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1. Inledning och bakgrund 

 

För att ett vägbygge ska aktualiseras måste tillstånd för olika åtgärder sökas. Tillstånd ges i 

enlighet med regleringen i väglagen 1971:948 (nedan kallad VägL) och miljöbalken 

1998:808 (nedan kallad MB). I de fall ett vägbygge eller framtida väg riskerar medföra en 

betydande miljöpåverkan på särskilda skyddsområden (även kallat Natura 2000-områden) 

enligt art- och habitatdirektivet eller fågeldirektivet ska tillstånd enligt 7 kap. 28 § a MB först 

ges innan någon åtgärd enligt 4 kap. 8 § MB kan tas. I praktiken innebär det att en vägs 

sträckning inte kan fastställas via en vägplan först då det jämställs med tillstånd utifrån MB.1 

Länsstyrelsen som är den prövande myndigheten ska se till att sökanden, Trafikverket, 

uppfyller de miljörättsliga reglerna. I de fall vägen är till exempel en motorväg och ska 

genomgå en tillåtlighetsprövning utifrån 17 kap. 1 § MB och 14 c § VägL ska Trafikverket 

som sökande part överlämna ärendet med eget yttrande till regeringen. Även i fall där 

Trafikverket och Länsstyrelsen har olika åsikter i frågan om vägbygget kan Trafikverket 

enligt 11 § VägL hänskjuta ärendet vidare till regeringen för en tillåtelseprövning. I de fall 

regeringen ger vägbygget tillåtelse ska vägbygget återförvisas till miljödomstolen (nedan 

kallat MB). MB ska sen pröva ifall vägbygget uppfyller de miljörättsliga kraven i enlighet 

med VägL och MB. Om kraven inte uppfylls kan vägbygget endast ske om det till exempel 

förenas med villkor och på det sättet uppfyller miljökraven. Det innebär i dessa fall att 

tillståndsprövningen delas upp i två etapper.  

Tillståndsprövningen föregås vidare av en miljökonsekvensbeskrivning (nedan kallad MKB) 

som har att identifiera och förklara direkta som indirekta effekter, vilket kan uppstå på 

människor, djur eller växter i samband med vägen.2 En MKB verkar vidare som ett 

beslutsunderlag och ska i förhållande till tillståndet för Natura 2000-området omfatta de 

kravregler som är kopplat till regleringen i VägL och MB samt 7 kap. 28 a § MB. Särskilda 

krav ställs även på bedömningen utifrån unionsrätten.3 

Praxis har belyst regleringen av tillståndsprocesserna och efter Bungefallet4 har tolkningen 

av prövningen förändrats. Innan den prejudicerande domen kunde verksamhetsutövare se 

regeringens tillåtlighetsbeslut som ett ”preliminärt godkännande” för vägbygget. Nu 

                                                           
1 Vägplan fastställs med tillstånd enligt MB – se vidare 3 a § VägL. Se även vidare SFS 2012:439. 
2 6 kap 3 § MB. 
3 Genom MKB direktiv och art- samt habitatdirektiv 92/93. 
4 NJA 2013 s.613 
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hänvisade Högsta domstolen (nedan kallad HD) till EU-rättens krav om en ”fullständig, exakt 

och slutlig bedömning i samlad form”5 av hela projektets miljöpåverkan på Natura 2000-

området oavsett om prövningen delas upp i två etapper eller inte. HD belyste även 

rättskraften av regeringens tillåtlighetsbeslut och att den inte förhindrar att ”den samlade 

bedömningen” kan komma att göras i ett senare led om den är bristfällig i det första ledet. 

Det innebära att ett tillåtlighetsbeslut inte alls bör ses som ett ”preliminärt godkännande”. 

Högsta förvaltningsdomstolen (nedan kallad HFD) har vidare efter två domar6 belyst 

regleringen i 4 kap. 8 § MB i samband med att regeringen gett projekt tillåtlighet. Här 

menade HFD i det ena målet att det inte spelade någon roll när den samlade bedömningen 

skedde i tillståndsprocesserna så länge den gjordes i något skede. I den andra domen sa HFD 

däremot att hela projektets påverkan skulle göras så tidigt som möjligt och det genom en 

samlad bedömning. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Uppsatsens huvudsakliga syfte är att redogöra och analysera för hur bestämmelserna i 7 kap. 

28 § a, 4 kap. 8 § och 17 kap. MB samt VägL förhåller sig till varandra i den samlade 

tillståndsprocessen som aktualiseras vid vägbyggen. Efter det klargörs det för vilka för- 

respektive nackdelar det finns med att tillståndsprövningen av Natura 2000-området sker i ett 

tidigt samt sent skede i prövningsprocessen. MKB som är ett viktigt beslutsunderlag 

analyseras för att sen bedöma ifall MKB som instrument kan effektivisera och spela en 

avgörande roll i den samlade prövningsprocessen.  

 

1.3 Metod 

 

Vid arbetet med uppsatsen har en traditionell rättsdogmatisk metod använts, vilket innebär att 

det redogörs för gällande rätt som i sin tur analyseras fram via förarbeten, praxis och doktrin.  

Eftersom EU-rätten är tillämpbar via fågel-samt habitatdirektivet och MKB-direktivet, 

studeras regleringen i direktiven och praxis från EU-domstolen.  

 

Berörda rättsfall har valts ut utifrån relevans i förhållande till Natura 2000-områdens 

                                                           
5 C-127/02 Waddenzee, punkt 53-54 och C-404/09, Alto Sil, punkt 100 och C-258/11. 
6 Mål nr 4158-14 och 4159-14 samt 2047-14.  
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tillståndsprövning och regleringen i 4 kap. 8 § MB. Praxis från Sverige är fåtalig och 

Bungefallet7 är ett mål där HD bedömt hur en uppdelad prövning ska ske i förhållande till 

EU rätten. Även två avgjorda domar (nedan kallad Förbifart Stockholm och Tasmam Metals 

AB) från HFD8 är av vikt för tillståndsprövningen då de belyser regleringen enligt 4 kap. 8 § 

MB i samband med Natura 2000-prövningen. 

 

Praxis från EU-domstolen finns däremot, till skillnad från Svensk praxis, att tillgå i en större 

omfattning. Följande avgöranden är av betydelse för att förstå hur direktivens regler ska 

tillämpas och tolkas i samband med en Natura 2000-prövning. Vad som i första hand avgör 

klassificeringen av Natura 2000-områden tas upp i fallet Lappel bank9 i förhållande till 

fågeldirektivet.  

 

Två andra avgöranden, Waddenzee10 och Alto Sil11, framhåller hur skadebedömningen i 

Natura 2000-prövningen ska gå till. Dessa två mål är därför centrala för vilka krav som ställs 

på den samlade prövningsprocessen.  

 

1.4 Disposition 

 

Den rättsliga prövningen av vägar belyses i kapitel 2. I början av kapitlet beskrivs den 

rättsliga prövningen av vägar generellt för att sen ta upp vad väglagen reglerar och vad som 

händer vid startskedet av ett vägbygge. Därefter tar kapitlet upp avsnitt som belyser den 

efterkommande processen mer detaljerat som; planläggning, vägplan, samråd med MKB som 

beslutsunderlag med tillhörande krav utifrån MKB-direktivet. Kapitlet belyser därefter 

kravreglerna utifrån VägL och MB. Eftersom MB tillämpas parallellt och det är 2 - 4 kap MB 

som tillämpas i samband med VägL beskriver följande avsnitt; MB målregler, allmänna 

hänsynsregler tillsammans med miljökvalitetsnormer och särskilda 

hushållningsbestämmelser. Avsnitten med hänsyn till prövningen utifrån VägL och MB 

avslutas med vilka möjligheter det finns för att få beslut prövad av högre instans genom 

överklagan. Regleringen utifrån internationella konventioner belyses även i samband med 

                                                           
7 NJA 2013 s.613. 
8 HFD 4158-14/4159-14 och 2047-14. 
9 C-44/95, Lappel Bank, [1996] ECR – I-3805. 
10 C-127/02 Waddenzee. 
11 C-404/09 Alto Sil. 
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överklagningsprocessen. Avsnittet avslutas därefter med att beskriva regeringens 

tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. MB och hur överklagningsprocessen går till. 

Kapitlets andra del12 belyser hur EU-rätten via art- och habitatdirektivet (nedan kallad AHD) 

samt fågeldirektivet och MKB-direktivet aktualiseras i prövningen i samband med 

vägbyggen. Första avsnittet tar upp fall där vägar kan antas ha få en betydande miljöpåverkan 

och vad kriterierna för prövningen är. Därefter belyses det i kommande avsnitt hur Natura 

2000-prövningen tillsammans med väglagen och MB ska ske och relevant är därför 

regleringen i 4 kap. 8 § MB. Även två nyligen avgjorda domar från HFD tas upp i avsnittet 

som berör regleringen i 4 kap. 8 § MB. Sista delen i kapitlets andra del beskriver Natura 

2000-prövningen i samband med regeringens tillåtlighetsprövning enligt 7 kap. 29 § sista st. 

MB. Därefter beskrivs Bungefallets innebörd för prövningen i samband med vägar och 

regeringens tillåtlighetsprövning.  

Uppsatsens sista och därmed avslutande del13 berörs av en egen diskussion om 

tillståndsprocessen av vägar. Diskussionen grundar sig på uppsatsens huvudfrågeställning och 

delfrågeställningarna. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning kopplat till uppsatsens 

syfte med tillhörande slutord.  

 

1.5 Avgränsningar 

 

Uppsatsen tar endast sikte på de tillstånd som söks av Trafikverket för byggande av större 

allmänna vägar i enlighet med VägL och 7 kap. 28 a § MB. Åtgärder som eventuellt kan 

aktualiseras i samband med tillståndsprocessen som inte har ett direkt samband med Natura 

2000 bedömningen belyses inte som till exempel expropriation. Tillkommande lagstiftning 

och praxis belyses översiktligt eller i den mån den är av vikt för den samlade 

prövningsprocessen av vägbyggen. Därför belyses till exempel de allmänna hänsynsreglerna 

och hushållningsbestämmelserna översiktligt och utifrån de miljökrav som är av störst 

betydelse för prövningen av vägar. Eftersom stora vägbyggen omfattar stora områden och 

olika åtgärder beroende på områdenas karaktär är det vanligt att olika tillstånd enligt MB 

krävs. Till exempel i fall där en vägbank måste upprättas i samband med att Trafikverket 

måste bygga i ett vattenområde. Dessa åtgärden ska då uppfylla särskilda förutsättningar för 

                                                           
12 Se vidare avsnitt 2.3.  
13 Se vidare kapitel 3.  
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att få tillstånd som vattenverksamhet enligt 11 kap. 6-8 § § MB. Trots att det är vanligt 

förekommande vid byggandet av vägar att tillstånd för vattenverksamhet även söks i enlighet 

med 11 kap. MB kommer uppsatsen inte att belysa detta i den samlade prövningsprocessen. 

Även i de fall vägbygget räknas som miljöfarlig verksamhet och måste ha tillstånd utifrån 9 

kap. MB belyses inte heller. Exempel på åtgärder som räknas in som miljöfarlig verksamhet 

är uppställningar av mobila anläggningar på mark likt stora krossverk eller behandling av 

farligt avfall. Även prövning av betydande miljöpåverkan i ett annat land med tillhörande 

krav på MKB och samrådsförfarandet enligt 6 kap. 6 § MB med tillhörande reglering utifrån 

ESBO-konventionen14 beaktas inte heller. Även miljökvalitetsnormer (nedan kallas MKN) 

belyses översiktligt i samband med gränsvärden som kan komma att bli avgörande med 

regleringen i 2 kap. 7 § MB för vägbyggen. Uppsatsen behandlar därför inte MKN närmare. 

 

Hänsyn tas vidare inte till verksamheter eller åtgärder som har undantagits från 

tillståndskravet då de har påbörjats före den 1 juli 2001 och pågått oförändrat.15 Inte heller 

beaktas åtgärder som direkt hänger samman med eller som är nödvändiga för skötseln av 

Natura 2000-områden. 

  

                                                           
14 1991 års Esbo-konvention om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang, SÖ 
1992:1.   
15 2p. övergångsbestämmelserna till SFS 2001:437. Se även prop. 2000/01:111, s. 50 där lagstiftaren utgått 
ifrån att pågående verksamheter redan har bedömts/genomgår en prövning utifrån AHD och fågeldirektivet.  
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2. Vägbyggen 

 

Följande kapitel belyser den rättsliga prövningsprocessen vid vägbyggen. Kan en verksamhet 

skada eller orsaka en olägenhet för människors hälsa, miljö eller andra intressen som skyddas 

enligt MB ska utöver balken även bestämmelser i annan lag tillämpas. Det innebär att VägL 

tillämpas parallellt med MB i de fall VägL uttryckligen hänvisar till MB.16 MKB, som 

beslutsunderlag och processförutsättning, redogörs för i ett eget avsnitt på grund av dess 

betydande roll i prövningen. Därefter redogör det för möjligheten till en övre prövning. 

Kapitlet avslutas med regeringens tillåtlighetsprövning och möjligheten till rättsprövning. 

 

2.1 Rättslig prövning utifrån väglagen 

 

Vägbyggen av allmänna vägar regleras i VägL och vägkungörelsen (1971:954)17. Här 

omfattas definitionen av vägbyggen som anläggning av ny väg, omläggning av en väg till en 

annan eller ombyggnad enligt 10 § VägL. Staten är väghållare via Trafikverket för allmänna 

vägar. Det betyder att Trafikverket är ansvarig för upprättande av nationella planer för 

transportinfrastrukturen som innefattar vägar, järnvägar, flygplatser, farleder samt hamnar.18 

I praktiken innebär det att Trafikverket måste förbereda och planera för landets 

transportsystem samt kommande transportanläggningar med dess tillkommande prövningar.  

