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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
De bestämmelser som ryms inom miljörätten är av varierande karaktär och fyller flera 

olika syften. Med reglerna avser vi att skydda den miljö vi lever i, undvika hälsovådlig 

miljöpåverkan och reglera hur jordens naturresurser används.1 En viktig och central del 

av miljörätten är reglerna för hur industrier och annan verksamhet som kan skada miljön 

får bedrivas. För att få bedriva vad som klassas som miljöfarlig verksamhet i Sverige 

krävs ofta ett tillstånd. Ett sådant tillstånd förenas med villkor som verksamheten måste 

följa. Många verksamheter behöver dock, av olika skäl, genomföra ändringar. Det kan 

t.ex. handla om en ökad produktionsmängd, ett nytt steg i reningsprocessen eller att en 

gammal panna ska bytas ut. I de flesta fall måste verksamheten då ansöka om tillstånd 

för sin ändring.2 

 

För en verksamhetsutövare som inte vill att hela verksamheten ska behöva prövas igen 

finns då enligt 16 kap 2 § miljöbalken (1998:808) (MB) en möjlighet att ansöka om ett 

ändringstillstånd. Ett ändringstillstånd avser endast själva ändringen, vilket innebär att 

tillståndsprövningen kan avgränsas och att verksamheten inte behöver prövas i dess 

helhet. Det är bestämmelsen om ändringstillstånd som står i fokus för denna uppsats. 

 

Möjligheten att bevilja ändringstillstånd infördes i miljöbalken år 2005. Dessförinnan 

var det under en tid i princip nödvändigt att pröva hela den verksamhet som skulle 

ändras, vid varje ändring. Fördelarna med att kunna avgränsa prövningen till själva 

ändringen är bl.a. att processen blir snabbare och mindre kostsam, men som uppsatsen 

kommer att visa finns det även nackdelar med den rådande ordningen. 

 

Att jag valt att skriva om ändringstillstånd kommer sig till viss del av att jag under 

inledningen av vårterminen 2017 hade förmånen att göra praktik på Naturvårdsverket i 

Stockholm. Under min tid på myndigheten gjorde jag en sammanställning av tillstånd 

och villkor i pappers- och massaindustrin, vilket gav mig god inblick i branschens 

tillståndssituation. Under sammanställningen stod det klart att ändringstillstånd 
                                                
1 Ebbesson, Miljörätt, s 12. 
2 Vad som definieras som miljöfarlig verksamhet, vilka verksamheter som är tillståndspliktiga 2 Vad som definieras som miljöfarlig verksamhet, vilka verksamheter som är tillståndspliktiga 
och under vilka förutsättningar det krävs tillstånd för en ändring behandlas i avsnitt 2 nedan.  
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meddelades mycket ofta och anställda på Naturvårdsverket som jag talade med ställde 

sig frågande till om bestämmelsen om ändringstillstånd tillämpas på det sätt lagstiftaren 

avsett. Denna undran har legat till grund för mitt val av uppsatsämne.  

 

Bestämmelsen om ändringstillstånd har nu varit i kraft i drygt tio år och det finns goda 

förutsättningar att undersöka hur den har kommit att tillämpas. Sedan en tid tillbaka 

spelar dock den EU-rättsliga regleringen en allt större roll för den svenska miljörätten, 

varför ändringstillståndets funktion inte kan utredas med hänsyn tagen endast till svensk 

rätt. De krav som EU-rättsakter ställer på tillståndsprövning samt omprövning och 

uppdatering av befintliga tillstånd måste därför också beaktas i sammanhanget. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att utreda under vilka förutsättningar ett ändringstillstånd kan 

meddelas och om möjligheten att erhålla ändringstillstånd kan förväntas påverka 

miljöskyddet. För att undersöka ändringstillståndets roll i tillståndsprocessen kommer 

jag även att utreda hur bestämmelsen om ändringstillstånd förhåller sig till EU-rätten. 

 

Utifrån syftet med uppsatsen har jag formulerat följande frågeställningar att besvara: 

 

- När kan ett tillstånd begränsas till att endast avse en ändring enligt gällande rätt? 

- Tillämpas bestämmelsen om ändringstillstånd i enlighet med lagstiftarens 

avsikt?  

- Är ordningen med ändringstillstånd förenlig med EU-rätten? 

- Kan möjligheten att meddela ändringstillstånd förväntas ha några konsekvenser 

för skyddet av miljön? 

 

Som framgår av första och andra frågeställningen gör jag skillnad på vad som är 

gällande rätt och hur bestämmelsen tillämpas. Vad som är gällande rätt kommer att 

utredas med utgångspunkt i de enligt rättskälleläran accepterade rättskällorna, vilket här 

framförallt innebär en genomgång av förarbeten och domar från Mark- och 

miljööverdomstolen (MÖD).3 Hur bestämmelsen tillämpas i underinstanser och av 

                                                
3 Se angående metodval avsnitt 1.4 nedan. Mark- och miljööverdomstolens ställning som 
prejudikatinstans har bl.a. behandlats i NJA 2011 s 782. 
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tillsyns-myndigheter är inte relevant för fastställandet av gällande rätt.4 Däremot är 

frågan om hur bestämmelsen generellt sett tillämpas av intresse för att avgöra om 

lagstiftarens avsikt med bestämmelsen fått genomslag i praktiken.   

 

1.3 Avgränsning 
Vissa avgränsningar är nödvändiga för att uppsatsen ska få en överkomlig omfattning 

och för att möjliggöra mer ingående diskussion och djupare analyser. En naturlig 

utgångspunkt är att uppsatsen endast kommer att behandla just frågan om 

ändringstillstånd. Frågor som t.ex. rör tillståndsprocessen i övrigt eller förutsättningarna 

för tillståndsplikt kommer endast att beröras i den mån det är nödvändigt för att förstå 

ordningen med ändringstillstånd. Vidare omfattar bestämmelsen om ändringstillstånd i 

16 kap 2 § MB endast miljöfarlig verksamhet, vilket innebär att ändring av 

vattenverksamhet inte kommer att behandlas i denna uppsats.5 Som redan antytts 

kommer uppsatsen också avgränsas till att endast undersöka reglerna gällande ändringar 

som kräver tillstånd och inte sådana ändringar som faller utanför tillståndsplikten. På ett 

liknande sätt kommer framställningen vara avgränsad till att granska A-verksamheter, 

det vill säga de verksamheter som typiskt sett anses farligast för miljön.6 Skälet för detta 

är dels att dessa verksamheter på grund av sin miljöpåverkan är av störst intresse ur 

miljösynpunkt, dels att bestämmelsen om ändringstillstånd aktualiseras främst för dessa 

verksamheter. 7  Med hittills nämnda avgränsningar skapas förhoppningsvis förut-

sättningar för en väl sammanhållen uppsats, där tyngdvikten läggs på utredning av de 

för syftet centrala frågeställningarna. 

 

Avgränsningen ovan medför också att någon generell utredning av den svenska 

tillståndsregleringens överensstämmelse med EU-rätten inte kommer att ske. Denna 

kommer endast att behandlas i den omfattning som krävs för att bedöma om MB:s 

ändringstillstånd är förenligt med EU-rätten. Granskningen av hur ändringstillstånd 

tillämpas kommer till viss del att bestå av en genomgång av vilka tillstånd som styr 

miljöfarliga verksamheter för närvarande. Denna del av granskningen kan med hänsyn 

                                                
4 Kleineman, Juridisk metodlära, s 38. 
5 En ändring av bestämmelsen för att även omfatta vattenverksamhet har dock föreslagits, se om 
detta avsnitt 3.5 nedan. 
6 Se avsnitt 2.2 nedan angående A-, B- och C-verksamheter.  
7 SOU 2003:124 s 146 f. 
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till det omfattande arbete genomgången innebär, inte omfatta samtliga industrier inom 

samtliga verksamhetsområden. Den kommer därför vara avgränsad till en genomgång 

av pappers- och massaindustrin.  

 

1.4 Metod 
Uppsatsen har författats med utgångspunkt i den rättsdogmatiska metoden, vilket 

innebär att jag utifrån de allmänt accepterade rättskällorna har försökt utreda vad som är 

gällande rätt. Jag har alltså studerat lagstiftning, rättspraxis, förarbeten och den juridiska 

litteraturen.8 Jag har ofta försökt anlägga ett kritiskt perspektiv, i enlighet med vad 

Kleineman kallar en kritiskt inriktad rättsdogmatik.9 För att ge uppsatsen ytterligare 

bredd och för att bättre utreda ändringstillståndets funktion har jag även undersökt hur 

bestämmelsen tillämpas i underinstanser och av tillsynsmyndigheter. Jag har då använt 

mig av vissa tillvägagångssätt som gränsar till det samhällsvetenskapliga, som en 

empirisk och statistisk genomgång av tillståndsläget i pappers- och massaindustrin och 

intervjuer av personer med erfarenhet av att tillämpa bestämmelsen om 

ändringstillstånd. Även dessa tillvägagångssätt ryms dock inom den rättsdogmatiska 

metoden.10 

 

Genomgången av tillståndsläget i pappers- och massaindustrin har skett med 

utgångspunkt från bolagens miljörapporter från 2015.11 Från den information som jag 

kunnat hämta ur rapporterna har jag sedan gått igenom ett stort antal domar, närmare 

300 stycken. Utifrån informationen i miljörapporterna och domarna har jag kunnat 

skapa en bild av vilka tillstånd och villkor som gäller för respektive verksamhet inom 

pappers- och massaindustrin. Med denna sammanställning som grund har jag gjort 

grundläggande statistiska utvärderingar. De intervjuer jag utfört har haft till syfte att 

skapa en bättre bild av hur bestämmelsen om ändringstillstånd tillämpas och hur 

bestämmelsens funktion upplevs i praktiken. För att få höra olika perspektiv har jag dels 

pratat med företrädare för fyra olika länsstyrelser, dels med en företrädare för ett stort 

                                                
8 Kleineman, a a, s 28, redogör för rättskällornas auktoritet.  
9 Kleineman, a a, s 39 f. 
10 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s 204. Se även Kleineman, a a, s 40, om kritiskt inriktad 
rättsdogmatik. 
11 Skälet till att miljörapporterna från 2015 använts är att arbetet till stor del har utförts före den 
sista mars 2017, då 2016 års rapporter skickades in. 
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svenskt bolag och med en advokat som ofta företräder verksamhetsutövare i 

tillståndsprövningar.12 Intervjuerna har genomförts över telefon, mellan den 16 maj 

2017 och den 22 maj 2017. 

 

Den juridiska analysen har dock framförallt baserats på de källor som är relevanta för 

att fastställa gällande rätt enligt rättskälleläran.13 En utmaning i detta har varit att det 

finns påtagligt lite skrivet om bestämmelsen om ändringstillstånd. Exempelvis återger 

de kommentarer till miljöbalken som finns att tillgå i huvudsak inte mer än vad som 

framgår av förarbetena till bestämmelsen.14 Den juridiska litteraturen har därför gett 

begränsad ledning i arbetet med uppsatsen. Utöver lagtext har jag istället i stor 

utsträckning utgått från vad som sagts i förarbeten och i rättspraxis för att besvara 

uppsatsens frågeställningar. Som ett led i den rättsdogmatiska metoden har jag till viss 

del även använt ett s.k. de lege ferenda-perspektiv, d.v.s. utrett hur gällande rätt skulle 

kunna förändras.15  

 

När det gäller metoden bör avslutningsvis något också sägas om det miljörättsliga 

tillvägagångssättet. Miljörätten är en disciplin för sig som enligt vissa kräver en särskild 

metodik. Lagstiftning på miljöområdet syftar inte bara till att skapa ordning och rättvisa, 

utan är ett medel för att hushålla med våra ändliga resurser.16 Den som studerar miljörätt 

kan enligt Michanek och Zetterberg inte bara ta hänsyn till människans lagar, utan 

måste också beakta de regler som gäller i naturen. Det är dessa regler som bestämmer 

förutsättningarna för livet på vår planet.17 Jag har haft detta i åtanke när jag ur ett 

miljörättsligt perspektiv besvarat uppsatsens frågeställningar.  

 

1.5  Disposition 
Uppsatsens disposition syftar till att ge läsaren en så bra förståelse som möjligt för hur 

ordningen med ändringstillstånd fungerar och att så tydligt som möjligt utreda och 

besvara uppsatsens frågeställningar. Efter denna inledande del följer därför ett avsnitt 

                                                
12 Se avsnitt 4.4 nedan för en närmare redogörelse för vilka som intervjuats. 
13 Se Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s 40. 
14 Se Bengtsson m.fl., Miljöbalk 16 kap 2 §, Zeteo, Broqvist, Miljöbalk 16 kap 2 §, JP Infonet & 
Wik, Miljöbalk 16 kap 2 §, Lexino. 
15 Se Lehrberg, a a, s 203, om ett de lege ferenda-perspektiv inom rättsdogmatiken. 
16 Westerlund, Miljörätten i förändring – en antologi, s 279 f.  
17 Michanek & Zetterberg, Den svenska miljörätten, s 31. 
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där jag i korthet redogör för den reglering som styr den svenska tillståndsprövningen. 

En sådan bakgrund är viktig för att förstå i vilket sammanhang bestämmelsen om 

ändringstillstånd ska analyseras. Jag har dock försökt att hålla detta avsnitt så kort och 

koncist som möjligt och att endast ta upp det som är nödvändigt för den fortsatta 

läsningen. Därefter följer avsnitt 3, vilket uteslutande handlar om bestämmelsen om 

ändringstillstånd. Avstamp tas i den äldre regleringen, varefter skälen för införandet av 

ändringstillstånd och hur ändringstillståndet reglerats i lag behandlas. Denna del utgår 

till stor del från vad som anfördes i förarbetena till bestämmelsen.  

 

I avsnitt 4 redogör jag för hur bestämmelsen om ändringstillstånd tillämpas. Detta görs i 

första hand genom att studera praxis från Mark- och miljööverdomstolen för att utreda 

vad som är gällande rätt. Därefter presenteras en genomgång av tillståndsläget i 

pappers- och massaindustrin samt exemplifieras med ett antal domar från mark- och 

miljödomstolarna, vilket syftar till att ge en bättre bild av hur bestämmelsen tillämpas i 

praktiken. Samma syfte fyller avsnitt 4.4, i vilket jag kortfattat återger en del intressanta 

aspekter från de intervjuer jag genomfört. I avsnitt 5 besvarar jag uppsatsens 

frågeställningar och ger vissa förslag på hur lagstiftningen skulle kunna förändras. 

