläran, vilka informationskällor som utgör rättskällorna är emellertid 
ett omdiskuterat ämne.7 Alexander Peczenik beskriver rättskällorna som speciella sakskäl med 
rättslig auktoritet jämfört med vanliga sakskäl i en juridisk argumentation. En  kategorisering 
av rättskällorna innebär tre kategorier beroende på ifall de ska, bör eller får användas i juridisk 
argumentation. Peczenik placerar i den första kategorin lagar, föreskrifter, sedvanerätt och 
andra rättskällor som lagstiftningen ger högre status. De rättskällor som bör användas är 
exempelvis rättspraxis, förarbeten, rättsgrundsatser och internationella konventioner när de 
utgör grund för den svenska lagstiftningen. En kategori innehåller de rättskällor som får 
åberopas, nämligen exempelvis myndighetsrekommendationer, beslut, övrigt offentligt 
material, doktrin och utländskt material. EU-rättens betydelse i svensk rätt är samtidigt speciell 
genom att den har en egen hierarkisk nivå. Anledningen är att flera av de EU-rättsliga 
rättsakterna har bindande verkan för svensk rätt. Direktiv, art. 283, fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt. FEUF, och förordningar, art. 288 FEUF, är två exempel, de sistnämnda 
kan tillämpas utan svensk implementering genom principen om direkt effekt som fastställs i 
EU-domstolens praxis.8 Uppsatsens syfte är att analysera innehållet och utvecklingen i praxis 
genom rättsfallsstudier, vägledning från förarbeten och doktrin. De nämnda källorna betraktas 
som rättskällor i den rättsdogmatiska metoden vilket medför att metoden relevant. 

Det finns rättskällor som är mer frekvent använda än andra, nämligen författningar, 
förarbeten, rättspraxis och doktrin. Förarbetena är de propositioner och utredningar som 
lagstiftningsarbetet innehåller. De rättsfall som omfattas av begreppet rättspraxis är primärt 
prejudicerande domar i de högsta domstolsinstanserna, Högsta domstolen, HD, och Högsta 
förvaltningsdomstolen, HD, men även MÖD. Doktrin är rättsvetenskaplig litteratur, artiklar och 
forskning.9 

En alternativ utgångspunkt som kan användas för att undersöka utvecklingen av klagorätten 
är ett rättsociologiskt perspektiv. Rättssociologiska metoden syftar till att studera hur rättens 
innehåll tillämpas oberoende av rättskällornas ramar. En rättssociologisk studie analyserar 
sambandet mellan rätten och samhället, hur de påverkar och vad som egentligen är orsaken till 
rätten innehåll.10 Rättssociologin betraktar lagstiftningen som ett uttryck för den politiska 
ordningens värderingar och önskemål vilket skapar intresse gällande eventuell inverkan på  
rättens reella innehåll.11 Klagorätten för miljöorganisationer är ingen politiskt okontroversiell 
fråga vilket märks genom oro med anledning av utvecklingen i praxis. Regleringen grundas på 
avväganden mellan allmänna, exempelvis bevarandet av skyddsvärd natur, och enskilda 
intressen, exempelvis effektivt bygglovshandläggande.12 Jag anser att det sistnämnda 
aktualiserar frågeställningar gällande vilka samhällsfaktorer som påverkar lagstiftningen och 
praxis utformning inom klagorätten. Det blir särskilt intressant när det rättsliga materialet har 
ursprung i en internationell konvention. Jag anser av de nämnda anledningarna att en 
rättssociologisk metod är aktuell i metodvalet. 

                                                
5 Olsen, L, Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2014, s. 111; Zetterström, S, Juridiken och dess arbetssätt, s. 56. 
6 Sandgren, C, Rättsvetenskap för uppsatsskrivare- ämne, material, metod och argumentation, s. 45 ff. 
7 Kleineman, J, Rättsdogmatisk metod, s. 21. 
8 C-26/62 NV Algmene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos v. Netherlands Inland revenue 
Administration. 
9 Zetterström, S, Juridiken och dess arbetssätt,  s. 56 f. 
10 Hydén, H, Rättssociologi: om att undersöka relationen mellan rätt och samhälle s. 207 f. 
11 Ibid, s. 211 f. 
12 SOU 2017:81, s. 232 f.; Michanek, G, Zetterberg, C, Den svenska miljörätten, s. 374. 



 

Uppsatsens syfte är att studera hur miljöorganisationers klagorätt utvecklas inom miljörätten 
genom rättstillämpningen och lagstiftningen. Jag anser att en rättsdogmatisk metod är mer 
lämplig än den rättssociologiska eftersom uppsatsen syftar till att studera rättstillämpningen och 
rättskällornas uttryck för klagorätten. En rättssociologisk studie gällande samhällsordningens 
inverkan på förhållandet mellan rättskällornas innehåll är intressant. Lagstiftarens inställning 
till vilket miljörättens innehåll ska vara och domstolarnas inställning till användandet av 
Århuskonventionen förändras och är två aktuella aspekter inom klagorätten. Jag anser samtidigt 
att de nämnda aspekterna utgör en omfattande metodologisk bas för uppsatsen. En avgränsning 
mellan rättssociologisk och rättsdogmatisk metod är därigenom nödvändig ifall utrymme ska 
finnas för användning av djupare rättssociologisk metoder används. Rättssociologiska 
inriktningar innebär möjligheter till ett bredare perspektiv och större metodologiska möjligheter 
jämfört med den rättsdogmatiska metoden, beroende på vilken rättskällesyn som inkluderas i 
rättsdogmatiska metoden. En rättssociologisk uppsats kräver emellertid också avgränsningar. 
Rättsliga utvecklingar och förändringar av klagorättens betydelse kan beskrivas olika beroende 
på vilken metod som används eftersom olika faktorer diskuteras. En rättsdogmatisk studie 
fokuserar på vilken förändring som kan utläsas i rättskällorna, exempelvis domstolarnas 
förändrade förhållningssätt till Århuskonventionen i tillämpningen av lagstiftningen. De 
nämnda ämnena är aktuella även i en rättssociologisk studie men den kan även innefatta att 
analysera utvecklingen jämfört med samhällsutvecklingen och det politiska systemets 
förändringar. Det huvudsakliga syftet i uppsatsen är emellertid att studera hur 
miljöorganisationers klagorätt utvecklas inom ramen för rättsutvecklingen och inte hur de 
påverkas utifrån. 

1.4 Material  
En undersökning av miljöorganisationers klagorätt aktualiserar alla de traditionella 
rättskällorna13 men materialtillgången varierar. Rättspraxis och litteratur omfattar större 
områden samtidigt som förarbetena gäller enskilda lagstiftningar.  Uppsatsens syfte medför att 
materialet nästintill uteslutande utgörs av de traditionella rättskällorna lagstiftning, förarbeten, 
rättspraxis och doktrin. Rättspraxis är den mest centrala rättskällan i uppsatsen. Rättskällorna 
representerar samtidigt ett flertal olika synsätt och -vinklar på miljörätten och de faktorer som 
är nödvändiga att diskutera i sammanhanget. 

Sveriges miljörättslagstiftning är generellt formulerad vilket även speglar 
sektorslagstiftningens miljörättsliga reglering men MB:s klagorättsbestämmelser innehåller 
jämförelsevis detaljerade krav. Århuskonventionen, EU-rättsliga förordningar och direktiv 
utgör emellertid grunder som den svenska miljölagstiftningen är anpassad efter. En konsekvens 
blir diskussioner om samstämmigheten mellan nationell lagstiftning och Århuskonventionen. 
Lagstiftningens reella innebörd behöver istället formuleras i praxis från EU-domstolen och 
nationella domstolar samt doktrin. Miljöorganisationers klagorätt regleras i 16 kap. 13 § MB 
men även genom sektorslagstiftningen, likt ElL och skogsvårdslag (1979:429), SVL. 

Lagstiftningens förarbeten och utredningsarbete skapar en bakgrund till paragrafernas syften 
vilket är intressant som jämförelsematerial när utvecklingen av miljöorganisationers klagorätt 
diskuteras. Miljöorganisationers klagorätt är föremål för politiska diskussioner med 
meningsskiljaktigheter gällande hur omfattande den bör vara. Det är aktuellt att studera 
förarbeten till äldre versioner av lagarna för att jämföra inställningen till klagorätten under 
utvecklingen. Ett exempel är att granska lagstiftarens överväganden mellan olika 
lagstiftningsalternativ, skälen till den slutgiltiga lagstiftningen och hur det speglar klagorättens 
utveckling. 

Rättsfall är av stor betydelse för klagorättens utveckling eftersom de preciserar omfattningen 
gentemot internationell rätt. Rättspraxis är därigenom en central materialkälla i uppsatsen och 
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materialbrist förekommer inte gällande den nämnda rättskällan, materialtillgången är emellertid 
mindre gällande sektorslagstiftningen, exempelvis ElL och SVL. Generella diskussioner 
gällande klagorättens omfattning enligt MB och Århuskonventionen i rättsfall som inte gäller 
sektorslagstiftningen kan emellertid innebära jämförelsemöjligheter eftersom reglerna 
tillämpas parallellt. Domstolarnas rättspraxis på området utvecklas snabbt men äldre praxis är 
fortfarande relevant för att spegla bakgrunden, utvecklingen och innebär vägledning gällande 
orsakerna till klagorättens utveckling. Rättspraxis omfattar nationell och internationell praxis, 
EUD är en betydelsefull instans för utvecklingen  i svensk rättspraxis. MÖD är inte en i 
traditionell mening prejudikatinstans i miljömål men HD och HFD prövar sällan 
miljöorganisationers klagorätt.14  En diskussion förekommer även i förarbeten, praxis och 
doktrin gällande MÖD:s betydelse för rättsbildningen. MÖD:s avgöranden tillskrivs stor 
betydelse för prejudikatbildningen, delvis eftersom domstolen är högsta instans i mark och 
miljödomstolarna.15 Jag använder mig av de nämnda anledningarna avgöranden från MÖD i en 
stor omfattning. En medvetenhet om att prejudikatvärdet av enskilda rättsfall kan variera är 
emellertid nödvändig oavsett rättslig instans. 

Klagorätten diskuteras även utförligt i doktrin, ofta vetenskapliga artiklar, som analyserar 
och kommenterar innebörden av praxis. Doktrins största betydelse är i studierna av 
utvecklingens konsekvenser och som ett utökat diskussionsunderlag gällande förhållandet 
mellan rättskällorna. Miljörättsprofessorn på Uppsala universitet Jan Darpö är en av de mer 
produktiva författarna gällande den svenska lagstiftningens överensstämmelse med 
Århuskonventionen och utvecklingen i praxis.16 Jonas Ebbesson beskriver också 
miljöorganisationers klagorätt i en artikelserie om Århuskonventionens förhållande till den 
svenska miljörätten. Ebbesson är miljörättsprofessor på Stockholms universitet och ordförande 
i den kommitté som granskar medlemsländernas efterföljande av Århuskonventionen.17 

1.5 Avgränsningar 
Miljöorganisationers klagorätt orsakar kraftiga reaktioner och ibland ovilja gällande att 
miljöorganisationerna företräder det allmänna intresset. Det förekommer även diskussioner 
gällande andra aktörers klagorätt, exempelvis sakägare, men jag avgränsar uppsatsen till 
miljöorganisationers klagorätt. En anledning är det originella i miljöorganisationers klagorätt, 
att kraftiga diskussioner förekommer och omfattningen av praxis gällande 
miljöorganisationer.18 Lagstiftningen och klagorättens generella innebörd behöver beskrivas för 
en helhetsintroduktion men övriga parters klagorätt berörs enbart kort. 

Miljöorganisationers klagorätt aktualiseras i olika rättsliga instanser oavsett prövningens 
ämnen. Klagorätten innehåller olika aspekter som kan bli aktuella i beslutsinstanserna men jag 
fokuserar på domstolsprövningen. Flera skäl finns till mitt val. En anledning är att ett urval 
behöver göras av utrymmesskäl, dessutom gäller allmänna processregler för 
myndighetshandläggningen även om miljörättsliga inslag förekommer. Jag väljer att fokusera 
på prejudikatinstansernas avgöranden.19 Ett skäl är prejudikatens vägledande funktion gentemot 
övriga mål. En rättsfallsstudie av lägre instansers mål kan också vara intressant för att 
genomföra större studier gällande lagstiftningens funktion i praktiken gentemot teorin. Jag är 
däremot intresserad av att analysera vilka ramar som beskrivs i högsta instans snarare än hur 
den tillämpas i lägre instanser. Avgränsningen innebär även att rätten till rättsprövning i 
regeringen exkluderas från uppsatsens ämnesområde. 
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Klagorättens omfattning gentemot Sveriges internationella förpliktelser kan diskuteras ur 
olika aspekter. Jag väljer att fokusera på Århuskonventionens artiklar och miljöorganisationers 
klagorätt med ursprung från konventionen men EU-rätten är samtidigt betydelsefull i 
tillämpningen av miljöorganisationers klagorätt. Jag anser att en avgränsning behöver göras av 
omfattningsskäl och konventionen är den mest betydelsefulla. En fråga som automatiskt 
aktualiseras är rätten till rättvis rättegång enligt EU-rätten, den behöver beskrivas i uppsatsen 
men diskuteras inte. 

Klagorätten inom miljörätten aktualiserar frågan om hur rekvisiten i 16 kap. 13 § 1 st. 1-4 p. 
MB ska tolkas. Uppsatsen aktualiserar de nämnda frågorna i den rättsliga bakgrunden för att 
skapa en helhetsbild av diskussionerna gällande överensstämmelsen mellan nationell 
lagstiftning och Århuskonventionen. Uppsatsens huvudsakliga fokusområde kommer 
emellertid inte vara den specifika innebörden av rekvisiten utan istället hur synen på 
bestämmelserna förändras i praxis. En avgränsning är även nödvändig av omfattningsskäl 
eftersom 16 kap. 13 § MB:s innebörd innehåller tillräckligt diskussionsmaterial för 
magisteruppsatser. Det är dessutom skillnad gällande vilken omfattning som 16 kap. 13 § MB:s 
olika kriterier diskuteras i rättspraxis. Treårsregeln i 16 kap. 13 § 1 st. 3 p. MB är exempel på 
en del som ytterst sällan diskuteras trots att den innehåller mellan de svenska reglerna och 
Århuskonventionen. 

Århuskonventionen reglerar även rätten till information i miljömål och -ärenden, art. 9.1 
Århuskonventionen. Artikeln kan medföra frågeställningar av annan karaktär än art. 9.3 
Århuskonventionen. Jag fokuserar emellertid enbart på rätten att överklaga miljörättsliga beslut 
enligt art. 9.3 Århuskonventionen. Ett stort skäl är risken för att uppsatsens ämnesområde blir 
omfattande. En annan anledning är att art. 9.3 Århuskonventionen omfattas av praxis i högre 
grad eftersom artikeln föranleder fler tolkningsfrågor och -utrymme. Uppsatsen kommer 
därigenom enbart diskutera prövningen av art. 9.3 Århuskonventionen men art. 9.1 nämns i 
introduktionen till Århuskonventionen. 

Processrättsliga frågor kan aktualiseras när miljöorganisationer ska överklaga ett beslut, de 
kan exempelvis gälla vilka formaliakrav som överklagandet behöver uppfylla för att vara giltigt. 
De nämnda frågorna inkluderas inte i uppsatsens syfte och är av en annan karaktär. Jag redogör 
av den nämnda anledningen inte för kraven. 

Försvarsrelaterade beslut och domar undantas från miljöorganisationers klagorätt, 16 kap. 
13 § 2 st. 2 men. MB. Bestämmelsen motsvarar art. 4.4b Århuskonventionens undantag från 
klagorätten och enda skillnaden är egentligen specificerandet av vilka myndigheter 
bestämmelserna gäller. Bestämmelsens giltighet har, till skillnad från de övriga delarna av 16 
kap. 13 § MB, inte prövats i någon större utsträckning av domstolarna. Reglerna utgör dessutom 
ett till karaktären speciellt undantag vilket medför att ingen utförligare diskussion om 
bestämmelsen sker i uppsatsen. 

1.6 Disposition 
Kapitel två i uppsatsen innehåller en presentation av klagorättsregleringen som analyseras i 
uppsatsens senare delar och utgör grunden för praxis. Avdelning ett beskriver de 
förvaltningsrättsliga grunderna i svensk rätt som utgör utgångspunkten när ärenden och mål 
handläggs. MB:s miljörättsliga grunder beskrivs i andra avdelningen tillsammans med en 
introduktion till miljörättens speciella processregler. Avdelning tre innehåller beskrivningar av 
den särskilda klagorättsliga reglering som existerar inom miljörätten.  Århuskonventionen och 
EU-rättens innehåll beskrivs i den inledande underavdelningen, MB:s reglering i 
underavdelning två och sektorslagstiftningen i avdelning tre. Redogörelserna innehåller 
innehållet i lagtexten, lagstiftningshistoriken och syftena med fokus på de klagorättsliga 
bestämmelserna. 



 

Uppsatsens tredje kapitel beskriver rättsutvecklingen i praxis genom att presentera rättsfall 
som är betydelsefulla för utformningen och innebörden av miljöorganisationers klagorätt. 
Kapitlet innehåller rättsfall som är av betydelse tidigare i klagorättens utveckling, visar på 
rättstillämpningens utveckling för att visa bakgrunden och intressanta, nya rättsfall. En 
gemensam nämnare är att rättsfallen har anknytning till uppsatsens syfte. 

Uppsatsens analysavdelning är fjärde kapitlet som redogör för olika faser inom utvecklingen 
av praxis och skillnader mellan de olika faserna. Analysen innehåller även diskussioner 
gällande tendenser till att en ny fas är påbörjad eller kan anas. En diskussion om rättsfall som 
är avvikande från utvecklingen i praxis och de nämnda rättsfallens betydelse jämfört med övrig 
praxis utgör den avslutande avdelningens innehåll. Analysen sammanfattas i det femte kapitlet 
benämnt slutsatser. 