Planerna är inte bindande men är av betydelse för beslut om finansiering från staten vid t.ex. 

ett vägbygge.19 Efter planläggning följs en rad andra åtgärder enligt VägL som beskrivs i tre 

steg enligt nedan;  

 

1.  Förstudie och samråd 

 

En förstudie upprättas enligt 14 a § VägL i planeringsstadiet med syfte att beskriva 

förutsättningarna för vägbygget utifrån vägens befintliga brister. Under planeringsarbetet 

med förstudien ska samråd hållas med berörda enligt 14 b § VägL samt 6 kap. 4 § MB. 

Samrådet ska vidare hållas utifrån behovet i det enskilda fallet enligt 14 c § VägL och så 

tidigt som möjligt. Kretsen av berörda är enligt 14 a § VägL länsstyrelsen, kommunen eller 

                                                           
16 Se vidare kring den allmänna regeln att MB gäller parallellt med annan lagstiftning enligt 1 kap. 3 § MB. 
17 Andra vägar är enskilda och regleras i 46- 55 § § anläggningslag (1973:119). 
18 Se förordning (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur. 
19 Michanek, G och Zetterberg, C, 2017, s. 541.  
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enskilda som särskilt berörs. Innan samrådet hålls ska de beröra ha fått ta del av det befintliga 

underlaget enligt 14 b § VägL. Syftet med samrådet är att få ett komplett underlag genom att 

se vilka intressekonflikter som finns i ett tidigt skede inför den kommande planeringen av 

vägbygget. Vid förstudien finns det därför ofta inga specifika förslag på vägens sträckning 

än.20 

 

Under samrådet ska länsstyrelsen, där den tänkta vägen i huvudsak ska byggas, pröva om 

vägbygget antas medföra en betydande miljöpåverkan. En del verksamheter har dock redan i 

förväg bedömts utgöra en betydande miljöpåverkan, vilket listas i 3 § MKB-förordningen21 

t.ex. motorvägar. Kriterierna som anges i bilaga 2 till MKB-förordningen vägleder hur 

verksamheterna ska bedömas om de anses medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. 

Det är verksamhetens art, lokalisering och storlek som ska vara avgörande för bedömningen. 

I dessa fall ska samrådsförfarandet utökas och underlaget vara mer omfattande.22 Antas 

vägbygget medföra en betydande miljöpåverkan kan länsstyrelsen, vilket är regel snarare än 

undantag att det ska redovisas för andra jämförbara sätt att nå samma syfte t.ex. genom att 

bygga en järnväg istället för väg. Länsstyrelsen kan däremot inte ta beslut innan alla berörda 

fått möjlighet till att yttra sig om projektet antas ha en betydande miljöpåverkan eller inte 

enligt 15 § VägL. Sammanställning av allas synpunkter under samrådsprocessen ska även 

tillföras underlaget inför den kommande prövningen enligt 16 a § VägL.  

 

2. Vägutredning och samråd 

 

Om det i förstudien framkommer att projektet antas medföra en betydande miljöpåverkan ska 

det redogöras för alternativa vägsträckor i en vägutredning enligt 14 b § VägL. 

Vägutredningen verkar även som underlag vid eventuell tillåtelseprövning av regeringen.23 

 

När det kommer till att redogöra för alternativa sträckor ska utredningen även bestå av en 

MKB som följer kraven i 6 kap. MB. Kraven gäller både på underlagets innehåll samt syfte 

och på samrådsförfarandet. MKB ska då ta upp de alternativa sträckorna och dess tillhörande 

miljökonsekvenser enligt 6 kap. 7 § MB.24 Även en redogörelse kring nollalternativet ska 

                                                           
20 Trafikverket, En väg blir till, maj 2007, s. 6 (PDF-fil från hemsida 2017-05-17).  
21 Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. 
22 Se nästa steg två om vägutredning och samråd nedan.  
23 Se vidare avsnitt 2.4 nedan.  
24 Se även prop. 1997/98:45, s. 64. 
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finnas med och innebär att det ska redogöras för vad som händer om vägen skulle behållits i 

sitt nuvarande skick istället för att bygga en ny väg. Även utredning kring om vägen kan 

förbättras ska finnas med.25 MKB ska sammanfattningsvis klargöra för olika alternativa 

vägkorridorer som eventuellt kan bli aktuella. En sådan utredning ska vidare klarlägga hur 

olika åtgärder kan tas för att lös det aktuella transportbehovet till exempel att bygga en 

järnväg istället för motorväg. Länsstyrelsen ska därefter godkänna MKB innan den kan tas 

med i vägutredningen enligt 16 b § VägL. Godkännandet av MKB i vägutredningen innebär 

endast att kvalitén på MKB är godtagbar och inte de presenterade miljökonsekvenserna.26 

Efter att MKB godkänns ska vägutredningen kungöras inför samrådet och även här ska 

möjligheten för enskilda att yttra sig finnas enligt 14 c § VägL och 6 kap. 4 § MB.  

 

Samråd vid betydande miljöpåverkan till skillnad från samråd under förstudieprocessen 

utökas till att även avse allmänheten t ex markägare27 och de organisationer som kan antas 

bli berörda t.ex. miljöorganisationer.28 I samrådet till följd av vägutredningen är syftet att ta 

upp vägens miljöpåverkan, lokalisering och utformning enligt 14 b § VägL. Det är vidare 

länsstyrelsens ansvar att se till att underlaget i form av en MKB får den inriktning och 

omfattning som krävs för vägens prövning under samrådet enligt 14 b § VägL. 

Sammanställning av allas synpunkter under samrådsprocessen ska sen tillföras enligt 16 a § 

VägL tillföras den kommande processen.  

 

3. Vägplan 

 

Efter vägutredningen ska vägbygget upprättas i form av ett förslaget till en vägplan och 

innehålla en MKB enligt 15 § VägL. Vägplanen ska innehålla en karta över området på 

vägens sträckning. Förslaget till vägplanen ska även här enligt 17 § VägL med tillhörande 

MKB kungöras för allmänheten enligt 6 kap. 8 § 1 st. MB. Samråd med miljömyndigheter 

och de som antas vara berörda av vägbygget sker efteråt. 

 

Efter samrådet ska MKB och yttrandena beaktas i samband med fastställelse av vägplanen. 

Eftersom en fastställelse av vägplan jämställs med en tillåtlighetsprövning av vägbygget är 

                                                           
25 Michanek, G och Zetterberg, C, 2017, s. 543. 
26 Prop. 1997/98:90, s.179. 
27 Prop. 1997/98:90 s.179 ff. 
28 Prop. 2011/12:118 s.151. 
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det inte uppgifter om t ex förväntade skador på den biologiska mångfalden i MKB som ska 

beaktas utan hänsyn tas till de särskilda kravreglerna i VägL och MB. Det är dessa regler som 

avgör om vägbygget ska ges tillåtlighet utifrån miljöhänsyn.29 Tillstyrker länsstyrelsen 

vägplanen beslutar sen Trafikverket om att fastställa vägplanen. Beslutet ska därefter 

kungöras. Vägen får sen byggas efter att vägplanen har fastställts och vunnit laga kraft enligt 

19 § VägL. Förfarandet med vägplanen likställs i detta fall med den som sker vid en 

tillståndsprövning utifrån MB30 men har inte samma rättsverkan enligt 24 kap. 1 § MB. Det 

innebär att vägplanen inte gäller mot alla efter att ha vunnit laga kraft.  

 

 

      

 

 

  

                                                           
29 Se vidare avsnitt 2.1.1.  
30 Se vidare 3 a § och 15-18 § § VägL. 
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2.1.1 Miljökrav utifrån väglagen och miljöbalken 

 

En upprättad vägplan enligt VägL jämställs som ett meddelande om tillstånd enligt MB.31 

För att tillstånd ska ges utifrån MB ska de grundläggande kraven i MB vara uppfyllda. Enligt 

3 a § VägL ska regleringen i 2- 4 kap. och 5 kap. 3 § MB tillämpas vid prövningen. 

Miljökraven utgår från de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap MB, 

hushållningsbestämmelserna i 3 kap och 4 kap MB samt miljökvalitetsnormerna i 5 kap MB. 

Lagtekniskt är miljökraven densamma i VägL som i MB med syfte att minimera 

miljöpåverkan.32 Det är vidare verksamhetsutövaren, Trafikverket, som ska övertala den 

prövande myndigheten eller domstolen om att de har tillfredsställande kompetens, att rätt 

plats har valts samt att de tagna skyddsåtgärderna är tillräckliga.33 Trafikverket ska därför 

redovisa för att förutsättningarna enligt MB och VägL är uppfyllda genom en MKB.34 

 

Målregler i miljöbalken 

 

Målreglerna med balken beskrivs i 1 kap MB och har en styrande funktion vid prövningar. 

Det innebär att målreglerna tillämpas flexibelt och utifrån verksamheters karaktär eller 

syfte.35  

 

Hållbar utveckling är en målbestämmelse som präglar balken och angående den rättsliga 

betydelsen kring begreppet hållbar utveckling är det riksdagen har fastställt 16 övergripande 

miljömål som ska ge ledning för begreppet. Riskdagen har därför fastställt 16 övergripande 

mål som däremot inte formellt har några kopplingar till MB utan utgår endast från landets 

miljöpolitik.36 Eftersom politiken är föränderlig är även målen det och kan inverka på 

miljömyndigheters arbete trots att de inte är rättsligt bindande. Miljömålen direkt ligger dock 

inte till grund för avgöranden i enskilda fall utan påverkar förståelsen för de miljömål MB 

har. Till exempel tolkningen av vad det innebär att bevara den biologiska mångfalden i ljuset 

av de politiska satta miljömålen.37    

                                                           
31 Vägplan fastställs med tillstånd enligt MB – se vidare 3 a § väglagen. Se även vidare SFS 2012:439. 
32 Michanek, G och Zetterberg, C, 2017, s. 544. 
33 Ebbesson, J, 2015, s.83. Se även vidare regleringen i 2 kap. 1 § MB.  
34 4 § vägL och se även 2 kap. 1 § 1 st. MB. 
35 Ebbesson, J, 2015, s. 74-75.  
36 Regeringens och Länsstyrelsens hemsida om miljömålen.  
37 Ebbesson, J, 2015, s. 75.  
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MB:s övergripande mål är att främja en hållbar utveckling som i sin tur har brutits ned till 

fem delmål. Regleringen benämns i 1 kap. 2 § 3 st. RF på ett sådant sätt att det allmänna ska 

främja en hållbar utveckling till nuvarande och kommande generationer i form av en god 

miljö. Begreppet förtydligas i 1:1 MB där det står att balkens syfte är att främja en hållbar 

utveckling. För att uppnå det måste insikten om naturens skyddsvärde och människors rätt att 

förändra samt bruka naturen vara förenat med ett ansvar med att förvalta naturen väl. Därefter 

hänvisar bestämmelsen till fem delmål, vilket beskrivs nedan. Punkterna ska inte ses som 

uttömmande utan mer som exempel på skyddsintressen. För att huvudmålet om en hållbar 

utveckling tillsammans med delmålen ska uppnås måste det rättsligt ske i samband med andra 

av balkens bestämmelser. Målreglerna är därför allmänt hållna och tillmäts inte någon 

avgörande betydelse av myndigheter eller domstolar utan det är i samband med tolkningen av 

andra regler som de kan bli avgörande. 

 

Balken ska tillämpas på så sätt att; 

1. människors hälsa och miljö skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas 

av föroreningar eller annan påverkan, 

2. värdefull natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 

3. den biologiska mångfalden bevaras, 

4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och 

samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och 

5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och 

energi främjas så att ett kretslopp uppnås. 

 

Allmänna hänsynsregler 

 

Uppfyllelsen av huvudmålet om hållbar utveckling och delmålen enligt 1 kap. MB blir 

genomförbart i samband med de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. MB. Reglerna i kapitlet 

anger vad som krävs för att skydda miljön och utgör de grundläggande materiella 

miljökraven. Miljökraven gäller för alla slags verksamheter och/eller åtgärder som har en 

inverkan på människors hälsa eller miljön och inte är av försumbar betydelse för miljömålen i 

MB. Hänsynskraven är med andra ord förebyggande försiktighetsmått som regleras genom 2 

kap. 2-6 § § MB. Syftet med reglerna är att se till att miljöstörningar undviks helt eller så 

långt det går och beror på verksamhetens inriktning eller omfattning. Kraven är till viss del 
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överlappande och det främst genom 2 kap. 3 § MB om försiktighetsmått38 som ska innefattar 

alla åtgärder.39 Vidare ska alla försiktighetsåtgärder tas vid alla fall där verksamheter bedrivs 

till skydd för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö enligt 2 kap. 3 § MB. 

Försiktighetsprincipen ska även vidtas så fort det kan antas att projektet kan medföra en 

skada eller olägenhet och verkar även för störningar som kan uppstå till följd av 

verksamheter.  

 

Hänsynsreglerna avser en rad olika krav, vilket varierar likt målreglerna beroende på 

verksamhetens karaktär och syfte. Vid vägbyggen är det främst lokaliseringsfrågan som är av 

störst betydelse, vilket kommer belysas nedan. Att nämna ska dock det redogöras för de 

andra hänsynsreglerna om kunskap, försiktighetsmått, hushållning med naturresurser i 

samband med olika val av platser.40 

Det innebär att ”bästa möjliga teknik” enligt 2 kap. 3 § MB ska väljas vid vägbyggen och 

bedömningen utgår från den tekniken som finns på marknaden och inte den teknik som finns 

i ett experiment stadie. Här ska sökandens ekonomi inte vara avgörande för valet av teknik 

utan det ska vara rimligt utifrån miljöeffekterna.41 Begreppet är med andra ord dynamiskt 

och ska tillämpas beroende på verksamheters behov av skyddsåtgärder. Anses dock 

miljöeffekterna påverkas väsentligt och kan inte minskas på ett rimligt sätt utifrån bästa 

möjliga teknik ska verksamheten enligt 2 kap. 9 § MB stoppas.42 Den kunskap som behövs 

för verksamheten enligt 2 kap. 2 § MB ska också verksamhetsutövaren redogöra för. Vid 

lokaliseringsbedömningen ska hänsyn tas till hushållning av ”råvaror och energi” och där 

bedömningen grundar sig på en anpassning till samhällets kretslopp enligt 2 kap. 5 § MB. Det 

innebär att förnyelsebara energikällor uppmuntras och det är verksamhetsutövaren som ska 

redogöra för hur kravet på hushållningen och en anpassning till kretsloppet görs.43 Vid 

väggbuggen innebär det att utredning kring hur överskottsenergi kan utnyttjas på ett bra sätt 

som till exempel transporter knutna till verksamheter. Andra exempel är att utreda om vägar 

kan byggas på ett annat ställe där riskerna för kö och/eller tung trafik minimeras eller att 

bygga järnväg istället för att tung trafik ska köra i stor uträckning på vägen. 