Avslutningsvis sammanfattar jag vad min utredning resulterat i och gör några sista 

reflektioner i avsnitt 6. 
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2  Prövning av miljöfarlig verksamhet 

2.1  Miljöfarlig verksamhet 
Ett av MB:s mest centrala begrepp är miljöfarlig verksamhet. Vad som utgör miljöfarlig 

verksamhet och vilka särskilda regler som gäller för sådan verksamhet regleras 

framförallt i 9 kap MB. Där framgår bl.a. att miljöfarlig verksamhet kan göras 

tillstånds- eller anmälningspliktig, vilket jag återkommer till nedan. En av 9 kap MB:s 

främsta funktioner är att reglera hur balkens hänsynskrav ska genomföras.18 I 2 kap MB 

finns hänsynsregler som gäller all verksamhet, också miljöfarlig sådan. Dessa regler 

innebär bl.a. krav på bästa möjliga teknik (2 kap 3 §), hushållning (2 kap 5 §) och val av 

plats (2 kap 6 §). Vidare finns i 3 och 4 kap MB hushållningsbestämmelser som också 

måste beaktas. Genom att fastställa vilka rättsliga instrument som är tillämpliga för att 

genomföra dessa regler fyller definitionen av miljöfarlig verksamhet i 9 kap MB en 

viktig funktion.19  

 

Vad som utgör miljöfarligt verksamhet regleras i 9 kap 1 § MB: 

 

Med miljöfarlig verksamhet avses  

1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader 

eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten, 

2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan 

medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat 

utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, 

vattenområden eller grundvatten, eller 

3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan 

medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, 

joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande. 

                                                
18 Michanek & Zetterberg, a a, s 257. 
19 Michanek & Zetterberg, a a, s 260. 
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Som framgår har begreppet en mycket vid definition och omfattar många olika typer av 

verksamheter som medför eller riskerar att medföra negativa effekter på omgivningen.20 

Av bestämmelsens ordalydelse följer att det är fasta störningskällor, till skillnad från 

rörliga störningskällor, som omfattas av begreppet miljöfarlig verksamhet. Dock har 

rörliga störningskällor ofta ett samband med fasta anläggningar, vilket innebär att de 

ofta ändå påverkas av bestämmelserna om miljöfarlig verksamhet.21  

 

Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att söka tillstånd för en miljöfarlig 

verksamhet. Vem som ska betraktas som verksamhetsutövare definieras dock inte i 

miljöbalken. Oftast råder det heller inga tvivel om vem som är verksamhetsutövare, 

men ibland kan det uppstå oklarheter. I sådana situationer ska den som har makt och 

faktisk rättslig möjlighet att kontrollera verksamheten och de eventuella störningar som 

är kopplade till verksamheten betraktas som verksamhetsutövare.22 

 

Att en verksamhet faller in under definitionen i 9 kap 1 § MB innebär bl.a. att generella 

föreskrifter om utsläppsbegränsningar kan utfärdas enligt 9 kap 5 § MB och att en 

enskild enligt 32 kap 12 § MB kan väcka talan om förbud mot en sådan verksamhet, om 

den bedrivits utan tillstånd. Av störst intresse i det här sammanhanget är dock att en 

miljöfarlig verksamhet kan göras tillståndspliktig. 

 

2.2 Tillståndsplikt 
Syftet med att vissa typer av verksamheter och åtgärder gjorts tillståndspliktiga är att ge 

myndigheterna möjlighet att påverka t.ex. plats och utformning innan kostsamma eller 

oåterkalleliga åtgärder vidtas.23 Att påbörja eller bedriva en tillståndspliktig verksamhet 

utan tillstånd är straffsanktionerat enligt 29 kap 4 § MB och kan ge böter eller fängelse i 

högst två år. 

 

Regeringen kan enligt 9 kap 6 § meddela föreskrift om att miljöfarlig verksamhet inte 

ska få anläggas eller drivas utan tillstånd eller innan anmälan. I 2-32 kap 

miljöprövningsförordningen (2013:251) (MPF) har olika typer av miljöfarlig 

                                                
20 Ebbesson, a a, s 156. 
21 Michanek & Zetterberg, a a, s 260 f. Se även Ebbesson, a a, s 156.  
22 Ebbesson, a a, s 157. 
23 Michanek & Zetterberg, a a, s 267 f. 
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verksamhet listats som antingen tillstånds- eller anmälningspliktig. Uppräkningen, som 

framförallt omfattar olika anläggningar, är omfattande och innehåller mer än 250 

verksamhetskategorier.24 De verksamheter som är tillståndspliktiga delas i förordningen 

in i tillståndsplikt A eller tillståndsplikt B och för de verksamheter som är 

anmälningspliktiga används uttrycket anmälningsplikt C. 

 

De så kallade A-verksamheterna, d.v.s. de verksamheter som enligt förordningen 

omfattas av tillståndsplikt A, är de som typiskt sett anses farligast.25 Till sådana 

verksamheter räknas t.ex. gruvor, pappers- eller massabruk samt järn- eller stålverk.26 

Sådana verksamheter tillståndsprövas enligt 9 kap MB med mark- och miljödomstolen 

som första instans. Det är dessa verksamheter som kommer att stå i fokus för den 

fortsatta framställningen. 27  Även B-verksamheter kräver tillstånd, men för dessa 

verksamheter är det enligt MPF en länsstyrelse som prövar om tillstånd kan beviljas. 

Som exempel på B-verksamheter kan nämnas djurhållning, sågverk och tillverkning av 

gummi, förutsatt att sådana verksamheter uppnår vissa tröskelvärden.28 För att få 

anlägga eller driva A- och B-verksamheter krävs alltså tillstånd. Tillsynen över dessa 

verksamheter bedrivs av länsstyrelserna, men kan även överlåtas till en kommunal 

nämnd.29   

 

Av 9 kap 6 § 4 p MB följer att tillståndsplikt eller anmälningsplikt också får föreskrivas 

för miljöfarlig verksamhet som ändras, om den ändras med avseende på 

tillverkningsprocess, reningsförfarande eller på något annat sätt. En ändring av en 

befintlig verksamhet kan alltså vara tillståndspliktig. Under vilka förutsättningar sådan 

tillståndsplikt gäller preciseras i 1 kap 4 § MPF. Av bestämmelsen framgår att en 

ändring kräver tillstånd om den i sig själv innebär en sådan verksamhet som enligt 2-32 

kap MPF är tillståndspliktig. Vidare stadgas att även en ändring som i sig eller 

tillsammans med tidigare ändringar innebär att det kan uppkomma en olägenhet av 

betydelse för människors hälsa eller miljö är tillståndspliktig. Ändringar som inte 

                                                
24 Ebbesson, a a, s 158. 
25 Michanek & Zetterberg, a a, s 267. 
26 4 kap, 9 kap respektive 15 kap MPF. 
27 Avgränsningen har motiverats ovan i avsnitt 1.3. 
28 Se 2 kap, 8 kap respektive 13 kap MPF. 
29 Ebbesson, a a, s 159. 
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omfattas av 1 kap 4 § MPF kan i vissa fall vara anmälningspliktiga enligt 1 kap 11 § 

MPF.  

 

I centrum för denna uppsats är möjligheten att söka ändringstillstånd för 

tillståndspliktiga ändringar, vilket innebär att tillståndsprövningen begränsas till att 

endast avse själva ändringen, istället för att gälla hela verksamheten. Bestämmelsen om 

ändringstillstånd behandlas särskilt i avsnitt 3 nedan. 

 

2.3  Prövning enligt 9 kap MB 
Prövningen av ett sökt tillstånd utgår från MB:s regler. Det är, som redan nämnts ovan, 

framförallt de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap MB och hushållningsbestämmelserna i 

3 och 4 kap MB som tillämpas vid bedömningen av om tillståndet kan beviljas. I vissa 

fall kan dock även andra bestämmelser i MB vara av betydelse. Miljökrav kan också 

återfinnas i förordningar eller myndighetsföreskrifter.30 

 

Den som söker tillstånd till en miljöfarlig verksamhet eller till en ändring som omfattas 

av tillståndsplikten ska lämna in en ansökan till tillståndsmyndigheten. Innan den kan 

lämnas in måste dock ett samråd hållas enligt 6 kap 4 § MB. Dessutom måste 

verksamhetsutövaren upprätta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), vilken enligt 6 

kap 1 § ska ingå i ansökan. Detta gäller enligt samma bestämmelse även för ändringar. 

Vad som ska ingå i en MKB regleras i 6 kap 7 § MB. 

 

För A-verksamheter ska tillståndsansökan lämnas till mark- och miljödomstolen som i 

och med att ansökan tas upp till prövning kommer att offentliggöra målet genom 

kungörelse samt skicka handlingarna i målet till berörda myndigheter. Innan prövningen 

kan domstolen dock begära att ansökan kompletteras, om den inte anses tillräcklig. 

Efter förberedelser i målet, som bl.a. består i att parterna hörs, följer oftast 

huvudförhandling. Till huvudförhandlingen kallas parterna och även allmänheten ges 

möjlighet att delta. Vid behov företas syn på platsen för den miljöfarliga 

verksamheten.31 

 

                                                
30 Michanek & Zetterberg, a a, s 389. 
31 Se om förfarandet vid prövning Michanek & Zetterberg s 388 f. 
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En ofta diskuterad fråga, som innebär en svår gränsdragning, är den om prövningens 

omfattning. Omfattningen vid en prövning av ett ändringstillstånd kommer att 

behandlas särskilt nedan, här ska därför bara kort uppmärksammas vad som gäller för 

tillståndsprövningar i allmänhet.32 Det kan finnas olika skäl för ett bolag att dela upp 

tillståndsprövningen för verksamheter eller projekt. MÖD har dock i mindre 

utsträckning än tidigare accepterat sådana lösningar. Snarare har vikten av en enhetlig 

prövning, även av verksamheter med flera delar, betonats. En ansökan måste därför 

enligt domstolens praxis vara så omfattande att det efter en samlad prövning är möjligt 

att föreskriva de villkor som från miljösynpunkt är relevanta.33 Det är tillstånds-

myndighetens ansvar att avgöra om ansökan har getts en utformning som kan ligga till 

grund för prövningen.34 

 

2.4  Omprövning och återkallelse 
Ett beviljat tillstånd ger verksamhetsutövaren rätt att utföra den åtgärd eller bedriva den 

verksamhet som framgår av tillståndet. Men det innebär också en skyldighet för 

verksamhetsutövaren att följa tillståndet och de villkor som föreskrivits.35 När ett 

tillstånd beviljats gäller det i teorin för all framtid, om det inte uttryckligen begränsats i 

tiden. En sådan möjlighet att tidsbegränsa ett tillstånd följer av 16 kap 2 § 1 st MB. 

Även om tillståndet inte är tidsbegränsat finns det vissa möjligheter att få till en 

förändring av tillståndet. Till att börja med är det alltid möjligt för verksamhetsutövaren 

själv att ansöka om ett nytt tillstånd för verksamheten. Dessutom kan verksamhets-

utövaren enligt 24 kap 8 § MB under vissa förutsättningar begära prövning för att häva 

eller mildra villkor i ett existerande tillstånd. De myndigheter som räknas upp i 24 kap 7 

§ MB, bl.a. Naturvårdsverket, länsstyrelsen och kommunen (om denna övertagit 

tillsynen), får ansöka om omprövning av ett befintligt tillstånd till miljöfarlig 

verksamhet. Sådan omprövning får ske om någon av förutsättningarna i 24 kap 5 § MB 

är uppfyllda. Enligt bestämmelsen föreligger möjlighet till omprövning om det förflutit 

mer än tio år sedan tillståndsbeslutet vann laga kraft, eller dessförinnan bl.a. om 

verksamheten innebär att en miljökvalitetsnorm inte följs, om tillståndet eller villkoren 

inte har följts eller om förändringarna i omgivningen har ändrats väsentligt. Det finns 

                                                
32 Se avsnitt 3.3.3 nedan om prövningens omfattning vid ändringstillstånd. 
33 Michanek och Zetterberg, a a, s 391 och där gjorda hänvisningar till praxis. 
34 MÖD 2006:6. 
35 Michanek & Zetterberg, a a, s 415 
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sammanfattningsvis förhållandevis goda möjligheter att med stöd av 24 kap 5 § MB få 

till en omprövning.36 Dock utnyttjas möjligheten att begära omprövning i realiteten 

mycket sällan.37 

 

Är en omprövning inte tillräcklig finns även en möjlighet att återkalla tillstånd eller 

förbjuda verksamheter enligt vad som stadgas i 24 kap 3 § MB. Samma myndigheter 

som kan initiera en omprövning kan under vissa förutsättningar begära att prövning om 

återkallelse eller förbud ska ske.38 Sådana förutsättningar föreligger enligt bestämmel-

sen t.ex. om den som sökt tillståndet vilselett tillståndsmyndigheten genom felaktiga 

uppgifter, om en avvikelse av inte ringa betydelse har inneburit att tillståndet eller 

villkoren inte har följts eller om det krävs för att uppfylla Sveriges EU-rättsliga 

åtaganden. 

 

2.5  Krav på prövning i EU-rätten 
Att en verksamhet måste genomgå prövning för att få bedrivas följer inte bara av MB, 

utan i vissa fall även av EU-rättsakter. Till att börja med bör de i sammanhanget 

relevanta bestämmelserna i IED39 kapitel II uppmärksammas. Kapitlet omfattar de 

verksamheter med hög föroreningspotential som anges i bilaga I till direktivet.40 Dessa 

reglerades tidigare i IPPC-direktivet,41 vilket nu har upphört att gälla. Som exempel på 

några av de typer av verksamheter som omfattas kan nämnas industrier inom 

energisektorn, metall- och mineralindustri, massa- och pappersindustri samt stora 

anläggningar med djurhållande verksamhet. 