Uppsatsens avslutande, sjätte kapitel innehåller sammanfattande diskussioner  om problem 
och frågetecken som existerar gällande miljöorganisationers klagorätt. De företeelser som 
diskuteras är exempelvis förhållandet mellan praxis och lagstiftningen, domstolarnas och 
lagstiftarens betydelse och konsekvenser av en ny fas. 

1.7 Begrepp 
För att underlätta förståelsen av uppsatsen innehåll förklaras inledningsvis definitioner som 
används i uppsatsen. Miljöorganisationer är en benämning på de organisationer som omfattas 
av 16 kap. 13 § 1 st. 1 p. MB: ”…ideell förening eller en annan juridisk person som 1. har till 
huvudsakligt ändamål att tillvarata naturskydds- och miljöskyddsintressen…” 

Klagorätt är normalt ett begrepp som betecknar alla parters rätt att överklaga. Uppsatsen 
fokuserar emellertid endast på miljöorganisationers klagorätt och ifall inget annat anges avser  
begreppet klagorätt i uppsatsen miljöorganisationers klagorätt.  

Ett sammanfattande begrepp som används inom miljörätten är sektorslagstiftningen. MB 
innebär sammanförandet av ett stort antal områdesspecifika lagar och syftet är en enhetlig 
miljölagstiftning. Det  är emellertid fortfarande ämnesområden inom miljörätten som regleras 
av enskilda lagar, exempelvis ElL och SVL. Sektorslagstiftningen är en sammanfattande 
benämning på den miljörättsliga regleringen utanför MB.  



 

2. Rättslig bakgrund 
Kapitel två beskriver den nationella och internationella regleringen av miljöorganisationers 
klagorätt. En beskrivning av den allmänna regleringen i besluts- och processförfarandena inom 
svenska myndigheter och förvaltningsdomstolar inleder kapitlet. Syftet är att skapa en 
helhetsbild av den klagorättsliga regleringen samtidigt som förvaltningslagen (2017:900), FL 
och förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL har betydelse även i miljörättslig praxis. Ett 
liknande syfte finns till andra avdelningen, nämligen att presentera grunderna i den svenska 
miljörättslagstiftningen. Det sker genom en presentation av MB och domstolsprocessreglerna 
i miljömål.  Avdelning tre beskriver den nationella och internationella miljörättsliga 
regleringen av klagorätten. EU-rätten beskrivs samtidigt i syfte att visa grunderna för EUD:s 
prövningsmandat och implementeringen av Århuskonventionen. Sektorslagstiftningens 
reglering av klagorätten varierar i omfattning och innehåll, avdelning fyra syftar till att 
exemplifiera två skilda  klagorättsutformningar inom sektorslagstiftningen. De två 
lagstiftningarna som presenteras, ElL och SVL, är även aktuella i praxis. En två år gammal 
statlig utredning av SVL gällande exempelvis miljöorganisationers klagorätt beskrivs också, 
syftet är att visa vilken påverkan praxis har på lagstiftningen. 
 
2.1 Förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagens klagorättsliga 

bestämmelser 
Grunden för den svenska offentliga verksamheten är FL, och FPL. FL reglerar beslutprocessen 
i myndigheters verksamhet, 1 § FL, och innehåller förvaltningens grundläggande 
utgångspunkter,  exempel är legalitets- och objektivitetsprinciperna, 5 § 1-2 st. FL. Beslut enligt 
FL överklagas till allmän förvaltningsdomstol, förvaltningsrätten, FR, 40 § FL. Ett  avgörande 
från FR överklagas till Kammarrätten, KR, och HFD, även om prövningstillstånd krävs, 33, 34 
a-35 §§ FPL. FPL innehåller processuella regler som enligt huvudregeln gäller i FR, KR och 
HFD. Klagorätt enligt FL och FPL har den som målet angår och beslutet har gått emot, 33 § 3 
st. FPL, 42 § FL. FL och FPL är dispositiva vilket innebär att annan, avvikande reglering gäller 
framför de nämnda lagarna, 4 § FL, 2 § FPL. De två lagstiftningarnas klagorättsparagrafer, 
framförallt 40 § FL, är emellertid betydelsefulla i utvecklingen av miljöorganisationers 
klagorätt, även när miljörättslig reglering finns. 

2.2 Allmänt om miljöbalken och miljöprocesslagstiftningen 
Miljörätten är ett relativt nytt rättsområde som expanderar.20  En expansion medför att det är 
opraktiskt med enskilda lagar som reglerar miljörättens sakområden. MB införs 1998 som en 
samlingslagstiftning och ersättare för majoriteten av den tidigare lagstiftningen. Det finns 
fortfarande miljörättsliga områden som regleras utanför MB i ämnesspecifika lagar som 
benämns sektorslagstiftningen, exempelvis SVL. Nya insikter om betydelsen av miljöns 
bevarande medför att ny lagstiftningslinjer önskades. Ett syfte med MB:s införande 1998 är 
därigenom även att öka rollen för ändamål som hållbar utveckling och god hushållning.21 
Lagstiftaren önskar samtidigt att enhetliggörandet även innefattar domstolsinstanserna, 
konsekvensen är att ett nytt prövningssystem införs med miljödomstolar som numera har 
namnet mark och miljödomstolar.22 

MB:s första paragraf beskrivs lagstiftarens målsättningar med lagen och hur 
rättstillämpningen ska ske för att tillgodose ändamålen, 1 kap. 1 § 1 st. MB. De nämnda målen 
omfattar exempelvis att skapa en hållbar utveckling och medvetenhet. Tillämpningsdirektiven 
gäller istället skyddandet av människors hälsa och miljö, natur och kulturmiljöer, bevarandet 
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av biologisk mångfald, trygga god hushållning av miljön och främja återvinning och 
återanvändning, 1 kap. 1 § 1 st., 2 st. 1-5 p. MB. MB:s förhållande till andra miljörättsliga 
bestämmelser anges genom särskilda bestämmelser i 1 kap. 2-4 §§ MB. Ett exempel är att andra 
lagar tillämpas parallellt med MB gällande verksamheter som kan medföra ”…skada eller 
olägenhet för människors hälsa, miljön eller andra intressen som skyddas enligt miljöbalken…” 
1 kap. 3 § 1 st. MB. 

Ett MB-ärende initieras i olika instanser beroende på vilket ärendet är, alternativen är behörig 
förvaltningsmyndighet, regeringen eller mark och miljödomstolarna, 16 kap. 1 §, 19 kap. 1 §, 
21 kap. 1 § MB. De två domstolarna regleras i en egen lag, lag (2010:921) om mark och 
miljödomstolar, LMM, som reglerar processen i miljömål. MMD utgör delar av fem tingsrätter, 
1 § förordning (2010:984) om mark- och miljödomstolarnas domsområden. MÖD är Svea 
hovrätt, 1 kap. 1 § 3 st. LMM.  Ett avgörande i MMD kan överklagas till MÖD och HD, 1 kap. 
2 § 1-2 st. LMM. 

Lagen (1996:242) om domstolsärenden, ÄrendeL, gäller enligt huvudregeln för 
handläggningen av mål i mark och miljödomstolarna, 4 kap. 1 §, 5 kap. 1 § LMM, 1 § ÄrendeL. 
ÄrendeL reglerar formaliakrav gällande ansökningar och överklaganden till MMD, lagen 
motsvarar rättegångsbalken (1942:740) respektive FPL.23 Ett mål som initieras i MMD och inte 
gäller viten innebär att enbart ÄrendeL tillämpas, 4 kap. 1-2 §§ LMM. Överklagade 
myndighetsbeslut innebär att delar av fem angivna paragrafer i ÄrendeL inte tillämpas, 5 kap. 
1 § 2 st. LMM. 

2.3 Regleringen av miljöorganisationers klagorätt  
2.3.1 Miljöorganisationers klagorätt i internationell rätt 
Århuskonventionen är en FN-konvention som är ratificerad av 46 stater och EU.24 Sverige 
ratificerar Århuskonventionen 2005, den egentliga tillkomsten är 1998.25 Århuskonventionens 
syfte är att främja mänsklighetens välmående genom att stärka de enskildas rätt att tillgodogöra 
sig information, delta i processer kring beslut och tillgång till rättslig prövning av 
miljöprövning, art. 1 Århuskonventionen. Centrala begrepp i Århuskonventionen definieras av 
art. 2 Århuskonventionen. En punkt beskriver ”…berörd allmänhet…”, definitionen är 
allmänhet som berörs av eller har intresse av ett beslut. Berörd allmänhet inkluderar fristående 
organisationer som är miljöorganisationer enligt den nationella lagstiftningen, art. 2.5 
Århuskonventionen. De stater som undertecknar konventionen ska garantera kvalitén på 
implementeringen av Århuskonventionen och bidra till ökad kunskap, förståelse och insyn i 
miljöprocesser och miljöfrågor, art. 3 Århuskonventionen. 

De rättigheter för enskilda som framkommer i art. 1 Århuskonventionen och omfattas av 
konventionen specificeras i art. 4-9 Århuskonventionen. En enskilds rätt att begära 
miljöinformation från myndigheter och de sistnämndas skyldighet att spara informationen finns 
i art. 4-5 Århuskonventionen. Ett undantag kan vara giltigt med hänsyn till speciella intressen, 
exempelvis sekretess och det nationella försvaret, art. 4.3-4.4 Århuskonventionen. Berörd 
allmänhet har även rätt till information om pågående miljörättsprocesser och delta i utformandet 
av nationella riktlinjer, program och lagstiftning gällande miljön, art. 6-8 Århuskonventionen. 
Art. 6 Århuskonventionen reglerar rätten att delta i beslutsprocesser gällande verksamheter från 
bilaga 1 Århuskonventionen eller som ändå kan medföra betydande miljöpåverkan, undantag 
kan göras för försvarsrelaterade beslut, art. 6.1a-c Århuskonventionen. 

Art. 9 Århuskonventionen är av särskilt intresse i uppsatsen eftersom den gäller tillgången 
till rättslig prövning. Punkt ett i artikeln innebär rätt till rättslig prövning ifall tillhandahållandet 
av miljöinformation enligt art. 4 Århuskonventionen brister. Prövningen ska ske genom 
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omprövning av beslutsmyndigheten eller annat opartiskt organ, art. 9.1 Århuskonventionen. 
Berörd allmänhet som har ”…tillräckligt intresse eller hävdar att en rättighet kränks…” ska 
enligt andra punkten vara berättigad tillgång till rättslig prövning av ”…beslut, handling eller 
underlåtenhet…” i domstol, art. 9.1 p. 2 Århuskonventionen. Ett villkor för klagorätten är att 
prövningsföremålet omfattas  av Århuskonventionen, art. 9.2 1-3 st. Århuskonventionen. 
Miljöorganisationer, art. 2.5 Århuskonventionen, har alltid tillräckligt intresse, art. 9.2 4 st. 
Århuskonventionen. Parterna har rätt till domstolsprövning av lagstridiga ”…handlingar och 
underlåtenheter…” och rättigheter i nationell rätt, art. 9.3. Medlemsstaterna ska i förfaranden 
garantera att ett effektivt rättsligt förfarande tillhandahålls, art. 9.4-5. 

Europeiska unionen, EU, är ansluten till Århuskonventionen och EU-rätten innehåller 
rättsakter som fastställer Århuskonventionens tillämpning.26 Europaparlamentets och rådet 
förordning (EG) nr. (1367/2006) av den 6 september 2006 om tillämpning av bestämmelserna 
i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser 
och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ, 
Århusförordningen, är den primära rättsakten. Århusförordningens syfte är att garantera 
Århuskonventionens rättsliga status inom EU och kompletteras av andra EU-rättsakter, art. 1.1 
Århusförordningen. En mer detaljerad komplettering till Århusförordningen är 
Europaparlamentets och rådets direktiv (2003/4 EG) av den 28 januari 2003 om allmänhetens 
tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG, 
Århusdirektivet. EU-direktiv är bindande för medlemsstaterna, art. 288.3 FEUF. Enskildas rätt 
till rättslig prövning regleras i art. 6 Århusdirektivet som anger att rättslig prövning ska finnas 
tillgänglig ifall kraven på tillgång till miljöinformation inte uppfylls eller prövning av andra 
”…handlande och försummelse…” från en myndighet, art. 6.1-2 Århusdirektivet. Ett flertal EU-
direktiv som gäller miljörätt hänvisar till art. 6 Århusdirektivet och enskildas rätt till rättslig 
prövning. EUD är betydelsefull för tillämpningen av Århuskonventionen inom EU eftersom 
ingen internationell domstol övervakar tillämpningen. Grunderna till EUD:s betydelse inom 
EU-rätten regleras i fördraget om Europeiska unionen, FEU, och betraktas som ett av EU:s 
grundläggande institut, art. 13.2 FEU. EUD regleras närmre i art. 19 FEU som anger att 
uppdraget är övervakning av medlemsländernas EU-rättsliga tolkning och tillämpning. Mål i 
EUD kan initieras genom flera förfaranden, exempelvis på talan av en EU-institution eller 
genom nationella domstolars begäran om förhandsavgörande, art. 19.3a-b FEU. Ett 
förhandsavgörande kan begäras ifall det är nödvändigt för att fastställa rättens innehåll. De 
högsta nationella instanserna ska begära förhandsavgörande ifall rättsläget är oklart, art. 267.1-
2 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, FEUF. 

2.3.2 Miljöbalkens klagorättsliga bestämmelser 
I 16 kap. 12-14 §§ MB regleras vilka som enligt huvudregeln är behöriga att överklaga beslut 
och domar. En utgångspunkt är att följande personer har klagorätt: personer som beslutet eller 
domen angår, arbetstagarorganisationer med medlemmar som berörs av avgörandet och 
myndigheten som har fattat originalbeslutet, 16 kap. 12 § 1 st. 1-4 p. MB. Det anges samtidigt 
att de nämnda reglerna inte begränsar klagorätten enligt RB:s bestämmelser, 16 kap. 12 § 2 st. 
MB. En särskild klagorätt har miljöorganisationer som kan överklaga de beslut och domar 
angivna i 16 kap. 13 § 1 st. MB. De aktuella områdena gäller ”…tillstånd, godkännande eller 
dispens enligt denna balk, om upphävande av skydd av områden enligt 7 kap. eller 10 kap. eller 
i sådana frågor enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken…”, 16 kap. 13 § 1 st. 
MB. En förutsättning är att organisationen uppfyller de kriterier som anges i paragrafens 
punktlista. Organisationens ändamål behöver vara skydd av natur och miljöintressen, 
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verksamheten inte vara vinstdrivande, funnits tre år i Sverige och inneha 100 medlemmar eller 
kunna bevisa allmänhetens stöd, 16 kap. 13 § 1 st. 1-4 p. MB. En specificering av 
miljöorganisationers klagorätt finns i paragrafens 2 st. som anger att även villkor och 
bestämmelser i domar och beslut kan överklagas, 16 kap § 2 st. 1 men. MB. Miljöorganisationer 
som syftar till främjande av friluftsintressen har klagorätt i strandskyddsärenden, 16 kap. 14 § 
MB. En begränsning av klagorätten anges i samma stycke och gäller ärenden rörande 
försvarsrelaterade verksamheter, 16 kap. 13 § 2 st. MB. 

Bestämmelsen i 16 kap. 13 § MB om miljöorganisationers klagorätt är ny när MB införs 
1998. Paragrafens nuvarande innehåll är till stor del identiskt med ursprungsinnehållet även om 
ordalydelsen förändras.27 Oro uttrycks gällande praktiska problem och orimliga befogenheter 
blir konsekvensen av klagorätt för miljöorganisationerna. En studie av klagorätten i andra 
länder och helhetsbedömning medför emellertid att regeringen betraktar införandet som det 
mest rimliga. Klagorättens grund är att organisationen utgör en ideell förening med ändamål att 
försvara miljö- och naturintressen. Klagorätten villkoras med utgångspunkt i vilka föreningar 
som har bra processförutsättningar, regeringen anser att urvalskriterierna är trubbiga men 
nödvändiga. Ett uppfyllande av kraven anses även bevisa föreningens seriositet. En begränsning 
av vilka beslut som är överklagbara införs och även speciella undantag.28 

Ebbesson beskriver 1999, i en artikel om den svenska klagorättshistoriska utvecklingen med 
fokus på MB och Århuskonventionen. Ett syfte med Århuskonventionen är klargörandet av att 
miljöorganisationers har tillräckligt intresse för att vara part i rättsprocesser. 
Miljöorganisationers besvärsmöjligheter är begränsade och tidvis obefintliga innan 
Århuskonventionens införande. MB:s införande innebär klagorätt för miljöorganisationer i 
angivna beslut som avgränsas med föreningskriterierna. Ebbesson identifierar emellertid 
problem med överensstämmandet mellan Århuskonventionen och MB:s regler redan 1999 men 
anser att 16 kap. 13 § MB:s införande är av ”…principiellt stor beskaffenhet…” Ebbesson 
diskuterar exempelvis organisationsbegreppet som är ideell förening men numera även gäller 
andra juridiska personer. Medlemsantalskravet diskuteras också och även här jämför Ebbesson 
lagstiftningen med Århuskonventionens ändamål. Det inledande 2000 medlemmarskriteriet 
utesluter majoriteten av de svenska miljöorganisationerna och Ebbesson anser att 
Århuskonventionens krav inte uppfylls. Ebbesson diskuterar även kravet på tre års verksamhet 
i Sverige som han anser är oförenligt med diskrimineringsförbuden. Ett annat problem är att 
ingen reell prövningsmöjlighet existerar gentemot alla beslut vilket skapar diskussionen om 
miljörättsliga beslut utanför MB. Århuskonventionen innehåller inga specifika gränsdragningar 
men Ebbesson hänvisar återigen till ändamålen och anser att svensk rätt strider mot 
konventionskraven.29 

En klagorättslig revidering genomförs 2004 med anledning av att förändringar behövs enligt 
regeringen för att motsvara Århuskonventionens krav gällande rättsprövningen.30 Regeringen 
anser emellertid att klagorätten för miljöorganisationer uppfyller kraven i Århuskonventionen 
och genomför inga förändringar trots att flera remissinstanser invänder. Ett konstaterande görs 
emellertid gällande kriterierna i 16 kap. 13 § MB:s bristande ändamålsenlighet samtidigt som 
en avvägning behöver göras mot att öppenheten är viktigt. Kritik riktas även mot begränsningen 
av klagorätten som blir konsekvensen när möjligheterna att pröva lagstiftningen brister. 
Regeringen hänvisar till de allmänna förvaltningsprinciperna som ska utgöra utfyllnad när 
lagstiftningen är otillräcklig.31 
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29 Ebbesson, J, Svenska miljöbeslutsprocesser i ljuset av internationell rätt- Del 1: Allmänhetens deltagande och 
tillgång till domstolsprövning, JT nr. 1 1999/00, s. 16-22. 
30 Prop. 2004/05:65 s. 1 f. 
31 Ibid. s. 84 f., 87 f., 94 f. 