                                                           
38 Benämns även som försiktighetsprincipen i fortsättningen.  
39 Michanek, G, och Zetterberg, C, 2017, s.111 ff. 
40 Ebbesson, J, 2015, s. 76. 
41 Se vidare nedan angående orimlighet.  
42 Se vidare nedan angående stoppregeln.  
43 Ebbesson, J, 2015, s.80-81.  
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Orimlighet 

Hänsynsreglernas omfattning begränsas till den del de inte är orimliga att uppfylla enligt 2 

kap. 7 § MB. Bedömningen om kraven anses vara orimliga sker med hänsyn till miljönyttan 

som uppstår. Avvägningen görs på ett sådant sätt att kostnaderna för försiktighetsmåtten 

jämförs med den nytta som uppnås för miljön. Förutsättningen är att de åtgärder som behövs 

ska vidtas, varken mer eller mindre.44 Valet av plats för vägbyggen måste därför 

verksamhetsutövaren bevisa vara det bästa rimliga alternativet och att andra alternativ skulle 

vara orimliga. Kravet på att verksamhetsutövaren ska ha rätt kunskap för projektet innebär att 

kunskap ska inhämtas i den utsträckning som behövs med hänsyn till verksamheten/åtgärdens 

art eller omfattning enligt 2 kap. 2 § MB. T.ex. är en del av kunskapskravet att 

verksamhetsutövaren via MKB måste visa på att projektet har blivit utrett till den grad att 

dess effekter kan bedömas.  

 

Val av plats – bästa möjliga plats 

Syftet med VägL är att välja det bästa alternativet ur miljöhänsyn. Valet utgår från att 

ändamålet med vägen på bästa sätt ska uppnås med minsta intrång och olägenhet enligt 2 kap. 

6 § MB och 13 § VägL. Platsen för vägbygget ska väljas på ett sådant sätt att ”ändamålet ska 

kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljö” enligt 2 

kap. 6 § MB. Platsen ska därför vara lämplig ur miljöhänsyn och dessutom vara lämplig 

oavsett om flera alternativ finns. Däremot ska den alternativa platsen inte anses vara orimlig 

(se ovan om orimlighet).  

 

Särskilda regler i VägL ska även beaktas där tillbörlig hänsyn ska tas till enskilda och 

allmänna intressen enligt 4 § VägL. I förhållande till vägbyggen innebär det att det ska 

beaktas om vägen kan behållas i sitt nuvarande skick eller om den går att förbättra den 

befintliga vägen till en skälig kostnad. Platsen ska även väljas med hänsyn till områdets 

känslighet för föroreningar, landskapsbild och biologiska mångfald enligt 26 § 

vägkungörelse.  

 

                                                           
44 Ebbesson, J, 2015, s. 83. 
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Lokaliseringsprövningen vid vägbyggen aktualiseras främst när det kommer till frågor om 

skydd av områden i enlighet med 7 kap. MB och regeringens tillåtlighetsprövning enligt 17 

kap. MB. Oavsett prövning måste hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. MB vara 

förenliga med valet av plats.45 

 

Slutavvägning  

 

Om ett vägbygge riskerar att medföra en väsentlig olägenhet för människors hälsa och miljö 

trots att försiktighetsmått och andra skyddsåtgärder vidtas får inte vägbygget ske enligt 2 kap. 

9 § MB. Stoppregeln eller slutavvägningsregeln som regeln även kallas för verkar för att 

gradera verksamhetens medföljande konsekvenser. Stoppregeln gäller inte däremot om 

regeringen har gett tillåtlighet enligt 17 kap. MB.  

Vid vägbyggen kan stoppregeln aktualiseras när den bästa lokaliseringen ur miljöhänsyn valts 

men där bygget ändå riskerar att medföra en väsentlig olägenhet. Vägbygget kan däremot 

ändå tillåtas om regeringen finner särskilda skäl till det enligt 2 kap. 9 § MB. Vid 

bedömningen ska det förutom hälso- och miljöeffekter vägas in hur verksamheten påverkar 

råvarors- och naturensresurser på ett sådant sätt att de inte utarmas. För särskilda skäl ställs 

ett högt beviskrav och för verksamheter där tillstånd ges kan till exempel vara anläggningar 

för hantering av farligt avfall som måste finnas samt är det enda av sitt slag i landet.46 

 

Särskilda skäl räcker däremot inte om verksamheter riskerar att väsentligt försämra 

levnadsförhållandena för ett stort antal människor eller avsevärt försämrar miljön. Tillstånd 

ges i dessa fall endast om verksamheten har en ”synnerlig betydelse från allmän synpunkt” 

enligt 2 kap. 10 § MB. Om det allmänna hälsotillståndet däremot riskerar att försämras räcker 

dock inte heller rekvisitet för tillstånd enligt 2 kap. 10 § MB.    

Tillståndsmyndigheten, länsstyrelsen, avgör om vägbygget kan befaras medföra en väsentlig 

olägenhet enligt ovan och ger därefter antingen tillstånd eller avslår. Anser länsstyrelsen 

däremot att vägbygget bör tillåtas eftersom det finns särskilda skäl som talar för ett eventuellt 

tillstånd ska de överlämna ärendet med eget yttrande till regeringen för avgörande enligt 2 

                                                           
45 Se vidare avsnittet om hushållningsbestämmelser och miljökvalitetsnormer.  
46 Ebbesson, J, 2015, s.85.  
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kap. 9 §, 19 kap. 2 § och 21 kap. 7 § MB. Regeringen kan dock inte heller ge tillstånd om 

vägbygget riskerar att försämra det allmänna hälsotillståndet.  

 

Miljökvalitetsnormer 

 

Miljökvalitetsnormer (nedan kallad MKN) anger bindande gränsvärden för till exempel luft, 

buller och vatten för ett avgränsat område eller hela landet. MKN används bland annat för att 

uppfylla bestämda gränsvärden utifrån EU-direktiv och de nationella miljökvalitetsmålen. 

Normerna finns ”för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljö eller för att avhjälpa 

skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljö”.47  

 

Det finns fyra olika typer av miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 2 § MB och det är 

gränsvärdesnormer, målsättningsvärden, riktvärden och slutligen värden som följer av krav 

som ställs på miljön utifrån unionsrätten eller regeringen. Gränsvärdesnormer är rättsligt 

bindande vid beslut enligt MB och kan till exempel utgöra ”störningsnivåer” eller 

”föroreningsnivåer”. Det är den nivån av miljökvaliteten som normen speglar och inte vad 

som är tillåtet att släppa ut.48 I samband med vägbyggen och Natura 2000-prövningen är det 

gränsvärden som därför kan komma att bli avgörande för prövningen. Om någon åtgärd 

”antas ha en obetydlig” påverkan på normen får den tillåtas enligt 2 kap. 7 § tredje stycket 

MB. Det kan till exempel vara en norm för hur en ”gynnsam bevarandestatus” enligt art- och 

habitatdirektivet för Natura 2000-områden ska vara.49  

 

Vidare vid situationer där verksamheten är förenlig med åtgärdsprogrammet och kan komma 

att tillåtas enligt 2 kap. 7 § tredje stycket första punkten om det är förenligt med 

åtgärdsprogrammet. Däremot är begreppet ”förenlig med” problematisk och borde tillämpas 

mer restriktivt. Även borde verksamhetsutövare komma med konkreta och precisa förslag på 

hur de anser sig vara förenliga med åtgärdsprogrammet. Även hur verksamheten i 

fortsättningen anser sig vara "förenliga” borde finnas med i ett åtgärdsprogram.50 Det med 

tanke på att gränsvärdesnormen är bindande och EU-rättens genomkraft i svensk rätt. Det har 

därför framförts kritik till regleringen eftersom åtgärdsprogrammet i sig inte är rättsligt 

                                                           
47 5 kap. 1 § MB.  
48 Prop. 1997/98:45, del 1, s.253.  
49 Michanek, G, och Zetterberg, C, 2012, s.171 ff.  
50 Prop. 2009/10:184, s.75.  
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bindande eller kräver några konkreta åtgärder då inga sanktioner är kopplade till programmet 

om det inte följs. Omprövning av tillstånd eller villkor kan dock ske av miljömyndigheterna 

som däremot i praktiken inte sker ofta som verkligheten kräver.51  

 

2.1.2 Hushållningsbestämmelserna 

 

Geografiskt angivna områden eller andra områden, utifrån samhällsintressen eller av 

bevarandeskäl, är av riksintresse enligt hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. MB. De 

grundläggande hushållningsbestämmelserna finns i 3 kap. MB och innefattar alla mark- och 

vattenområden i landet som av olika skäl är viktiga att bevara och därmed av ett nationellt 

intresse, så kallat riksintresse. I 4 kap. MB tas geografiskt angivna områden upp medan 3 

kap. MB tar upp områden oavsett var i landet de finns.   

 

Eftersom stora vägbyggen innefattar ändring av mark- eller vattenområden ska den tilltänkta 

sträckan vara förenlig med hushållningsbestämmelserna i 3 kap. MB och 4 kap enligt 2 kap. 6 

§ MB. Bestämmelserna ska därmed beaktas i samband med tillståndsbeslut enligt vägL vid 

åtgärder som innefattar ny användning av mark och vatten. Hushållningsbestämmelserna 

tillämpas inte bara vid tillståndsbeslut utan även vid regeringens tillåtlighetsprövning enligt 2 

kap. 6 § MB så länge tillståndsprövningen innebär ”ändring av markanvändning”.52  

 

Kapitel 3 i miljöbalken 

 

Reglerna i kapitlet ger ledning för hur olika intressen ska bedömas mot varandra när det 

kommer till ny användning av mark- och vattenområden.53 Enligt 3 kap. 1 § MB ska mark 

och vattenområden användas utifrån det eller de ändamål områdena är bäst lämpade för. 

Hänsyn tas till områdets beskaffenhet och läge och ett område kan ha flera intressen som till 

exempel för rennäringen och naturvård. Företräde ges till den användning som ger en god 

hushållning från allmän synpunkt enligt 3 kap. 1 § sista meningen MB. Det finns ingen tydlig 

styrning på hur en bedömning enligt 3 kap. 1 § MB ska gå till.54 Avvägningen ska däremot 

                                                           
51 Michanek, G och Zetterberg, C, 2017, s. 174-175. 
52 Ebbesson, J, 2015, s. 87(se även MÖD 2014:12). 
53 Ebbesson, J, 2015, s.87. 
54 Michanek, G, och Zetterberg, C, 2017, s.152. 
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alltid beaktas i ljuset av målregel i 1 kap. 1 § MB.55 I 3 kap. MB tas det även upp intressen 

som så långt det går ska skyddas i bestämmelserna 2 - 9 § § och rör sig om bland annat 

områden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt eller att området ska underlätta för 

ett rörligt friluftsliv eller områden som har stora bevarandevärden. Här ska till skillnad från 

bedömningen i 3 kap. 1 § MB vid olika intressen företräde ges till det ändamål som ”på 

lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön i 

övrigt” enligt 3 kap. 10 § MB. Riksintressenas skydd förutsätter vidare att det rör sig om ett 

hot vid ”pågående markanvändning” att skadan eller försvårandet av intresset är ”påtagligt”. 

Med ”påtagligt” ska det vara frågan om en icke bagatellartad påverkan utan ”en bestående 

negativ inverkan på det aktuella intresset”. Det kan även röra sig om en tillfällig påverkan.56 

 

Områden med intresse för miljöskyddet i 3 kap. MB;  

 

Orörda områden som t ex fjärdar eller stora skogar. Syftet är att exploateringsföretag likt 

trafikleder eller industrier ska hindras om det påtagligt påverkar områdenas karaktärer enligt 

3 kap. 2 § MB.  

 

Från ekologisk utgångspunkt känsliga mark- och vattenområden. Områdena ska skyddas så 

långt det går från åtgärder som kan skada miljön enligt 3 kap. 3 § MB. Till exempel områden 

med utrotningshotade djur- eller växtarter. Ett viktigt syfte med regeln är därför även att 

förtydliga och markera skyddet för den biologiska mångfalden.57  

 

Mark- och vattenområden som utifrån deras naturvärden och kulturvärden eller friluftslivet 

har en viktig betydelse utifrån allmän synpunkt. Dessa områden ska skyddas så långt det går 

mot åtgärder som påtagligt kan skada deras naturmiljö- eller kulturmiljö enligt 3 kap. 6 § 

MB. Är området av riksintresse enligt 4 kap. MB ska det skyddas mot åtgärder som påtagligt 

skadar deras naturmiljö eller kulturmiljö.  

 

Andra områden av intressen utgår inte från miljöskyddet utan är av riksintresse för till 

exempel energiproduktion, mineralutvinning eller industriproduktion enligt 3 kap. 7 - 8 § § 

MB. Andra områden är intresse för jordbruk, skogsbruk eller rennäring samt yrkesfiske enligt 

                                                           
55 Michanek, G, och Zetterberg, C, 2017, s.152 samt se vidare om avsnittet 2.1.1. 
56 Prop. 1997/98/45, del 2, s. 30 och prop. 1985/86:3, s. 155. 
57 Michanek, G, och Zetterberg, C, 2017, s.142 ff. 
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3 kap. 4 - 5 § § MB. Dessa områden ska även skyddas så långt det är möjligt mot intressen 

som påtagligt försvårar för det angivna intresset. Vilka områden som ska vara av intresse 

framkommer inte utan det är statliga myndigheter som bedömer vilka områden de anser vara 

av intresse. Till exempel ska Trafikverket peka ut områden av riksintresse för vägar. Dessa 

utpekanden av myndigheterna är dock inte rättsligt bindande utan vägledande vid 

tillståndsprövningar.      