 

För de verksamheter som omfattas av IED:s kapitel II föreskrivs i direktivets art 20.1 att 

medlemsstaterna ska säkerställa att verksamhetsutövaren underrättar den behöriga 

myndigheten om alla planerade ändringar av anläggningens art eller funktion, eller en 

utvidgning av anläggningen, som kan få konsekvenser för miljön. Vidare föreskrivs att 

                                                
36 Se Michanek & Zetterberg, a a, s 421. 
37 Michanek & Zetterberg, a a, s 269 f. 
38 24 kap 7 § MB 
39  Europaparlamentets och Rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om 
industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) 
(omarbetning). 
40 Naturvårdsverket, Vägledning om industriutsläppsbestämmelser, s 17. 
41 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2008/1/EG av den 15 januari 2008 om samordnade 
åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar.  
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myndigheten i förekommande fall ska uppdatera tillståndet. Bestämmelsen omfattar 

alltså inte alla ändringar, utan endast de som är av det slag som beskrivs i 

bestämmelsen.42 För ändringar som är väsentliga gäller ytterligare krav. Medlems-

staterna ska enligt art 20.2 säkerställa att ingen sådan ändring genomförs utan att 

tillstånd beviljats i enlighet med direktivet. Vad som är en väsentlig ändring definieras i 

art 3.9. I korthet omfattar begreppet ändringar som kan ha en betydande negativ 

inverkan på människors hälsa eller miljö. Enligt direktivets art 20.3 ska även en ändring 

som i sig själv uppnår de i direktivets bilaga I angivna tröskelvärdena anses vara 

väsentlig. Ansökan om tillstånd och därpå följande beslut ska enligt art 20.2 st 2 avse de 

delar av anläggningen som kan komma att beröras av ändringarna och innehålla de 

uppgifter som räknas upp i direktivets art 12. Sammanfattningsvis innebär IED alltså att 

medlemsstaterna ska säkerställa att ändringar anmäls till behörig myndighet samt att 

väsentliga ändringar genomgår en tillståndsprövning. 

 

Det är också av intresse för uppsatsen att kort behandla de regler gällande omprövning 

av existerande verksamheter som återfinns i IED. Bestämmelserna i IED innebär att 

hänsyn ska kunna tas till utvecklingen av bästa möjliga teknik, och då särskilt de BAT-

slutsatser (dokument där slutsatser om bästa tillgängliga teknik fastställs) som antas. Av 

art 21.3 IED följer att den behöriga myndigheten ska säkerställa att tillstånd för de 

berörda anläggningarna omprövas och vid behov uppdateras inom fyra år efter att nya 

BAT-slutsatser offentliggjorts. För en anläggning som inte omfattas av BAT-slutsatser 

ska omprövning och uppdatering ske om utvecklingen av bästa tillgängliga teknik 

möjliggör en betydande minskning av utsläppen, enligt art 21.4. Direktivets krav på 

omprövning är dock inte endast kopplat till utvecklingen av ny teknik. Enligt art 21.5 

ska omprövning, och vid behov uppdatering, även ske om anläggningen orsakar 

förorening av sådan betydelse att nya eller reviderade gränsvärden för utsläpp behöver 

införas i tillståndet, om driftssäkerheten gör det nödvändigt att använda annan teknik 

eller om det är krävs för att uppfylla en ny eller reviderad miljökvalitetsnorm. 
 
Vad gäller EU-rättslig reglering ska avslutningsvis även uppmärksammas vissa 

bestämmelser i MKB-direktivet.43 Också i det direktivet finns regler som är tillämpliga 

                                                
42  I IPPC-direktivet var begreppet ”ändring av verksamheten” särskilt definierat i art 2.  
Motsvarande definition har i IED skrivits in i lydelsen av art 20.  
43  Europaparlamentets och Rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om 
bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (kodifiering). 
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vid ändring av en verksamhet. I MKB-direktivet regleras när ett projekt ska genomgå en 

miljökonsekvensbedömning. Kortfattat gäller enligt art 4.1 och 4.2 i direktivet att en 

sådan bedömning är obligatorisk för projekt som omfattas av direktivets bilaga I, medan 

det ska avgöras från fall till fall eller utifrån fastställda gränsvärden om en 

miljökonsekvensbedömning ska ske för de projekt som omfattas av bilaga II. Vad gäller 

ändringar framgår det av direktivets bilaga I p 24 att ändringar av sådana projekt som 

räknas upp i bilaga I, ska omfattas av det obligatoriska kravet på 

miljökonsekvensbedömning om ändringen i sig själv uppfyller de tröskelvärden som 

anges i bilaga I. Sådana förändringar som inte omfattas av bilaga I p 24 omfattas istället 

av bilaga II om de faller in under bestämmelsen i bilaga II p 13.a. Denna avser 

ändringar av sådana projekt som räknas upp i bilaga I eller II och som redan har 

godkänts, utförts eller håller på att utföras och vilka kan få betydande negativ inverkan 

på miljön. För dessa typer av ändringar ska alltså medlemsstaten bestämma om en 

miljökonsekvensbedömning ska ske enligt art 4.2 i direktivet.  

 

EU-rättens krav på miljökonsekvensbedömning vid ändring av en verksamhet har vid 

några tillfällen varit föremål för EU-domstolens bedömning.44  Av EU-domstolens 

domar följer bl.a. att kravet på miljökonsekvensbedömning enligt art 4.1 gäller oavsett 

om det är fråga om ett självständigt projekt eller inte, om det handlar om en utbyggnad 

av en befintlig verksamhet eller om det finns ett funktionellt samband med en befintlig 

anläggning.45 Uppfyller projektet i fråga kriterierna för obligatorisk miljökonsekvens-

bedömning är det alltså utan betydelse om det rör sig om en ändring. I ett annat 

avgörande har domstolen slagit fast att även ändringar av projekt som faller in under 

bilaga II omfattas av direktivet.46 Direktivet har uppdaterats i linje med EU-domstolens 

praxis och som beskrivits ovan framgår nu dessa regler i bilaga I p 21 samt i bilaga II p 

13.a.47  

 
 

                                                
44 Se utöver den praxis som återges här bl.a. Mål C-227/01, Kommissionen mot Konungariken 
Spanien, ECR [2004] I-8268 och Mål C-2/07, Paul Abraham m.fl. mot Région wallonne m.fl., 
ECR [2008] I-01197. 
45 Mål C-431/92, Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland, ECR [1995] I-
02189. 
46 Mål C-72/95, Aannemersbedrijf P.K. Kraaijeveld BV e.a. mot Gedeputeerde Staten van Zuid-
Holland, ECR [1996] I-05403. 
47 Se om utvecklingen av nämnda bestämmelser Europeiska Kommissionen, Interpretation of 
definitions of project categories of annex I and II of the EIA Directive, s 35 och s 57 ff.  
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3 Regleringen av ändringstillstånd 

3.1  Tidigare reglering 
Vad som gällt vid ändring av en miljöfarlig verksamhet har varierat över tid. Under 

miljöskyddslagens (1969:387) tid skapades en praxis där tillstånd till ändringar i stor 

utsträckning kunde beviljas genom så kallade påbyggnadstillstånd. Dessa 

påbyggnadstillstånd kompletterade grundtillståndet med ett tillstånd som endast avsåg 

själva ändringen. Prövningen kunde alltså avgränsas till att endast gälla den sökta 

ändringen och behövde inte omfatta hela verksamheten. Det påbyggnadstillstånd som 

meddelades kunde i vissa fall ändra grundtillståndet och vid behov kunde det förenas 

med nya villkor.48 Ordningen med påbyggnadstillstånd visade sig dock skapa problem, 

då verksamheter kom att drivas med många olika tillstånd. Det innebar svårigheter att 

skapa en helhetsbild av gällande tillstånd och villkor och riskerade också att medföra 

nackdelar för miljöprövningen då denna sällan kom att gälla verksamheten som helhet. 

Detta ledde till att tillämpningen av påbyggnadstillstånd kom att bli mer restriktiv under 

miljöskyddslagens senare tid.49  

 

Även om användningen av påbyggnadstillståndets därför hade minskat vid tillkomsten 

av MB, kritiserades den gällande ordningen av Koncessionsnämnden. I linje med den 

kritik som tidigare framförts menade nämnden att systemet med påbyggnadstillstånd 

gjorde det svårt att få en övergripande bild av vilka villkor som gällde för en 

verksamhet, då det för samma verksamhet kunde finnas ett antal tillståndsbeslut, och att 

detta försvårade tillståndsmyndighetens arbete. Koncessionsnämnden föreslog därför att 

en samlad prövning skulle göras varje gång en verksamhet ändrades, om inte denna 

ändring var helt obetydlig.50 

 

Regeringen instämde i Koncessionsnämndens kritik mot den rådande ordningen och 

framhöll att systemet med påbyggnadstillstånd komplicerade tillsynen och kontrollen av 

verksamheterna. Att flera tillstånd gällde för samma verksamhet och att prövningen 

därför försvårades var enligt regeringen inte tillfredsställande.51 Dessa uttalanden i 

                                                
48 SOU 2003:124 s 143 f. 
49 SOU 2003:124 s 144. 
50 Prop 1997/98:45 del 1 s 337. 
51 Prop 1997/98:45 del 2 s 112. 
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förarbetena till MB hade till följd att utrymmet för påbyggnadstillstånd kom att 

betraktas som litet i praxis.52 

 

3.2  Skäl för införandet av ändringstillstånd 
Den restriktiva hållning som följde efter uttalandena i förarbetena till MB mötte dock 

kritik, framförallt från näringslivet. Kritikerna menade att det var alltför tidsödande och 

kostsamt att behöva pröva hela verksamheten, så fort någon del skulle ändras. I den 

proposition som överlämnades till riksdagen i mars 2005 instämde regeringen i att den 

restriktiva ordning som kommit att gälla efter MB:s införande var för långtgående.53 

Enligt regeringen uppvägde den miljömässiga nyttan av en fullständig prövning inte 

alltid den tidsåtgång och det arbete som en sådan prövning innebar. Förfarandet 

behövde därför förenklas. Samtidigt betonades att en förändring inte kunde genomföras 

utan att hänsyn togs till de skäl som legat till grund för den då gällande restriktiva 

hållningen.54 Som skäl för att åstadkomma en förenkling anfördes också att den 

tidsåtgång som prövningen av hela verksamheten innebar kunde medföra att 

verksamhetsutövaren avstod från angelägna förändringar. Det fanns också en risk för att 

vissa ändringar godtogs efter anmälan istället för att prövas som ett tillståndsärende, om 

det inte uppfattades som nödvändigt med en fullständig prövning.55 För att komma till 

rätta med dessa nackdelar menade regeringen att frågor som avsåg delar av 

verksamheten som från miljösynpunkt inte hade något samband med ändringen inte 

skulle behöva belasta prövningen av tillstånd för ändringen.56  

 

Något som också uppmärksammades i förarbetena var att tillståndsprövningen vid 

ändring av verksamheter utnyttjades för att modernisera tillståndets villkor. Den då 

gällande ordningen innebar alltså att prövningen vid en ansökt ändring sågs som en 

möjlighet att åstadkomma en uppdatering av hela tillståndet. Detta var en av orsakerna 

till näringslivets missnöje med rådande system, då ansökningar om brådskande 

ändringar kom att innebära prövningar av verksamhetens samtliga villkor.57 Prövningen 

                                                
52 Prop 2004/05:29. Se för exempel på den restriktiva hållningen MÖD M 8118-01 och M 2221-
01. 
53 Prop 2004/05:129 s 62. 
54 Prop 2004/05:129 s 62. Se även SOU 2003:124 s 144. 
55 SOU 2003:124 s 144. 
56 Prop 2004/05:129 s 62. 
57 SOU 2003:124 s 153 f. 
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vid ändring av en verksamhet fyllde alltså den funktion som reglerna om omprövning 

på myndigheternas initiativ syftat till.58 För att införa en möjlighet till ändringstillstånd 

var det därför nödvändigt att även se över ordningen för hur villkor uppdaterades.59  

 

Frågan om införande av en möjlighet till ändringstillstånd utreddes av 

Miljöbalkskommittén, som var den parlamentariskt tillsatta kommitté som fått i uppdrag 

att se över möjligheterna att effektivisera och förenkla miljöprövningen.60 Kommittén 

gjorde som ett led i sin utredning även en översyn av hur tillståndsprövningen var 

strukturerad i vissa andra länder. Slutsatsen var att det i dessa länder gick att använda 

sig av förfaranden liknande ett ändringstillstånd. Enligt kommitténs undersökningar 

hade dessa länder kommit till rätta med de brister i bl.a. överskådlighet som systemet 

med påbyggnadstillstånd orsakat, genom återkommande uppdatering och revidering av 

villkoren. 61  Enligt Miljöbalkskommittén borde därför en förenkling av tillstånds-

prövningen kunna ske i Sverige också, förutsatt att möjligheterna till överblick och 

uppdatering av gällande villkor också förbättrades.62 

 

3.3 Bestämmelsen om ändringstillstånd 
3.3.1  Lagens utformning 
 
Med beaktande av de skäl som återgetts ovan infördes i augusti 2005 en möjlighet att 

lämna ändringstillstånd. Detta skedde genom en ändring av 16 kap 2 § MB, vars första 

stycke nu har följande lydelse:   

 

Tillstånd, godkännande eller dispens enligt balken eller enligt föreskrifter som 

har meddelats med stöd av balken, får ges för begränsad tid och får förenas med 

villkor. Vid ändring av en miljöfarlig verksamhet får tillståndet begränsas till att 

enbart avse ändringen (ändringstillstånd). 

 

Även andra lagrum i MB innehåller bestämmelser som reglerar vad som gäller för 

ändringstillstånd. Framförallt kan 24 kap 5 § 2 och 3 st MB nämnas. Av 2 st följer att 

                                                
58 Prop 2004/05:129 s 62. 
59 SOU 2003:124 s 153. 
60 SOU 2003:124 s 3.  
61 SOU 2003:124 s 144. 
62 SOU 2003:124 s 145. 
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ändringar i existerande villkor får göras då ändringstillstånd meddelas även om dessa 

inte omfattas av ändringen, förutsatt att villkoren har ett samband med ändringen. Enligt 

3 st i samma bestämmelse får ett ändringstillstånd alltid omprövas i samband med att 

omprövning sker av verksamhetens grundtillstånd. När förutsättningarna för 

omprövning av grundtillståndet är uppfyllda måste alltså inte de i 24 kap 5 § 1 st 

angivna grunderna för omprövning vara tillämpliga också på ändringstillståndet. Även 

22 kap 1 c § MB kan uppmärksammas. Enligt detta lagrum ska en ansökan om 

ändringstillstånd bl.a. innehålla en redogörelse för gällande tillstånd och villkor. 