 

Större justeringar i 16 kap. 13 § MB genomförs 2009 efter att konflikter mellan praxis och 
lagstiftning. En stor förändring är att medlemskriteriet sänks till att gälla 100 medlemmar 
istället för 2000. MÖD och andra remissinstanser är oförstående till medlemskravets existens. 
Ett av regeringens motiv är att kriteriet visar seriositetsgraden och samtidigt uppfylls 
ändamålen. En möjlighet införs att överklaga mål genom att bevisa stöd från allmänheten vilket 
kritiseras för att vara vag definierat. Det omdiskuterade kravet på att miljöorganisationen 
behöver utgöra en ideell förening försvinner eftersom kriteriet inte överensstämmer med 
Århuskonventionens ändamål. Regeringen anser inte att det är motiverat med en begränsning 
av vilka organisationsformer som paragrafen omfattar.32 

2.3.3 Bestämmelser i sektorslagstiftningen  
ElL införs 1997 genom en sammanslagning av lagen (1902:71 s. 1) innefattande vissa 
bestämmelser om elektriska anläggningar och lagen (1994:618) om handel med el m.m.33 ElL 
reglerar elanläggningar, definitionen är anläggningar med innehåll för produktion, överföring 
eller användning, och handel med el, 1 kap. 1-2 §§ ElL. ElL delar in anläggningarna i två 
kategorier beroende på farligheten, starkströmsanläggningar och svagströmsanläggningar, 1 
kap. 3 § 1 st. ElL. Starkströmsledningar regleras som en särskild elektrisk anläggning i 2 kap. 
ElL och kräver särskilda tillstånd, nätkoncessioner, 2 kap. 1 § ElL. 
Energimarknadsinspektionen utövar tillsyn över bestämmelserna i lagen, 12 kap 1 § ElL, 3 § 
elförordningen (2013:208). Ett överklagande av Energimarknadsinspektionens tillsynsbeslut 
sker till regeringen om ledningen ingår i transmissionsnät eller en utlandsförbindelse, 13 kap. 
5 § ElL. Övriga ärenden överklagas till MMD eller till allmän förvaltningsdomstol, 13 kap. 6-
7 §§ ElL. 13 kap. 5 § ElL utgör under en lång tid ElL:s enda klagorättsbestämmelse.34 En 
förändring av 13 kap. ElL sker 2013 genom att miljöorganisationers klagorätt utökas, syftet är 
att uppfylla Århuskonventionens krav.35 En motsvarighet till 16 kap. 13 § MB är 13 kap. 9 § 
ElL och anger att organisationer som uppfyller 16 kap. 13 § MB:s kriterier även kan överklaga 
beslut enligt ElL. Ett villkor är att beslutet gäller en starkströmsluftledning med spänning på 
åtminstone 220 kilovolt, kV och 15 kilometer lång, 13 kap. 9 § 1 st. ElL. 

SVL tillkommer 1979 som ersättare till skogsvårdslag (1948:237). Ett syfte med 
lagändringen är att skapa en modernare lagstiftning genom förändringar i skogspolitiken.36 SVL 
innehåller regler gällande användningen av skog, exempelvis målsättningar för hur skogen ska 
brukas och vilken hänsyn som finns till speciella skyddsvärden, 1, 25, 30 §§ SVL. 
Skogsstyrelsen utövar tillsyn över efterföljandet av SVL och kan vidta åtgärder mot enskilda, 
exempelvis förbud med vite, 33-37 §§ SVL. SVL innehåller också straffrättsliga bestämmelser, 
38-38 a §§ SVL. En klagorättslig paragraf finns i SVL, nämligen 40 § SVL. Ett beslut av 
skogsstyrelsen kan enligt paragrafen överklagas till allmän förvaltningsdomstol, 40 § 1 st. SVL. 
En statlig utredning gällande översyn av skogsvårdslagstiftningen avslutas 2017. Ett av 
diskussionsämnena är miljöorganisationers klagorätt. En anledning till diskussionen är Änok-
målet37 och som medför oroade skogsägarna, de sistnämnda anser nämligen att rättigheterna 
hotas av miljöorganisationers inflytande. Ett förslag som diskuteras med föranledning av Änok-
målet är överklagandeförbud i skogsvårdsmål. Utredarna anser med hänsyn till föregående 
praxis, exempelvis Vargjaktsmålet,38 att ett förbud kommer ogiltigförklaras i praxis med 
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anledning av Århuskonventionen. Utredningen föreslår istället en utökning av 40 § SVL som 
föreslås gälla fler beslut, inga förändringar är genomförda i nuläget.39 
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3. Klagorätten i praxis  
Uppsatsens tredje kapitel redogör för innehållet i olika domstolsinstansers rättspraxis. De 
huvudsakligt beskrivna instanserna är MÖD, HD, HFD och EUD. Rättsfallspresentationen är 
indelad efter de faser som kan utläsas i rättsutvecklingen. Kapitlets syfte är att belysa vilken 
praxis som präglar respektive utvecklingsfas genom redogörelser för betydelsefulla rättsfall 
och exemplifieringar av utvecklingen. Rättsfallsredogörelsen sker uteslutande kronologiskt i 
avdelningarna för att tydligare visa på utvecklingen. I anslutning till rättsfallen finns också 
doktrinkommentarer gällande utvecklingen av praxis, syftet är att placera rättsfallen i ett 
sammanhang gällande betydelsen för utvecklingen. 
 
3.1 Fas ett: Miljöbalkens införande till DLV-målet 
Mark och miljödomstolarna tillämpar 16 kap. 13 § MB:s kriterier de första elva åren efter MB:s 
införande 1998 och perioden benämns som fas ett i utvecklingen av praxis. Fas ett avslutas när 
rättsfallet C-263/08 Djurgården Lilla Värtans Miljöskyddsförening mot Stockholms kommun 
genom dess marknämnd, DLV-målet, innebär en förändring i praxis och inleder andra fasen.40  

MÖD bedömer i ett rättsfall från 2001 att klagorätt inte föreligger gällande länsstyrelsebeslut 
om samråd. Beslutet betraktas nämligen som ett tillsynsbeslut vilket inte är utskrivet i 16 kap. 
13 § MB.41 Ett överklagat tillsynsbeslut från länsstyrelsen gäller verksamhet som kräver, men 
inte har, tillstånd. De två överklagande miljöorganisationerna yrkar att länsstyrelsen kräver 
rättelse och återställelse av miljön. MÖD anser likt i det ovannämnda rättsfallet från 2001 att 
tillsynsbeslut inte är överklagbara för miljöorganisationer eftersom 16 kap. 13 § MB inte 
nämner beslutsformen.42 En naturskyddsföreningskrets försöker i ett rättsfall från 2009 åberopa 
klagorätt genom en fullmakt till länsföreningen. Föreningarnas stadgarna anger emellertid att 
de är skilda juridiska personer och kan därigenom inte överklaga domen enligt MÖD.43 Ett 
exempel på den strikta tillämpningen är rättsfallet MÖD 2009:11 med en överklagande förening 
som har 277 medlemmar. Det finns dessutom medlemsföreningar med medlemmar som 
automatiskt är medlemmar även i den klagande föreningen. MÖD:s bedömning påverkas inte 
det sistnämnda utan avvisar överklagan.44 

3.2 Fas två: DLV-målet och framåt 
DLV-målet innebär starten för ett nytt synsätt i svensk praxis och därigenom en ny fas. 
Ursprunget till fas två är egentligen EUD:s praxis från 2004. EUD avgör 2004 rättsfallet C-
127/02 Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, Nederlandse Vereniging tot 
Bescherming van Vogels mot Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 
Waddenzee. Waddenzee refereras till i efterkommande domar från EUD. Rättsfallet gäller 
tillstånd för fiske av musslor i Nederländerna inom det särskilt skyddade Waddenzeeområdet. 
En miljöorganisationen överklagar tillståndet eftersom musselfisket skadar bottenfaunan i 
Waddenzee och därigenom påverkar områdets miljö. Prövningen i EUD gäller den 
nederländska implementeringen av EU-rätten. EUD anser att medlemsstaterna måste 
möjliggöra en rättslig prövning av beslut för enskilda medborgare oavsett om det implementeras 
korrekt eftersom direktivets har bindande verkan. En reglering som omöjliggör ett 
processdeltagande är ogiltigt eftersom ändamålet inte kan tillgodoses. De nationella reglernas 
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förenlighet med EU-bestämmelser kan därigenom prövas nationella domstolar även om den 
specifika bestämmelsen inte är införlivad i nationell rätt.45 

Ett betydelsefullt HD-rättsfall, NJA 2010 s. 419 avgörs 2010. HD:s domskäl innebär 
tillsammans med EUD:s förhandsavgörande inledningen på fas två inom svensk rättspraxis. 
Rättsfallet gäller avledande av grundvatten från en ledningstunnel, omgivningen och tillhörande 
kompensationsåtgärder. Åtgärderna kan enligt miljökonsekvensbeskrivningen innebära en 
betydande miljöpåverkan. Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening, DLV, överklagar 
beslutet men föreningen uppfyller inte medlemskriteriet på 2000 medlemmar i 16 kap. 13 § MB 
och talan avvisas. DLV överklagar emellertid till HD och yrkar att avvisandet strider mot 
Århuskonventionen.  Ebbesson ifrågasätter kravet på 2000 medlemmar när MB införs och HFD 
begär ett förhandsavgörande från EUD för att avgöra kriteriets giltighet.46 Rättsfallet är 
därigenom mer välkänt som C-263/08 Djurgården Lilla Värtans Miljöskyddsförening mot 
Stockholms kommun genom dess marknämnd, DLV-målet. EUD anser att det medlemsstaterna 
självständigt ansvarar för implementeringen av Århuskonventionens krav och vilka rättigheter 
som medborgarna har. En central fråga är ifall små miljöorganisationer kan hindras från 
klagorätt när de kan vara part i beslutsinstansen. De nationella lagstiftarna ansvarar för att 
reglera klagorätten men samtidigt ska lagstiftningen vara omfattande och ändamålsenlig, enligt 
EUD. EUD anser att ett krav på medlemsantal inte nödvändigtvis är ändamålsstridigt eftersom 
det kan bevisa miljöorganisationens reella existens men regeln kan inte inskränka 
ändamålsenligheten. Klagorättsgränsen på 2000 medlemmar utesluter alla svenska 
miljöorganisationer utom två och är oproportionerligt hög enligt EUD. HD undanröjer 
avvisningsbeslutet och återförvisar målet till MÖD för fortsatt handläggning.47 DLV-målet 
omnämns av Darpö som en ”…välbehövlig bakläxa…” Darpö anser att målet innebär 
förtydligande av ”…självklarheter.” samtidigt som den existerande medlemsgränsen undanröjs 
och kraven på en lättillgänglig prövning förtydligas. De efterföljande förslagen till 
lagstiftningsförändringar innehåller en minimigräns gällande medlemskapet vilket är unikt i 
EU. Darpö diskuterar även den ”…ventil…” som införs efter DLV-målet som innebär ett 
komplement till medlemskriteriet när miljöorganisationer påvisar stöd från allmänheten, stödet 
kan kompensera att medlemsantalet är under 100. Analysen från Darpö är att tillägget 
nödvändiggörs av medlemskravets tveksamhet.48 

EUD avgör 2011 rättsfallet C-115/09 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, 
Landesverband Nord-Rhein-Westfalen eV mot Bezirksregierung Arnsberg, Trianel. Svenska 
domstolar använder Trianel som stöd gällande betydelsen av den ändamålsenliga tolkningen. 
En tyska miljöorganisation överklagar byggnationsbeslut gällande ett stenkolskraftverk. De 
tyska reglerna stadgar ingen klagorätt för miljöorganisationer gällande beslutet vilket 
föranleder begäran om förhandsavgörande. De nationella reglerna ska enligt EUD anpassas 
efter Århuskonventionens ändamål. En miljöorganisation har därigenom rätt att överklaga 
beslut som ifrågasättas gällande den formella och materiella giltigheten. EUD anser att de 
nationella domstolarna ska fastställa processuella regler i enlighet med EU-rätten, ifall nationell 
reglering saknas, med förutsättning att Århuskonventionens krav uppfylls. EUD betraktar de 
Nationella och EU-rättsbestämmelserna  som kränkningsbara rättigheter. En lagstiftning som 
hindrar miljöorganisationers klagorätt är ogiltig om överklagandet gäller projekt med potentiellt 
betydande miljöpåverkan. Miljöorganisationerna kan yrka åsidosättande av den nationella 
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rätten även om ändamål inte kan tillgodoses genom lagstiftningen trots en ändamålsenlig 
tolkning.49 

Ett betydelsefullt EUD-avgörande från 2011 är rättsfallet C-240/09 Lesoochranárske 
zoskupenie VLK mot Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Den slovakiska 
brunbjörnen. En central del i rättsfallet är användandet av konventionsenlig tolkning som blir 
betydelsefull för svensk rättspraxis. Rättsfallet gäller en miljöorganisations rätt att vara part i 
mål som gäller undantag från artskyddsbestämmelser, domstolen prövade ifall föreningen har 
klagorätt med stöd enligt art. 9.3 Århuskonventionen. De berörda skyddsbestämmelserna är del 
av förbudsreglerna i art. 12.1 rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av 
livsmiljöer samt vilda djur och växter, art och habitatdirektivet, gällande störning, förstörning 
och dödande av skyddade djurarter, undantag från förbudet finns i art 16.1 art och 
habitatdirektivet om bevarandestatusen inte hotas. EUD:s domskäl fokuserar på om klagorätt 
enligt Århuskonventionen kan åberopas direkt från EU-rätten. EUD anser att en fråga som inte 
är reglerad i EU-författningar inkluderas i EU-rätten om den i hög utsträckning omfattas. Ett 
stort intresse finns av att en enhetlig tillämpning av konventionen genomförs. EUD är behörig 
att tolka art. 9.3 Århuskonventionen men den nationella lagstiftaren ansvarar samtidigt för 
rättigheternas skydd nationellt. En tolkning av art. 9.3 Århuskonventionen kan, enligt 
domstolen, inte innebära att rättigheterna blir omöjliga eller svårutövade. De nationella 
domstolarna ansvarar för en i största möjliga omfattning konventionsenlig tolkning av 
lagstiftningen åstadkommer ett effektivt domstolsskydd.50 

MÖD avgör 2012 två likartade rättsfall med identiska domskäl.51 Rättsfallen utgör den första 
tillämpningen i MÖD av praxis som utvecklas genom de tidigare nämnda EUD-domarna. Ett 
rättsfall gäller skyddsåtgärder när ingrepp planeras i en skyddad arts levnadsmiljö. 
Länsstyrelsen betraktar ärendet som en samrådsdel, 12 kap. 6 § MB, och inte ett dispensärende. 
En miljöorganisation överklagar beslutet till MMD som avvisar målet. Rättsfallet överklagas 
även till MÖD, miljöorganisationen yrkar på klagorätt enligt EU-rätten och 
Århuskonventionen. Det andra rättsfallet gäller en anmälan om miljöfarlig verksamhet nära 
skyddade områden som den kommunala nämnden. En miljöorganisation överklagar nämndens 
beslut  och yrkar att tillstånd krävs för åtgärden. Överklagandet avvisas i länsstyrelsen och 
MMD eftersom beslutet betraktas som ett tillsynsbeslut. EUD anser i rättsfallet Den slovakiska 
brunbjörnen att de nationella domstolarna ska säkerställa att klagorättens tillämpning uppfyller 
målen med art. 9.3 Århuskonventionen och domstolsskyddet för enskildas rättigheter.52 En 
miljöorganisation ska exempelvis kunna begära prövning av myndighetsbesluts riktighet i 
domstol. Ett tillsynsärende omfattas inte av 16 kap. 13 § MB:s lydelse men inget särskilt 
undantag anges. MÖD bedömer, med hänsyn till utvecklingen i EUD:s praxis, att MÖD:s 
tidigare praxis53 är otillämplig och att en ändamålsenlig tolkning nödvändiggörs. 
Artskyddsfrågor regleras i EU-direktiv och MÖD anser att frågorna omfattas av kravet på 
effektivt domstolsskydd. MÖD bedömer att besluten även kan betraktas som dispens- och 
tillståndsbeslut. De två beslutsformerna omfattas av 16 kap. 13 § MB och MÖD återförvisar 
målen till MMD.54 

Strandskyddsdispens enligt 19 kap. 3 b § ÄPBL och huruvida en miljöorganisation har 
klagorätt är huvudfrågorna i fyra rättsfall som MÖD avgör 2013. MÖD använder tidigare en 
ändamålsenlig tolkning på 16 kap. 13 § MB men nu prövas tolkningen gentemot 
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sektorslagstiftningen. Klagorätten för miljöorganisationer regleras inte i ÄPBL utan den enda 
vägledningen är förarbetena som anger att ett upphävande av strandskyddsdispens kan 
överklagas. MÖD konstaterar, med hänvisning till ett MÖD-avgörande från 2011,55 att den 
allmänna förvaltningsprincipen om besluts överklagbarhet även ska gälla i miljömål. Det 
ovannämnda gäller när inget annat är reglerat och beslutet innebär en reell rättsverkan. 
Länsstyrelsens överprövning innebär att dispensen kan upphävas eller ändras. MÖD anser att 
besluten därigenom har rättsverkan och målen återförvisas till MMD.56 