 

Kapitel 4 i miljöbalken 

 

I 4 kap. MB finns angivna geografiska områden med särskilda hushållningsbestämmelser 

som styr områdets användning.58 Syftet med att ha områden av riksintressen är för att 

underlätta statens styrning av mark- och vattenområden utifrån olika skyddsintressen. 

Områden av riksintresse för kommunikation ger till exempel stöd för vägbygge. Områden av 

riksintresse enligt 3 kap MB ska skyddas så långt det går. I 4 kap MB ska intressena skyddas 

mot alla åtgärder som påtagligt kan skada bevarande värden eller påtagligt försvåra för 

områdets intressen.59 Verksamheter som är oförenliga med områdenas skyddsintressen enligt 

4 kap MB får därför inte komma till stånd enligt 4 kap. 1 § MB. Särskilda krav gäller för 

olika områdesslag men de ska tillsammans beaktas med det generella kravet i 4 kap. 1 § MB. 

Enligt 4 kap. 1 § MB får åtgärder eller exploateringsföretag inte komma till stånd om de 

påtagligt skadar områdets natur- eller kulturvärden. Begreppet påtagligt är inte tydligt men 

avsikten enligt förarbetena är inte att förhindra all verksamhet som kan vara skadlig. 

Bedömningen av skadan ska även ske med utgångspunkt från den samlade natur- eller 

kulturvärdena som finns i hela området.60 Områdena som i enlighet med fågeldirektivet eller 

habitatdirektivet klassificeras som särskilda skyddsområden är även av riksintresse enligt 4 

kap. 8 § MB.61  

 

Undantagen enligt 4 kap. 1 § andra stycket MB är i de fall det är utvecklande för tätorter eller 

det lokala näringslivet samt om det behövs för totalförsvaret. Undantagen gäller däremot inte 

för nationalstadsparker och Natura 2000-områden.62 Finns det flera riksintressen som 

                                                           
58 Michanek, G, och Zetterberg, C, 2017, s.156-157.  
59 Ebbesson, J, 2015, s.88. 
60 Prop. 1985/86:3, s. 171-172.  
61 Se vidare om bedömningen i 4 kap. 8 § MB i avsnittet 3.1.1 nedan. 
62 Michanek, G, och Zetterberg, C, 2012, s.160. 
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regleras i 3 kap och 4 kap ska det enligt 3 kap. 10 § andra stycket intressena i 4 kap ha 

företräde.   

 

2.1.3 Miljökonsekvensbeskrivning 

 

En MKB ska upprättas tillsammans med vägplanen i de fall vägbygget kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 1 § MB och 15 § VägL.63 Regleringen om MKB i 6 

kap MB kommer ifrån MKB direktivet, vilket är ett minimidirektiv.64 Syftet med MKB är att 

identifiera och förklara direkta samt indirekta effekter som kan uppstå av den planerade 

verksamheten på människor, djur och växter. MKB utgör och verkar därför som 

beslutsunderlag enligt 6 kap. 3 § MB.65 Informationen i MKB är även av vikt för att öka 

medvetenheten kring vägprojektets effekter och låta allmänheten få tillfälle att yttra sig över 

ärendet enligt 6 kap. 8 § MB och 12 § MKB-förordningen. MKB verkar även som underlag 

för regeringens tillåtlighetsprövning i enlighet med 17 kap. MB. MKB är vidare en 

processförutsättning och länsstyrelsen ska godkänna den utifrån kraven i 6 kap. MB. Uppfylls 

inte kraven kan komplettering begäras och i sista hand kan ansökan komma att avvisas av 

länsstyrelsen om komplettering sker efter begäran.66 Kraven på MKB regleras i 6 kap. 3 §, 7 

§, 10 §, 19 § och 20 § MB.  

 

MKB är viktig för prövningen då sökanden måste visa att miljökraven är uppfyllda utifrån 

VägL samt MB med de allmänna hänsynsreglerna, hushållningsbestämmelserna och kring 

miljökvalitetsnormerna. Därför ses MKB mer som en partsinlaga i tillståndsprocessen då det 

är den sökande parten som ansvarar och står för kostnaderna samt samrådsförfarandet som 

följs av 6 kap. 10 § MB. MKB ska vidare ”i den uträckning det behövs med hänsyn till 

verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning” innefatta de uppgifter som behövs för att 

kunna identifiera effekterna av vägbygget och den framtida vägen. Bedömningen av alla 

effekterna ska ske via en samlad bedömning av hela projektets omfattning. Det har klargjorts 

i rättsfallet NJA 2008 s.748 där MKB ansågs inte kunna avgränsas till att endast gälla en del 

av ett stort infrastrukturprojekt. MKB skulle innefatta hela projektet och därför innehålla en 

samlad bedömning av dess påverkan på områdena.  

                                                           
63 Regleringen härstammar från MKB direktivet 2011/92. 
64 Michanek, G och Zetterberg, C, 2017, s. 199.  
65 Se vidare Michanek, G och Zetterberg, C, 2017, s. 201. 
66 Ebbeson, J, 2015, s.99 och 22:2, 2 st. MB.  
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Kraven i 6:7 MB är följande;  

 

1. Verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning. Åtgärder på hur skadliga effekter på 

miljön/människors hälsa ska minimeras eller hur miljökvalitetsnormer (MKN) ska uppnås 

ska beskrivas. 

2. Redovisning av vilka effekter som kan uppstå på miljön och/eller människors hälsa. 

3. Redovisning av alternativa platser samt vad som skulle hända om ingen åtgärd vidtogs. 

4. En sammanfattning som inte är teknisk av projektet/åtgärden ska även tillföras. 

 

Aktualiseras även påverkan på ett Natura 2000-område i enlighet med 7:27, 1 st. eller 2 st. 

MB ska MKB innehålla de särskilda uppgifter som krävs för att kunna bedöma vägbyggets 

påverkan på Natura 2000-området enligt 6 kap. 7 § sista st. MB. 

 

2.2 Överklagan av beslut från trafikverket eller länsstyrelsen 

 

Länsstyrelsens beslut om ett vägbygge kan antas ha en betydande miljöpåverkan eller om 

MKB inte uppfyller kraven i 6 kap. 7 § MB efter att ha godkänts eller inte, kan inte 

överklagas. Däremot kan resultatet av samrådet och även MKB överklagas i samband med att 

tillståndsbeslutet överklagas.67 Andra beslut går att överklaga hos regeringen enligt 74 § 2 

och 3 st. VägL och även trafikverkets beslut enligt 75 § VägL. Parter som har rätt till att 

överklaga trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan är ideella föreningar eller annan 

juridisk person i enlighet med 16 kap. 13 § MB. Trafikverket får även överklaga 

länsstyrelsens beslut samtidigt som länsstyrelsen får överklaga trafikverkets beslut som berör 

länsstyrelsens verksamhetsområde. Kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter kan 

även överklaga trafikverkets beslut enligt 76 § VägL. 

 

2.2.1 Möjligheten till att överklaga utifrån internationella miljökonventioner 

 

1998 års konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser 

och tillgång till rättslig prövning i frågor som avser miljön (nedan kallad; 

                                                           
67 Ebbesson, J, 2015, s. 99. 
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Århuskonventionen) reglerar tillgången till information, deltagande i beslutsprocesser och 

allas rätt till en rättslig prövning i miljöfrågor. Konventionens syfte är att privatpersoner och 

sammanslutningar ska ha rätt till att delta i miljöbeslutsprocesser. Det innebär att parterna, 

vilket är EU tillsammans med andra stater i Asien, ska säkerställa att miljöinformation 

tillgängliggörs, att allmänheten får möjlighet till att delta genom att ge synpunkter samt ha 

möjlighet att överklaga administrativa miljöbeslut samt få de prövade i domstol om beslutet 

strider mot nationell miljörätt. Miljöorganisationer har enligt Århuskonventionen även rätt till 

att agera i syfte att skydda miljöintressen.68 

 

EU lagstiftning69 för att säkerställa Århuskonventionen finns och vidgar möjligheten till att 

kunna medverka i beslutsprocesser och överklaga vissa miljöbeslut. Reglering70 finns för att 

säkerställa kravet på tillgänglighet av information samt dess hantering.71 

 

2.3 Regeringens tillåtlighetsprövning av vägar 

 

Regeringen har att pröva tillåtligheten72 av vissa projekt enligt 17 kap. 1 § MB som innebär 

uranbrytning, kärnteknisk verksamhet eller vissa stora trafikanläggningar. Däremot kan 

regeringen även i enskilda fall ta sig rätten till att pröva verksamheters tillåtlighet trots att de 

inte är prövningspliktiga i enlighet med 17 kap. 1 § MB.73 Enligt 17 kap. 3 § MB avgör 

regeringen vilka vägbyggen som ska omfattas av deras tillåtlighetsprövning via trafikverkets 

underlag. Enligt 17 kap. 5 § MB ska trafikverket årligen upplysa regeringen om vägbyggen 

som enligt 17 kap. 3 § 1 st. MB anses vara omfattande till exempel i förhållande till MB 

målregler. Hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. MB sam valet av plats enligt 2 kap. 6 

§ MB bland annat då de är avgörande för prövningen om vägplanen. 

 

Även vid fall där länsstyrelsen inte tillstyrker vägplanen inför dess fastställelse av 

trafikverket kan de inte fastställa planen utan ska då överlämna ärendet till regeringen för 

                                                           
68 Ebbesson, J, 2015, s.31. 
69 Direktiv 2003/4 om allmänhetens rätt att ta del av miljöinformation och direktiv 2003/35 om åtgärder för 
allmänhetens deltagande och rätt till rättslig prövning. Artikel 6.1 i den europeiska konventionen den 4 
november 1050 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.  
70 Direktiv 2007/2 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information inom EU.  
71 Ebbesson, J, 2015, s.40. 
72 Se även prop. 1997/98:45, del 1, s.442. 
73 Se vidare 17:3 MB. 
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dess fastställelse enligt 11 § VägL. Innan regeringen prövar tillåtligheten ser miljödomstolen 

(nedan kallad MD) till att kraven för tillåtlighetsprövningen är uppfyllda; bland annat krav på 

MKB, att allas synpunkter finns inhämtade från specialmyndigheter, länsstyrelse, kommuner 

och andra berörda samt att undersökning av platsen görs. Därefter lämnas ansökan till 

regeringen för att pröva vägplanens tillåtlighet. MD ger sitt yttrande med hänsyn till 

miljökraven i MB och främst relaterat till 2-4 kap. MB. Regeringen är däremot inte bunden 

av MD eller andra myndigheters yttrande.74 

 

När och om regeringen har gett vägplanen tillåtlighet ska ärendet hänvisas tillbaka till 

trafikverket som har att fastställa vägplanen. (Se vidare avsnitt 2.1.1 ovan). 

Tillåtlighetsbeslutet är bindande för den efterföljande prövningen när beslutet vunnit laga 

kraft.75  

 

2.3.1 Rättsprövning av regeringens tillåtlighetsprövning 

 

Enligt lagen om rättsprövning76 kan ansökan om rättsprövning över regeringens 

tillåtlighetsbeslut av vägplanen ske. Enligt lagens 1 § kan enskilda ansöka om att få beslut 

rättsprövad, vilket även är en rättighet som regleras i artikel 6.1 EKMR om en rättvis 

rättegång.77 Århuskonventionen reglerar även rätten till prövning kopplat till allmänhetens 

rätt till rättslig prövning.78 

 

Enligt lagens 2 § kan även miljöorganisationer, vilket uppfyller kriterierna i 16 kap. 13 § MB 

ansöka om att rättspröva regeringens tillåtlighetsbeslut. Kriterierna är att det ska vara en 

ideell förening eller juridisk person som inte har vinst intresse, har bedrivit verksamhet i 

Sverige under minst tre år samt har minst 100 medlemmar eller visa att de har allmänhetens 

stöd på något annat sätt. Tillåtlighetsbeslutet omfattas även av artikel 9.2 i konventionen den 

25 juni 1998 om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och 

tillgång till en rättslig prövning rörande miljöfrågor.  

 

                                                           
74 Michanek, G, och Zetterberg, C, 2017, s.429-430.  
75 Se vidare RÅ 2008 ref. 89 och RÅ 2009 not. 2000.  
76 Lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut. 
77 Artikel 6.1 i den europeiska konventionen den 4 november 1050 om skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna. 
78 Artikel 9.2 Århuskonventionen.  
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Rättsprövningen innebär att en ren lagtolkning görs men även att underlag i form av 

faktabedömning och bevisvärdering beaktas för att se om beslutet strider mot kraven om 

saklighet, opartiskhet eller allas likhet inför lagen. Även fel i ärendet som kan ha påverkat 

beslutet beaktas. Om de tillämpade reglerna för beslutet även medger en viss handlingsfrihet 

vid beslutsfattandet omfattas prövningen även denna handlingsfrihet i förhållande till 

beslutet.79  

 

Finner därefter HFD att regeringens beslut strider mot en rättsregel ska de enligt 7 § lagen om 

rättsprövning upphäva beslutet. Om det däremot är uppenbart att felet saknar betydelse för 

beslutets avgörande ska det inte upphävas men HFD ska om det behövs återförvisa ärendet 

till regeringen. Upphävs inte regeringens tillåtlighetsbeslut står det fast.   

  

                                                           
79 Prop. 1987/88:69 s.23-25 och 234.  
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3. EU-rätt och Natura 2000-område 

 

Sveriges medlemskap i EU 1995 innebar att EU-rätten idag är direkt tillämpbar med sin 

överordnade kompetens. Regleringen sker via funktionsfördraget och unionsfördraget som 

tillhör EU:s primärrätt. De innehåller bestämmelser för samarbetet, regler om hur 

institutionerna inom unionen ska verka och arbeta inom ramen för vad EU får samt kan 

besluta om. Den tredje och sista fördraget som räknas in i primärrätten är Euratomfördraget. 