 

3.3.2 Förutsättningar för ändringstillstånd 

Hur bestämmelserna avseende ändringstillstånd ska tillämpas och under vilka 

förutsättningar en tillståndsprövning kan begränsas till att endast avse ändringen har inte 

varit föremål för särskilt många domstolsavgöranden.63 En genomgång av den praxis 

från MÖD som trots allt finns görs nedan i avsnitt 4.1.64 Här ska först uppmärksammas 

vilken vägledning lagstiftaren gav för hur bestämmelsen om ändringstillstånd ska 

tillämpas. 

 

I förarbetena till bestämmelsen behandlades under vilka förutsättningar ett 

ändringstillstånd ska kunna meddelas. Det konstaterades att det är en fråga som behöver 

bedömas från fall till fall och att det i mångt och mycket är en lämplighetsfråga om 

förutsättningar för ett ändringstillstånd föreligger.65 Vid bedömningen ska ändringens 

omfattning, dess miljöpåverkan samt dess betydelse för verksamheten som helhet 

beaktas. Därtill ska ett antal andra faktorer vägas in. Som exempel på sådana faktorer 

nämns i förarbetena den tid som har förflutit sedan grundtillståndet meddelades, om 

flera ändringstillstånd meddelats tidigare, hur företaget och dess omgivning förändrats 

sedan grundtillståndet, hur snabb den tekniska och miljömässiga utvecklingen är i den 

aktuella branschen samt de förekommande miljöstörningarnas omfattning. 66  I 

förarbetena görs bedömningen att en ändring av verksamheten ofta kommer att innebära 

en så pass omfattande förändring av verksamheten att det i praktiken inte är möjligt 

eller lämpligt att begränsa prövningen till endast den sökta ändringen. 67 

                                                
63 Se Wik, Miljöbalk 16 kap 2 §, Lexino. 
64 Se avsnitt 4.1. 
65 Prop 2004/05:129 s 62 f. 
66 Prop 2004/05:129 s 62 f. 
67 Prop 2004/05:129 s 63. 
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Miljöbalkskommittén uttalade att några formella hinder inte bör finnas mot att alla typer 

av ändringar ska kunna prövas som ändringstillstånd, förutsatt att de inte medför en 

betydande miljöpåverkan.68 

 

Vad gäller ändringstillstånd till produktionsökningar har lagstiftaren inte angivit någon 

bestämd gräns för hur stora ökningar som kan tillåtas inom ramen för ett 

ändringstillstånd. Någon sådan gräns lät sig inte fastställas enligt Miljöbalkskommittén, 

som menade att det bl.a. beror på vilka förändringar i produktionen som måste 

genomföras.69 Under miljöskyddslagens tid tillämpades en produktionsökning på tio 

procent som ett riktmärke för vad som kunde rymmas inom ett påbyggnadstillstånd.70 I 

förarbetena till införandet av bestämmelsen om ändringstillstånd uttalades att det 

beroende på förhållandena i det enskilda fallet under vissa omständigheter bör kunna 

meddelas ändringstillstånd som omfattar en större produktionsökning än så.71 Har en 

verksamhet tidigare meddelats ändringstillstånd för produktionsökning måste detta 

beaktas vid ansökan om ett ytterligare ändringstillstånd. Bedömningen av ändringens 

miljöpåverkan ska ske utifrån produktionsnivån i grundtillståndet och det ska inte vara 

möjligt att genom flera ändringstillstånd åstadkomma en produktionsökning som totalt 

sett innebär en betydande ändring av verksamhetens miljöpåverkan.72 

 

Ändringstillstånd kan även avse annat än produktionsökningar. Det kan t.ex. röra sig 

om förändringar av reningsprocessen, installation av ny utrustning eller förändringar i 

en sidoverksamhet. Även om sådana förändringar inte påverkar produktionens storlek 

kan de i vissa fall ha stor påverkan på de försiktighetsmått som måste vidtas.73 Den 

lämplighetsbedömning och de faktorer att ta hänsyn till som nämnts ovan är avgörande 

för om ett ändringstillstånd kan meddelas. I förarbetena nämns en förändring i 

verksamheten som innebär att returfibermassa tillverkas istället för mekanisk massa 

som ett exempel på en ändring som inte bör rymmas inom ett ändringstillstånd, medan 

bl.a. införandet av ett nytt processteg för att ändra egenskaperna i en slutprodukt nämns 

                                                
68 SOU 2003:124 s 146. 
69 SOU 2003:124 s 152 f. 
70 SOU 2003:124 s 152. 
71 SOU 2003:124 s 152. 
72  SOU 2003:124 s 149. Det bör dock uppmärksammas att vad utredning anför om en 
”betydande ändring” bör tolkas med försiktighet, då uttrycket inte gavs den roll i lagstiftningen 
som utredningen föreslagit. Se nedan avsnitt 3.4.2. 
73 SOU 2003:124 s 152 
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som bättre lämpad för ett ändringstillstånd.74 

  

3.3.3 Prövningens omfattning 

En annan fråga som diskuterades i förarbetena var frågan om prövningens omfattning 

vid ändringstillstånd. Denna ska enligt regeringen alltid bestämmas utifrån vad som är 

nödvändigt från miljösynpunkt. Verksamhetsdelar som har ett miljömässigt samband 

med ändringen ska prövas i sitt sammanhang. Vid prövningen av t.ex. en 

produktionsökning måste den påverkan som verksamheten i sin helhet får med hänsyn 

till den sökta ändringen alltid beaktas.75 Den ändring som omfattas av ändrings-

tillståndet kan medföra behov av att ändra villkor även för de delar av verksamheten 

som inte omfattas av ändringen.76 Det följer därför uttryckligen av 24 kap 5 § 2 st MB 

att även villkor som gäller delar av verksamheten som inte omfattas av ändringen får 

ändras om villkoren har samband med ändringen. Ett sådant miljömässigt samband kan 

enligt regeringens uttalanden i förarbetena föreligga t.ex. då ändringen innebär en 

miljöpåverkan i form av utsläpp, vilket redan regleras enligt tidigare meddelat 

tillstånd.77 

 

Vad gäller ändringar av produktionens storlek innebär sådana typiskt sett miljöpåverkan 

av flera slag. I sådana situationer kommer i princip alla villkor som meddelats i 

grundtillståndet till verksamheten ha ett tillräckligt samband med ändringen för att 

kunna prövas i samband med ändringstillståndet.78 Enligt Miljöbalkskommittén kan 

ändringar av andra villkor än de som direkt omfattas av ändringen vara aktuellt bl.a. då 

en uppdatering av gällande villkor är angelägen med beaktande av den tekniska 

utvecklingen. Detsamma gäller för situationer då en miljöpåverkan kan kompenseras 

genom en skärpning av ett villkor i en annan del av verksamheten.79 

 

Utöver att redan existerande villkor kan ändras följer det av förarbetena att även nya 

villkor kan fastställas avseende sådant som har ett miljömässigt samband med 

ändringen. Då villkor ändras eller då nya villkor fastställs kan det antingen innebära att 

                                                
74 SOU 2003:124 s 152. 
75 Prop 2004/05:129 s 63. 
76 Prop 2004/05:129 s 63. 
77 Prop 2004/05:129 s 63 f. 
78 SOU 2003:124 s 149 f. 
79 SOU 2003:124 s 153. 
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dessa blir mindre stränga än vad som gällt tidigare eller att det sker en skärpning mot 

vad som gällt tidigare.80 Har ändringen ett sådant samband med övriga gällande villkor 

att en prövning som är begränsad till endast ändringen framstår som olämpligt bör 

däremot inget ändringstillstånd meddelas 81  Detta kan t.ex. vara fallet då en 

produktionsökning kräver omfattande åtgärder för att inte den av ökningen orsakade 

belastningen på miljön ska bli för stor. I sådana fall bör alltså hela verksamheten 

prövas.82  

 

3.4 Avvägningar vid lagstiftningen  
3.4.1 Miljöpåverkan 

Som konstaterats ovan ska den miljöpåverkan en ändring medför beaktas vid 

bedömning av ett ändringstillstånds lämplighet. Vilken grad av miljöpåverkan som kan 

tillåtas inom ramen för ett ändringstillstånd behandlas dock inte i propositionen till 

införandet av ändringstillstånd i 16 kap 2 § MB. Snarare framstår det som att regeringen 

avsett att bedömningen av om ett ändringstillstånd kan meddelas bör utgå från en 

sammanvägning av en rad olika faktorer, av vilka miljöpåverkan är en.83 Denna lösning 

skiljer sig från det förslag som Miljöbalkskommittén presenterade i sitt delbetänkande. 

Enligt kommitténs förslag skulle ändringstillstånd inte tillåtas för ändringar som kan 

antas innebära en betydande miljöpåverkan. För sådana ändringar skulle det vara 

obligatoriskt att pröva verksamheten i dess helhet. 84  Miljöbalkskommittén förslag 

innebar att det skulle vara obligatoriskt att pröva verksamheten i dess helhet de gånger 

ansökan avsåg en betydande ändring av en verksamhet med en betydande 

miljöpåverkan.85  

 

3.4.2 Överblick och uppdatering 

Ytterligare en skillnad mellan Miljöbalkskommitténs förslag och hur lagstiftningen till 

slut utformades var hur översynen av gällande tillstånd och villkor skulle gå till. Enligt 

kommitténs förslag skulle en bestämmelse införas med innebörden att 

                                                
80 Prop 2004/05:129 s 63 f. 
81 Prop 2004/05:129 s 64. 
82 SOU 2003:124 s 149. 
83 Se prop 2004/05:129 s 62 f, där miljöpåverkan anges som en av flera faktorer som av 
betydelse för bedömningen. 
84 SOU 2003:124 s 53. 
85 SOU 2003:124 s 147. 
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verksamhetsutövaren vart femte år skulle redovisa om villkoren var tillräckliga för att 

uppfylla MB:s krav.86 Med detta förslag ville Miljöbalkskommittén komma till rätta 

med den problematik som riskerade att uppstå då möjligheten till ändringstillstånd 

innebär att färre tillståndsprövningar omfattar hela verksamheten. Införandet av 

ändringstillstånd innebar att den funktion för modernisering av villkor som 

tillståndsprövningen vid ändring av verksamheten kommit att få, till viss del gick 

förlorad.87 Förslaget skulle därför göra det lättare att identifiera behov av uppdateringar 

samt ge en bättre överblick av gällande villkor. Regeringen instämde i att det kunde bli 

svårare att överblicka samtliga gällande villkor. En sådan helhetsbild var enligt 

regeringen viktig både för tillsynsmyndigheten och för verksamhetsutövaren. Dock 

gjordes bedömningen att behovet av överskådlighet skulle tillgodose av att det ställdes 

krav på återgivning av gällande villkor i verksamhetsutövarens årliga miljörapport.88 

Även behovet av att ta fram underlag för att bedöma om villkor behöver uppdateras 

adresserades av regeringen. Också i denna del menade dock regeringen att de årliga 

miljörapporterna skulle utgöra tillräckligt underlag. Det var därför inte nödvändigt att, 

som Miljöbalkskommittén föreslagit, införa en skyldighet för verksamhetsutövaren att 

vart femte år lämna in ett fördjupat underlag avseende behovet av omprövning.89 

 

Något som diskuterades särskilt i förarbetena var behovet av att begränsa möjligheten 

att driva en verksamhet enligt tillstånd meddelade före MB:s tillkomst. 

Miljöbalkskommittén menade att det går att resa principiella invändningar mot att 

meddela ändringstillstånd i sådana situationer. Kommittén anförde att verksamheter 

som har grundtillstånd meddelade enligt miljöskyddslagen normalt endast ska kunna 

erhålla ändringstillstånd för en begränsad tid och att detta sedan inte ska kunna 

förnyas. 90 Regeringen instämde i problembeskrivningen och menade att MB:s 

miljöpolitiska effekt riskerar att utebli om verksamheter fortsätter att drivas enligt 

tillstånd meddelande enligt miljöskyddslagen. Dessutom kan en sådan ordning leda till 

en oönskad snedvridning av konkurrensen.91 Med anledning av denna problematik 

underströk regeringen vikten av att tidsbegränsa tillstånd. Redan vid införandet av 

                                                
86 SOU 2003:124 s 49 f och s 154. 
87 SOU 2003:124 s 153 f. 
88 Prop 2004/05:129 s 66. 
89 Prop 2004/05:129 s 67 f. 
90 SOU 2003:124 s 148. 
91 Prop 2004/05:129 s 64. 
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miljöbalken anförde regeringen att sådan tidsbegränsning skulle tillämpas i större 

utsträckning. Enligt regeringen aktualiserades frågan särskilt då prövningen avser ett 

ändringstillstånd och grundtillståndet har meddelats enligt miljöskyddslagen. Om det 

bedöms lämpligt för att motverka att grundtillståndet blir för gammalt bör 

tillståndsmyndigheten vid en sådan situation utnyttja möjligheten att meddela ett 

tidsbegränsat ändringstillstånd.92 

  

Som skäl för att inte införa en obligatorisk tidsbegränsning av ändringstillstånd, vilket 

diskuterades av Miljöbalkskommittén men inte föreslogs, anförde regeringen att det 

skulle riskera att innebära att omprövningar av tillstånd genomförs trots att miljömässigt 

behov saknas.93 Ett sådant obligatoriskt krav på omprövning skulle därför kunna leda 

till ineffektivitet i miljöprövningen. En sådan negativ effekt skulle enligt regeringen 

visserligen kunna mildras genom att omprövning inte skulle behöva ske då det står klart 

att en sådan är onödig. En sådan lösning valdes dock inte, frågan skulle istället bevakas 

och regeringen avsåg att återkomma med förslag på lagändring om det visade sig 

nödvändigt.94 Det är oklart hur denna bevakning skett och om den resulterat i några 

slutsatser. 