Darpö diskuterar i en artikel 2013 konsekvenserna av rättsfallet Den slovakiska brunbjörnen 
och de följderna för svensk rättspraxis genom den konventionsenliga tolkningen. DLV-målet 
innebär enligt Darpö en förändring i svensk rättspraxis från försiktighet till drivande 
prejudikatbildning.57 Darpö stödjer tesen i de ovannämnda MÖD-målen ifrån 2012 och 2013.58 
MÖD hänvisar i rättsfallen till EU-rätten och 16 kap. 13 § MB:s utökade tillämpningsområde 
genom att betrakta tillsynsbesluten som nära relaterade till tillstånds- och dispensmål. Darpö 
anser att målen utgör ett fastställande och utvidgande av EUD:s praxis eftersom MÖD anser att 
principen om konventionsenlig tolkning ska gälla alla miljömål. Darpö skriver också att 
treårsregeln inte är i enlighet med varken Århuskonventionen eller EU-rätten.59 

HFD avgör 2014 ett betydelsefullt mål gällande miljöorganisationers klagorätt. En 
betydelsefull del av rättsfallet är diskussionen gällande hur miljörelaterade paragraferna i målet 
är. HFD 2014 ref. 8, Änok-målet, gäller ett beslut från Skogsstyrelsen om tillstånd för 
avverkning i en fjällnära skog angränsande till skyddade skogsområden. Skogsstyrelsen 
beslutar om avverkning men med förbehållet att några ur miljöhänsyn viktiga delar sparas men 
en miljöorganisation överklagar. HFD anser inte att miljöorganisationen klagorätt enligt svensk 
miljörätt. Rätten prövar emellertid även ifall klagorätt existerar enligt art. 9.3 
Århuskonventionen, artikeln stadgar rätt till prövning av beslut som strider mot den nationella 
miljölagstiftningen. HFD anser, med stöd i Århuskonventionens implementeringsguide, att 
omständigheterna att bestämmelserna är miljörelaterade medför klagorätt och lagstridigheten 
behöver inte vara bevisad. Skogsvårdslagen (1979:429), SVL, hänvisar till MB och natur- och 
miljöskyddsrelaterade frågor vilket medför att rättsfallet omfattas av art. 9.3 
Århuskonventionen. SVL innehåller inga klagorättsbestämmelser förutom en allmänt skriven 
paragraf om att beslut kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol, 40 § SVL. HFD anser att 
en vidsträckt tolkning bör ske med hänvisning till det starka intresset av EU-rättens enhetliga 
tillämpning. Miljöorganisationer har av den anledningen rätt att överklaga det beslut som Änok-
målet gäller med hänvisning till 22 § förvaltningslagen (1986:223), ÄFL.60 En artikel av Darpö 
från 2014 beskriver klagorättspraxisens betydelse under 2000-talet och Änok-målet betraktas 
som ett betydelsefullt rättsfall. Darpös analys av Änok-målet är att alla miljöbeslut omfattas av 
art. 9.3 Århuskonventionen, HFD:s diskussion om miljörelaterade mål utgör bedömningens 
ursprung. De omfattande diskussionerna i rättsfallet och möjligheten att tillämpa 22 § ÄFL på 
alla miljöbeslut är det mest betydelsefulla.61 Darpö anser emellertid även att begränsningar 
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existerar gällande prejudikatets betydelse och avser situationer när undantag från 16 kap. 13 § 
MB är utskrivna i lagtexten. Ett exempel är rätten till rättsprövning hos regeringen. Darpö 
nämner även 58 § JaktF:s begränsningar av klagorätten, paragrafen underkänns senare i HFD.62  

En miljöorganisation ansöker 2014 om tillsyn mot en dammanläggning inom ett Natura 
2000-område. Länsstyrelsen i Kalmar vidtar inga åtgärder, miljöorganisationen överklagade 
men MMD avvisar talan, MÖD återanvänder redogörelser i tidigare rättsfall gällande 
tillsynsbeslutens klagorättsstatus.63 MÖD hänvisar även till förändringarna i domstolens egna 
praxis och att en generös klagorättsprövning ska genomföras med anledning av 
miljöorganisationers allmänintresseföreträde. Ett tillsynsärende utan åtgärd utgör en 
överklagbar beslutsform enligt domstolen som även konstaterar att tillsynen är nära relaterad 
till tillståndsfrågor. Beslutet betraktas, i enlighet med tidigare praxis, som ett överklagbart 
tillståndsbeslut och återförvisas till MD.64  

HFD avgör 2015 ett mål, HFD 2015 ref. 79, Vargmålet, som gäller beslut om vargjakt, 
rättsfallet är av intresse eftersom klagorättsförbud existerar. Beslut om jakt på varg delegeras 
2009 till länsstyrelserna och länsstyrelsens beslut kan enbart överklagas till Naturvårdsverket, 
58 § 1 st. 1 p. jaktförordningen (1987:905), JaktF. En miljöorganisation överklagar 
vargjaktsbeslutet till Naturvårdsverket men ingen större förändring sker. Trots 
överklagandeförbudet överklagar miljöorganisationen Naturvårdsverkets beslut till domstol 
och hänvisar till Århuskonventionen. JaktF:s ursprung är Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 
maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, art och habitatdirektivet, som 
exempelvis gäller skydd för rovdjur vilket påverkar jakträtten. HFD anser att art och 
habitatdirektivets bestämmelser är otvivelaktiga till utformningen, samtidigt innehåller 
direktivet inga prövningsregler. En EU-rättslig prövningsregel är emellertid EU-principen om 
rätt till domstolsprövning, art. 19.1 fördraget om Europeiska Unionen, FEU. HFD hänvisar till 
rättsfallet Den slovakiska brunbjörnen och EUD:s konstaterande att de nationella reglerna ska 
garantera rättighetsskyddet enligt art och habitatdirektivet. Skyddet ska dessutom vara likadant 
som enligt nationell rätt och lagstiftningen bör underlätta utnyttjandet av rättigheterna. De 
nationella domstolarna ska tolka de nationella reglerna i en effektivitetssäkerställande form, 
exempelvis genom att möjliggöra talan mot beslut som inte är samstämmiga med EU-rätten. 
HFD anser att överklagandeförbudet i JaktF hindrar tillgodoseendet av medborgarnas 
rättigheter och paragrafen ska bortses ifrån.65 En artikel av Darpö från 2017 beskriver 
vargjaktdebattens juridiska aspekterna med utgångspunkt i Vargjaktsmålet och 58 § JaktF:s 
överklagandeförbudet. Darpö anser att hinder mot beslutsprövning inte är tillåtna  med 
anledning av EUD:s praxis om ändamålsenlig tolkning av den nationella lagstiftningen och att 
praktiska hinder mot talan förbjuds.66 De bestämmelser som har en tydlig innebörd, likt 
artskyddsfrågorna, måste därigenom kunna domstolsprövas. Darpö beskriver även att HFD:s 
domslut är väntat, lagstiftningsförändringar började nämligen utredas under målets 
handläggning.67 

Ett mål från 2018 gäller ett bygglovsärende i miljökänsliga områden, länsstyrelsens beslut 
överklagas av en lokal miljöorganisation. MÖD hänvisar till EU-domstolens praxis och anser 
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att miljöorganisationer har rätt till domstolsprövning av beslut som kan strida mot EU-
miljölagstiftningen, vilket i MÖD:s egna praxis genomförts genom en konventionsenlig 
tolkning. MÖD anser att PBL:s bygglovsbestämmelser är nära relaterade till miljöpåverkan och 
att de därigenom omfattas av art. 9.3 Århuskonventionen. En konventionsenlig tolkning av 13 
kap. 8 § PBL föranleder enligt domstolen att föreningen har klagorätt.68  

Ett MÖD-avgörande från 2018 gäller klagorätten på en detaljplan som påverkar 
naturområden i Stockholm. MÖD tillämpar den konventionsenliga tolkningen på en 
sektorslagstiftning som stadgar striktare klagorätt än 16 kap. 13 § MB. En miljöorganisation 
anser att nybyggnationerna innebär avsevärd miljöpåverkan och yrkar att detaljplanen upphävs 
med anledning av bristfällig utredning. MÖD anser inte att planen utgör en betydande 
miljöpåverkan vilket krävs för ett överklagande enligt PBL och målet omfattas inte av EU-
rätten. Målet omfattar emellertid frågor som gäller miljö och miljöpåverkan. MÖD anser 
därigenom att beslutet omfattas av art. 9.3 Århuskonventionen genom en konventionsenlig 
tolkning och att miljöorganisationen har klagorätt.69 

MÖD tillämpar i ett avgörande från 2018 en sektorslagstiftningsparagraf parallellt med 16 
kap. 13 § MB. En nätkoncession för  en elledning med spänning på 130 kV överklagas av 
miljöorganisationer som hänvisar till betydande miljöpåverkan i känsliga naturområden. ElL 
anger i 13 kap. 9 § ElL att en nätkoncession kan överklagas av miljöorganisationer om 
ledningens spänning är minst 220 kV. MMD avvisar överklagan med anledning av den låga 
spänningen, avvisningsbeslutet överklagas till MÖD och miljöorganisationerna yrkar att 13 
kap. 9 § ElL är oförenlig med art 9.3 Århuskonventionen. MÖD hänvisar till en allmän klagorätt 
för enskilda i 42 § FL och att 13 kap. 9 § ElL innehåller specialreglering som tydliggör 
miljöorganisationers klagorätt genom ett komplement till 42 § FL. En klagorätt gällande den 
aktuella nätkoncessionen kan därigenom inte härledas ur 13 kap. 9 § ElL. MÖD genomför 
emellertid även en bedömning gentemot art. 9.3 Århuskonventionen som anger att 
konventionsstridig lagstiftning ska prövas i domstol på begäran av miljöorganisationer. EUD 
anser i rättsfallet Den slovakiska brunbjörnen att domstolen ska genomföra en 
Århuskonventionsenlig tolkning av den nationella rätten vilket MÖD hänvisar till.70 MÖD:s 
bedömning, utifrån omständigheterna i målet och den aktuella lagstiftningen, är att målets 
frågor är nära miljörelaterade och gäller potentiell miljöpåverkan. Miljöorganisationers 
rättigheter i art. 9.3 Århuskonventionen är därigenom gällande, enligt domstolen, och 13 kap. 
9 § ElL utgör därigenom inte det enda svaret på klagorättsfrågan. De tre föreningarna uppfyller 
kraven i 16 kap. 13 § MB vilket utifrån en konventionsenlig tolkning av 42 § FL medför att 
besluten angår organisationerna som därigenom klagorätt.71 

3.3 Fas tre: 16 kap. 13 § miljöbalken är gränsen 
Ett HFD-avgörande från 2018, HFD 2018 ref. 10 II, Kulturmiljömålet, gäller definitionen av 
en kyrkotomt vilket avgör huruvida tillstånd behövs för åtgärder på fastigheten, 4 kap. 3 § 1 st. 
kulturmiljölagen (1998:950), KML. HFD:s domskäl föranleder en tolkningsfråga gällande ifall 
16 kap. 13 § MB:s betydelse är av omfattningen att fas tre uppkommer i praxis. En fråga i målet 
är ifall miljöorganisationen Föreningen Vård av Uppsala, FVU, har klagorätt. KML:s enda 
reglering av klagorätten gäller Riksantikvarieämbetet, 1 kap. 2 § 3 st. KML. HFD gör även en 
bedömning av frågan utifrån 33 § 2 st. FPL. Ett myndighetsbeslut kan enligt 33 § 2 st. FPL 
överklagas av personer som beslutet angår om det även har ”…gått emot…” denne. En 
redogörelse sker även för art. 9.3 Århuskonventionen och betydelsen av bestämmelsernas 
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miljörelation.72 HFD betraktar målet som tillräckligt miljörelaterat, eftersom det gäller en 
nybyggnation, och tillgång till effektiva rättsmedel ska finnas. KML innehåller ingen 
hänvisning inte till MB men för att garantera tillgång till effektiva rättsmedel bedömer HFD att 
samma klagorättsliga förutsättningar bör gälla som för beslut enligt MB. En konventionsenlig 
tolkning föranleder därigenom att beslutet anses angå FVU.73  

3.4 Rättsfall som avviker från fas ett och två 
Fas två i svensk rättspraxis innebär en omfattande klagorätt för miljöorganisationer. Det 
existerar emellertid rättsfall som avviker ifrån majoriteten i fasen genom att överklagandena 
avvisas. En miljöorganisation, Greenpeace, yrkar i ett MÖD-mål från 2012, benämnt 
Greenpeacemålet,74 att länsstyrelsen utövar större fisketillsyn inom några Natura 2000-
områden och tillståndspröva fisket inom de nämnda områdena. Länsstyrelsen anser att andra 
tillsynsåtgärder är mer lämpliga och ändrar inte bedömningen men Greenpeace överklagar 
svaret till mark och miljödomstolen, MMD, i Vänersborg. Ett beslut om att inte vidta 
tillsynsåtgärder föreligger enligt domstolen. MMD anser att tillsynsbeslutet inte omfattas av 
MB:s regler vilket medför att 16 kap. 13 § MB inte tillämpas och överklagandet avvisas. 
MMD:s beslut överklagas men MÖD medger inget prövningstillstånd.75 Darpö anser att MÖD:s 
dom i Greenpeacemålet är svårförståelig med hänsyn till domstolens övriga praxis, något som 
enligt honom inte ska påverka bilden av praxis.76  

Ett HD-avgörande från 2012, Högsta domstolens beslut 2012-12-18, mål nr. Ö 4925-11, 
FÅB-målet, gäller tillstånd för en vindkraftspark utanför den skånska kusten och ifall den lokala 
miljöorganisationen, med under 100 medlemmar, har klagorätt. HD anser att en 
helhetsbedömning behövs gällande huruvida lagstiftningen stadgar klagorätt och att 
bedömningen ska spegla konventionens syfte. Bedömningen omfattar en analys av om 
kriterierna i 16 kap. 13 § MB uppfylls. Ett syfte är även att föreningens eventuella stöd i 
allmänheten studeras vilket kan vara skäl för klagorätt. Medlemsantalet i den nybildade 
miljöorganisationen är tio personer, 16 kap. 13 § 1 st. 3-4 p. MB:s krav uppfylls därigenom inte 
och föreningen har ingen klagorätt utifrån paragrafen. Miljöorganisationen åberopar även 
allmänhetens stöd genom en namninsamling, 16 kap. 13 § 1 st. 4 p. MB. Namninsamlingen 
gäller vindkraftsparken men HD anser inte att den har ett samband med föreningen i övrigt och 
betraktas som otillräcklig bevisning. Klagorätt föreligger därigenom inte för 
miljöorganisationen.77  Darpö anser att HFD:s användning av rekvisitet allmänhetens stöd i 
FÅB-målet innebär ett utökande av 16 kap. 13 § 1 st. 4 p. MB:s tillämpningsområde och att 
praxis därigenom närmar sig ändamålen med regleringen. HFD tillämpar nämligen, enligt 
Darpös åsikt, principen om allmänhetens stöd när alla kriterierna i 16 kap. 13 § MB bedöms.78 

Ett intressant rättsfall från 2018, Mark- och miljööverdomstolen, beslut 2018-06-12, mål M 
575-17, Biotopskyddsmålet, gäller skydd av skog och när beslut kan vara lagstridiga. En 
miljöorganisation kräver att ett biotopskyddsområde ska inrättas i avverkningsanmäld skog, 
och parallellt pågår rättslig prövning av avverkningsbeslutet. Miljöorganisationens begäran 
föranleder en avsiktsförklaring från Skogsstyrelsen men inga åtgärder och miljöorganisationen 
överklagar. MMD anser inte att beslutet är överklagbart och avvisar överklagan. 
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Miljöorganisationen överklagar till MÖD och yrkar begäran om ett förhandsavgörande. MÖD 
konstaterar att bildande, upphävande och ändrande av biotopskyddsområden är överklagbara, 
19 kap. 1 § 3 st. MB, beslut att inte upprätta ett biotopskyddsområde regleras emellertid inte. 
Beslutet anses inte medföra rättsverkningar som gör ett beslut överklagbart enligt allmänna 
förvaltningsprinciper, och det omfattas inte av 16 kap. 13 § MB. MÖD hänvisar till tidigare 
praxis och att klagorätten gäller beslut som kan vara lagstridiga men en styrande lagstiftning 
krävs för lagstridighet.79 Biotopskyddsområden kan inrättas men samtidigt innehåller 
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. och EU-direktiven inga 
tvingande bestämmelser, kriterier eller riktlinjer för när biotopskyddsområden ska skapas. 
MÖD anser att ansvaret för beslutet uteslutande är på myndigheten. Miljöorganisationen 
åberopar i målet att ett biotopskyddsområde förhindrar avverkningspåverkan på skyddade 
skogsområden. MÖD anser emellertid att skogsstyrelsen har möjligheter till andra 
skyddsåtgärder i situationen. Ett beslut om inrättande av biotopskyddsområde kan därigenom, 
enligt MÖD, inte kan vara i konflikt med miljölagstiftningen vilket medför att 
Århuskonventionen inte kan tillämpas. MÖD anser samtidigt att ett förhandsavgörande är 
onödigt och överklagandet avvisas.80 
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4. Analys 
Uppsatsens analys är uppdelad efter de faser som finns, eller möjligen kommer finnas, inom 
rättspraxis gällande miljöorganisationers klagorätt. Centralt fokus är de fenomen som präglar 
faserna. Avdelning ett exemplifierar den klagorätt som förekommer när MB införs och 
tillämpningen av 16 kap. 13 § MB de första tio åren. Avdelning två i analysen beskriver den 
utveckling som initieras genom EUD:s praxis och DLV-målet. Praxis utveckling präglas av en 
förändrad syn på Århuskonventionens tillämpning i svensk rättspraxis och är uppdelad i tre 
delar utifrån vad som är i fokus under olika delar av den andra fasen. En analys genomförs i 
tredje avdelningen av huruvida praxis innehåller indikationer på en tredje fas, utgångspunkten 
är ett rättsfall från 2018 som jämförs med tidigare praxis. Analysen inkluderar diskussioner 
gällande konsekvenser ifall den tredje fasen dominerar framtida utveckling i praxis. Rättsfall 
som avviker från de beskrivna faserna beskrivs i avdelning fyra.. Rättsfallen jämförs med 
utvecklingen i praxis och avdelningen innehåller diskussioner gällande de avvikande 
rättsfallens betydelse. 
 