Till de sekundära källorna räknas bland annat direktiv in. I praktiken innebär det kortfattat att 

EU-rätten och direktiv har företräde vid lagkonflikter. Förfarandet sker via den lagfasta 

lojalitetsprincipen80 som kommer till uttryck av att en föredragskonform tolkning sker, vilket 

innebär att nationell rätt ska tolkas i ljuset av konventionen eller fördraget. Principen 

förtydligas ytterligare i regeringsformen (nedan kallad RF)81 där det beskrivs att lag eller 

annan föreskrift inte kan meddelas om den står i strid med Sveriges åtaganden utifrån den 

europeiska konventionen. När det kommer till direktiven är det även av vikt att skilja på 

lagstiftarens och tillämparens roll. Lagstiftaren är skyldig att överföra direktiven till den 

svenska rätten och har däremot inte fritt att välja tillvägagångssättet.82 Syftet med direktiven 

ska kunna uppnås och det ska tydligt regleras på vilket sätt.83  

 

Nätverk av skyddsvärda områden går under beteckningen Natura-200084, vilket grundar sig 

på fågeldirektivet85 som trädde i kraft 1979 och art- och habitatdirektivet86 (nedan kallad 

AHD) som trädde i kraft 1992. Direktiven är minimidirektiv och innebär att medlemsstater 

får ha strängare regler men att en viss miniminivå alltid måste uppfyllas. Anledningen till att 

direktiven skapades var på grund av att fågelarter försvann eller minskades i antal samt att 

livsmiljöer försämrades i en snabbare takt än vad som var vanligt. Det skedde på grund av en 

ökad påverkan från mänsklig aktivitet. Insikten över att arterna även förflyttade sig över 

                                                           
80 Artikel 10 EGF. De andra fem rättsprinciperna är; legalitetsprincipen, likabehandlingsprincipen, 
subsidiaritetsprincipen, proportionalitetsprincipen och rättssäkerhetsprincipen.  
81 2:23 RF.  
82 Art. 288 FEUF. 
83 Se vidare hur EU-domstolen preciserat regleringen i artikel 288 om frihet till att reglera direktiven i C-6/04. 
Här tog EU-domstolen fasta på att friheten till att välja tillvägagångssätt för att överföra direktiv till den 
nationella rätten, vilket anses vara begränsad. 
84 Direktiven kopplas samman via art.3.1 AHD. 
85 Direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar.  
86 Direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljö samt vilda djur och växter.  
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nationsgränserna medförde att ett skydd behövdes samt för deras livsmiljöer oavsett var i 

unionen de befann sig.87 Det var därför avgörande för deras överlevnad att inom unionen 

upprätta en ny reglering på området för den biologiska mångfalden.88 Direktivens syfte är 

därför att skydda, upprätthålla och återställa livsmiljöer för fåglar89 och bevara den 

biologiska mångfalden samt säkerställa att deras existens har en gynnsam bevarandestatus 

över medlemsstaternas gränser.90  

 

Enligt fågeldirektivet och AHD, som främst regleras via 7 och 8 kap. MB, ska EU:s 

medlemsstater för att upprätthålla skyddet för den biologiska mångfalden avsätta skyddade 

områden.91 Enligt artikel 4 i fågeldirektivet ska det vara områden där särskilt skyddsvärda 

arter befinner sig och som anses vara bäst lämpade med hänsyn till arternas behov. Dessa 

områden ska vidare avsättas för att säkerställa arternas överlevnad och fortplantning. 

Områdena kan bestå av livsmiljöer som är viktiga för vissa skyddsvärda arter eller om det är 

någon naturtyp som utifrån ett europeiskt perspektiv är särskilt värdefull.92 Bestämmelserna 

om skyddet i AHD gäller även för fågeldirektivets skyddsområden, vilket följer av artikel 7 

AHD och 4.1–4.2 i fågeldirektivet. Direktiven kopplas med andra ord samman på grund av 

skyddet av Natura 2000-områden. Enligt fågeldirektivet riktas kravet på bevarandet och 

skyddet av alla fågelarterna inom medlemsstaternas territorium medan det i AHD endast är 

de listade arterna som skyddet avser oavsett var de befinner sig.93 Prioriterade arter finns 

även listade i bilagorna och är i högre grad hotade jämfört med andra och har därför ett 

starkare skydd.94 

 

En förteckning över områdena där det finns livsmiljöer och/eller arter som direktiven tar upp 

ska enligt artikel 4.1 AHD vidare inges till kommissionen av medlemsstaterna. Detta är för 

att kommissionen ska få ett korrekt underlag till att kunna bedöma vad som ska skyddas 

utifrån gemenskapsintresset. Ekonomiska intressen får vidare inte vägas in vid urvalet av 

                                                           
87 Direktiv 92/43/EEG preambel samt se även Marklund Andersson, Å och Schultz, M, 2015, s.26-27. 
88 Tidigare fanns internationella konventioner (finns även idag) som dock var allmänt hållna och dess 
upprätthållande berodde främst på politiska insatser från staterna. T.ex. konventionen om biologisk mångfald 
(KBM), Bernkonventionen för fågelarter och våtmarker, CITES-konventionen för handel med hotade djur och 
växter.  
89 Direktiv 09/147/EG preambel. 
90 Artikel 2 och 2.2 AHD. Se även direktiv 92/43/EEG preambel. 
91 Artikel 4 fågeldirektivet och artikel 4 p. 4 AHD. 
92 Michanek, G och Zetterberg, C, 2012, s.221.  
93 Artikel 2.2 AHD. En art kan även omfattas av bestämmelserna för Natura 2000 och artskydd.  
94 Artikel 11 AHD.  
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områden och belystes i fallet ”Lappel bank”.95 EU-domstolen framhöll i fallet att 

ekonomiska intressen inte ska beaktas vid urvalet av Natura 2000-omården. Situationen var 

den att Storbritannien hade utsett en del av mynningen vid floden Medway och våtmarker till 

särskilda skyddsområden men däremot undantagit ett närliggande område, ”Lappel bank”. 

Området hade däremot inga skyddsvärda arter i enlighet med artikel 4.1 i fågeldirektivet men 

däremot ansågs området vara en viktig del i flodmynningens ekosystem. Anledningen till att 

Storbritannien hade ”undantagit” detta område var för att i framtiden kunna bygga en 

småbåtshamn som skulle gynna landet ekonomiskt nationellt som lokalt. 

 

Efter listan gör kommissionen vidare i samförstånd med medlemsstaterna ett utkast utifrån 

listan för att sen anta listan enligt artikel 4.2 AHD. Har vidare ett område klassificerats till att 

vara för gemenskapsintresset är medlemsstaterna skyldiga att utse området till ett särskild 

bevarande område (Natura 2000-område). Skyddet infaller även redan då området är 

förtecknat av kommissionen enligt artikel 4.5 AHD.  

 

Bevarandeplaner för områdena ska vidare upprättas som visar på hur den gynnsamma 

bevarandestatusen ska upprätthållas och säkerställas.96 För att en gynnsam bevarandestatus 

ska anses vara uppfylld för en livsmiljö ska dess ”naturliga utbredningsområde” vara 

tillräckligt stort och livsmiljön vara livskraftigt, med det menas att växtarterna ska kunna 

behålla sina komponenter över tid. Djurarterna som även finns i denna livsmiljö ska också 

uppnå en gynnsam bevarandestatus. För djurarter betyder det att deras populationsutveckling 

ska bedömas vara god över tid och att deras naturliga utbredningsområde inte minskas eller 

sannolikt inte kommer att minskas inom en överskådlig framtid, och att det är sannolikt att 

det kommer att finnas en tillräcklig stor livsmiljö för att kunna bibehålla artens population på 

lång sikt.97  

 

  

                                                           
95 Mål C-44/95, Lappel Bank, [1996] ECR – I-3805. 
96 Artikel 6 AHD. Se vidare 15 § OF där det är Naturvårdsverket som upprättar bevarandeplanerna och se 
vidare 7:27 MB. (OF är knuten till 7 kap. MB).   
97 Artikel 1 AHD.  
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3.1 Vägar som kan innebära en betydande miljöpåverkan på ett Natura 2000-område 

 

Enligt artikel 6 AHD ska medlemsstaterna vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa 

livsmiljöernas och arternas ekologiska behov. Åtgärder ska därmed förhindras som kan skada 

så att livsmiljöer försämras eller arter störs så att det resulterar i att direktivens mål inte 

uppfylls enligt artikel 6.2 AHD. Därför ska alla planer och projekt enligt artikel 6.3 AHD 

som påverkar området på ett betydande sätt bedömas utifrån vilka konsekvenser det medför 

för direktivens mål. För att bedöma påverkan ska en MKB upprättas där prövningen avser 

påverkan på Natura 2000-området. Plan eller projekt får inte tillåtas om inte myndigheten 

vidare kan försäkra sig att området inte kommer att påverkas. En plan eller projekt får endast 

godkännas om det ur ett vetenskapligt perspektiv inte finns några rimliga tvivel på att 

vägbygget, i det här fallet, inte har någon skadlig inverkan. Om området kommer att skadas 

kan vägbygget ändå godkännas utifrån undantagsreglerna. För att de ska bli gällande krävs 

det att alternativa lösningar saknas samt att vägbygget måste genomföras på grund av 

tvingande orsaker som har ett allmänintresse eller innefattar orsaker av social eller 

ekonomisk karaktär. En förutsättning är vidare att alla kompensationsåtgärder ska tas till att 

säkerställa att Natura 2000-området förblir sammanhängande. Rör det sig om en prioriterad 

livsmiljötyp eller art får endast faktorer beaktas som handlar om människors hälsa, den 

allmänna säkerheten, konsekvenser för miljön som är betydelsefulla, efter att ha hört med 

kommissionen eller av andra tvingande orsaker som har ett överskuggande allmänintresse 

enligt artikel 6.4 AHD.   

 

Direktivens regler om riskbedömningen för vägbyggen har överförts till 7 kap och 4 kap. 8 § 

MB. Enligt 4 kap. 1 § MB får inte åtgärder komma till stånd om de inte möter något hinder 

enligt 4 kap. 8 § MB. Hänvisningen till 4 kap. 8, 2 p. § MB tillades efter en lagändring år 

2001 för att uppfylla kraven på "särskilda skyddsområden" och "särskilda 

bevarandeområden" i enlighet med fågeldirektivet och AHD. Efter ändringen innebar det att 

dessa områden även ska ses som riksintressen. Regleringen i 4 kap. 8 § MB talar om att en 

användning av mark eller vatten, vilket har företecknats enligt 7 kap. 27, 1 eller 2 st. § MB 

och är av en sådan verksamhet som menas i 7 kap. 28 a § MB får komma till stånd endast om 

ett sådant tillstånd har lämnats. Lagstiftarens tanke med regleringen i 4 kap. 8 § MB var att 
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tillstånd för Natura 2000-området ska ges först innan planer godkänns eller tillstånd meddelas 

utifrån andra regler i MB vid risk för betydande miljöpåverkan enligt 7 kap. 28 § MB.98  

 

Eftersom tillstånd först måste ges enligt 4 kap. 8 § MB för Natura 2000-området får därför 

inte tillstånd i enlighet med väglagen ges. En fastställd vägplan enligt väglagen jämställas, 

som tidigare nämnts99 som ett tillstånd i MB.100 Det innebär att tillstånd endast kan ges om 

projektet inte riskerar att medföra någon betydande påverkan på Natura 2000-området. När 

länsstyrelsen har fått in MKB med skadebedömningen på Natura 2000-området kan de välja 

att meddela tillstånd och/eller förena det med villkor101 så en ”betydande miljöpåverkan” inte 

sker på Natura 2000-området. Att förena tillståndet med villkor kräver dock en omfattande 

utredning på riskerna på Natura 2000-området. (se ovan angående MKB).  

 

Regleringen i 7 kap. MB säger vidare att vägbyggen som riskerar att påverka ett Natura 

2000-område på ett betydande sätt måste ha tillstånd enligt 7:28 a MB. Tillstånd får vidare 

enligt 7:28 b MB endast ges om byggandet eller vägens påverkan ensam eller tillsammans 

med andra pågående/planerade i området inte resulterar i någon skada på livsmiljön eller 

störning som på ett betydande sätt försvårar bevarandet av den skyddsvärda arten/arterna.102 

Skadan bedöms i förhållande till naturområdets naturligakaraktär och bevarandeplan, vilket 

upprättats i samband med skyddet. Vidare ska bedömningen av ”betydande miljöpåverkan” 

grunda sig enbart på en objektiv tolkning utifrån områdets karaktär.103 Störningen utgår ifrån 

bedömning att arten/arterna ska ha en gynnsam bevarandestatus.104 Sammanfattningsvis tas 

förutsättningarna för tillstånd enligt 7:28 a MB upp i 7:28 b MB105. Inverkan av andra 

pågående eller tilltänkta verksamheter/åtgärder ska beaktas vid skadebedömningen på 

områdets miljö eller för dess arter.106 

 

 

                                                           
98 Prop. 2000/01:111 s. 47 f. 
99 Se vidare avsnitt 2.1.6 ovan. 
100 Artikel 6.4 AHD. Se vidare SFS 2012:439. 
101 16:2 MB.  
102 Prop. 2000/00:130, s.143. Artikel 6.3, 2:a meningen AHD regleras även via 7:28 b MB.  
103 Europeiska kommissionens rapport, 2000, s.32.  
104 Artikel 2.2 AHD och OF 19 och 16 § §. 
105 Artikel 6.3 AHD regleras via 7:28 b MB. 
106 Prop. 2000/01:111 och Naturvårdsverkets handbok, s.51.  
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3.1.1 Riskbedömningen  

 

”Alla planer eller projekt…” ”… som enskilt eller i kombination med andra planer107 och 

projekt kan påverka ett område på ett betydande sätt, skall på lämpligt sätt bedömas med 

avseende på konsekvenserna för målsättningen vad gäller bevarandeområdet” enligt art. 6.3 

AHD.108 Vidare ska medlemsstaterna enligt artikel 6.2 AHD vidta alla lämpliga åtgärder till 

att förhindra att störningar för arterna/ växterna samt försämring av livsmiljöerna för 

arterna/växterna om dessa störningar har en betydande miljöpåverkan.  