 

Regeringen uttalade också att det var nödvändigt för myndigheter att i större 

utsträckning ta initiativ till omprövning med stöd av 24 kap MB, för att nödvändig 

omprövning och uppdatering av tillstånd skulle ske.95 Någon ökning i initiativ till 

omprövning har dock inte skett.96 

 

3.4.3 Remissinstanserna 

Miljöbalkskommitténs förslag till en bestämmelse om ändringstillstånd fick ett blandat 

mottagande av de remissinstanser som yttrade sig i frågan. Då det kan vara av intresse 

för uppsatsens analys återges här i korthet vad några av instanserna uttalade i frågan om 

ändringstillstånd. 

 

Svea hovrätt anförde att det visserligen kan framstå som ändamålsenligt med en ordning 

                                                
92 Prop 2004/05:129 s 64 f. 
93 Prop 2004/05:129 s 65. Jfr SOU 2003:124 s 148 f. 
94 Prop 2004/05:129 s 65. 
95 Prop 2004/05:129 s 65. 
96 Michanek & Zetterberg, a a, s 396. 
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där det inte krävs att hela verksamheten prövas vid en ändring. Att avgränsa prövningen 

kan dock vara förenligt med svårigheter, enligt domstolen, då en ändring ofta får 

verkningar på hela verksamheten.97 Svea hovrätt gjorde bedömningen att ett system 

med ändringstillstånd skulle få en begränsad användbarhet, då domstolen ansåg att det 

finns få tillfällen då ett grundtillstånd endast påverkas i sådan utsträckning av en 

ändring att ett ändringstillstånd vore lämpligt. Domstolens bedömning var därför att en 

bestämmelse om ändringstillstånd skulle få begränsad användbarhet.98  

 

Uppsala universitet var positivt inställt till att tillstånd skulle kunna meddelas för enbart 

ändringar av en verksamhet, men menade att det förslag som Miljöbalkskommittén 

presenterade alltför ensidigt hade tagit industrins åsikter i beaktande. 99  Enligt 

universitetets yttrande behövde en möjlighet till ändringstillstånd förenas med vissa 

gränser för uppdelningen av tillståndsprövningen. För att motverka negativa effekter, 

bl.a. avsaknaden av samlade bedömningar av verksamheten som helhet samt att flera 

tillstånd kunde gälla för samma verksamhet, föreslog Uppsala universitet att 

bestämmelsen om ändringstillstånd förenades med två spärrar. Den av kommittén 

föreslagna ordningen att nya villkor skulle fastställas för alla verksamhetsdelar som har 

ett miljömässigt eller tekniskt samband med den sökta ändringen utgjorde en sådan 

spärr. En annan spärr borde enligt Uppsala universitet vara att det införs en obligatorisk 

regel om omprövning av villkor.100 En sådan bestämmelse kunde enligt universitetet 

inte undvaras. En skyldighet för verksamhetsutövaren att ansöka om omprövning av 

villkoren eller ett nytt tillstånd för hela verksamheten inom tio år från att 

grundtillståndet vunnit laga kraft föreslogs som en lämplig ordning. Därutöver menade 

universitetet att det inte skulle finnas någon möjlighet att meddela ändringstillstånd till 

verksamheter som bedrivs med tillstånd enligt äldre lagstiftning.101 

 

Svenska kommunförbundet menade att det är en risk att tillsynen blir svårhanterlig då 

verksamheter har många tillstånd. Tillsynsmyndighetens åsikt om ett ändringstillstånds 

lämplighet borde därför väga tungt.102 Skogsindustrierna var av åsikten att förut-

                                                
97 Svea hovrätt, Remissyttrande över SOU 2003:124, s 2. 
98 Svea hovrätt, Remissyttrande över SOU 2003:124, s 2. 
99 Uppsala universitet, Remissyttrande över SOU 2003:124, s 4. 
100 Uppsala universitet, Remissyttrande över SOU 2003:124, s 7 f. 
101 Uppsala universitet, Remissyttrande över SOU 2003:124, s 8. 
102 Remissammanstänning, SOU 2003:124, s 17. 



 29 

sättningarna för att kunna erhålla ett ändringstillstånd behövde göras tydligare. Det 

borde vara möjligt för verksamhetsutövaren att bedöma prövningens omfattning redan 

då en investering planeras.103 Skogsindustrierna var vidare kritiska till förslaget om att 

verksamhetsutövare vart femte år skulle redovisa hur gällande villkor uppfyller kraven i 

miljöbalken. För verksamhetsutövarna skulle en sådan ordning innebära ökad 

byråkrati.104  

 

Svenska Naturskyddsföreningen ansåg att förslagen som utredningen presenterade 

innebar att ansvaret för miljön flyttades från verksamhetsutövarna till myndigheterna. 

En sådan förskjutning behövde enligt Naturskyddsföreningen kompenseras genom att 

ansvariga myndigheter tillfördes mer resurser. Föreningen betvivlade att miljökraven i 

miljöbalken annars kunde upprätthållas.105 Svenska Naturskyddsföreningen avstyrkte 

förslaget om att införa en möjlighet till ändringstillstånd. Föreningen påpekade att 

förslaget saknade regler om återkommande revision av villkoren för en verksamhet. 

Utan sådan reglering var en ordning med ändringstillstånd inte acceptabel. Sådana 

borde enligt vad Svenska Naturskyddsföreningen anförde ske åtminstone vart tionde 

år.106 Vidare ifrågasatte Naturskyddsföreningen om en tillräcklig analys hade skett av 

hur möjligheten till ändringstillstånd påverkade den svenska regleringens förenlighet 

med gällande EU-rättsliga krav på omprövning.107 

 

Enligt Svenskt Näringsliv behövde två grundläggande frågor besvaras när frågan om 

ändringstillstånd övervägdes. Dels vilka kriterier som ska gälla för att ett 

ändringstillstånd ska kunna meddelas, dels hur gränsen för prövningen ska dras då det 

är fråga om ett ändringstillstånd.108 Enligt Svenskt Näringsliv borde en åtskillnad 

mellan när en fullständig prövning ska ske respektive när ett ändringstillstånd kan 

meddelas knytas till graden av miljöpåverkan. Svenskt Näringsliv efterlyste vidare en 

tydligare reglering avseende när ett ändringstillstånd kan meddelas. Lagtexten borde 

vara så pass tydlig att en verksamhetsutövare kan bedöma när ett ändringstillstånd 

kommer att kunna meddelas och hur omfattande prövningen kommer att bli. 

                                                
103 Skogsindustrierna, Remissyttrande över SOU 2003:124, s 5 f. 
104 Skogsindustrierna, Remissyttrande över SOU 2003:124, s 7. 
105 Svenska Naturskyddsföreningen, Remissyttrande över SOU 2003:124, s 1. 
106 Svenska Naturskyddsföreningen, Remissyttrande över SOU 2003:124, s 12 f. 
107 Naturskyddsföreningen, remissyttrande över SOU 2003:124, s 2 och s 12. 
108 Svenskt Näringsliv, remissyttrande över SOU 2003:124, s 5. 
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Tillståndsmyndigheten borde enligt Svenskt Näringsliv tidigt ge besked om ramen för 

prövningen samt vilka villkor som kommer att vara föremål för förfarandet. Det ska 

tidigt i processen gå att bedöma vilka konsekvenser en prövning kan komma att ha.109 

Om förenklingar och förtydliganden skedde var Svenskt Näringsliv berett att acceptera 

en ordning där verksamhetsutövaren återkommande redovisar i vilken grad villkoren 

uppfyller miljöbalkens krav.110 

 

3.5 Förestående förändring av bestämmelsen om ändringstillstånd 
Sedan möjligheten till ändringstillstånd infördes i 16 kap 2 § MB i augusti 2005 har den 

del av bestämmelsen som reglerar ändringstillstånd haft samma lydelse. 111  Med 

anledning av den översyn som har skett av miljöbalkens regler för vattenverksamheter 

finns det dock ett förslag om att bestämmelsens ordalydelse ska förändras något. 

Vattenverksamhetsutredningen föreslog i ett delbetänkande år 2013 att bestämmelsen 

om ändringstillstånd även ska omfatta vattenverksamheter.112 Då utgångspunkten för 

prövningens omfattning vid en ändring skiljer sig mellan miljöfarlig verksamhet och 

vattenverksamhet har utredningen föreslagit att den ordning som, enligt förarbeten och 

praxis, är gällande för miljöfarlig verksamhet även ska vara gällande för 

vattenverksamhet.113 Detta ska enligt utredningens förslag framgå i en ny bestämmelse, 

16 kap 2 b § MB. För miljöfarliga verksamheter ska förslaget enligt utredningen endast 

innebära en kodifiering av gällande rätt.114 Utredningen har föreslagit att bestämmelsen 

ges följande lydelse: 

 

 Vid ändring av en verksamhet ska tillståndet omfatta hela verksamheten. 

Tillståndet får dock, om det är lämpligt, begränsas till att enbart avse ändringen 

(ändringstillstånd). 

 

                                                
109 Svenskt Näringsliv, remissyttrande över SOU 2003:124, s 6 f. 
110 Svenskt Näringsliv, remissyttrande över SOU 2003:124, s 8. 
111 Den har dock flyttats från bestämmelsens 3 st till att nu ingå i 1 st. 
112 SOU 2013:69 s 26 och s 289 ff. 
113 SOU 2013:69 s 289 ff. 
114 SOU 2013:69 s 289 ff. 
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Vattenverksamhetsutredningen kom med sitt slutbetänkande i juni 2014.115 Det återstår 

att se när regeringen kan presentera ett lagförslag och om ändringen av 16 kap 2 § MB 

blir verklighet.116 

 

Med utgångspunkt i att förslaget endast ska utgöra en kodifiering av gällande rätt vad 

gäller miljöfarliga verksamheter kommer den föreslagna lydelsen inte att behandlas mer 

i denna uppsats. Det kan visserligen ifrågasättas om lydelsen helt överensstämmer med 

gällande rätt, men frågan får avvakta att regeringen uttalar sin avsikt i en proposition. 

De frågor om bestämmelsens innebörd och tillämpning som diskuteras i denna uppsats 

kommer sannolikt vara av relevans för bestämmelsen även efter en ändring. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
115 SOU 2014:35. 
116 I svar på skriftlig fråga 2016/17:1452 har ansvarig minister meddelat att regeringen jobbar 
intensivt med frågan, men inte kunnat ge en exakt tidpunkt för när regering avser att återkomma 
till riksdagen med förslag till lagstiftning (dnr M2017/01308/Nm). 
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4 Tillämpningen av ändringstillstånd 

4.1 Praxis från Mark- och miljööverdomstolen 
För att utreda vad som är gällande rätt vid tillämpning av bestämmelsen om 

ändringstillstånd har jag gått igenom praxis från MÖD. Någon tydlig vägledning i 

praxis är svår att urskilja. På ett övergripande plan kan konstateras att domstolen varit 

relativt generös i att meddela ändringstillstånd. Denna slutsats överensstämmer med vad 

Industriutsläppsutredningen kom fram till år 2011.117 Nedan återges kortfattat den 

praxis som jag anser är av störst intresse för uppsatsen, därefter följer en kort 

sammanfattning.  

 

M 5422-06 (2007-02-26) 
Miljödomstolen beviljade en ansökan från Econova Biotech AB om ändringstillstånd 

för en förändrad behandling av lakvatten. MÖD fann dock att de ändringar som bolaget 

sökte tillstånd för inte avsåg den tillståndsgivna verksamheten (att motta, behandla, 

mellanlagra och lägga upp avfall), utan snarare gällde de skyddsåtgärder som var 

nödvändiga för verksamheten (omhändertagande av lakvatten). Då prövningen enligt 

MÖD:s bedömning inte kunde begränsas till att enbart gälla verksamhetens 

skyddsåtgärder förelåg inte förutsättningar för att meddela ett ändringstillstånd.    

 

M 3383-06 (2007-02-28) 
I mars 2007 meddelades Studsvik Nuclear AB tillstånd till en produktionsökning i en 

skrotsmältningsanläggning. Tillståndet innebar en ökning från 2 500 ton per år till 5 000 

ton per år. MÖD menade att det i princip inte var lämpligt att avgränsa prövningen till 

att endast avse ändringen. Dock ansåg domstolen att den prövning som skett i 

miljödomstolen haft den omfattning som en prövning av ett nytt tillstånd skulle ha haft. 

Dessutom skulle ändringen inte medföra några förändringar av betydelse gällande 

olägenheter för miljön. Ändringstillståndet kunde därför meddelas och tidsbegränsades 

till att gälla i åtta år. 

 

MÖD 2007:20 (2007-10-17) 
I målet hade domstolen att ta ställning till om tillståndsprövningen kunde avgränsas till 

att endast avse en av sökandens fabriker, eller om prövningen även skulle omfatta 

                                                
117 SOU 2011:86 s 304 f. 
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sökandens övriga fabriker inom samma industriområde. I målet anförde 

Räddningsverket att en avgränsning till att endast pröva verksamheten vid en av 

fabrikerna inte var förenlig med säkerhetsrapportens avgränsning. MÖD anförde att viss 

vägledning kunde hämtas från bestämmelsen om ändringstillstånd i 16 kap 2 § MB och 

vad som uttalats förarbetena till bestämmelsen. Med beaktande därav menade MÖD att 

en bedömning av om avgränsningen av tillståndsprövningen behöver överensstämma 

med omfattningen av säkerhetsrapporten måste ske från fall till fall. Avgörande var om 

de säkerhetsmässiga konsekvenserna av verksamheten vid den anläggning som ansökan 

gällde kunde överblickas och vad de betydde för verksamheten i sin helhet. Domstolen 

fann utifrån omständigheterna i målet att en avgränsad prövning var lämplig.  

 

M 5605-07 (2008-01-17) 
Sundsvall Energi Aktiebolag ansökte 2007 om ändringstillstånd för ökad förbränning av 

avfallsbaserade bränslen vid Korstaverket, som hade ett grundtillstånd från 2004. 

Ändringen skulle innebära en ökning från 200 000 ton till 260 000 ton av bränsleslaget 

per år. Efter att ändringstillståndet beviljats överklagades det, bl.a. med hänvisning till 

att det inte var lämpligt att begränsa prövningen enbart till ändringen. MÖD instämde i 

princip i denna invändning och anförde att det rörde sig om en betydande ökning och att 

ökningens miljöeffekter knappast gick att särskilja från den dåvarande verksamhetens 

effekter. Domstolen fann dock att utredningen i målet visade att produktionsökningen 

inte gav anledning till några ändringar i de för verksamheten gällande villkoren eller 

visade att några nya villkor behövdes. Enligt MÖD:s bedömning skulle bolaget ha 

meddelats tillstånd till 260 000 ton avfallsbaserade bränslen om bolaget ansökt om det 

då grundtillståndet meddelades. Ett ändringstillstånd innebar enligt domstolen endast att 

den kapacitet anläggningen redan hade kunde utnyttjas. Därför kunde ett 

ändringstillstånd godtas. 