4.1 Fas ett: Kriterierna gäller 
Jag anser att MB:s tillämpning inledningsvis präglas av restriktiv praxis utan flexibilitet eller 
ändamålsenliga bedömningar. Ett exempel på utformningen är, enligt mig, MÖD 2009:11, den 
överklagande föreningens underföreningars medlemmar betecknas som föreningsmedlemmar 
men kan inte tillgodoräknas i prövandet av klagorätten. En länsförening och lokalkretsen av 
Naturskyddsföreningen kan inte överklaga ett beslut i rättsfallet MÖD 2009:6, anledningen är 
att de betraktas som självständiga juridiska föreningar. Jag anser även att den strikta linjen 
synliggörs i rättsfallet MÖD 2007:17. Tillsynsbeslut, som inte anges i 16 kap. 13 § MB, kan 
inte överklagas enligt MÖD:s bedömning. Ett liknande mål avgörs 2001 och gäller 
samrådsbeslut, MÖD definierar besluter som ett tillsynsbeslut. MÖD anser att uppräkningen i 
16 kap. 13 § MB är uttömmande vilket föranleder att inga andra mål är överklagbara. Jag anser 
att de beskrivna MÖD-målen visar ett strikt förhållande till 16 kap. 13 § MB:s kriterier utan 
hänsyn till omständigheterna i det enskilda målet eller lagstiftningens ändamål.81 

4.2 Fas två: Konventionsenlig tolkning 
4.2.1 Utvecklingen av fas två: ändamålsenlighet blir konventionsenlig tolkning 
Waddenzee-målet 2002 gäller implementeringen av Århuskonventionen och innehåller viktiga 
utgångspunkter som är betydelsefulla för utvecklingen i rättspraxis. Rättsfallet är ursprunget 
för fas två gällande miljöorganisationers klagorätt genom användandet av en flexibel tolkning 
utifrån Århuskonventionens syften. De svenska domstolarnas tillämpning av fas två utvecklas 
också vilket beskrivs i avdelningens kommande delar. EUD konstaterar i Waddenzee att oavsett 
Århuskonventionen implementering och reglering nationellt är ett krav att möjlighet till rättslig 
prövning finns tillgänglig. Betydelsen av reglernas ändamålsenlighet betonas också och att en 
oanvändbar prövningsmöjlighet inte är ändamålsenlig. Jag anser att i senare praxis är reella 
processuella hinder, exempelvis höga medlemsantalskrav och begränsande lagregler av 
betydelsefulla för bedömningen.82 

EUD anser i rättsfallet Trianel, precis efter DLV-målet, att de nationella domstolarna är 
ansvariga för skapandet av det processuella utrymme som Århuskonventionens syften och 
ändamål kräver. Trianel är enligt min åsikt en vidareutveckling av det som diskuteras i 
rättsfallet Waddenzee gällande garantin för tillgång till prövning oavsett implementeringens 
nivå. Jag anser att rättsfallet är betydelsefullt för förändringen i svensk praxis när även Den 
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slovakiska brunbjörnen avgörs.83 De svenska domstolarna börjar tolka den svenska 
klagorättslagstiftningen utifrån en bedömning av ändamålsenligheten gentemot 
Århuskonventionens och EUD:s praxis i DLV-målet. En konventionsenlig tolkning, i enlighet 
med Den slovakiska brunbjörnen, börjar emellertid tillämpas efter endast tre år. Orsaken kan 
vara att övergången är mindre mellan en ändamålsenlig användning till omfattande analyser 
gällande enligheten med Århuskonventionen jämfört med fas ett. Sveriges domstolar visar inte 
tendenser till att förändra inställningen gällande prövning av den svenska lagstiftningens 
samstämmighet med Århuskonventionen i fas ett trots kritiken som tidigt framförs mot 16 kap. 
13 § MB och rättsfallet Waddenzee. En ändamålsenlig tolkning är emellertid den centrala 
principen i början av fas två eftersom MÖD använder den 2012. Rättsfallet Den slovakiska 
brunbjörnen avgörs innan MÖD börjar tillämpa den konventionsenliga tolkningen men ändå 
använder domstolen den ändamålsenliga tolkningen och inte konventionsenliga tolkningen. En 
ändamålsenlig tolkning liknar enligt mig domstolarnas strikta klagorättsinställning som präglar 
fas ett i rättspraxis. Det är av den anledningen intressant att övergångsperioden mellan fas ett 
och ändamålsenligheten varar längre än perioden mellan konventionsenliga tolkningens 
tillämpning i Sverige och utomlands. En notering är emellertid att Waddenzee och Trianel 
används som referenspunkt i svensk praxis gällande de nationella domstolarnas ansvar och 
behörighet.84 

Jag anser att DLV-målet innebär en milstolpe i svensk rättspraxis eftersom MÖD markerar 
gentemot MB som domineras av syften som inte överensstämmer med Århuskonventionens. 
En tydlig förändring syns därigenom gentemot den tidigare, strikta, hållningen i svensk 
rättspraxis som dominerar fas ett.85 EUD underkänner det svenska kriteriet på 2000 medlemmar 
för att en miljöorganisation ska erhålla klagorätt med anledning av oproportionerlighet och 
ändamålsstridighet. HFD:s dom i DLV-målet är det första tillfället som en svensk domstol 
bortser från 16 kap. 13 § MB:s lydelse och tillerkänner klagorätt även när den inte kan utläsas 
av paragrafen. Jag anser att DLV-målet därigenom är betydelsefullt för EUD-praxis som 
existerar genom rättsfallet Waddenzee och tillämpningen i svensk rättspraxis.86 HFD ger 
lagstiftaren en ”…bakläxa…” vilket Darpö betraktar som betydelsefullt för rättstillämpningen. 
En översyn och sänkning av medlemskriteriet sker även.87 Ebbesson är tveksam gällande 
ändamålsenligheten med kriterierna i 16 kap. 13 § 1-4 p. MB när paragrafen introduceras.88 Jag 
anser att lagstiftningsförändringarna efter DLV-målet visar en förändring av lagstiftarens 
inställning till Århuskonventionen som istället visar på anpassningsförmåga.89 De 
betydelsefulla EUD-rättsfallen existerar inte än när MB blir lagstiftning vilket försvårar 
jämförelserna gentemot Ebbessons bedömningar. Jag anser emellertid att Ebbessons 
kommentarer är samstämmiga med den efterföljande utvecklingen i praxis. Ebbessons 
kommentarer kan enligt mig betraktas som en föregångare till utvecklingen i fas två eftersom 
domstolarna inledningsvis fokuserar på ändamålsenligheten. 

EUD anser i rättsfallet Den slovakiska brunbjörnen att domstolarna om möjligt ska tolka den 
nationella rätten i en utformning som motsvarar  Århuskonventionens syften.90 En benämning 
som används på den nämnda praxisen är konventionsenlig tolkning och rättsfallet har betydelse 
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inom utvecklingen av miljöorganisationers klagorätt i Sverige. Jag anser att domen är en 
vidareutveckling av EUD:s tidigare praxis i rättsfallen Waddenzee och Trianel.91  De tidigare 
kraven på att tolka reglerna ändamålsenligt och domstolarnas ansvar för tillämpningens 
enhetlighet utökas genom den konventionsenliga tolkningen eftersom det nu gäller en maximal 
anpassning av rättstillämpningen. Domstolarnas ansvar ökar därigenom samtidigt som 
befogenheterna att bortse från konventionsstridiga delar av lagstiftningen blir större genom att 
lagstiftningen om möjligt ska tolkas konventionsenligt.92   

Jag anser att genombrottet för den konventionsenliga tolkningen i svensk rättspraxis genom 
rättsfallen MÖD 2012:47 och 2012:48 innebär en utökning av miljöorganisationers klagorätt. 
MÖD använder inte domstolens egna praxis gällande klagorättens begränsning i 
tillsynsärenden, 16 kap. 13 § MB men betonar istället tillsynsmålens närhet till dispens- och 
tillståndsärenden.93 Jag anser att de ovannämnda, första rättsfallen från 2012, inom fas två, från 
2012, visar på en relativt liten omtolkning av den svenska klagorättsregleringen. Domstolen 
använder nämligen den rättsligt nära relationen mellan beslut som omfattas av klagorätten och 
övriga beslut. En omkategorisering till de närliggande, överklagbara, beslutsformerna medför 
att miljöorganisationerna tillerkänns klagorätt i rättsfallet. Jag anser att utökningen av 
klagorätten är liten jämfört med utvecklingen i nutida praxis. En förklaring är tidigare praxis 
som anger att enbart beslut utskrivna i 16 kap. 13 § MB kan överklagas. Jag anser emellertid 
att utökningen är av stor betydelse eftersom den utgör starten på utvecklingen.94 Nutida praxis 
innehåller istället en utökad tillämpning eftersom allmänna förvaltningsrättsliga principer och 
16 kap. 13 § MB tillämpas när uttryckliga bestämmelser gällande miljöorganisationers klagorätt 
inte existerar eller när lagstiftningen innehåller klagorättsförbud.95 Änok-målet följs av två 
PBL-avgöranden från MÖD och Vargjaktsmålet som innebär att hindrande bestämmelser i 
sektorslagstiftningen bortses ifrån.96 Jag anser att de nämnda målen visar på en utökad 
tillämpning av Århuskonventionen. Änok-målet innebär en stor förändring genom betonandet 
av beslutens miljörelaterade arten men indikationerna finns innan i praxis utveckling. Darpö 
ifrågasätter dessutom Änok-målets betydelse i situationer när sektorslagstiftningen innehåller 
lagreglerade klagorättsbegränsningar som är striktare än 16 kap. 13 § MB. Jag anser att de 
nämnda rättsfallen visar på en betydelsefullhet för 16 kap. 13 § MB även när klagorätten 
regleras i annan lagstiftning. En tolkning av Änok-målet som överensstämmer med Darpös 
kommentar innebär att rättsfallet egentligen enbart fastställer tidigare praxis gällande FL:s 
tillämpning i miljömål. 

Jag anser även att MÖD:s fyra klagorättsliga avgöranden från 2013 innehåller betydelsefulla 
tillämpningar av den klagorättsliga lagstiftningen.97 Rättsfallen gäller strandskyddsdispens 
enligt ÄPBL och är därigenom ett av de första avgörandena gällande sektorslagstiftningen. 
ÄPBL:s klagorättsliga reglering är inte komplett och reglerar enbart upphävande av dispenser. 
MÖD anser att de allmänna förvaltningsrättsliga principerna om klagorätt gäller i målet med 
hänvisning till tidigare praxis, anledningen är att inget uttryckligt klagorättsförbud existerar.98 
Det speciella i målet är att MÖD omedelbart hänvisar till 16 kap. 13 § MB och kriterierna för 
miljöorganisationers klagorätt. MÖD-avgörandena visar därigenom att 16 kap. 13 § MB utgör 
definitionen av miljöorganisationers allmänna klagorätt i miljömål, paragrafen är därigenom 
gällande när klagorätten inte regleras i den aktuella sektorlagen. Jämförelser kan här 
genomföras gentemot fas ett när domstolarna endast medger klagorätt gällande beslut som 
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anges i 16 kap. 13 § MB, istället utgör paragrafen numera en allmänt tillämpad klagorättslig 
princip.99 MÖD-avgörandets ursprung är ett rättsfall från 2011 men noterbart är att det äldre 
målet gäller en enskild persons klagorätt.100 Miljöorganisationerna har en egen 
klagorättsreglering i 16 kap. 13 § MB men MÖD tillämpar de regler som utgör utgångspunkten 
för enskildas klagorätt på miljöorganisationer. Jag kan inte utläsa att domstolen utläser någon 
skillnad mellan omfattning av klagorätten för enskilda och miljöorganisationer. En egen 
reglering kanske är onödig i nuläget? De svenska domstolarna börjar, med anledning av den 
konventionsenliga tolkningen, använda MB som utfyllnadsreglering när sektorslagstiftningen 
inte har någon uttrycklig reglering.101 Änok-målet innehåller också diskussioner gällande den 
allmänna förvaltningsrättsliga principens tillämpning och SVL innehåller ingen reglering av 
miljöorganisationers klagorätt.102 HFD hänvisar  till EUD:s bedömning i rättsfallet Den 
slovakiska brunbjörnen gällande betydelsen av en enhetlig Århuskonventionstillämpning inom 
unionsrätten och att miljöorganisationerna ska kunna begära prövning av miljöbesluts 
laglighet.103 HFD hänvisar till 22 § ÄFL och att miljöorganisationen därigenom omfattas av 
den berörda kretsen som stöd för klagorättens existens. Jag anser att Änok-målet utgör en 
bekräftelse av MÖD:s praxis från 2013 gällande de allmänna förvaltningsrättsliga principernas 
tillämpning. Det främsta prejudikatvärdet är därigenom diskussionen om betydelsen av måls 
miljörelaterade innehåll.104 

Jag anser att Vargjaktsmålet från 2015 innehåller praxis mest omfattande konventionsenliga 
tolkning hitintills. HFD använder i målet en konventionsenlig tolkning av rättigheterna enligt 
Århuskonventionen och direktivsenlig tolkning gällande vargen artskyddsstatus. De två 
regleringarnas syfte är en garanti för miljöorganisationers möjlighet att genom effektiva rättsligt 
förfaranden pröva rättigheterna i domstol. JaktF tillåter inte överklaganden längre än till 
myndighetsnivå i jaktmål. HFD underkänner emellertid regleringen med hänvisning till att 
ingen tillräcklig prövningsmöjlighet existerar eftersom förhandsavgöranden enbart kan begäras 
av domstol. Jag anser att Vargjaktsmålet visar på en outnyttjad dimension av den 
konventionsenliga tolkningen, nämligen jämförelser med EU-rättens rätt till domstolsprövning 
gentemot EU-rättsliga akter. Det är även sällan som fullständiga överklagandeförbud prövas i 
domstol. Bestämmelserna som prövas i El-målet begränsar exempelvis miljöorganisationers 
klagorätt omfattning men den existerar fortfarande.105 Vargjaktsmålet gäller däremot ett 
fullständigt hinder för överklaganden till domstol. Jag anser att den konventionsenliga 
tolkningens stora tillämpningsområde gällande  miljöorganisationers klagorätt är tydligt i 
Vargjaktsmålet. En liten reservation behöver emellertid göras i sammanhanget eftersom EU-
rätten är inblandad. Jag anser att den höga EU-rättsliga relationen i rättsfallet poängterats starkt 
jämfört med tidigare praxis men tillämpningsområdet kan vara något mindre när rättsfallet 
enbart gäller nationell rätt. En alternativ tolkning är enligt mig att den EU-rättsliga möjligheten 
istället utnyttjas i för liten omfattning. Darpö anser att Änok-målet är betydelsefullt för 
tillämpningen av EU-rättsliga principer även när rättsfrågan regleras nationellt. Jag anser att 
Darpös analys utgör ett argument som förstärker intrycket av den konventionsenliga principens 
enhetliga tillämpning. En intressant kontrast som återigen finns jämfört med fas ett när 
miljöorganisationers klagorätt endast gäller beslut angivna i 16 kap. 13 MB. Vargjaktsmålet 
innebär istället att bestämmelser med utskrivna överklagandeförbud i domstol inte utesluter 
klagorätt. 
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Jag anser också att förändringen tydligt kan studeras i den tidigare nämnda statliga 
miljöprocessutredningen från 2017. Skogsägare oroas av miljöorganisationers utökade 
klagorätt, föreningarna anser att inflytandet utgör ett intrång i  företagens rättigheter. De 
nämnda remissinstanserna anför att lagstiftningsförändringar ska göras genom lagstiftade 
begränsningar för miljöorganisationers klagorätt i 16 kap. 13 § MB. Regeringens svar på 
synpunkten är att åtgärden skulle vara betydelselös. En begränsande regel skulle enligt 
regeringen inte vara samstämmig med Århuskonventionen och rättstillämparna skulle, enligt 
regeringens bedömning använda andra regler genom den konventionsenliga tolkningen. 
Regeringens inställning förändras gällande möjligheterna till klagorättsbegränsningar i 
lagstiftning och behovet att uppfylla Sveriges internationella åtaganden. Jag anser att 
diskussionen speglar förändringen i rättsutvecklingen eftersom även regeringens inställning är 
annorlunda jämfört med när kritik framförs med anledning av den bristande överensstämmelsen 
med konventionens syften. En större överensstämmelse gentemot syftena behövs för att 
lagstiftningen ska kunna tillämpas numera, vilket regeringen tillsynes accepterar. Lagstiftarens 
ändrade inställning innebär bättre framtida förutsättningar för konventionsenligt utformad 
lagstiftning. Det är intressant att lagstiftaren inte genomför några omfattande åtgärder sedan 
införandet av MB trots kritiken. En större lagstiftningsförändring gällande MB:s 
klagorättsreglering kan utläsas sedan införandet av balken, nämligen det minskade 
medlemsantalskriteriet i 16 kap. 13 § 1 st. 4 p. MB.106 

4.2.2 Fas 2.1 Beslutens rättsverkan 
Ett besluts reella effekter och rättsverkan är i fokus under början av fas två. En allmän 
förvaltningsrättslig utgångspunkt är att förvaltningsbeslut kan överklagas ifall inte annorlunda 
lagreglering existerar men upplysningar och andra beslut som saknar rättsverkan omfattas inte 
av klagorätten. Ett förnekande av miljöorganisationers klagorätt är enligt MÖD:s domar 2013 
inte ändamålsenligt ifall beslutet har en reell rättsverkan och domstolen hänvisar till den 
ovannämnda principen om besluts överklagbarhet.107 Jag anser att rättsfallen visar närheten till 
MÖD:s föregående praxis när förvaltningsprocessrättsliga detaljer är betydelsefulla. MÖD:s 
praxis om rättsverkan liknar nämligen de definitioner av när beslut är överklagbara som 
förekommer i allmänna förvaltningsprocessregler. Ett exempel är 13 kap. 2 § 2 p. 
kommunallagen (2017:725), KL, som avgränsar beslut av ”…rent verkställande eller 
förberedande art…” från KL:s beslutsdefinition.108 Jag finner det intressant att MÖD inte 
nämner rättsverkans betydelse i de första avgörandena som den konventionsenliga tolkningen 
används i. En förändring kan enligt mig utläsas genom att de ändamåls- och konventionsenliga 
tolkningarna börjar med tillämpningen av precisa detaljer som medlemsantalet och 
tillsynsbeslutens status. De svenska domstolarna börjar senare istället diskutera klagorättens 
omfattning oberoende av detaljer. Jag anser att förändringen indikerar en övergripande utökning 
av klagorättens omfattningen genom den konventionsenliga tolkningens mer generella fokus, 
och utformning. 