 

Vidare ska försiktighetsprincipen beaktas vid denna riskbedömning och regleras via EU-

fördraget och MB.109 En av grundpelarna för skyddet av den biologiska mångfalden och 

AHD är därför försiktighetsprincipen i tillståndsprövningen. Enligt principen får åtgärder inte 

vidtas om det vetenskapligt är osäkert vilka skador som kan uppstå. Däremot måste det finnas 

en reell risk för skada och med andra ord inga hypotetiska skador. Principen ska tillämpas så 

länge den vetenskapliga osäkerheten kvarstår och är proportionerlig. Principen ska endast 

tillämpas i fall där det inte finns någon vetenskaplig fakta att tillgå..110 Principen som 

kommer till uttryck i samband med riskbedömningen i tillståndsprövningen betyder att när 

det finns osäkerhet kring hur sannolik skadan/störningen kommer att bli får inte åtgärden 

eller verksamheten komma till stånd. Den gynnsamma bevarandestatusen ska ligga till grund 

för riskbedömningen och det är den vetenskapliga osäkerheten till exempel ska grundas på.  

 

Faktorer som kan påverka en gynnsam bevarandestatus enligt direktiven är minskad yta eller 

åtgärder som resulterar i att populationen försämras. En individuell prövning ska ske utifrån 

områdets karaktär och en känslig art eller livsmiljö tolererar till exempel mycket mindre. I 

dessa fall blir den vetenskapliga osäkerheten ännu mer relevant i förhållande till deras 

känslighet. Detta innebär att ingen proportionalitetsbedömning ska göras utan bedömningen 

vilar på om det finns risk för skada eller störning som kan komma att påverka den 

gynnsamma bevarandestatusen. Huvudregeln är som sagt att tillstånd för verksamheter eller 

åtgärder som kan skada eller störa ett Natura 2000-område inte får ges.  

 

                                                           
107 Tillstånd krävs även för myndigheter som ska anta planer enligt PBL. Se vidare prop. 2000/01:111, s.62.  
108 Även kallat Waddenzee-kriterierna utifrån EU-domstolens avgörande i C-127/02.  
109 Artikel 191.1 FEUF och 2:3 MB.  
110 Langlet, och Mahmoudi, s. 74-75 och Europeiska kommissionens rapport, 2000, 1, s.12, 17 och 19.  Se 
även vidare C-127/02 Waddenzee, C-404/09 Alto Sil och C-258/11 Sweetman. 
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Det är verksamhetsutövaren som ska bevisa att en sannolik skada inte kommer att uppstå, 

vilket görs i utredningen till länsstyrelsen (se vidare avsnitt 2 ovan). Det är denna utredning 

som ligger till grund för tillståndsprövningen. Utredningen ska grunda sig på områdets 

bevarandeplan och skötsel- samt förvaltningsplan som medlemsstaterna har upprättat. I dessa 

redogörs för områdets skyddsintressen och varför området klassas som ett Natura 2000-

område. Därför är det av vikt att studera områdets karaktär för att kunna göra en individuell 

prövning. Områdets egna bevarandeplan ska också ta sikte på hur målet med skyddet och 

gynnsam bevarandestatus ska uppnås, vilket sker genom förordning om områdesskydd (OF). 

Enligt 17 § OF är det länsstyrelsen som ansvarar för bevarandeplaner och 

tillståndsprövningar som första instans. I 19 § OF står det även att vid tillståndsprövningar 

ska gynnsam bevarandestatus beaktas utifrån direktivens krav. 

 

3.1.1.1 Waddenzze kriterierna och Alto Sil  

 

EU-domstolens avgörande i ”Waddenzee”111 prövades relationen mellan artikel 6.2 och 6.3 i 

AHD tillsammans med försiktighetsprincipen. Här sa domstolen att endast objektiva grunder 

skulle vara avgörande för om en plan eller projekt kunde ha en betydande miljöpåverkan eller 

inte. Bedömningen ska vidare göras när det föreligger osäkerhet eller tvivel om påverkan kan 

ske av projektet, enskilt eller i kombination med pågående projekt. Om de på objektiva 

grunder inte kan antas ha en betydande påverkan kan projektet endast tillåtas. I fallet 

handlade det om att tillåta en verksamhet som bedrev hjärtmusselfiske med tidsbegränsade 

licenser, vilket årligen förnyades. Enligt EU-domstolen ansågs varje licens vara av en sådan 

omfattning att man inte kunde undgå att det medförde en ”betydande miljöpåverkan” och 

därför skulle verksamheten tillåtlighetsprövas i enlighet med art. 6.3. AHD. Detta då fallet ur 

ett vetenskapligt perspektiv föreligger tvivel om att verksamheten kan ha en skadlig 

påverkan. Dessa som kommer att kallas för Waddenzze-kriterierna är därför att utredningen 

ska ur ett vetenskapligt perspektiv inte ha några rimliga tvivel om påverkan för att tillåtas. 

Det andra kriteriet är att det måste finnas en viss prövningsordning av planer och projekt när 

det finns risk för en betydande miljöpåverkan.  

 

 

                                                           
111 Waddenze, C-127/02.  
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Även EU-domstolens avgörande i ”Alto Sil”112 togs bedömningen upp angående den 

”betydande miljöpåverkan” och domstolen menade på att det är de kumulativa effekterna i 

området eller i närområdet som avgör. Här var det även områden som gränsade till Natura 

2000-området som skulle beaktas samt även pågående verksamheter. I fallet handlade det om 

att gruvor påverkade Natura 2000-områden i Spanien där brunbjörn och tjäder påverkades 

negativt, vilka var skyddade. Kommissionen pekade då på att direktivet kräver därför att 

samtliga miljöeffekter bedömdes i enligt artikel 6.2 och 6.3 AHD. Med andra ord även kring 

närliggande områden som pågående verksamheter. Eftersom de inte på objektiva grunder 

hade försäkrat sig om att någon risk för skada inte skulle ske stred de mot direktivet och det 

då underlaget i form av MKB inte hade den samlade bedömningen.  

 

3.1.2 Natura 2000-prövningen och regeringens tillåtlighetsprövning  

 

Tillstånd får i vissa fall inte ges utan regeringens tillåtelse. Om länsstyrelsen bedömer att risk 

för Natura 2000-området föreligger men att det ändå kan finnas skäl till att få frågan prövad 

enligt 7 kap. 29 § MB ska de tillsammans med eget yttrande lämna över ärendet till 

regeringen. Enligt 7 kap. 29 § MB får tillstånd ändå ges i enlighet med 7 kap. 28 b § MB om 

det;  

1. Det saknas alternativa lösningar, 

2. Verksamheten eller åtgärden har ett väsentligt allmänintresse som gör att det kommer 

genomföras av tvingande orsaker och 

3. Att de åtgärder som tas även kompenseras i syfta att tillgodose skyddet ändå. 

Samtliga villkor i punkt 1-3 måste vara uppfyllda för att tillstånd, efter regeringens 

tillåtlighetsbeslut, ska kunna ges. Vad som menas med ”alternativa lösningar” och ”tvingande 

orsaker som har ett väsentligt allmän intresse har inte varit föremål för bedömning i Sverige 

än. EU-domstolen har däremot redogjort för vad som krävs i en alternativ bedömning i fallet 

kommissionen mot Portugal.113 EU-domstolen fastställde att Portugal inte följt 

habitatdirektivet då de inte visade på att alternativa lösningar saknades vid en vägdragning 

genom ett Natura 2000-område. EU-kommissionen ansåg att ytterligare alternativa lösningar 

inte hade redovisats medan Portugal menade på att de hade bedömt och avfärdat alla 

                                                           
112 Mål C-404/09. 
113 Kommissionen mot Portugal C-239/04. 
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tänkbara. Portugal ansåg vidare att kommissionens förslag skulle medföra ”allvarliga sociala, 

ekonomiska miljökonsekvenser”. Dock på grunda av att Portugal inte alls hade redogjort för 

kommissionens förslag menade EU-domstolen att Portugal visat på att de inte heller hade 

redogjort för alla alternativ. Vad som menas med det allmänna intresset redogörs det närmare 

för i 20 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt MB och beskrivs att det rör sig 

om en restriktiv bedömning. 

 

Trots att praxis på området är bristfälligt angående hur bedömningen av ”väsentligt 

allmänintresse” ska ske tar förarbetena114 upp att det ska vara en; 

”fråga om en plan eller projekt som oundgängligt för att skydda grundläggande intressen i 

människors liv, såsom hälsa, säkerhet och miljö, eller som är grundläggande för staten och 

samhället eller som rör särskilda förpliktelser i samband med offentliga tjänster. Bara 

allmänna intressen kan hävdas mot direktivets bevarandeintressen. Projekt som endast gynnar 

företag eller enskilda kan alltså inte tillåtas med stöd av paragrafen. Allmänhetens intresse 

måste vara väsentligt. Det kan alltså inte röra sig om vilket allmänt intresse som helst. 

Kortsiktiga ekonomiska intressen eller andra intressen som bara skulle ge kortsiktiga fördelar 

för samhället räcker förmodligen inte för att de skall gå före de långsiktiga 

bevarandeintressen som skyddas av direktiven”. Allmänhetens intresse bör vara offentliga 

tjänster som till exempel transporter, kommunikationsnät eller energi. Även stora 

infrastrukturprojekt innefattas och behov från totalförsvarets sida. I målet ”Leybucht”115 

belyses allmän intresset utifrån AHD och EU-domstolen framhöll att det ska innebära ett 

väsentligt allmän intresse för människors hälsa, den allmänna säkerheten eller som innefattar 

annars stora konsekvenser för miljön.116 Regleringen i fågeldirektivet tar inte tydligt hur det 

”väsentliga allmänintresset” ska bedömas i förhållande till direktivet. Däremot kan det till 

viss del utläsas via ”Lappel Bank”. Här tog EU-domstolen upp hur ett område får avgränsas 

utifrån fågeldirektivet och att allmän intresset inte får grunda sig på ”ekonomiska grunder”. 

Skillnad blir det dock i fallet att enligt fågeldirektivet får inte grunda sig på ekonomiska 

effekter medan det enligt AHD kan grunda sig på ekonomiska effekter.117 

Kompensationsåtgärderna ska vidare ske efter regeringens tillåtlighet och kan ske i form av 

att miljövärden av liknande slag eller annan likvärdig mark som Natura 2000-områdets 

                                                           
114 Prop. 2000/01:111, s.69.  
115 C-57/89, Leybucht.  
116 Se vidare artikel 6.4, 2 st. AHD. 
117 Artikel 4.1 och 4.2 fågeldirektivet och artikel 6.4 AHD.  
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skyddas. Kompensationsåtgärden ska motsvara den skada som uppstår på Natura 2000-

området och ska vara proportionerligt stor till den skadan som uppstår. Kompensationen ska i 

första hand ske i området. Går inte det kan kompensationen i andra hand ske i närliggande 

område. Det närliggande området bör vidare läggas till i Natura 2000- områdets nätverk om 

den inte redan skulle ingå från början. Enligt 7:29 a MB är det den som söker tillståndet som 

ska svara för kompensationskostnaderna som inte ska vara orimliga. Avvägningen av 

kostnaderna ska ske mot det allmänna intresset som avses i 7:29, 2 st. MB. Eftersom 

kostnaderna oftast är stora i fall där det råder ett väsentligt allmänintresse kan 

kompensationskostnaderna framstå som väldigt orimliga. ”I dessa fall kan kostnaden fördelas 

mellan olika allmänna intressen”.118 

 

Det är den prövande myndigheten som i sin tur fattar tillståndsbeslutet men för att göra det 

krävs som sagt regeringens tillåtelse först. Enligt 7:29 b MB är det länsstyrelsen i det län 

området finns som ska pröva frågor om tillstånd enligt 7:28 a MB. Vidare ska Trafikverket ha 

prövat och tagit ställning till rimliga alternativ samt rangordnat dessa då 

hushållningsbestämmelserna i 3-4 kap MB ska beaktas och har betydelse vid valet av plats i 

enlighet med 2:6 MB. Detta då även regleringen i 1:1 § 2 punkten MB avser tillämpning av 

främst 3 kap, 4 kap, 7 kap och 8 kap MB. Enligt 1:2 MB ska även bestämmelserna i 3 kap 

och 4 kap MB tillämpas vid prövning av bestämmelser enligt 7 kap MB. 

 

Finns bara ett alternativ till lokalisering redovisas det klart för endast detta med tillhörande 

motivering. Mark- och miljödomstolen ska vidare i denna situation också yttra sig över 

bestämmelserna i 2-4 kap. MB och om eventuellt andra miljökrav är uppfyllda för ansökan. 

Regeringen är dock inte bunden av mark- och miljödomstolens eller andra myndigheters 

yttranden. (Se vidare avsnitt 2.1.6 ovan). 

 

Efter regeringens tillåtlighetsprövning ska mark- och miljödomstolen avgöra ärendet däremot 

är tillåtlighetsprövningen inte alltid bindande för den efterkommande prövningen.119 Efter 

Bungefallet innebär det (se avsnitt nedan om innebörden av Bungefallet) det att om 

riskbedömningen är allmänt hållen kan den komma att bedömas i ett senare skede och 

uppfylls inte miljökraven kan tillstånd ändå inte ges för vägbygget. Det innebär att det är 

                                                           
118 7:29 a MB. 
119 MÖD 2006:06:15; M 5040-05.  
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mark- och miljödomstolens ansvara för att precisera villkor för projektet utifrån 

bestämmelser i MB och framförallt de allmänna hänsynreglerna. Regeringen kan klart ändå 

välja att precisera särskilda villkor till för att tillgodose allmänna intressen som begränsar 

mark- och miljödomstolens prövning i dessa fall.120  

  

                                                           
120 Michanek, G och Zetterberg, C, 2017, s. 415 ff. 
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4. Svensk praxis  

 

4.1 Förbifart Stockholm målet  

  

Bakgrunden till målet,121 där domen meddelades den 17 november 2015, är att trafikverket 

hade inlett en förstudie om hur det växande transportbehovet i området Saltsjö-Mälarsnittet 

skulle uppnås. I förstudien kom trafikverket fram till att en ”betydande miljöpåverkan” skulle 

uppstå per automatik då en motorväg skulle byggas. Därefter gjordes en vägutredning och 

trafikverket presenterade tre alternativa lokaliseringar. Trafikverket beslutade för ett 

alternativ (E4 Förbifart Stockholm) och begärde att regeringen skulle tillåtlighetspröva 

projektet i samband med 17 kap. MB. Efter det gav regeringen projektet tillåtlighet. 