 

M 5577-07 (2008-02-12) 
Stora Enso Kvarnsveden AB beviljades i miljödomstolen ändringstillstånd för 

uppförande och drift av ett peroxidblekeri. Domen överklagades av två privatpersoner, 

som anförde att ändringen var för betydande för att rymmas inom ett ändringstillstånd 

och att ansökan därför skulle anses avse ett nytt tillstånd. Enligt klagandena skulle 

driften innebära blekning av 110 000 ton massa per år utöver vad som var tillståndsgivet 
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sedan tidigare. MÖD gjorde dock ingen annan bedömning än miljödomstolen och 

överklagandet avslogs. 

 

M 6194-08 (2009-11-16) 
En ansökan om ändringstillstånd för utökat antal flygrörelser vid Västerås flygplats 

beviljades av Miljödomstolen, vars dom MÖD fastställde. Enligt Miljödomstolen kunde 

det visserligen ifrågasättas om ändringen var en sådan mindre förändring som kunde 

prövas som ett ändringstillstånd, men omständigheterna i fallet (bl.a. färre flygningar i 

kontrollzonen och en möjlighet att parera störningar) innebar att ett ändringstillstånd 

ändå kunde meddelas. 

 

M 2791-15 (2015-04-20) 
I målet hade Sand & Grus AB Jehander ett tidsbegränsat tillstånd till grustäkt. Då 

tillståndet skulle upphöra att gälla juni 2015 och då huvudförhandling gällande ett nytt 

grundtillstånd planerades till hösten samma år, ville bolaget finna ett sätt att få bedriva 

verksamheten fram till dess att ett nytt tillstånd meddelats. Bolaget framförde ett 

andrahandsyrkande som gick ut på att domstolen skulle meddela ett ändringstillstånd 

enligt 16 kap 2 § MB som innebar att verksamhetens grundtillstånd skulle fortsätta gälla 

till dess att ett nytt tillstånd vunnit laga kraft. Mark- och miljödomstolen, vars 

bedömning MÖD instämde i, fann dock att det i målet inte var fråga om en ändring eller 

en utökning av en viss del av verksamheten. Istället avsåg ansökan ett nytt tillstånd för 

hela grustäktverksamheten. Bestämmelsen om ändringstillstånd var därför inte 

tillämplig.  

  

4.2 Sammanfattning av praxis 
Det finns inga tydliga vägledande uttalanden från MÖD om hur bestämmelsen om 

ändringstillstånd enligt 16 kap 2 § MB ska tillämpas. Av den praxis som återgivits ovan 

följer att ändringstillstånd inte meddelas då ändringen avser en förlängning av gällande 

tillstånd eller då ändringen inte avser den tillståndsgivna verksamheten.118 Därutöver 

verkar det dock inte finnas några tydligt fastställda gränser för när ett ändringstillstånd 

kan komma ifråga. MÖD har inte varit särskilt restriktiv vad gäller ändringstillståndets 

tillämplighet, utan har snarare tillämpat en generös tolkning av när ändringstillstånd kan 

                                                
118 MÖD M 5422-06 och MÖD M 2791-15. 



 35 

beviljas.119 Även i fall då MÖD konstaterat att det finns skäl som talar mot att meddela 

ett ändringstillstånd, har ändringen ändå beviljats120 Överlag handlar de avvägningar 

som görs i domskälen oftast om prövningens avgränsning och mer sällan om det 

lämpliga i att alls begränsa prövningen till att endast avse ändringen. I de resonemang 

som ändå förs gällande ändringstillståndets lämplighet tar domstolen inte upp samtliga 

de faktorer som enligt förarbetena ska ligga till grund för bedömningen. I avsnitt 5.1 

nedan diskuteras vilka slutsatser som kan dras från MÖD:s praxis. 

 

4.3  Pappers- och massaindustrin som exempel 
4.3.1 Tillståndsläget i pappers- och massaindustrin 

Pappers- och massaindustrin är en av Sveriges största och viktigaste industrier. I 

Sverige finns det 52 anläggningar som faller in i kategorin papper- och massabruk. 

Dessa har varierande produktionsmängd och olika verksamhetsinriktningar avseende 

massatyper och pappersprodukter. Samtliga är tillståndspliktiga och bedriver 

verksamhet inom de ramar som preciserats genom respektive bruks tillstånd och därtill 

hörande villkor. Den stora mängden bruk, de stora skillnader som finns mellan bruken 

och branschens stora betydelse för svensk industri gör att pappers- och massaindustrin 

lämpar sig väl för att närmare undersöka tillämpningen av ändringstillstånd. 

 

En genomgång av vilka tillstånd och villkor som är gällande för samtliga 52 pappers- 

och massabruk visar på flera intressanta aspekter. Tydligast, och kanske mest 

uppseendeväckande, är att många grundtillstånd har varit gällande under lång tid. Av de 

undersökta bruken har 31 stycken, det vill säga mer än hälften av alla bruk, 

grundtillstånd som är tio år eller äldre. 16 av dessa grundtillstånd är så pass gamla att de 

meddelats enligt miljöskyddslagen. 121  Det äldsta nu gällande grundtillståndet är 

meddelat år 1984, med andra ord för över 30 år sedan.122 Vad som också är påtagligt 

efter genomgången är att ändringstillstånd meddelas ofta. Av alla 52 bruk har 21 

stycken något nu gällande ändringstillstånd. Det motsvarar över 40 % av alla bruk. Av 

de bruk som har något nu gällande ändringstillstånd har ungefär tre fjärdedelar erhållit 

                                                
119 Se t.ex. MÖD M 3383-06 och MÖD M 5577-07. 
120 Se MÖD M 5605-07 och MÖD M 6194. 
121  Se t.ex. M 527-99, miljödomstolen Umeå (2000-08-25) och M 6512-10, mark- och 
miljödomstolen Nacka (2012-01-20). 
122 Koncessionsnämnden för miljöskydds beslut 1984-12-28, dnr 507-44/84.  
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ändringstillstånd som avser en produktionsökning.123 Resterande ändringstillstånd avser 

olika typer av ändringar, så som tillstånd till förbränning av avfall eller tillstånd till 

biogaspanna. 124  Vad som är av särskilt intresse i sammanhanget är att även de 

verksamheter som har grundtillstånd som är äldre än tio år ofta har erhållit 

ändringstillstånd vid ett senare tillfälle. Av de 31 bruk som har grundtillstånd äldre än 

tio år har 14 bruk något nu gällande ändringstillstånd. Tio av dessa ändringstillstånd 

avser produktionsökningar.  

 

Av de 16 bruk som fortfarande drivs med grundtillstånd meddelade enligt 

miljöskyddslagen har sex bruk beviljats ändringstillstånd.125 Endast två av dessa har 

tidsbegränsats.126 

 

Vad närmare gäller de produktionsökningar som beviljats genom ändringstillstånd är 

dessa av varierande storlek. Ca 45 procent av de produktionsökningar som beviljats 

genom ändringstillstånd innebär höjningar med mindre än tio procent. Alltså medför ca 

55 procent av de produktionsökningar som meddelats ändringstillstånd höjningar om tio 

procent eller mer. Den högsta tillståndsgivna produktionsökningen som meddelats 

genom ett nu gällande ändringstillstånd inom pappers- och massaindustrin innebar en 

tillåten produktionsökning på ca 67 procent jämfört med grundtillståndet.127 

 

4.3.2 Domar från mark- och miljödomstolarna 

Sammanställningen av tillståndsläget i pappers- och massaindustrin har inneburit en 

genomgång av närmare 300 domar, varav de flesta från mark- och miljödomstolarna. 

Nedan kommer några få av dessa domar att återges mycket kortfattat, i exemplifierande 

syfte. Överlag bekräftar genomgången av domar från underrätterna en generös 

tillämpning av bestämmelsen om ändringstillstånd. Även de gånger det 

uppmärksammas att det kan finnas skäl för att ett ändringstillstånd inte vore lämpligt, 

                                                
123 Se bl.a. M 5187-13, mark- och miljödomstolen Växjö (2014-09-02) och M 1006-15, mark- 
och miljödomstolen Växjö (2015-08-28) 
124 Se bl.a. M 4576-14, mark- och miljödomstolen Vänersborg (2016-02-12) och M 6512-10, 
mark- och miljödomstolen Nacka (2012-01-20). 
125 Se bl.a. M 2118-07, miljödomstolen Östersund (2008-06-16)  och M 1098-16, mark- och 
miljödomstolen Vänersborg (2017-01-25).  
126 Se bl.a. M 1836-14, mark- och miljödomstolen Vänersborg (2014-10-30). 
127 M 6681-14, mark- och miljödomstolen Nacka (2015-09-11). 
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finner domstolarna ofta ändå anledning att meddela ändringstillstånd.128 I vissa fall har 

ändringstillstånd meddelats i underrätterna trots att grundtillståndet varit gammalt eller 

trots att ändringen inneburit en stor produktionsökning.129 Oftast diskuteras dock inte 

lämpligheten i att meddela ändringstillstånd alls i domskälen.130 

 
M 2203-09, mark- och miljödomstolen Nacka (2010-03-12) 

Stora Enso Fors AB beviljades ändringstillstånd avseende ökad produktion av CTMP 

från 190 000 ton per år till 250 000 ton per år, dvs. en ökning motsvarande ca 32 

procent. Enligt domstolen skulle den ökade mängden CTMP främst medföra ökad 

elenergianvändning och ökad belastning på avloppsreningsanläggningen. Genom de 

åtaganden bolaget gjort och de villkor som kunde föreskrivas ansåg domstolen att ett 

ändringstillstånd kunde meddelas. Något resonemang om lämpligheten i att begränsa 

prövningen till ett ändringstillstånd fördes inte i domskälen. 

 

M 1836-14, mark- och miljödomstolen Vänersborg (2014-10-30) 

Med ett grundtillstånd meddelat 1992 ansökte Munksjö Paper AB om ändringstillstånd 

för att öka den tillståndsgivna produktionen om 65 000 ton oblekt sulfatmassa per år till 

70 000 ton per år. Bolaget yrkade dels att ett tidsbegränsat tillstånd skulle meddelas, 

men också att tillståndet efter en komplettering med ytterligare underlag skulle fortsätta 

att gälla utan tidsbegränsning. Med hänvisning till förarbetena till bestämmelsen om 

ändringstillstånd anförde domstolen att åldern på grundtillståndet talade emot att 

meddela ett tillstånd utan tidsbegränsning. Även ytterligare skäl talade enligt domstolen 

mot ett sådant tillstånd, varför detta yrkande avslogs. Däremot fann domstolen att de 

ökade utsläpp som ändringen skulle innebära inte var större än att ett tidsbegränsat 

tillstånd kunde meddelas, i väntan på en fullständig prövning av hela verksamheten. 

 

M 6681-14, mark- och miljödomstolen Nacka (2015-09-11) 

I målet hade BillerudKorsnäs Rockhammar AB ansökt om ett ändringstillstånd för ökad 

produktion av pappersmassa. Grundtillståndet som meddelades år 2010 omfattade en 

produktion på 90 000 ton per år. Bolaget hade sedan under 2013 erhållit ett 
                                                
128 Se t.ex. M 1098-16, mark- och miljödomstolen Vänersborg (2017-01-25) och M 335-11, 
mark- och miljödomstolen Östersund (2017-02-23) 
129 Se t.ex. M 1836-14, mark- och miljödomstolen Vänersborg (2014-10-30) och M 1098-16, 
mark- och miljödomstolen Vänersborg (2017-01-25) 
130 Se t.ex. M 2203-09, mark- och miljödomstolen Nacka (2010-03-12) och M 6512-10, mark- 
och miljödomstolen Nacka (2012-01-20). 
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ändringstillstånd vilket innebar en tillståndsgiven produktion på 110 000 ton per år. Nu 

ansökte bolaget om en ytterligare höjning, till en årsproduktion motsvarande 150 000 

ton. Jämfört med grundtillståndet skulle det innebära ca 67 procents ökning. Domstolen 

konstaterade att grundtillståndet inte var mer än fem år gammalt och att ändringen 

beräknades kunna rymmas inom gällande villkor, varför prövningen kunde begränsas 

till ändringen. Att det totalt sett handlade om en stor produktionsökning togs inte upp i 

domskälen. 

 

M 1098-16, mark- och miljödomstolen Vänersborg (2017-01-25) 
Trots att grundtillståndet var från 1994 beviljade mark- och miljödomstolen i januari 

2017 ändringstillstånd för användning av flytande naturgas vid Arctic Paper Munkedals 

AB:s bruk. Domstolen konstaterade att förutsättningarna för ett ändringstillstånd var 

begränsade, då gällande tillstånd för verksamheten var fastställt med stöd av 

miljöskyddslagen och därmed i flera delar otidsenliga. Med hänsyn till stora 

miljömässiga fördelar och till att flertalet nödvändiga åtgärder redan vidtagits, kunde 

dock ett ändringstillstånd meddelas. 

 

M 335-11, mark- och miljödomstolen Östersund (2017-02-23) 
I målet hade Iggesund Paperboard Aktiebolag ansökt om ett ändringstillstånd som 

innebar att produktionen av blekt sulfatmassa skulle öka från 420 000 ton per år till 460 

000 ton per år. Ansökan utgjorde en första etapp, vilken skulle följas av en ansökan om 

ett nytt tillstånd innefattande bl.a. ytterligare produktionsökning. Bl.a. Naturvårdsverket 

hade invänt mot att dela upp prövningen till att först endast gälla ett ändringstillstånd. 