Rättsverkan omnämns även i senare praxis, exempelvis Biotopskyddsmålet, men är inte av 
samma betydelse. MÖD anger i målet att det aktuella beslutet gällande biotopskyddsområden 
inte innebär tillräckliga rättsverkningar för tillämpning av 16 kap. 13 § MB.  En 
konventionsenlig tolkning genomförs emellertid senare. Jag anser därigenom inte att beslutets 
rättsverkan är av avgörande betydelse i målet även om klagorätt nekas. En intressantare faktor 
är närheten till den betydelsefulla frågan om besluts enlighet med nationell lagstiftning. MÖD 
anser nämligen inte att länsstyrelsens beslut påverkas av tvingande lagregler eftersom 
Skogsstyrelsen ”…får…” inrätta Biotopskyddsområden enligt SVL. Jag anser att en fråga som 
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inte reellt påverkas av bindande lagregler kan innebära rättsverkan. Ett exempel är beslut om 
att införa biotopskyddsområden, beslutet kan överklagas samtidigt som beslut att inte införa 
anses sakna tillräcklig rättsverkan.109 Svensk praxis mer generella fokus innebär enligt men en 
ytterligare kontrast mot fas ett när fokus på vilka beslut som nämns i paragrafen, nu genomförs 
istället konventionsenliga tolkningar och rättsfallets mindre detaljer är inte lika 
betydelsefulla.110 

4.2.3  Fas 2.2 Miljörelaterade mål 
Jag anser att Änok-målet innebär en nyhet eftersom HFD hänvisar till innehållet i 
Århuskonventionens implementeringsguide. Implementeringsguiden kan betraktas som ett 
förarbeten till konventionen eftersom den beskriver hur konventionen bör tillämpas. HFD 
hänvisar till uttalanden om att målens miljörelation är avgörande för ifall art. 9.3 
Århuskonventionen kan tillämpas.111 

Jag anser att även om den konventionsenliga tolkningen utvecklas i praxis innebär 
betonandet på beslutens miljörelation en utökning av art. 9.3 Århuskonventionens tillämpning. 
Fokus är tidigare på den enskilda bestämmelsens innebörd och vad en konventionsenlig 
tolkning kan innebära i situationen. Jag anser att domstolarna istället kan koncentrera 
bedömningen på hur miljörelaterad lagen är i det enskilda rättsfallet. 

En reell rättsverkan betraktas som tillräcklig för klagorätt enligt allmänna 
förvaltningsrättsliga principer, om inget särskilt regleras i lagstiftningen. Ett betonande av 
lagstiftningens miljörelaterade art kan därigenom betraktas som en klagorättsbegränsning ifall 
42 § FL tillämpas och rekvisiten tolkas snävt. Jag anser emellertid att utvecklingen i rättspraxis 
visar på en annorlunda situation. Änok-målet gäller lagstiftning som inte reglerar klagorätten 
för miljöorganisationer, SVL innehåller enbart en klagorättsparagraf.112 Darpö är tvivlande till 
rättsfallets prejudikatvärde gällande tillämpningen av den nya principen om miljörelaterade mål 
när sektorslagstiftningen innehåller striktare bestämmelser än MB.113 KML innehåller endast 
en paragraf gällande klagorätt och den gäller inte miljöorganisationer. HFD anser ändå att 
miljöorganisationen har klagorätt. Jag anser att rättsfallet visar på utveckling i rättspraxis 
eftersom lagstiftningens enda klagorättsbestämmelse inte omnämner miljöorganisationerna 
men 16 kap. 13 § MB tillämpas även tidigare i praxis när ingen reglering finns.114 Ett tydligare 
svar framkommer enligt mig genom den MÖD-praxis som hinner utvecklas efter Änok-målet 
och Kulturmiljömålet.115 El-målet och PBL-målen gäller lagstiftning innehållande högre krav 
för miljöorganisationers klagorätt än 16 kap. 13 § MB. MÖD tillerkänner klagorätt i rättsfallen 
med hänvisning till målens miljörelaterade koppling och att art. 9.3 Århuskonventionen och 22 
§ ÄFL, numera 42 § FL, är tillämpliga. Jag bedömer därigenom att den konventionsenliga 
tolkningen av miljörelaterade bestämmelser i fas två utvecklas till art. 9.3 Århuskonventionens 
tillämpning på sektorslagstiftningen oavsett eventuell reglering. MÖD anser att 
sektorslagstiftningen ”…inte anses uttömmande reglera frågan om miljöorganisationers 
klagorätt.”116 Jag anser att de nämnda rättsfallen visar på den konventionsenliga tolkningens 
omfattande tillämpningsområde och betydelse. En anledning är att art. 9.3 Århuskonventionen 
numera används som utfyllnad när reglering inte existerar och miljörelaterad sektorslagstiftning 
finns. Miljöorganisationers klagorätt är därigenom omfattande eftersom de kan åberopa 
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utomstående, grundläggande principer från praxis ifall lagstiftningens lydelse inte medför 
klagorätt.  

En fråga som uppkommer är definitionen av miljörelaterade beslut. Änok-målet och El-
målet gäller beslut som är nära miljörelaterade, nämligen skogsavverkning i anslutning till 
skyddade områden och en El-ledning genom känsliga naturområden. Kulturmiljö- och PBL-
målen innehåller också en tydlig, men annorlunda, miljöanknytning som gäller nybyggnationer. 
Jag anser att frågan om hur starkt miljörelaterade bestämmelserna behöver vara är obesvarad 
eftersom inget av de aktuella målen gäller svagare miljöanknytningar. MÖD poängterar i El-
målet betydelsen av att ärendet gäller en reell miljöpåverkans omfattning och relevans vilket 
kan innebära vägledning. PBL-målen innehåller emellertid hänvisningar till att nybyggnationer 
innebär en miljöpåverkan och inte omfattningen av miljöpåverkan. Sektorslagstiftningen 
innehåller hänvisningar till MB:s grundläggande regler vilket domstolarna betraktar som ett 
tydligt bevis för miljöförhållandet. Jag anser därigenom att begreppet miljörelaterade beslut 
innefattar hela MB och praxis tolkar troligen rekvisitet miljörelaterade ärenden generöst. En 
anledning är den konventionsenliga tolkningens betydelse när Århuskonventionen tillämpas 
eftersom konsekvensen innebär omfattande klagorätt för miljöorganisationer. Jag anser att 
enstaka miljörelaterade bestämmelser inom en annan lagstiftning är exempel på situationen när 
tolkningen av rekvisitet ”…miljörelaterat…” kan kompliceras. Ett exempel på indirekt 
miljörelaterade bestämmelser är ifall beslut från en kommunal nämnd överklagas med 
hänvisning till delegationsförbudet i  5 kap. 1 § KL. KL, som lagstiftning, är inte miljörelaterad 
men ifall ett miljörelaterat beslut överklagas med anledning av fel beslutsinstans enligt KL:s 
regler aktualiseras frågan om art. 9.3 Århuskonventionen kan tillämpas.117 

Jag anser att dagens praxis är resultatet av en utveckling och ökad klagorättslig status. En 
betydande orsak till förändringen är EUD:s uttalanden om betydelsen av konventionsenliga 
tolkningar i rättsfallet Den slovakiska brunbjörnen.118 De svenska domstolarna förändrar och 
utökar klagorättens omfattning i praxis efter rättsfallets avgörande. Jag anser att den 
konventionsenliga tolkningen innebär mer omfattande tolkningsmöjligheter än ändamålsenliga 
tolkningen som ersätter en strikt, ordagrann, tolkning av lagtolkningen i fas ett. De 
miljörelaterade målen utgör en markering för hur omfattande klagorättslagstiftningen är i fas 
två genom konventionsenliga tolkningar istället för strikt lagtext. Frågetecken existerar 
fortfarande gällande miljöorganisationers klagorätt, en praxis som utvecklas och förändras är 
därigenom naturligt enligt mig. Svensk klagorättspraxis gäller inledningsvis tillämpningen av 
MB och i mindre utsträckning sektorslagstiftning som däremot aktualiseras under senare år 
vilket medför att nya paragrafer tolkas utifrån den konventionsenliga tolkningen. 

4.3 Fas 3: Utgör 16 kap. 13 § MB den maximala tillåtna 
klagorättsbegränsningen?  

4.3.1 Vilken betydelse har 16 kap. 13 § MB för miljöorganisationers klagorätt? 
En konventionsenlig tolkning av miljöorganisationers klagorätt inom den svenska miljörätten 
medför att paragrafernas tillämpning är annorlunda ifall de inte överensstämmer med 
Århuskonventionens syfte. Århuskonventionens tillämpning i Sverige gäller inledningsvis 
MB:s kriterier men de senaste åren prövas även klagorätten enligt sektorslagstiftningen 
föranleder konventionsenliga tolkningar i några rättsfall. Jag anser att den konventionsenliga 
tolkningen återkommer till 16 kap. 13 § MB när klagorätten definieras 42 § FL. Omständigheten 
aktualiserar frågan ifall indikationer finns på att kriterierna i 16 kap. 13 § MB utgör en gräns 
för möjligheterna till inskränkningar av miljöorganisationers klagorätt? 
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HFD:s uttalande i Kulturmiljömålet är utgångspunkten för diskussionen: ”I 16 kap. 13 § 
miljöbalken finns bestämmelser genom vilka ideella föreningar, som har till huvudsakligt 
ändamål att tillvarata naturskydds- eller miljöskyddsintressen, under vissa förutsättningar 
tillerkänns klagorätt…Kulturmiljölagen innehåller inte några hänvisningar till nämnda 
bestämmelser i miljöbalken. För att säkerställa tillgång till effektiva rättsmedel för allmänheten 
i enlighet med Århuskonventionen, bör klagorätt ges under motsvarande förutsättningar när 
det gäller miljörelaterade beslut enligt kulturmiljölagen…” Det intressanta är enligt mig 
formuleringen ”…bör klagorätt ges under motsvarande förutsättningar…”119 

Jag anser att två tolkningar finns av HFD:s uttalande. En tolkning är att HFD använder 16 
kap. 13 § MB som en utfyllnadsregel när sektorslagstiftningen inte reglerar 
miljöorganisationers klagorätt. HFD:s uttalande är enligt tolkningen i samstämmighet med 
praxis från de svenska domstolarna innan Kulturmiljömålet. Rättspraxis innebär nämligen att 
den allmänna förvaltningsprincipen om enskildas klagorätt, 42 § FL, är tillämplig ifall ingen 
existerar eftersom 16 kap. 13 § MB används. HFD:s dom innebär enligt tolkningen en 
bekräftelse på, och kanske även ett förtydligande av den existerande klagorätten.120 

En alternativ tolkning är att miljöorganisationer som uppfyller kriterierna i 16 kap. 13 § MB 
alltid har klagorätt oavsett om sektorslagstiftningen innehåller särskild reglering. MB:s 
klagorättsreglering utgör enligt tolkningen gränsen för hur mycket klagorätten kan begränsas. 
Jag anser att det avgörande är hur ”…motsvarande förutsättningar…” tolkas. En diskussion om 
16 kap. 13 § MB inleder sammanhanget vilket föranleder att HFD:s uttalande kan avse 
kriterierna i MB. Jag anser emellertid att en försiktighet ska användas vid tolkningen eftersom 
rättsfallet inte aktualiserar sektorslagstiftningsrekvisitet striktare än 16 kap. 13 § MB. 
Uppsatsens kommande diskussioner avser att studera vilka indikationer som eventuellt finns i 
svensk rättspraxis på att 16 kap. 13 § MB definierar begränsningsmöjligheterna. 

Jag anser att PBL-målen och El-målet är intressanta i sammanhanget eftersom MÖD 
tillämpar 16 kap. 13 § MB istället för mer klagorättsbegränsande sektorslagstiftningar. MÖD 
anser 2013 att klagorättsprincipen i 42 § FL är tillämplig när ingen reglering existerar, och 
definieras av 16 kap. 13 § MB. De svenska domstolarna använder MÖD:s tolkning även i senare 
praxis och principen anses gälla FPL.121 De nämnda, nya, rättsfallen innebär ett erkännande av 
klagorättens utökade omfattning, nämligen att 42 § FL även kan tillämpas när en 
klagorättsbegränsande lagstiftning existerar.  Jag anser att 16 kap. 13 § MB tillskrivs en 
utfyllande funktion i den konventionsenliga tolkningen i praxis oavsett om 
klagorättsbestämmelser inte existerar eller är konventionsenliga. PBL-målen och El-målet 
innebär därigenom att 16 kap. 13 § MB:s betydelse expanderar mot en huvudregel gällande 
vilka klagorättsbegränsningar som är konventionsenliga. Jag anser att svenska domstolar 
betraktar 16 kap. 13 § MB som konventionsenlig eftersom paragrafen tillskrivs en central 
betydelse för innehållet i 42 § FL och art. 9.3 Århuskonventionen. MÖD nämner emellertid inte 
ifall alla klagorättsbegränsningar som är mer omfattande än 16 kap. 13 § MB ska 
ogiltigförklaras. De nämnda rättsfallen aktualiserar därigenom vad definitionen av en 
konventionsenlig lagstiftning är.122 

Jag anser att ett motargument till den andra tolkningen av 16 kap. 13 § MB är hur paragrafen 
används i rättspraxis. Domstolarna anser att specialregleringarna i sektorslagstiftningen inte 
ensamt reglerar frågan utan 16 kap. 13 § MB är tillämplig.123 En parallell användning kan enligt 
mig förstås som att två regler är tillämpliga och kan användas. Domstolarna uttrycker inte att  
originalparagrafen är osamstämmig med Århuskonventionen utan använder en alternativ 
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reglering, nämligen 42 § FL. En skillnad finns här, enligt mig, gentemot DLV-målet och 2000-
medlemmarskriteriet som HFD ogiltigförklarar.124 HFD använder därigenom en mildare 
tillämpning genom den konventionsenliga tolkningen som dominerar svensk rättspraxis efter 
rättsfallet Den slovakiska brunbjörnen. Ett argument för att 16 kap. 13 § MB inte utesluter 
annorlunda begränsningsnivåer av klagorätten är den kompletterande innebörd som paragrafen 
har när klagorätten definieras.125 

En faktor som ökar sannolikheten för ett tolkningsliknande resultat är utvecklingen i 
domstolarnas tillämpning av den konventionsenliga tolkningen. Jag anser att utvecklingen det 
senaste decenniet innebär en kontinuerlig utökning av miljöorganisationers klagorätt eftersom 
den konventionsenliga tolkningens innebörd utökas. Det börjar med att alla beslut enligt MB 
omfattas av klagorätten när tillsynsbesluten omtolkas betraktas som överklagbara.126 
Domstolarna bortser därigenom från den exakta ordalydelsen i 16 kap. 13 § MB när de 
definierar paragrafens tillämpningsområde. En senare konventionsenlig tolkning innebär att 16 
kap. 13 § MB utgör utfyllnad när den sektorslagstiftningen inte innehåller 
klagorättsbestämmelser och ifall bestämmelserna inte är konventionsenliga.127 En kontrast 
existerar gentemot fas ett när ordalydelsen är det enda betydelsefulla.128 Jag anser att en 
utökning av 16 kap. 13 § MB:s utfyllande funktion är naturlig eftersom miljöorganisationers 
klagorätt expanderar konstant i fas två. En gemensam nämnare i utvecklingen av praxis är 16 
kap. 13 § MB:s utökade betydelse som referenspunkt för miljöorganisationers klagorätt. Jag 
anser att utvecklingen i praxis sker periodvis, det kan diskuteras ifall fas tre är en för snabb 
utveckling. De förändringarna som tidigare förändrar svensk klagorättspraxis är emellertid en 
reaktion på rättsfall i EUD några år innan, exempelvis rättsfallen Waddenzee och Den 
slovakiska brunbjörnen.129 Jag anser emellertid att en förändring i de svenska domstolarnas 
inställning till Århuskonventionen är synlig efter den konventionsenliga tolkningens 
genombrott. De svenska domstolarna är numera aktiva i rättsbildningen genom prejudikaten 
samtidigt och använder mer sällan förhandsavgöranden.130 

Ett närbesläktat argument gentemot 16 kap. 13 § MB:s betydelse som en gräns är att 
klagorättsbestämmelser kan vara konventionsenliga även om de begränsar klagorätten mer än 
MB. Klagorättsbegränsningsgränsens betydelse är även beroende av begreppet miljörelaterade 
besluts omfattning eftersom definitionen avgör vilka beslut som inkluderas i art. 9.3 
Århuskonventionen. 

En fråga som aktualiseras ifall Kulturmiljömålet tolkas i enlighet med min andra tolkning är 
hur omfattande klagorätten ska vara för att vara konventionsenlig.131 Utredningsremissvar 
2017132 visar att miljöorganisationers klagorätt fortfarande diskuteras i Sverige vilket 
aktualiserar funderingar om när svensk lagstiftning är konventionsenlig. Jag anser att 16 kap. 
13 § MB betraktas som konventionsenlig i praxis men vilken betydelse den nämnda 
omständigheten har för tillämpningen är oklar. 
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4.3.2 Vad blir konsekvenserna av fas tre? 
Jag anser att ifall 16 kap. 13 § MB har statusen av en gräns i praxisen ökar rättssäkerheten och 
förutsägbarheten. En gräns för begränsningarna av miljöorganisationers klagorätt gäller 
nämligen i alla svenska miljömål oavsett lagstiftning.  