Tillåtlighetsbeslutet förenades även med villkor i sex punkter.  

Efter det kom HFD efter ansökan att rättspröva tillåtlighetsbeslutet och de förklarade i 

domen122 att regeringens beslut skulle stå fast. Trafikverket fastställde vägplanen för väg E4 

Förbifart Stockholm som kom att överklagas av fyra miljöorganisationer.123 Regeringen 

valde att ta upp vissa punkter av yrkandena för prövning. Processen i HFD var sen den att 

miljöorganisationer yrkade på att regeringen skulle undanröja trafikverkets beslut och 

återförvisa det för en ny prövning där trafikverket skulle ha en samlad bedömning av Natura 

2000-omården. Miljöorganisationerna menade vidare att en ”samlad bedömning” av 

effekterna på Natura 2000-områdena utifrån fågeldirektivet samt AHD och 7 kap. 28 a- 29 § 

§ MB inte kan ske då vägplanen fastställs innan en prövning av Natura 2000-området hade 

gjorts.  

Skälen för domen var att regeringen hade prövat projektets tillåtlighet tidigare och hade redan 

varit föremål för en rättsprövning. Eftersom regeringens tillåtlighetsbeslut är bindande för 

den efterkommande prövningen kan det inte prövas på nytt. Däremot hade inte regeringens 

överprövning av trafikverkets beslut om att fastställa arbetsplanen för Förbifart Stockholm 

varit föremål för en rättsprövning och HFD tog därför upp det till prövning. Den 

huvudsakliga frågan var nu om den fastställda vägplanen stred mot direktiven och därmed 

                                                           
121 HFD mål nr 4158-14 och 4159-14.  
122 HFD 2011 not 26. 
123 Naturskyddsföreningen, Föreningen Rädda Lovö, Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen och Stockholms 
Naturskyddsförening. 



40 
 

7:28 a MB då tillstånd inte hade getts för Natura 2000-området innan. Här menar HFD att 

väglagen och MB ska tillämpas parallellt och att det inte finns några bestämmelser som talar 

om för i vilken ordning prövningen ska ske. Däremot anförde HFD att EU-rättens krav på en 

” fullständig, exakt och slutlig bedömning i samlad form” ske ske av projektets effekter på ett 

Natrua 2000-område innan tillstånd kan ges. Att däremot en användning av mark och vatten 

som omfattar åtgärder eller projekt som kräver Natrua 2000-tillstånd inte får komma till stånd 

förrän ett sådant tilsltånd har lämnats är en annan sak. HFD anförde även att Natura 2000-

prövningarna angående områdena var slutförda samt att tillståndet hade vunnit laga kraft.  

 

4.2 Tasman Metal AB målet 

 

Bakgrunden i fallet124, där dom meddelades den 22 februari 2016, var att Tasman Metals AB 

hade ansökt om att bedriva bearbetningskoncession enligt minerallagen (1991:45) för Norra 

Kärr i Jönköping. Bolaget hade i syfte att bryta jordartsmetaller som var sällsynta och som 

behövs vid till exempel produktionen av vindkraftverk eller mobiltelefoner. 

Koncessionsområdet låg inom ett område som var av riksintresse för värdefulla ämnen och 

material samt hälften av området var av riksintresse för naturvården. I närheten av området 

låg även flera Natura 2000-områden.  

Innan Bergmästaren kan besluta om bearbetningskoncession ska bestämmelserna i 3 och 4 

kap MB om hushållning med mark och vatten tillämpas på grund av att områdena är av 

riksintresse. Enligt 4 kap 8 § MB ska tillstånd i enlighet med 7 kap. 28 a § MB ges först när 

det finns risk för en ”betydande miljöpåverkan”. Till grund för koncessionen ska även en 

MKB upprättas. Efter länsstyrelsen yttrande beviljade bergmästaren ansökan och i beslutet 

anfördes det att påverkan utanför koncessionsområdet skulle i framtiden komma att prövas 

via MD då tillstånd enligt 9 kap MB även behövdes för verksamhetens drift.  

Miljöorganisationerna överklagade Bergmästarens beslut till regeringen som inte tog upp det 

till prövning. Yrkandena begränsades för att regeringen menade på att en tillståndsprövning 

enligt 9 kap MB på verksamhetens miljöeffekter utanför koncessionsområdet skulle komma 

att prövas i ett senare led av MD. Regeringen prövade därför om bergmästarens beslut om 

                                                           
124 HFD mål nr 2047-14.  
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bearbetningskoncession stred mot 3 och 4 kap MB och minerallagen. Regeringen anförde att 

det inte stred mot bestämmelserna och beslutet stod fast.   

Miljöorganisationer125 yrkade på att HFD skulle upphäva regeringens beslut. De menade på 

att eftersom regeringen inte haft tillgång till ett korrekt underlag hade därför inte heller ett 

korrekt beslut kunnat tas. MKB uppfyllde därmed inte kraven i 6 kap. 7 § MB då påverkan på 

Natura 2000-områdena inte hade tagits med. Regeringens beslut hade därför inte kunnat ta 

hänsyn till bestämmelserna i minerallagen, 3 och 4 kap MB samt specifikt 4 kap. 8 § MB. 

Vidare anförde organisationerna syftet med 4 kap. 8 § och att det enligt förarbetena ska ske 

prövning av markanvändningsfrågor innan andra lagar, likt minerallagen, än MB. Därför 

menade de på att den särskilda Natura 2000-prövningen enligt MB ska göras först om 

tillstånd enligt 7 kap 28 a § MB för en gruva behövs. Detta innebär att prövningen enligt 

minerallagen får avvakta tills tillstånd för Natura 2000-områdena har getts. De menade även 

på att regleringen i 4 kap. 8 § MB kom till för att säkerställa skyddet för art- och 

habitatdirektivet och se till att ärenden samt planläggning i enlighet med lagar utanför MB 

inte kom till stånd innan en Natura 2000-prövning.126 Även privatpersoner yrkade på att 

regeringens beslut skulle upphävas. De anförde att trots en framtida tillståndsprövning skulle 

komma att göras av gruvan så hade inte försiktighetsmått beaktas då beslutet påverkar den 

efterföljande prövningen.  

HFD gav regeringen tillfälle till yttra sig och regeringen anförde att länsstyrelsen inte 

bedömde att någon risk skulle uppstå på Natura 2000-området. Därför krävdes inte heller 

något tillstånd enligt 7 kap. 28 a § MB. Saken togs därför inte upp till prövning av 

regeringen.  

HFD gav regeringen möjlighet till att yttra sig och de menade på att för etablering av en 

gruva krävs tillstånd enligt 9 och 11 kap MB och att det medförde att en senare 

miljöprövning skulle göras. Bearbetningskoncessionen utgjorde endast en liten del av ett 

område medan gruvan omfattade flera områden. Det innebär att miljöpåverkan i sin helhet 

samt dess eventuella påverkan på Natura 2000-områdena skulle komma att prövas i framtiden 

av MD om nu regleringen i 7 kap. 28 a § MB blir aktuell. Regeringen menade vidare på att 

om kraven inte uppfylldes i prövningen skulle MD kunna välja att avslå ansökan. Vidare 

                                                           
125 Naturskyddsföreningen i Örebro län, Naturskyddsföreningen Östergötlands län, Naturskyddsföreningen 
Skaraborgs län, Naturskyddsföreningen Askersund, Naturskyddsföreningen Jönköpings län och Fältbiologerna. 
126 Prop. 2000/01:111 s. 45 ff. 
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skulle MD inte vara bunden av regeringens bedömning i koncessionsärendet.127 Med hänsyn 

till 4 kap. 8 § MB utgjorde därför regleringen inget hinder mot det beviljade 

koncessionsbeslutet.  

HFD meddelade därefter dom om att regeringens beslut om bearbetningskoncession skulle 

upphävas. Till skäl för sitt avgörande anförde de följande; 

Den huvudsakliga frågan i fallet är om det går att begränsa prövningen till ett 

koncessionsärende inom ett område, vilket inte rymmer de nödvändiga anläggningarna för 

den framtida gruvdriften. HFD anförde därefter minerallagens förhållande till MB och deras 

miljökrav. Kortfattat innebar det att reglerna i 3 och 4 kap MB skulle tillämpas i samband 

med koncessionsprövningen. Vidare togs därefter regleringen i 4 kap. 8 § MB upp och de 

påpekade att regelns syfte är att få till en Natura 2000-prövning innan tillstånd ges i enligt 

lagar utanför MB. Syftet låg till grund för att uppfylla kraven i fågeldirektivet, samt art- och 

habitatdirektivet. Enligt artikel 6.1 i art- och habitatdirektivet projekt eller verksamheter 

bedömas utifrån syftet med områdesskyddet. Bedömningen ska vidare omfatta alla aspekter 

som kan, enskilt eller i kombination med andra verksamheter, påverka ett område. Därför ska 

beslutsunderlaget inneha förutsättningarna för att kunna göra en ”fullständig, exakt och 

samlad bedömning” av miljöpåverkan. HFD medgav vidare förståelsen över att det kan vara 

svårt att i ett så tidigt skede kunna bedöma alla tänkbara konsekvenser av verksamheten. 

Dock är syftet med direktiven att tidigt ta hänsyn till skyddsintressena och det redan under 

planeringsstadiet.128 Det innebär att planera rätt från början.   

MKB innefattade därför ett bristfälligt underlag eftersom bolagets driftsansläggningar inte 

omfattade markanvändningen i fallet. Länsstyrelsen hade därför inte korrekt underlag till att 

pröva i enlighet med 3 och 4 kap MB. Det kan därför inte heller uteslutas att en påverkan på 

Natura 2000-områden kan ske och därför har regleringen i 4 kap. 8 § MB inte heller kunnat 

beaktas. Bolaget har vidare inte heller anfört varför lokaliseringen ska ske på det angivna 

området utan att det inte ännu är bestämt.  

 

 

                                                           
127 Jfr NJA 2013 s.613.  
128 Prop. 2000/01:111 s.66.  
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4.3 Bunge målet 

 

I Bunge målet från år 2013 avgjordes det för hur skadebedömningen i samband med Natura 

2000-området skulle gå till. Fokus låg på hur reglerna förhöll sig till varandra utifrån artikel 6 

AHD, 7:28 a och 7:28 b MB.  

 

Bakgrunden var den att täktföretaget Nordkalk AB hade ansökte om tillstånd för att bedriva 

kalktäkt på en del av fastigheten Bunge 1:64 i Gotlands kommun. Bolaget sökte även tillstånd 

till att leda bort grundvatten ut kalkbrottet, vidta åtgärder för att öka grundvattenmängden och 

anläggande samt drivandet av en rulltransportör för att transportera kalkstenen. MD lämnade 

ansökan utan bifall och anförde att hinder förelåg för lokaliseringen och att det förelåg en risk 

för betydande miljöpåverkan på Natura 2000-områdena; Bräntings haid och Bästeträsk. Även 

en osäkerhet kring hur vattentäkten i Bästeträsk skulle skyddas förelåg.   

 

Bolaget överklagade MD:s beslut till MÖD och yrkade att verksamheten skulle få tillstånd. 

MÖD upphävde MD:s dom i tillståndsfrågorna och beslutade att verksamheten var tillåtlig i 

alla de delar bolaget hade sökt tillstånd för. Ärendet återförvisade därefter tillbaka till MD 

med motiveringen att de ”ska meddela tillstånd” och föreskriva de villkoren som behövs.  

 

MÖD:s motivering var att de skador eller olägenheter, vilket framkom i ärendets utredning, 

skulle kunna förhindras om villkor föreskrevs till att motverka det. Vidare anförde MÖD att 

verksamheten inte hotade bevarandet av Natura 2000-områdena. Detta gällde både kalktäkten 

och transportbandet. Angående den föreslagna efterbehandlingen i målet anförde MÖD att 

den kan bestämmas i framtiden.  

 

MÖD:s dom överklagades men HD valde att inte meddela prövningstillstånd. Målet togs 

därefter upp igen i MD och bolaget yrkade i samband med det att tillstånds skulle meddelas 

och fastställa villkor för verksamheten. MD beslutade att igen lämna yrkandena utan bifall.  

 

MD:s skäl för avgörandet var att de inte ansåg sig vara bindande av tillåtlighetsbeslutet 

eftersom det fanns en stor osäkerhet kring verksamhetens miljöpåverkan. På grund av att 
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MÖD inte hade motiverat sina skäl tillräckligt eller vilka villkor som skulle gälla ansåg MD 

att de självständigt kunde pröva verksamhetens miljöpåverkan. MD anförde att en 

riskbedömning enligt regleringen i 7:28 a och b MB inte kan skjutas på framtiden. De 

anförde vidare att bedömningen ska vid tillståndsprövningen visa på att någon påtaglig skada 

inte uppstår på djur och växter samt deras livsmiljöer. En tolkning om att bedömningen ska 

skjutas upp till framtiden går även emot kunskapskravet i 2:2 MB. Bolaget hade vidare i MD 

gett förslag på att ha en prövotid på tre år för bortledandet av täktvatten och MD menade på 

att eftersom konsekvenserna var outredda av MÖD kunde inte heller de förskriva dess villkor. 

Naturvårdsverket hade vidare yttrat sig om att ett kontrollprogram skulle upprättas innan 

verksamheten hade påbörjas men bolaget anförde att de inte kunde presentera något förslag 

eller ens någon ram för programmet. Bolaget hänvisade till att det var på grund av att 

villkoren inte var fastställda än. 