Mark- och miljödomstolen, som meddelade dom i februari 2017, anförde att 

grundprincipen vid tillståndsprövning av en produktionsökning är att en samlad 

prövning ska göras av verksamheten som helhet och att prövningen inte ska begränsas 

till ändringen i sig. Trots detta fanns det enligt domstolen flera skäl och omständigheter 

som talade för att ett ändringstillstånd kunde meddelas. Bl.a. skulle inte de för 

verksamheten gällande villkoren överskridas och den framtida ansökan om nytt tillstånd 

skulle ge möjlighet till en samlad bedömning i närtid. Mark- och miljödomstolen 

beviljade därför ändringstillstånd, men detta tidsbegränsades till att sluta gälla vid 

utgången av 2019. 
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4.4 Intervjuer 
 
För att få en ännu bättre bild av hur bestämmelsen om ändringstillstånd fungerar i 

praktiken, har jag som ett led i uppsatsen genomfört sex intervjuer. Från länsstyrelserna 

har jag pratat med Dave Borg (enhetschef miljöprövningsenheten, länsstyrelsen Skåne), 

Anders Adolfsson (tillsynshandläggare, länsstyrelsen Dalarnas län), Lars Andersson, 

(sakkunnig miljöskyddsenheten, länsstyrelsen Uppsala län), och Lena Thulin Plate 

(miljösakkunnig i miljöprövningsdelegationen, länsstyrelsen Västra Götalands län). 

Därutöver har jag intervjuat Ulrik Johansson (bolagsjurist på Stora Enso), och Mikael 

Hägglöf (advokat och delägare på Fröberg & Lundholm Advokatbyrå). Svenska 

Naturskyddsföreningen har avböjt att svara på frågor, med hänvisning till tidsbrist. 

Även om syftet med intervjuerna främst varit att på ett mer generellt plan skapa en 

övergripande bild av tillämpningen av ändringstillstånd och att få höra olika perspektiv 

på ändringstillståndets funktion, kan det vara av intresse för uppsatsen att återge vissa 

av de tankar och åsikter som intervjuobjekten gav uttryck för. Jag kommer därför att 

mycket kortfattat redogöra för det i intervjuerna som jag bedömer vara av störst 

intresse. 

 

Intervjuerna med de olika företrädarna för länsstyrelser gav en i mångt och mycket 

samlad bild av hur bestämmelsen om ändringstillstånd upplevs och tillämpas. Även om 

ändringstillstånd ansågs kunna skapa vissa problem, påtalades också stora fördelar med 

ordningen. Bland annat sades att verksamhetsutövare sannolikt skulle avstå från att 

genomföra vissa ändringar utan möjligheten att söka ändringstillstånd. 131  Utan 

möjligheten att erhålla ändringstillstånd skulle vissa ändringar helt enkelt inte vara 

möjliga, då de skulle innebära en påtagligt tidsödande prövning av hela 

verksamheten.132 Dessutom påpekades att ändringar ofta kan vara positiva för miljön, då 

de innebär moderniseringar.133 

 

Vad gäller förekomsten av flera gällande tillstånd för en och samma verksamhet 

menade vissa av de intervjuade att detta kunde leda till otydligheter och i vissa fall göra 

                                                
131 Intervju med Dave Borg, länsstyrelsen Skåne, den 16 maj 2017 samt Intervju med Anders 
Adolfsson, länsstyrelsen Dalarnas län, samma datum. 
132 Anförd intervju med Dave Borg. 
133 Anförd intervju med Anders Adolfsson. 
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det svårt att överblicka gällande tillstånd och villkor.134 En sådan otydlighet kan vara 

problematisk både för myndigheter och för verksamhetsutövare.135 Något som samtliga 

intervjuade företrädare för länsstyrelser var eniga om var att ändringstillstånd inte är 

lämpligt att meddela när grundtillståndet är för gammalt.136 När ändringstillstånd avser 

äldre grundtillstånd bör bedömningen vara restriktiv.137 

 
Intervjuerna med Ulrik Johansson och Mikael Hägglöf gav överlag en mycket positiv 

bild av hur ordningen med ändringstillstånd fungerar. Alternativet att söka 

ändringstillstånd underlättar för verksamhetsutövaren och det är rimligt att det finns en 

sådan möjlighet.138 Utan ändringstillstånd skulle processen ta betydligt längre tid och 

kosta mer pengar.139 Den helhetsprövning som i så fall skulle ske saknas det ofta skäl 

för.140 

 

Både Johansson och Hägglöf instämde i att det finns ett visst mått av otydlighet 

gällande när bestämmelsen om ändringstillstånd kan tillämpas.141 Det upplevs dock inte 

som särskilt vanligt förekommande att en ändring inte kan beviljas som ett 

ändringstillstånd.142 Under vilka förutsättningar ett ändringstillstånd kan meddelas hade 

kunnat vara tydligare, men samtidigt påpekas svårigheten för lagstiftaren att dra en 

tydlig gräns.143 

 

Utöver tidsbesparingen och den lägre kostnad som möjligheten till ändringstillstånd 

innebär, lyfts även att en ändring ofta är positiv ur miljösynpunkt.144 Modernare 

utrustning innebär lägre miljöbelastning.145 Det påpekas också att de verksamheter som 

typiskt sett söker ändringstillstånd är moderna verksamheter som löpande uppdaterar 

                                                
134 Anförda intervjuer med Dave Borg och Anders Adolfsson. 
135 Anförd intervju med Dave Borg. 
136  Anförda intervjuer med Dave Borg och Anders Adolfsson samt intervju med Lars 
Andersson, länsstyrelsen Uppsala län, den 18 maj 2017 och Lena Thulin Plate, länsstyrelsen 
Västra Götalands län, den 22 maj 2017. 
137 Anförda intervjuer med Dave Borg och Lena Thulin Plate. 
138Intervju med Ulrik Johansson, Stora Enso, den 22 maj 2017 och intervju med Mikael 
Hägglöf, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå, samma datum. 
139 Anförd intervju med Ulrik Johansson. 
140 Anförd intervju med Mikael Hägglöf. 
141 Anförda intervjuer med Ulrik Johansson och Mikael Hägglöf. 
142 Anförda intervjuer med Ulrik Johansson och Mikael Hägglöf. 
143 Anförd intervju med Ulrik Johansson. 
144 Anförd intervju med Mikael Hägglöf. 
145 Anförd intervju med Mikael Hägglöf. 
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sina processer.146 Det är snarare i verksamheter där ändringstillstånd inte söks som ett 

större behov av helhetsprövningar eventuellt skulle kunna finnas.147  

                                                
146 Anförd intervju med Ulrik Johansson. 
147 Anförd intervju med Ulrik Johansson. 
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5  Analys av rådande rättsläge 

5.1 Gällande rätt utifrån MÖD:s praxis 
Den första frågan att behandla i denna analys är om det utifrån domarna från MÖD går 

att fastställa vad som är gällande rätt avseende tillämpningen av bestämmelsen om 

ändringstillstånd. Som redogjorts för ovan innehöll förarbetena viss vägledning om i 

vilka situationer ett ändringstillstånd skulle meddelas. Bl.a. anfördes att en bedömning 

ska ske från fall till fall. Så verkar också tydligt ske i MÖD:s praxis, där hänsyn tas till 

de enskilda omständigheterna i varje specifikt fall. Domstolen verkar vidare göra en 

sammanvägning av de faktorer som är relevanta för bedömningen av om ett 

ändringstillstånd är lämpligt. Detta kommer enligt mig till uttryck i att MÖD vid flera 

tillfällen funnit att ett ändringstillstånd kan meddelas, även om det finns skäl som talar 

emot. T.ex. kan således en förhållandevis stor produktionsökning rymmas inom ett 

ändringstillstånd, om omständigheterna i övrigt tillåter det. 

 

Som redogjorts för ovan framgår vilka faktorer som ska vara av relevans vid 

bedömningen av om ett ändringstillstånd ska meddelas av förarbetena. Särskilt nämns 

ändringens omfattning, dess miljöpåverkan samt dess betydelse för verksamheten som 

helhet. Därutöver ska ett antal andra faktorer vägas in, så som till exempel den tid som 

har förflutit sedan grundtillståndet meddelades, om flera ändringstillstånd meddelats 

tidigare, hur företaget och dess omgivning förändrats sedan grundtillståndet, hur snabb 

den tekniska och miljömässiga utvecklingen är i den aktuella branschen samt de 

förekommande miljöstörningarnas omfattning.148 Jag menar att det kan ifrågasättas hur 

stort genomslag detta uttalande fått i MÖD:s praxis. Domstolen verkar inte ta hänsyn till 

samtliga dessa faktorer i sin bedömning. Samtidigt är det över huvud taget svårt att 

urskilja hur MÖD går till väga i bedömningen av ett ändringstillstånds lämplighet. Det 

saknas tydliga uttalanden i praxis om hur bestämmelsen ska tillämpas, varför det enligt 

min uppfattning fortfarande är förarbetena som utgör den bästa vägledningen vid 

tolkning av bestämmelsen.  

 

Sammanfattningsvis är min slutsats att det enligt gällande rätt ska ske en bedömning 

från fall till fall av om ett ändringstillstånd är lämpligt. En sammanvägning ska ske av 

                                                
148 Prop 2004/05:129 s 62 f. 
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de skäl som talar för och emot att bevilja ett ändringstillstånd. Vilka faktorer som ska 

beaktas, och hur dessa ska viktas mot varandra, är oklart, men i brist på vägledning i 

praxis bör bedömningen utgå från uttalandena i förarbetena. Avslutningsvis kan också 

upprepas att MÖD inte har varit särskilt restriktiv vid bedömningen av om ett 

ändringstillstånd är lämpligt. Snarare har domstolen gett uttryck för en generös 

uppfattning om när prövningen kan begränsas till ett ändringstillstånd. 

 

5.2 Tillämpningen av ändringstillstånd i ljuset av lagstiftarens avsikt 
5.2.1 Tillämpningen av ändringstillstånd i allmänhet 

Genomgången av tillstånden för verksamhetsutövare inom den svenska pappers- och 

massaindustrin visar att ändringstillstånd är mycket vanligt förekommande. Som 

redogjorts för ovan gäller detta både vid ändringar som avser produktionsökningar och 

vid ändringar som avser mer avgränsade delar av verksamheten. Genomgången av 

domar visar att varken MÖD eller underrätterna är särskilt restriktiva i sin bedömning 

av när ett ändringstillstånd kan beviljas. Att ändringstillstånd används i så pass stor 

utsträckning är med beaktande av förarbetena till bestämmelsen förvånande. Regeringen 

gjorde i förarbetena den uttryckliga bedömningen att en ändring av verksamheten ofta 

skulle komma att innebära en så pass omfattande förändring av verksamheten att det 

inte skulle vara möjligt eller lämpligt att begränsa prövningen till ett ändringstillstånd. I 

sitt remissyttrande instämde Svea Hovrätt i denna bedömning och anförde att ett system 

med ändringstillstånd skulle få en begränsad användbarhet. 

 

Genomgången av tillståndsläget ovan visar att möjligheten att meddela ändringstillstånd 

har fått mycket stort genomslag. Frågan är om detta beror på att regeringen gjorde en 

felaktig bedömning i att ändringar ofta skulle innebära förändringar som inte lämpade 

sig för ändringstillstånd, eller om ändringstillstånd beviljas även i situationer som faller 

utanför vad lagstiftaren ansåg vara lämpligt.  

 

Den typ av ändring som ägnades mest uppmärksamhet i förarbetena var ökning av 

produktionsmängden. Någon gräns för hur stor produktionsökning som kunde tillåtas 

genom ett ändringstillstånd fastställdes inte och Miljöbalkskomittén anförde att den i 

praxis tidigare gällande gränsen på tio procent under vissa omständigheter kunde 

överskridas. Genomgången av pappers- och massaindustrin visar att det är vanligt 
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förekommande att ändringstillstånd beviljas för ökningar som överskrider 10 procent 

och av MÖD:s praxis framgår det att domstolen till och med har godtagit ett 

ändringstillstånd vid en produktionsökning om 100 procent.149 Det kan knappast vara 

förenligt med lagstiftarens avsikt att en dubblering av produktionsmängden ska rymmas 

inom ett ändringstillstånd. Även vad gäller mer modesta ökningar om ca 20 procent och 

strax däröver menar jag att det kan ifrågasättas om lagstiftaren avsåg att 

ändringstillstånd skulle kunna beviljas. Miljöbalkskommitténs uttalande gav snarare 

sken av att avsikten var att ökningar på mer än tio procent endast ska beviljas då 

särskilda omständigheter föreligger.    

  

5.2.2 Lämplighetsbedömning 

Som konstaterats ovan är det svårt att urskilja någon tydlig praxis gällande hur 

lämpligheten av ett ändringstillstånd ska bedömas enligt MÖD. Detsamma gäller i 

underrätterna. Det är inte ovanligt att domskälen helt saknar resonemang om 

lämpligheten och när en diskussion väl förs är den ofta begränsad till att endast avse 

exempelvis grundtillståndets ålder eller produktionsökningens storlek. Utifrån vad som 

framkommer i domstolarnas domskäl kan det ifrågasättas om lämplighetsbedömningen 

görs på det sätt som lagstiftaren avsett. Överlag verkar domstolarna lägga större 

uppmärksamhet vid hur en ansökan om ändring ska begränsas, än vid frågan om ett 

ändringstillstånd är lämpligt. Visserligen kan dessa frågor ofta antas ha stort samband 

med varandra, men av förarbetena framgår att domstolarna ska pröva om ett 

ändringstillstånd alls är lämpligt och inte endast hur prövningen av ett ändringstillstånd 

ska avgränsas.  

 

Det kan särskilt uppmärksammas att det sällan framgår att domstolarna tagit hänsyn till 

ändringens miljöpåverkan vid bedömning av om det är lämpligt att begränsa prövningen 

till att endast avse ändringen. Med anledning därav kan det vara av intresse att påminna 

om att Miljöbalkskommitténs förslag till lagstiftning innebar att en förutsättning för ett 

ändringstillstånd var att en ändring inte innebar betydande miljöpåverkan. För ändringar 

med sådan påverkan skulle en prövning av verksamheten i dess helhet vara 

                                                
149 MÖD:s dom i M 3383-06 gällande ändringstillstånd för Studsvik Nuclear AB. Observera 
dock att MÖD menade att en prövningens omfattning motsvarat den omfattning prövningen 
skulle ha haft vid ansökan om ett nytt tillstånd.  
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obligatorisk.150 Enligt mig hade en sådan ordning sannolikt inneburit att en ändrings 

miljöpåverkan fått en mer framträdande roll vid bedömningen av om ett 

ändringstillstånd är lämpligt. 