Ett större enhetliggörande av klagorättens bestämmelser innebär även underlättnader för 
domstolarna och myndigheternas tillämpning. Praxis är numera förbättrad gällande tydligheten 
men oklarheter och spretighet existerar fortfarande. En utgångspunkt åtgärdar inte alla problem 
men innebär fördelar. Domstolarnas tolkningsprocess förenklas också konsekvensen ifall en 
gräns existerar för möjligheterna att begränsa miljöorganisationers klagorätt. Det ovannämnda 
förutsätter emellertid att målen är miljörelaterade och rekvisiten i 16 kap. 13 § MB uppfylls. 
Jag anser även att domstolarna kan använda art. 9.3 Århuskonventionen utan att behöva 
diskutera sektorslagstiftningarnas innehåll jämfört med FL, FPL och MB. En konventionsenlig 
tolkning av ifall lagstiftningen är miljörelaterad kan istället genomföras och kompletteras med 
bedömningen om rekvisiten i 16 kap. 13 § MB uppfylls. 

Jag anser att 16 kap. 13 § MB:s utfyllande funktion minskar eftersom domstolarna inte 
behöver referera till de allmänna förvaltningsrättsliga principerna. En funktion som gräns för 
klagorättsbegränsningarna kan emellertid också vara utfyllande. Jag anser även att den 
konventionsenliga tolkningens betydelse förändras eftersom principen inte behöver utgöra 
garantin för miljöorganisationers klagorätt. 

Ett omständighet som behöver nämnas ifall 16 kap. 13 § MB anses utgöra den högsta tillåtna 
begränsningen av miljöorganisationers klagorätt är paragrafens omdiskuterade delar. 
Miljöorganisationer behöver enligt 16 kap. 13 § 1 st. 3 p. vara verksamma tre år i Sverige innan 
de har klagorätt. Ebbesson och Darpö kritiserar regeln eftersom den inte anses överensstämma 
med Århuskonventionens syften eller diskrimineringsförbuden inom EU. Århuskonventionen 
innehåller ett liknande kriterium som stadgar två år men förhandsavgöranden från EUD  
gällande treårskriteriet är önskvärt. Det är enligt mig intressant ifall de svenska domstolarna 
använder en paragraf med ifrågasatt och oprövat innehåll som huvudregel. Ett ställningstagande 
i praxis innebär kanske samtidigt att 16 kap. 13 § 4 p. MB:s konventionsenlighet prövas 
ordentligt.133 

4.4 Rättsfall som avviker från fas två 
4.4.1 FÅB-målet 
FÅB-målet är ett av de relativt få mål på senare år när 16 kap. 13 § inte medför klagorätt för en 
miljöorganisation. Rättsfallet gäller kraven i 16 kap. 13 § 4 p. MB gällande antal medlemmar. 
Miljöorganisationen, FÅB, har ungefär tio medlemmar vilket är långt ifrån medlemskriteriet på 
100. En namninsamling med 900 underskrifter åberopas istället som allmänhetens stöd. HFD 
anser emellertid att sambandet mellan FÅB och namninsamlingen är oklart, tillräckligt stöd 
existerar därigenom inte.134 

Lagstiftarens syfte med 16 kap. 13 § 4 p. MB är att kriterierna ska bevisa seriositeten och 
representationen för allmänintresset. Jag anser att FÅB-målet är intressant eftersom det 
indikerar begränsningen av kriterierna allmänhetens stöd och medlemsantalet. Sverige 
kritiseras med anledning av det unika medlemsantalskriteriet samtidigt som kriteriet om 
allmänhetens stöd anses vara en kompensation.135 FÅB-målet är egentligen den enda utförligare 
prövningen av det nuvarande medlemskriteriet och kan betraktas som en indikation på 16 kap. 
13 § 4 p. MB:s konventionsenlighet. En noterbar omständighet är att målet avgörs före 
principen om konventionsenlig tolknings inträde i svensk rättspraxis. Det skulle av den 
                                                
133 Se avsnitt 2.3.2 st. 3, 3.2 st. 7. 
134 Se avsnitt 3.4 st. 2. 
135 Darpö, J, Kriterierna för svenska miljöorganisationers talerätt- behövlig bakläxa i EU-domstolen, ERT nr. 
1/2010, s. 138. 



 

anledningen vara intressant hur en svensk domstol bedömer frågan idag. Ett skäl för att ingen 
annorlunda bedömning kommer ske är de tio medlemmarna. Miljöorganisationers klagorätt ska 
vara omfattande och betoning är på att inte exkludera mindre, lokala föreningar men samtidigt 
utövar inte en miljöorganisation med tio medlemmar något större inflytande. En gräns kan 
emellertid finnas för klagorättens omfattning inom Århuskonventionen, FÅB-målet indikerar 
möjligen gränsen. Begreppet allmänhetens stöds närmare innebörd definieras inte i FÅB-målet. 
En osäkerhet är därigenom ifall miljöorganisationer av FÅB:s storlek kan tillerkännas klagorätt 
i situationer med tydligare stöd från allmänheten.136 

Jag anser inte att FÅB-målet påverkar den generella bilden av praxis utveckling i Sverige. 
En anledning är att FÅB har tio medlemmar.  De åberopar istället allmänhetens stöd men kan 
inte bevisa sambandet mellan föreningen och namninsamlingen. Bevisfrågan gällande 
allmänhetens stöd är samtidigt inte prövad i svensk praxis. FÅB brister även gällande 16 kap. 
13 § MB:s övriga rekvisit, kriterier som samtidigt ifrågasätts i doktrin och inte är 
domstolsprövade. Rättsfallet indikerar möjligen en bortre gräns för miljöorganisationers 
klagorätt men är samtidigt svåranalyserat. De svenska domstolarna diskuterar inte 
medlemsantalen i övriga rättsfall när 16 kap. 13 § används som utfyllnadslagstiftning. Jag anser 
därigenom att frågetecken fortfarande existerar gällande de övriga rekvisitens 
överensstämmelse med konventionens syfte och innebörd.137 

Darpö anser emellertid att FÅB-målet är av betydelse i ett annat sammanhang närmare 
relaterat till den konventionsenliga tolkningen. HFD genomför nämligen, enligt Darpö, en 
bedömning av allmänhetens stöd gällande alla kriterier i rättsfallet. Darpös tolkning innebär en 
utökad dimension av den konventionsenliga tolkningens tillämpning på 16 kap. 13 § MB 
eftersom de lagstiftade kraven i paragrafen kan bortses ifrån ifall andra gynnande 
omständigheter existerar. Jag anser emellertid inte att andra tydliga exempel på en utökad 
användning av 16 kap. 13 § 1 st. 4 p. MB existerar i praxis. Darpös tolkning är emellertid 
överensstämmande med användningen av den konventionsenliga tolkningen som genomförs i 
praxis efter FÅB-målet.138 Ett utökat tillämpningsområde för klausulen om allmänhetens stöd 
är i enlighet med utvecklingen av praxis inom fas två eftersom miljöorganisationers klagorätt 
ständigt expanderar 

4.4.2 Greenpeacemålet 
Jag anser att Greenpeacemålet avviker från MÖD:s tidigare praxis 2012 och kan betraktas som 
motsägelsefullt.139 MÖD avvisar miljöorganisationens överklagande i tillsynsärendet trots att 
16 kap. 13 § MB omfattar tillsynsärenden genom en ändamålsenlig tolkning i två MÖD-
avgöranden 2012.140 Jag anser att Greenpeacemålets förhållande är likartad och beslutet gäller 
exempelvis tillståndsfrågor. De sistnämnda är betydelsefulla i tidigare rättsfall. 
Greenpeacemålet innehåller inte inslag av ändamålsenliga eller konventionsenliga tolkningar 
vilket avviker från annan samtida praxis. Jag anser att prövningstillståndsfunktionen ska 
uppmärksammas i analysen av domens betydelse. MÖD avgör nämligen två rättsfall gällande 
klagorätt i tillsynsärenden samma år som Greenpeacemålet. Likheterna mellan de tre rättsfallen 
är stora och medför att Greenpeacemålets prejudikatvärde begränsas. Darpö betraktar inte 
domen som betydelsefull och ingen liknande, avvikande, tendens förekommer i senare praxis 
inom fas två.141 Jag anser att ett ytterligare argument för målets begränsade prejudikatvärde är 
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praxis fortsatta utveckling efter målets avgörande genom en utökad användning av den 
konventionsenliga tolkningen. En liten tillämpningsförändring sker i de tidigare tillsynsmålen 
genom att jämställa tillsynsmålen med tillstånds- och dispensmål istället för utökning av 16 
kap. 13 § MB:s innebörd. Praxis utvecklas senare genom mer långtgående utfyllnadsåtgärder.142 

4.4.3 Biotopskyddsmålet  
Ett intressantare rättsfall är enligt mig Biotopskyddsmålet som avgörs av MÖD 2018.143 
Rättsfallet gäller en miljöorganisations begäran om inrättande av biotopskyddsområden, inga 
biotopskyddsområden införs vilket miljöorganisationen överklagar nekas klagorätt. En 
intressant omständighet i rättsfallet är att beslut om upphävande och upprättande av 
biotopskyddsområden kan överklagas enligt MB. Ett beslut om att inte uppföra 
biotopskyddsområden anses däremot inte medföra klagorätt. MÖD betraktar det som särskilt 
betydelsefullt att inga nationella, eller internationella, bestämmelser reglerar när ett 
biotopskyddsområde ska införas. Miljöorganisationen kräver en specifik, hindrande åtgärd mot 
avverkningar men MÖD hänvisar till andra processuella möjligheter för Skogsstyrelsen. MÖD 
anser att bristen på lagstiftade skyldigheter utesluter klagorätt.144  

Det finns enligt mig olika aspekter i rättsfallet som kan diskuteras med hänsyn till övrig 
rättspraxis. En faktor är betydelsen av målets reella rättsverkan när  den konventionsenliga 
tolkningen används.145 Ett måls miljörelaterade grad, den aktuella lagstiftningen och en åtgärds 
potentiella miljöpåverkan utgör emellertid det centrala i Änok-målet och El-målets 
diskussioner.146 Biotopskyddsområden skulle innebär avverkningsskydd samtidigt som 
rättsfallet gäller beslut om att inte inrätta biotopskyddsområde. En reell, direkt, miljöpåverkan 
kan därigenom utgöra konsekvensen av målet. Jag anser av den nämnda anledningen att målets 
miljörelaterade grad är påtaglig eftersom en avverkning innebär miljöpåverkan. 

MÖD medger dessutom klagorätt även när ett ärende inte föranleder åtgärder vilket stödjer 
att alla beslut gällande biotopskydd ska vara överklagbara. En skillnad som ska 
uppmärksammas är emellertid att rättsfallen gäller skilda beslut grundade i olika bestämmelser. 
MÖD använder i målet från 2014 domstolens tidigare praxis gällande tillsynsbeslut, ingen 
jämförbar praxis existerar gällande biotopskyddsmålet.147 

Ett viktigt syfte med Århuskonventionens införande är garantin för tillgodoseendet av 
enskildas rättigheter tillgången till prövning i domstol. EUD poängterar att lagstiftningen inte 
kan innehålla omöjliggörande hinder för rätten till domstolsprövning av beslut. Ett exempel är 
rättsfallet Trianel och EUD:s poängterande gällande nödvändigheten av att tolka den nationella 
rätten långtgående gentemot Århuskonventionen, oavsett lagstiftningens innehåll. Beslutets 
reella miljöpåverkan diskuteras i större omfattning än beslutets bindande verkan. Jag anser även 
att den enskildas klagorättsutövande försvåras av hänvisningar till andra myndighetsbeslut. 
EUD är tydliga i praxis med att Århuskonventionen innebär krav på ett lättåtkomligt och 
effektivt prövningsförfarande. EUD accepterar inte omfattande försvåranden av 
förutsättningarna för domstolsprövningen. Ett försvårande skapar nämligen risker för 
rättssäkerheten och möjligheten till effektiv domstolsprövning.148 

En reglering finns dessutom som klargör att andra beslut gällande biotopskyddet är 
överklagbara, 19 kap. 1 § 3 st. MB. MÖD avgör tidigare rättsfall gällande rätten att överklaga 
tillsynsbeslut som inte omfattas av 16 kap. 13 § MB. Ett skäl för klagorätt är enligt MÖD att 
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tillsynsbesluten inte skrivs som undantag från klagorätten.149 De svenska domstolarna är i fas 
två inte främmande för att utöka miljöorganisationers klagorätt jämfört med den svenska 
miljölagstiftningen. Beslut kan numera överklagas enligt 16 kap. 13 § MB när reglering saknas 
eller bestämmelserna inte är konventionsenliga.150 Jag anser att det ovannämnda utgör stöd för 
att klagorätt existerar även i andra mål när måltypen inte är utskriven och undantag inte finns.  

HFD hänvisar i biotopskyddsmålet till andra rättsliga möjligheter för miljöorganisationen att 
överklaga och åstadkomma rättslig prövning gällande liknande skyddsåtgärder. En försvårande 
faktor är EUD:s bedömning att klagorätten ska vara effektiv, enkel och inte onödigt försvåras 
genom hänvisningar till andra rättsliga förfaranden.151 Århuskonventionens syfte är att en 
omfattande klagorätt ska existera och enligt miljöorganisationerna utgör klagorätt huvudregeln 
i svensk. En oklar fråga är emellertid definitionen av omfattande när ett andra rättsliga 
möjligheter finns. 

Ett besluts lagstridighet utgör dessutom en grund för tillämpningen av art. 9.3 
Århuskonventionen. Jag anser att ett beslut om godkännande av avverkning kan vara i konflikt 
med SVL och miljöorganisationens överklagande är därigenom ostrategiskt. Darpö anser 
dessutom att Änok-målet innebär att miljöorganisationer kan överklaga alla miljöbeslut oavsett 
om de omfattas av internationell rätt och med hänvisning till tidigare praxis behöver ingen 
konstaterad lagöverträdelse existera.152 Århuskonventionens rätt till prövning omfattar 
situationer när rättigheter inskränks, vilket anses inkludera miljöpåverkan men samtidigt 
behöver kränkningen inte bevisas. Det nämnda utgör enligt mig ett argument för att de aktuella 
Biotopskyddsbesluten ska vara överklagbara. Praxis tillämpar den konventionsenliga tolkning 
omfattande och utökar succesivt miljöorganisationers klagorätt. MÖD avvisar överklagandet 
men en alternativ utgång av målet är ifall rätten betraktar beslutet som överklagbart men och i 
domen konstaterar beslutet inte kan vara olagligt. Jag anser emellertid att läsaren behöver notera 
avvisningsbeslutens funktion i prejudikatinstanserna. Det prövningstillstånd som behövs i 
MÖD innebär att rättsfallet ska innehålla rättsligt värde. Jag anser att målet har ett rättsligt värde 
men långtgående slutsatser bör undvikas när målet inte prövas ordentligt i MÖD. Ett skäl som 
försvagar tesen är att MÖD:s motiverar avvisningsbeslutet ovanligt utförligt, likheter finns med 
domskäl. 

MÖD skapar tyvärr ingen möjlighet att överklaga Biotopskyddsmålet till HD men en viktig 
gränsdragningsfråga framkommer enligt mig i rättsfallet. En prövning i HD är enligt mig 
önskvärd även om MÖD:s domar är prejudicerande. Jag anser att MÖD betraktar utgången i 
målet som obestridlig. Det sistnämnda är en stark anledning till att inget förhandsavgörande 
begärs från EUD. Århuskonventionens formulering omfattar beslut som överskrider nationell 
eller internationell rätt men MÖD anser att inga lagstadgade skyldigheter existerar. Ett 
prejudikat från HFD, HD eller EUD är enligt min mening önskvärt för att fastställa 
Biotopskyddsmålets gränsdragningsfrågor. Jag betraktar nämligen inte avgörandet som 
självklart med anledning av den konventionsenliga tolkningens omfattande tillämpning och 
klagorättens förändring.  

Jag anser inte att MÖD:s bedömning behöver betraktas som noterbart avvikande oavsett 
korrektheten i beslutet. Ett motargumentet är klagorättens utökade och numera långtgående 
utbredning i rättspraxis som medför att Biotopskyddsmålet kan utgöra en avvikande trend. Jag 
anser att den nämnda praxisen är det främsta skälet till osäkerheten i rättsfallets klagorättsfråga. 
En gräns existerar antagligen för klagorättens omfattning. Klagorätten i förvaltningsrättslig 
mening omfattar inte beslut som är betydelselösa delar av processen. Beslut av ”…rent 
förberedande eller rent verkställande art…” utgör exempel som inte är överklagbara, 10 kap. 
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2 § KL.153 Miljöorganisationers klagorätt är av annorlunda karaktär men samtidigt behöver en 
gräns existera och den anges inte i lagstiftningen. Domstolarna hänvisar i rättsfall till allmänna 
förvaltningsrättsliga principerna och en jämförelse med kommunalrättens grunder är intressant 
i sammanhanget.154  
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5. Slutsatser 
Kapitel fem innehåller redogörelser av vad som framkommer i uppsatsens analys och 
diskussionsavsnitt. De syften och frågeställningar som presenteras i inledningskapitlet utgör 
utgångspunkten för dispositionen. Kapitel fem syftar till att sammanfatta analysen och vilka 
slutsatser som är möjliga utifrån analysens innehåll. 
 