 

Bolaget överklagade därefter MD:s beslut till MÖD och yrkade att tillstånd skulle ges samt 

föreskriva villkor.  MÖD gav bolaget tillstånd och förenade det med villkor samt även 

dispens från artskyddsförordningen. Tillståndet förordnades också med verkställighet utan 

hinder av att domen hade vunnit laga kraft.  

 

I målet anförde bolaget att verksamheten redan var tillåtlig i och med deras tidigare beslut, 

vilket även hade vunnit laga kraft. Tillståndsfrågan enligt 7:28 a MB hade därför redan 

prövats i samband med tillåtlighetsprövningen. Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Gotlands 

län och ett antal organisationer bestred verkställigheten och några av de föreslagna villkoren.  

MÖD menade att domen vunnit laga kraft och att verksamhetens tillåtelseprövning redan 

hade blivit avgjord. Vidare menade de på att domstolars prövningsordning förutsätter att 

underinstanser lojalt följer de processuella anvisningarna. Att inte följa dessa anvisningar kan 

ske men i sådant fall att en ansökan kan ogillas då tillståndsmyndigheten inte kan bedöma 

åtgärder efter att kompletteringsföreläggande inte följs av den sökande parten. I fallet är det 

inte så och därför saknar det relevans om underinstansen har invändningar mot riktigheten av 

överinstansens bedömning. För att inte fördröja handläggningen återförvisas inte ärendet till 

underinstansen utan MÖD tar nu därför upp det till prövning och föreskriver villkor för att se 

till att "en betydande miljöpåverkan" inte kommer att ske på Natura 2000-områdena.  

 

Natura 2000-bedömningen i MÖD 



45 
 

Natura 2000-skyddet omfattar störningar på de arter eller naturtyper som området avser att 

skydda. Enligt bevarandeplanerna för områdena finns det flera prioriterade naturtyper som 

t.ex. kalkkärr med gotlandsag samt nordiskt alvar. Av bevarandeplanerna framgår det även att 

dessa naturtyper är känsliga vid förändringar i hydrologin. Enligt regleringen i 4:8 MB får en 

verksamhet endast komma till stånd om ett tillstånd enligt 7:28 a MB har lämnats. 

Verksamheter som på ett "betydande sätt" påverkar ett Natura 2000-område enligt 7:28 a MB 

måste ha tillstånd för att få bedrivas. Tillstånd ges endast om verksamheten inte skadar 

livsmiljöerna eller utsätter arterna för någon störning som på ett betydande sätt försvårar 

deras bevarande. Vid tillåtlighetsdomen har MÖD bedömt att tillstånd enligt 7:28 a MB krävs 

då en det föreligger en risk för "betydande miljöpåverkan". MÖD menade då på att genom ett 

kontrollprogram kunde dessa risker minimeras och därför kunde tillstånd enligt 7:28 a MB 

ges.  

 

Eftersom området är känsligt för hydrologiska förändringar måste prövningen utgå från dessa 

och hur bolaget ska kunna upprätthålla den nuvarande hydrologin är därför av central 

betydelse vid villkorsskrivningen. Bolaget har föreslagit en rad åtgärder för att inte påverka 

hydrologin i området. MÖD finner att de vid en samlad bedömning inte kommer att påverka 

Natura 2000-området och därför meddelas tillstånd enligt 7:28 a MB till verksamheten. Även 

dispens från artskyddsförordningen för berörda arter inom täktområdet ges för tydlighetens 

skull.  

 

Naturvårdsverket, Region Gotland, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt ett flertal 

organisationer och sakägare överklagade MÖD:s beslut och yrkade att HD skulle avslå 

bolagets ansökan. Även förhandsavgörande från EU-domstolen yrkade de att HD skulle 

inhämta. Bolaget motsattes sig yrkandena. 

 

HD meddelade prövningstillstånd till att pröva rättskraften av MÖD:s tillåtlighetsdom och 

vilken betydelse den hade för bolagets tillståndsprövning. Verkställighetsbeslutet förklarades 

vilande i övrigt.  

 

HD:s skäl var enligt följande; Enligt 22:26 MB ska en verksamhets tillåtlighet prövas i en 

särskild dom om nu inte verksamheten är av en sådan art att den ska tillåtlighetsprövas enligt 
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17 kap MB. Vidare ger en tillåtlighetsdom inte en automatisk rättighet till att bedriva en 

verksamhet utan det krävs även att tillstånd meddelas med tillhörande villkor, vilket bestämd 

i samband med prövningen. Enligt 17:11 RB har domen vunnit laga kraft när 

överklagandetiden har gått ut. Vidare kan inte frågor som avgjorts i domen tas upp igen för 

prövning. Tillstånd enligt MB gäller mot alla likt som i tvistemål enligt 24:1 MB men kan 

däremot återkallas eller förbjudas i vissa situationer enligt 24:3 MB. Tillstånd kan även efter 

tio år upphävas helt eller delvis och även omprövning av tillståndet enligt 24:5 MB kan ske 

av tillsynsmyndigheten. Det innebär att rättskraften i tillstånd enligt MB jämfört med 

tvistemål är begränsad på vissa sätt.  
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5. Egen diskussion om vägar och Natura 2000-områden 

 

5.1 Vad är för- och nackdelarna med att Natura 2000 prövningen kommer tidigt eller 

sent i processen. 

 

Fördelarna med att Natura 2000 prövningen görs i ett tidigt stadie är att omfattande 

utredningar görs kring riskbedömningen. Kraven utifrån direktiven uppfylls på det sätt att en 

exakt, fullständig och samlad bedömning göras när det finns risk för en betydande 

miljöpåverkan. Miljökraven utreds noggrant för att inte riskera att projektet i ett senare led 

inte bli av. Det tidigare politiska inflytandet över tillåtlighetsbeslutets bindande verkan 

minimeras till hänsyn av direktivens uppfyllelse om att det är miljökraven som ska styra. Det 

innebär även att färre ärenden eventuellt går vidare till någon övre prövning eller måste göras om. 

Detta då det blir färre tillfällen då länsstyrelsen ger ett negativt beslut.  

 

De nackdelar som kan uppstå av att göra en tidig Natura 2000 prövning är att omfattande 

utredning av miljöeffekterna görs tidigt i prövningarna. Osäkerheten kring var den slutliga 

utformningen av vägen kommer vara i ett så tidigt skede bidrar till den omfattande 

utredningen. Det komplicerar och försvårar, vilket i sin tur leder till att vägbygget i sig kan 

dra ut på tiden. Att vägens sträckning inte kan fastställas i ett tidigt skede i samband med 

bestämmelsen i 4 kap. 8 § MB och efter Bungemålet om en ”samlad bedömning” resulterar i 

att det politiska inflytandet likt innan Bungemålet minimeras. Det sker på ett sådant sätt att 

även om vägbygget ges tillåtlighet kan beslutet förlora sin bindande rättskraft om inte MKB 

innefattar den samlade påverkan på Natura 2000-området i den efterkommande prövningen. 

Innan Bungefallet har trafikverket kunnat se ett tillåtlighetsbeslut som ett preliminärt 

ställningstagande för vägens sträckning och kunnat fokusera på MKB och tillståndsprocessen 

i efterhand. Nackdelarna är även att mer ansvar läggs på trafikverket om att göra omfattande 

riskbedömningar och frågan är om de inte behöver tillsätta en avdelning inom myndigheten 

som har spetskompetens. Detta för att kunna behandla och effektivisera den omfattande 

bedömningen. Omfördelning av ansvaret kan klart även ske (se vidare avsnitt 4).  

 

Fördelarna med att Natura 2000 prövningen kommer i ett senare skede är att en vägplan först kan 

fastställas. När Trafikverket vet var vägens sträckning kommer vara kan de även fokusera och utreda 

de områden som vägen kommer gå. Nackdelarna med att prövningen sker i ett senare skede är att 
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projektet kan risker att inte bli av då det kan finnas en större risk att underlaget är bristfälligt från 

början. Att nämna är det redan en omfattande process innan en vägplan kan antas och idag tar 

trafikverket hänsyn till Natura 2000-områden i detta skede. Regeringen lämnar även över information 

om infrastrukturprojekt. Har inte bedömningen varit omfattande kring Natura 2000-området kan allt 

detta arbeta ha varit förgäves om det sen visar sig att betydande miljöpåverkan ändå finns på ett eller 

flera Natura 2000-områden.  

 

5.2 Miljökonsekvensbeskrivningens roll i tillståndsprocessen  

 

En förutsättning för tillståndsprövningen för Natura 2000-områden är att det krävs en MKB 

som beslutsunderlag. Därför har MKB en stor roll i den samlade prövningsprocessen och 

genom att utreda alla tänkbara alternativ för vägar blir den nu med tanke på Bungefallet och 

EU:s krav på en ”samlad bedömning” mer avgörande. Är MKB omfattande i ett tidigt skede 

kan trafikverket spara tid och handlägga den samlade prövningsprocessen mer skyndsamt. 

Efter att praxis har belyst att den samlade bedömningen kan ska i något skede av 

prövningsprocessen innebär det att trafikverket i det enskilda fallet har att tillämpa ett ännu 

mer flexibelt förhållningssätt till sin planering över tillståndsprocesserna. Nu gäller det att 

beroende på vägens sträckning och miljökraven i det enskilda fallet utreda effekterna genom 

MKB. Här krävs det att MKB anpassas ännu mer utifrån det skydd som Natura 2000-området 

har i förhållande till vägens sträckning än vad som redan gjorts och regleras enligt 6 kap. 10 § 

MB. Regleringen säger att MKB ska anpassas med hänsyn till verksamheten eller åtgärdernas 

art och omfattning. Att nämna avvisade länsstyrelsen MKB för citytunneln då den ansågs 

vara för snäv och inte tog hänsyn till projektets omfattning i stort utan endast till en del.129 

MKB roll blir avgörande och kräver även ett nytt tankesätt från länsstyrelsens håll. För att 

inte bidra till en rättsosäker process måste de vara tydliga i hur denna ”samlad bedömning” 

bäst kan ske genom MKB. Ett förslag är att i likhet med andra länder i Europa att ta över en 

del av rollen med att utreda effekterna genom MKB tillsammans med trafikverket. Om inte, 

får nu trafikverket ett större ansvar med MKB då den ska vara mer omfattande för att 

uppfylla direktiven.   

Den senaste utvecklingen i praxis130 visar på att länsstyrelsen tidigt har haft ett stort fokus 

vid tillståndsprövningen av Natura 2000-områden. Eftersom möjligheten till inflytande under 

                                                           
129 NJA 2008 s.748. 
130 Se vidare HFD mål nr 4158-14 och 4159-14 samt 2047-14.   
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samrådet eller i samband med länsstyrelsens godkännande av MKB redan har kritiserats 

innebär det nu att MKB som instrumentet får en större roll i prövningen framöver.131 Den 

kritik som har framförts är att inflytandet över ställningstaganden och MKB under samråd 

inte kan överklagas enskilt utan endast i samband med att själva tillståndsbeslutet.  

  

                                                           
131 Århuskonventionen.  
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6. Sammanfattning och slutord  

 

Tillstånd för Natura 2000-områden utifrån Bungemålet innebär att en fullständig, exakt och 

slutlig bedömning måste ske i något skede av tillståndsprocessen. Efter bungemålet innebär 

det att trafikverket inte kan se regeringens tillåtlighetsbeslut som ett preliminärt 

ställningstagande för vägbygget. Den fullständiga bedömningen kan med andra ord inte 

skjutas upp till framtiden utan måste enligt direktiven göras i ett tidigt stadie av processen.  

 

Även i det senaste Tasman Metal AB målet från HFD visade domstolen på att den samlade 

bedömningen måste göras så tidigt som möjligt och innefatta projektets alla miljöeffekter. 132 

Här menar HFD på att det inte går att avgränsa prövningen till ett område som endast avser 

koncessionen då själva gruvdriften kommer till att omfatta ett större område i framtiden. De 

menade även på att den ”samlade, fullständiga och exakta bedömningen” skulle ske så tidigt 

som möjligt under planeringsstadiet och att verksamhetens hela miljöpåverkan ska bedömas i 

samband med koncessionen. I målet Förbifart Stockholm sa dock HFD att det inte spelar 

någon roll vilken ordning prövningen utifrån 4 kap. 8 § MB gjordes utan att förutsättningen 

är att en ”samlad, fullständig och exakt bedömning”133 sker i något skede av 

tillståndsprocesserna. Den senaste utvecklingen är med tanke på HFD senaste rättsfall att 

bedömningen av miljöeffekterna ska ske så tidigt som möjligt men beroende på Natura 2000-

områdets skydd i förhållande till vägens eventuella påverkan kan även komma att göras i ett 

senare skede. Huvudsaken är att den samlade bedömningen av alla effekter på Natura 2000-

området görs i något skede av prövningsprocesserna.  

 

Utifrån EU-domstolens praxis kring riskbedömningen tas dessa upp i Waddenzze målet. 

Kriterierna som även kallas för Waddenzze kriterierna innebär att vid minsta tvivel om risk 

för påverkan ska tillstånd för Natura 2000-området inte ges. EU-domstolen menade att 

direktiven kräver att det finns en viss ordnad prövning när planer eller projekt kan ha en 

betydande miljöpåverkan. Därför är det av vikt att medlemsstaterna innan de meddelar 

tillstånd måste försäkra sig om att någon skada inte sker på området. Att bedöma från målet 

Alto sil gäller det även områden som gränsar till Natura 2000-området och även kring 

verksamheter som pågår.     

                                                           
132 HFD mål nr 2047-14. 
133 C-404/09, Alto Sil, punkt 100 och C-258/11, Sweetman, punkterna 41 och 45 samt NJA 2013 s.613. 
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En känsla är att medlemsstaterna inte har förstått sig på direktivets verkan från början och att 

det nu kommer lite som ett uppvaknande kring hur reglerna ska tillämpas. Kanske var det för 

strängare regler än vad man från början hade trott, vilket kan utläsas från EU-domstolens 

praxis på hur medlemsstaternas förhållningssätt till riskbedömningen varit.134 Oavsett är det 

ett förhållningssätt till naturen som håller på att förändras och i samband med EU-domstolens 

praxis om tillämpningen har bedömningen förtydligats när det kommer till Natura 2000-

områden.  
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