Miljöorganisationers klagorätt är begränsad innan 1998. MB:s införande innebär en utökning 
av klagorätten men samtidigt tillämpas reglerna strikt i jämförelse med Århuskonventionens 
syften. Beslut som inte anges i lagstiftningen föranleder inte klagorätt enligt samtida praxis. Jag 
anser att den nämnda perioden, som i uppsatsen benämns fas ett, inte innebär några större 
förändringar av klagorättens omfattning. En EUD-praxis som innehåller ändamålsenliga 
tolkningar av Århuskonventionen och konventionens syften utvecklas parallellt med fas ett. 
EUD:s praxis och den svenska praxisen visar därigenom på en stor osamstämmighet under 
perioden.155 

EUD:s praxis innebär fokus på ändamålsenligheten med lagstiftningen i jämförelse med 
Århuskonventionen. Starten är rättsfallet Waddenzee 2004, fortsättningen blir rättsfallen 
Trianel, DLV-målet och Den slovakiska brunbjörnen. Det stora erkännandet för den nya 
inriktningen, fas två, i svenska praxis är DLV-målet som avgörs efter begäran om 
förhandsavgörande från HFD. DLV-målet resulterar i ett underkännande av 16 kap. 13 § 4 p. 
MB:s medlemsantalskriterium och  innebär en stor förändring enligt mig. En mindre lagändring 
som genomförs med anledning av DLV-målet men jag avser istället den nya utvecklingen i 
svensk klagorättspraxis efter rättsfallet. De frågor som tidigare diskuteras i EUD:s praxis blir 
nu centrala, nämligen ändamålsenligheten med bestämmelserna. Svenska domstolar börjar 
genomföra ändamålsenliga tolkningar av paragrafer som inte är ändamålsenliga och 
klagorättens omfattning utökas. Jag anser inte att förändringen är oväntad eftersom kraftig kritik 
framförs gentemot MB:s innehåll och överensstämmelsen med Århuskonventionen 1998. En 
skillnad är den annorlunda inställning som efter DLV-målet förekommer i domstolarna 
gällande tillämpningsmöjligheterna. Betydelsefullt är EUD:s beskrivning av de nationella 
domstolarnas ansvar för att garantera rättigheterna enligt konventionen. Rättsfallet Den 
slovakiska brunbjörnen innebär sedan ett ännu större betonande på betydelsen av en 
konventionsenlig tolkning när det är möjligt. Jag anser att en fördröjning kan utläsas i nationell 
praxis gällande tillämpningen av den konventionsenliga tolkningen men när tolkningen 
används 2012 är effekten omedelbar. En ny innebörd som utfyllande reglering i den 
konventionsenliga tolkningen tillskrivs nu 16 kap. 13 § MB eftersom paragrafen utgör mallen 
för klagorätten när reglering inte finns. Paragrafens betydelse i fas två ökar genom den 
konventionsenliga tolkningens användande inom sektorslagstiftningen. HFD använder i 
Vargjakts- och Kulturmiljömålen en konventionsenlig tolkning när begränsande 
sektorslagstiftningsregler inte tillämpas. Det sistnämnda utökar 16 kap. 13 § MB:s utfyllande 
betydelse eftersom den har en liknande funktion som när lagstiftning inte existerar.156 

Ett besluts reella rättsverkan är betydelsfullt i början av praxisutvecklingens andra fas 
eftersom det anses utgöra gränsdragningen mellan när klagorätt existerar, och konventionsenlig 
tolkning ska användas, och inte. Jag anser att den visar övergången mellan fas ett och två när 
ändamålsenligheten börjar användas. Allmänna förvaltningsprocessregler och detaljfrågor är 
fortfarande väsentliga men i senare praxis fokuserar domstolarna mer på helhetsbilden. Jag 
anser att likheter finns med 10 kap. 2 § KL:s definition av beslut, definitionen grundas på om 
besluten har rättsverkan. Rättsverkan omnämns numera sällan i klagorättslig praxis och istället 
är beslutens miljörelaterade grad central. Rättsverkans största betydelse är under perioden när 
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tolkningarna gäller MB-kriteriernas existens och omfattningen av MB:s tillämpning. HFD 
nämner emellertid rättsverkan som en avgörande faktor i Biotopskyddsmålet.157 

En betydelsefull faktor är numera ifall beslutet är miljörelaterat. Jag anser nämligen att med 
start i Änok-målet 2014 är den nämnda faktorn avgörande för tillämpningen av klagorätten. 
Miljörelationsrekvisitets ursprung är Århuskonventionens implementeringsguide som HFD 
refererar till. Änok-målet innebär starten på en ny inriktning i praxis eftersom fokusområdet är 
lagstiftningens ämne och miljörelation snarare än paragrafens innehåll. En konsekvens av den 
nya praxisen är att klagorätten utökas genom 16 kap. 13 § MB:s utfyllnadsfunktionsförhållande 
till sektorslagstiftningen. Beslut som omfattas av en mer begränsande sektorslagstiftning kan 
numera vara överklagbara enligt 16 kap. 13 § MB ifall den förstnämnda regleringen inte är 
ändamålsenlig. En ouppklarad fråga i sammanhanget är definitionen av begreppet miljörelaterat 
men domstolarna använder exempelvis hänvisningar till MB och besluts potentiella 
miljöpåverkan. Jag anser att begreppet förmodligen är flexibelt eftersom Århuskonventionen 
tillämpas utifrån konventionsenligheten. Dagens praxis om miljörelaterade mål är samtidigt en 
vidareutveckling av de konventionsenliga tolkningarna och domstolarnas ansvarsroll för 
rättsbildningen.158 

En av uppsatsens frågeställningar är ifall en ny fas, fas 3, kan anas i praxis. Centralt i 
expansionen av miljöorganisationers klagorätt är 16 kap. 13 § MB, paragrafen som klagorättens 
utveckling startar genom. HFD uttalar sig aningen tvetydigt om förhållandet mellan 16 kap. 13 
§ MB och den mer begränsande KML i Kulturmiljömålet 2018.159 Jag anser att HFD eventuellt 
definierar 16 kap. 13 § MB som en gräns för  begränsningar av miljöorganisationers klagorätt 
oavsett lagstiftning. En alternativ tolkning är att HFD betraktar 16 kap. 13 § MB som tillämplig 
utfyllnadsparagraf när sektorslagstiftningen inte reglerar frågan, vilket tidigare praxis beskriver. 
Ett enstaka uttalande ska tolkas med försiktighet men rättsfallet föranleder frågan om hur stor 
16 kap. 13 § MB:s utfyllande funktion är. MÖD:s praxis efter Kulturmiljömålet visar att 16 
kap. 13 § MB tillämpas parallellt med mer begränsande sektorslagstiftningsparagrafer. De mer 
begränsande bestämmelserna i sektorslagstiftningen underkänns inte men utvecklingen 
fortsätter visa på en utökning av miljöorganisationers klagorätt. Jag anser att en funktion för 16 
kap. 13 § MB som klagorättsbegränsningsgräns innebär vidareutveckling av tidigare praxis. En 
intressant fråga är vilken omfattning klagorätten har när den betraktas som konventionsenlig. 
Svenska domstolar anser att 16 kap. 13 § MB uppfyller kraven samtidigt som den 
konventionsenliga tolkningen används. En tillämpning som enligt min första tolkning av 
paragrafen skulle innebära ökad förutsägbarhet gällande miljöorganisationers klagorätt i 
sektorslagstiftningsmål. De nuvarande gränsdragningslinjerna är beroende av domstolarnas 
konventionsenliga tolkning. Jag anser att en fas tre underlättar domstolarnas arbete eftersom en 
användning av den konventionsenliga tolkningen är möjlig med hänvisning till 16 kap. 13 § 
MB. De delar av 16 kap. 13 § MB:s kriterier som fortfarande kan ifrågasättas gällande 
konventionsenligheten är problematiska, exempelvis etableringskravet. Ett rättsfall är 
otillräckligt för att avgöra ifall fas tre etableras i rättspraxis. Det finns argument för och emot 
tesen vilket föranleder att ytterligare praxis behövs. HFD 2018 ref. 10 II är ett nytt rättsfall och 
ingen kommentar existerar i doktrin gällande hur avgörandet tolkas.160 

Det förekommer fortfarande rättsfall som överklagande miljöorganisationer inte tillerkänns 
klagorätt i. En dominant utveckling i praxis innebär utökad klagorätt men avviker de nämnda 
målen från utvecklingen? FÅB-målet från 2012 gäller en förening med tio medlemmar som 
överklagar ett mål och inte är nära att uppfylla 16 kap. 13 § MB:s kriterier.161 Jag anser att 
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rättsfallet är en indikation på var klagorättens gränsdragning finns, Århuskonventionen 
beskriver den som omfattande, men inte gränslös. Det medlemantalskriterium som aktualiseras 
kritiseras samtidigt i doktrin. En kompensation för medlemskriteriets existens är möjligheten 
att åberopa allmänhetens stöd men innebörden prövas inte i fler mål än FÅB-målet. Det aktuella 
rättsfallet är från 2011 och med den moderna utvecklingen är en annan bedömning möjlig nu. 
Jag bedömer att målets betydelse är svåranalyserad med anledning av miljöorganisationen 
storlek i FÅB-målet. Darpö anser att rättsfallet är betydelsefullt genom tillämpningen av 
allmänhetens stödklausulen på alla kriterierna i 16 kap. 13 § MB. MÖD:s tillämpning är enligt 
mig överensstämmande med den konventionsenliga tolkningens konsekvenser för klagorätten, 
frågan diskuteras emellertid inte i övrig rättspraxis.162 

Jag anser att det betydligt nyare Biotopskyddsmålet, som inte prövas i högsta instans, är än 
mer intressant. Rättsfallet gäller frågan om när ett beslut kan vara oförenligt med lagstiftningen 
och därigenom överklagbart. MÖD anser inte att beslutet som aktualiseras i rättsfallet kan vara 
lagstridigt och avvisar överklagan. Jag anser att rättsfallet är intressant eftersom det till skillnad 
från den senaste tidens praxis fokuserar på målets rättsverkan samtidigt som konventionsenlig 
tolkning har en utökad betydelse i praxis. Argument finns för att MÖD:s avgörande inte 
överensstämmer med tidigare principer i praxis om rätt till effektivt förfarande och reell 
rättsverkan. Jag anser att Biotopskyddsmålet, likt FÅB-målet, möjligen indikerar klagorättens 
bortre gränser. Ett förhandsavgörande från EUD eller HFD-avgörande av frågan är därigenom 
önskvärt men MÖD skapar inte möjligheten. Lagstridighetskravet, som utgör ett grundläggande 
rekvisit i art. 9.3 Århuskonventionen, utökas av domstolarna. Jag anser att den nämnda 
omständigheten tillsammans med de andra konventionsenliga tolkningar utgör argument för att 
klagorätt ska tillerkännas i rättsfallet.163  
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6. De lege ferenda 
Uppsatsens avslutande kapitel innehåller reflektioner, diskussioner och analyser gällande 
framtiden för utvecklingen av miljöorganisationers klagorätt. Kapitlets syfte är att framhäva 
problem inom ramen för de begrepp, teorier och diskussioner som uppsatsens tidigare kapitel 
innehåller. En annan diskussion gäller potentiella lösningar för de kvarstående, nämnda,  
problemen. 
 
6.1 Lagstiftningens betydelse, form och innehåll  
6.1.1 Är praxis stora betydelse problematisk? 
Rättspraxis är betydelsefullt i utvecklingen av miljöorganisationers klagorätt enligt 
Århuskonventionen. Det är enligt mig nödvändigt eftersom gränsdragningsfrågorna lämpligtvis 
specificeras i praxis samtidigt som lagstiftaren är passiv. Jag anser emellertid att problem kan 
förekomma när praxis dominerar rättsbildningen. Darpö diskuterar 2014 de problem som kan 
skapas gällande transparens och rättssäkerhet när rättsbildningen sker i praxis.164 Jag anser att 
Darpös resonemang innehåller en poäng även om utvecklingen i praxis är nödvändig för 
tillhandahållandet av de processrättsliga rättigheterna. En klagorätt fullständigt beroende av 
domstolarnas tillämpning är emellertid problematisk. Domstolarna har enligt EUD ansvaret för 
uppfyllandet av rättigheterna men det utesluter inte att lagstiftaren justerar lagstiftningen efter 
utvecklingen. Lagstiftaren korrigerar medlemsantalskriteriet till en mer ändamålsenlig nivå 
efter DLV-målet, liknande åtgärder kompenserar enligt mig bristerna när praxis är avgörande 
för rättigheterna.165 Jag anser emellertid inte att indikationer på liknande ageranden från 
lagstiftaren förekommer under fas två. Jag anser även att tveksamheter fortfarande existerar 
gällande lagstiftningens konventionsenlighet samtidigt som underkända paragrafer är kvar i 
lagstiftningen.166 Efn omfattande översyn av klagorättsregleringen inom miljörätten är 
nödvändig och uppföljning genom regelbunden komplettering efter utvecklingen i praxis. En 
översyn bör inkludera regleringens form vilket diskuteras i uppsatsens nästa avdelning. 

6.1.2 Klagorättsregleringens utformning 
Miljölagstiftningens utformning i Sverige diskuteras en lång tid före och efter införandet av 
MB. Jag anser att ett relevant diskussionsämne är hur regleringen av miljöorganisationers 
klagorätt bör vara utformad och placerad. MB innehåller huvuddelen av regleringen, i 
sektorslagstiftning förekommer egen klagorättsreglering som är mindre detaljerad när den 
existerar.167 

Regleringen i 16 kap. 13 § MB fungerar som den klagorättsliga huvudregeln i praxis, en 
betydelse som inte beskrivs i paragrafen. Jag anser att lagstiftningen förtydligas ifall samlad 
klagorättsreglering finns med en huvudregel och eventuella undantag. En lösning på den 
miljörättsliga klagorättsutformningen är att alla paragrafer placeras i ett av MB:s kapitel som 
även anger sektorslagstiftningens undantag. Ett liknande kapitel skulle förtydliga att 
miljöorganisationer som utgångspunkt har klagorätt och indikera när klagorätt inte finns. 
Lagstiftningsformen kan även utformas likt FL och andra dispositiva regler genom en paragraf 
som anger att reglering i annan lagstiftning har företräde. Lämplighetsfrågan är beroende av 
ifall fas tre anses existera eller inte. En tredje fas kan onödiggöra klagorättsregleringen utanför 
MB ifall 16 kap. 13 § MB utgör gränsen för begränsningarna av miljöorganisationers klagorätt. 
Jag anser emellertid att tydligheten ska prioriteras. En situation med MB som huvudreglering 
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2014-03-05, s. 8 f. 
165 Se avsnitt 3.2 st. 2. 
166 Se avsnitt 4.3.3. 
167 Se avsnitt 2.3.3. 



 

av miljöorganisationers klagorätt nödvändiggör hänvisningar mellan sektorslagstiftningen och 
MB.  

Jag anser att en översyn av den klagorättsliga lagstiftningen är nödvändig oavsett vilken 
utformning som  önskas. MB är tjugo år och de senaste större revideringarna ungefär tio år 
samtidigt som praxis utvecklas. Många frågetecken är lösta, delvis genom vidsträckta 
konventionsenliga tolkningar, men samtidigt kvarstår frågor om klagorättsregleringens 
konventionsenlighet. De svenska paragrafer som reglerar miljöorganisationers klagorätt är 
relativt oförändrade. En statlig utredning, som delvis utreder klagorätten, avslutas 2017 men 
fokusområdet är skogslagstiftningen och den innebär ingen omfattande översyn av 
klagorättsregleringen. Utredningen innebär inga lagstiftningsförändringar än. Jag anser 
emellertid att utredningen visar på en förändrad, mer accepterande, inställning från lagstiftaren 
till miljöorganisationers klagorätt. Det medför enligt mig att sannolikheten ökar för en översyn 
av klagorättsregleringen.168  

6.2 Utmaningar med en tredje fas 
Jag anser att stora fördelar existerar ifall fas 3, och 16 kap. 13 § MB utgör standarden inom 
svenska rättspraxis. De främsta argumenten gäller transparensen och förutsägbarheten men 
även smidighetsskäl.169 Det finns emellertid även problematiska följder av den omfattande 
klagorätten i fas tre. 

En kvarstående problematik existerar gällande de ifrågasatta delarna av 16 kap. 13 § MB. 
Problemen gäller exempelvis treårs- och medlemsantalskriterierna som inte är 
konventionsenliga enligt Ebbesson.170 Jag betraktar det som problematiskt ifall 
miljöorganisationers klagorätts ursprung är tillämpningen av en paragraf innehållande 
tvivelaktiga rekvisit. En lagstiftning kan inte vara problemfri men samtidigt är 16 kap. 13 § 
MB:s reella innebörd oprövad i rättspraxis efter den konventionsenliga tolkningen. Ett större 
fokus är istället på de olika tolkningsmetoderna ska påverka tillämpningen. 

En obegränsad tillämpning av 16 kap. 13 § MB innebär i realiteten att domstolen använder 
den konventionsenliga tolkningen som utgångspunkt för när miljöorganisationer har klagorätt. 
Miljöorganisationers klagorätt bedöms genom en konventionsenlig tolkning. Jag anser att en 
stadigare grund uppstår ifall rättstillämpningen sker genom åtgärder som är mindre beroende 
av andra bedömningar i praxis. Det nuvarande förfarandet är egentligen en konventionsenlig 
tolkning som sedan tolkas konventionsenligt.  

6.3 Kommer miljöorganisationers klagorätt fortsätta expandera? 
Miljöorganisationers klagorätt expanderar under 2000-talet men kommer mönstret fortsätta 
eller finns en gräns för klagorättens omfattning? Jag anser att svaret är beroende av hur 
omfattande Århuskonventionens klagorättskrav är. Århuskonventionens tillämpning medför 
under 2000-talet utökningar av miljöorganisationers klagorätt jämfört med lagstiftningen vilket 
visar att ytterligare utökning kan ske. Det existerar fortfarande rättsfrågor i den svenska 
klagorättslagstiftningen som inte är prövade. Jag anser därigenom att utrymme finns för 
förtydliganden och utökning av klagorätten i praxis. Ett exempel är treårskriteriet i 16 kap. 13 
§ 3 p. som ifrågasätts när MB införs 1998.171 Kulturmiljö- och FÅB-målen visar också att 
gränsdragningsfrågor fortfarande existerar som inte är fullständigt prövade.172 Jag anser även 
att expansionsmöjligheterna begränsas när domstolarna använder 16 kap. 13 § MB som en 
utgångspunkt i lagstiftningen.  

                                                
168 SOU 2017:81. 
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