 

5.2.3 Äldre tillstånd 

Frågan om hur uppdateringar av äldre tillstånd skulle komma till stånd gavs relativt 

mycket utrymme i förarbetena. Särskilt problematiskt var det enligt lagmotiven om 

verksamheter kunde fortsätta bedrivas med tillstånd från tiden före MB. 

Miljöbalkskomittén anförde att det gick att ha principiella invändningar mot att meddela 

ändringstillstånd för verksamheter med sådana grundtillstånd och regeringen menade 

bl.a. att MB:s miljöpolitiska effekter riskerade att gå förlorade om inte dessa 

grundtillstånd omprövades. Även i övrigt uppmärksammades att tillstånd i och med den 

nya ordningen inte skulle genomgå samma omprövning vid ansökan om ändring, varför 

dessa riskerade att undgå uppdatering. För att undvika en sådan situation framhölls bl.a. 

att tillsynsmyndigheterna skulle ta fler initiativ till omprövning av verksamheter. 

 

Efter genomgången av pappers- och massaindustrin står det klart att en stor del av 

verksamheterna bedrivs med tillstånd som är äldre än tio år. Dessutom finns det 

fortfarande, över 18 år efter MB:s ikraftträdande, verksamheter vars grundtillstånd är 

meddelade enligt miljöskyddslagen. Flera av dessa verksamheter har meddelats 

ändringstillstånd. Med de uttalanden som gjordes i förarbetena i beaktande, är detta 

anmärkningsvärt. Av genomgången kan alltså konstateras att ändringstillstånd ofta 

meddelas trots förekomsten av äldre grundtillstånd. Utifrån detta finns det skäl att fråga 

sig vilken hänsyn som tas till att grundtillståndet är gammalt vid prövningen av en sökt 

ändring.  

 

5.2.4 Överblickbarhet 

Ett av skälen för att regeringen i samband med MB:s införande påkallade en betydligt 

restriktivare tillämpning av påbyggnadstillstånd var att ordningen inneburit att 

verksamheter ofta drevs med ett stort antal tillstånd. Detta medförde svårigheter att få 

en helhetsbild av vilka villkor som gällde för verksamheten. Denna bristande överblick 

var negativ både för tillsynsmyndigheten och för verksamhetsutövaren.   

                                                
150 SOU 2003:124 s 53. 
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Vid införandet av bestämmelsen om ändringstillstånd anfördes att det fanns en risk för 

att ett liknande läge åter skulle uppstå och regeringen var tydlig med att en sådan 

situation inte vore önskvärd. Regeringen var dock av uppfattningen att kravet på att 

redovisa gällande tillstånd och villkor i den årliga miljörapporten skulle vara tillräckligt 

för att skapa överblick. Genom att gällande villkor redovisas årligen skulle både 

verksamhetsutövaren och tillsynsmyndigheten få tillräcklig översikt, varför 

problematiken med flera samtidigt gällande tillstånd skulle avhjälpas.  

 

Efter att ha läst samtliga miljörapporter för verksamheter inom pappers- och 

massaindustrin kan konstateras att miljörapporterna inte till fullo fyller den funktion 

som regeringen avsett. Hur de gällande villkoren återges skiljer sig avsevärt från rapport 

till rapport. I vissa fall återges villkoren ordagrant med tydlig hänvisning till 

målnummer och datum för dom. Det är dock mycket vanligt att uppgift om i vilken dom 

respektive villkor fastställts saknas.151 Därutöver underlåter vissa verksamhetsutövare 

att återge villkoren ordagrant. Istället återges sammanfattningar eller endast kortfattade 

uppgifter om vilka gränsvärden som gäller för respektive ämne.152 I sådana fall har ofta 

information om de villkor som saknar föreskrift om utsläppsnivåer utelämnats. Även 

vad gäller de tillstånd som gäller för verksamheten saknas ofta tillståndets ordalydelse 

och i vissa fall uppgift om i vilken dom tillståndet fastställts.153  

 

Denna variation avseende hur tillstånden och villkoren återges i miljörapporterna skapar 

problem vad gäller översikten. Det är svårt att endast utifrån miljörapporterna få klarhet 

i vilka bestämmelser som gäller för en verksamhet. Då samma bestämmelser avseende 

miljörapportens innehåll gäller även inom andra branscher finns det skäl att anta att 

denna brist inte är begränsad till pappers- och massaindustrin.154  

 

5.3 Ändringstillståndets förenlighet med EU-rätten 
5.3.1 Slutsatser avseende förenlighet med EU-rätten 

De krav som ställs på medlemsstaterna i samband med ändringar som omfattas av IED 
                                                
151 Se bl.a. miljörapporter för Stora Enso Fors och Stora Enso Kvarnsveden. 
152 Se bl.a. miljörapporter för Domsjö Fabriker och Skoghalls Bruk. 
153 Se bl.a. miljörapporter för Nordic Paper Seffle och SCA Obbola. 
154 Skyldigheten att lämna miljörapport följer av 26 kap 20 § MB samt Naturvårdsverkets 
föreskrifter om miljörapport, NFS 2016:8. 
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har behandlats ovan. Direktivet föreskriver att ändringar under vissa förutsättningar 

måste vara anmälnings- respektive tillståndspliktiga. Av direktivet följer alltså en 

skyldighet för medlemsstater att bl.a. säkerställa att ändringar av vissa slag 

tillståndsprövas. Möjligheten att meddela ändringstillstånd enligt 16 kap 2 § MB har 

inte inneburit någon förändring vad gäller vilka ändringar som måste föregås av 

anmälan eller tillståndsprövning enligt svensk rätt. Bestämmelsen om ändringstillstånd 

har alltså inte påverkat svensk lagstiftnings förenlighet med kravet på tillståndsprövning 

av ändringar i IED. De svenska reglerna för när en ändring är anmälnings- eller 

tillståndspliktig återfinns i MPF och har formulerats med bestämmelserna i IED som 

utgångspunkt. Innebörden av dessa har inte förändrats i och med införandet av 

möjligheten till ändringstillstånd i 16 kap 2 § MB. 

 

Bestämmelsen om ändringstillstånd har påverkat omfattningen på prövningen vid 

ansökan om ändring och, som konstaterades ovan, inte när en ändring är 

tillståndspliktig. Möjligheten att meddela ändringstillstånd innebär alltså att 

tillståndsprövningens omfattning kan begränsas, men påverkar inte vilka ändringar som 

är tillståndspliktiga. Vilken omfattning prövningen av en sökt ändring ska ha regleras 

inte i IED. Inte heller MKB-direktivet innebär en reglering av prövningens omfattning. 

Kravet på MKB gäller enligt svensk rätt även vid ändringar och bestämmelsen om 

ändringstillstånd har inte påverkat under vilka förutsättningar en MKB ska upprättas 

enligt svensk rätt. Min slutsats är därför att bestämmelsen om ändringstillstånd är 

förenlig med EU-rätten. 

 

5.3.2 Ändringtillståndets roll i EU-rättens krav på omprövning 

Det finns ändå skäl att ägna EU-rätten ytterligare uppmärksamhet. Som redogjorts för i 

avsnitt 2.5 ställer IED krav på att tillstånd ska omprövas och uppdateras under vissa 

förutsättningar. Med den svenska regleringen av tillstånd och omprövning finns det, 

som framgått ovan i avsnitt 2.2, en möjlighet att driva en verksamhet under mycket lång 

tid utan att dess tillstånd blir föremål för omprövning. Det finns alltså risk för att 

tillstånd och villkor för miljöfarliga verksamheter inte uppdateras i den utsträckning 

som är nödvändig enligt EU-rätten. Det kan därför ifrågasättas om den ordning som 

råder i Sverige lever upp till IED:s krav på omprövning och uppdatering.155  

                                                
155 Se bl.a. Michanek & Zetterberg, a a, s 269. Jfr även SOU 2011:86 s 219. 
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Att det vid ändring av en verksamhet tidigare skedde en prövning av hela verksamheten 

och att denna form av omprövning fyllde en funktion för kontinuerlig uppdatering av 

tillstånd och villkor var något som uppmärksammades av lagstiftaren i förarbetena till 

bestämmelsen om ändringstillstånd. Det konstaterades även att denna funktion genom 

lagändringen skulle gå förlorad och att detta skulle innebära att omprövning och 

uppdatering behövde åstadkommas på annat sätt. I remissyttrandet från 

Naturskyddsföreningen ifrågasattes om en tillräcklig analys hade skett av hur 

möjligheten till ändringstillstånd påverkade den svenska regleringens förenlighet med 

gällande EU-rättsliga krav på regelbunden omprövning.156 

 

Som konstaterats ovan har införandet av möjligheten till ändringstillstånd inte följts av 

någon märkbar ökning i initiativ till omprövningar. Den moderniserande funktion som 

prövningen av ändringar tidigare fyllde har alltså gått förlorad, utan att ersättas. Även 

om bestämmelsen om ändringstillstånd som sådan är förenlig med EU-rätten bör det 

uppmärksammas att den har bidragit till en ordning där omprövningar och 

uppdateringar av tillstånd sker mycket sällan. Skälet för en sådan ordning, som kan vara 

i strid med EU-rätten, är visserligen inte i första hand möjligheten att meddela 

ändringstillstånd. Likväl menar jag att reglerna om ändringstillstånd hade kunnat 

utformas på ett sätt som i högre utsträckning bidragit till en mer regelbunden 

uppdatering av tillstånd. Exempelvis hade bestämmelsen om ändringstillstånd kunnat 

förenas med en obligatorisk tidsbegränsning, vilket diskuterades i förarbetena. 

 

5.4 Nuvarande ordnings konsekvenser för miljöskyddet 
5.4.1 Allmänna slutsatser 

Någon granskning av om möjligheten till ändringstillstånd haft några faktiska 

konsekvenser för miljön ryms inte i denna uppsats. En sådan analys skulle kräva 

omfattande utredningar och skulle inte kunna begränsas till endast juridiska aspekter. I 

detta avsnitt kommer snarare diskuteras om möjligheten till ändringstillstånd kan 

befaras medföra att det miljöskydd och de principer för miljöprövning som lagstiftaren 

har ställt upp till viss del kan gå förlorat. 

 

                                                
156 Naturskyddsföreningen, remissyttrande över SOU 2003:124, s 2 och s 12. 
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Först bör upprepas att ordningen med ändringstillstånd kan ha positiva effekter för 

miljön. Ordningen bidrar till att underlätta för verksamhetsutövare att genomföra 

ändringar av verksamheten, vilket t.ex. kan innebära att ny, modernare teknik används. 

En sådan förändring kan bidra till att minska verksamhetens totala miljöpåverkan.157 

Dessutom måste uppmärksammas att ett beviljat ändringstillstånd inte alltid måste ha 

inneburit att endast en begränsad del av verksamheten har prövats. I målet som gällde 

Studsvik Nuclear AB meddelades t.ex. ett ändringstillstånd, men prövningens 

omfattning motsvarade snarare hur prövningen av ett nytt tillstånd hade utformats.158 

Under sådana omständigheter finns ingen anledning att tro att prövningen av ett 

ändringstillstånd skulle innebära en lägre skyddsnivå än prövningen av ett nytt tillstånd. 

 

Under arbetet med uppsatsen har jag identifierat framförallt tre aspekter av möjligheten 

att meddela ändringstillstånd som skulle kunna befaras ha negativa konsekvenser för 

miljöskyddet. Dessa är dels det faktum att ingen samlad prövning av verksamheten sker 

vid prövningen av ett ändringstillstånd, dels att grundtillstånd riskerar att bli gamla, dels 

att samma verksamhet drivs med flera tillstånd. Jag kommer nedan behandla dessa tre 

aspekter var för sig. 

 

5.4.2 Avsaknaden av en samlad prövning 

Vid införandet av miljöbalken var en bärande princip att en miljöfarlig verksamhet 

skulle prövas i ett sammanhang.159  Att dela upp prövningen till att endast avse 

ändringen riskerar att motverka möjligheten till en sådan gemensam prövning, vilket 

bl.a. har varit skälet till att Naturvårdsverket i vissa fall varit negativa till att 

ändringstillstånd ska meddelas.160 Även om det alltså går att identifiera risker med att 

prövningen delas upp, följer det av uttalanden i förarbetena och av 24 kap 5 § 2 st MB 

en uttrycklig möjlighet att även pröva villkor som har ett samband med ändringen. 

Varken genomgången av praxis, översynen av gällande tillstånd inom pappers- och 

massaindustrin eller genomförda intervjuer indikerar att denna möjlighet inte utnyttjas. 

Vad som framkommit i uppsatsen ger inte stöd för att möjligheten till en vidare 

prövning som följer av 24 kap 5 § 2 st MB skulle vara otillräcklig ur ett 

miljöskyddsperspektiv. Utifrån vad undersökningen i denna uppsats visat finns det 
                                                
157 Anförda intervjuer med Anders Adolfsson och Mikael Hägglöf. Jfr prop 2004/05:129 s 62. 
158 MÖD:s dom i mål M 3383-06 gällande ändringstillstånd för Studsvik Nuclear AB. 
159 Prop 1997/98:45 s 168 f. 
160 Se bl.a. ovan avsnitt 4.3.2 mål M 335-11. 
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därför inte skäl att befara att den uppdelning av prövningen som användandet av 

ändringstillstånd leder till skulle medföra negativa konsekvenser för miljöskyddet. 

 

5.4.3 Bristen på uppdatering 

En annan aspekt som enligt mig skulle kunna riskera att medföra negativa konsekvenser 

för miljöskyddet är bristen på omprövning och uppdatering av tillstånd. Som redan 

konstaterats ovan drivs en relativt stor del av de undersökta verksamheterna i pappers- 

och massaindustrin med förhållandevis gamla tillstånd. Att så är fallet beror inte 

uteslutande på möjligheten att meddela ändringstillstånd, men till viss del har förlusten 

av ändringstillståndets moderniserande funktion bidragit till situationen.161  Särskilt 

påtagligt är att ändringstillstånd beviljats även då grundtillståndet meddelats enligt 

miljöskyddslagen. Som konstaterades i förarbetena och av flera remissinstanser riskerar 

det att innebära att MB:s miljöpolitiska effekt går förlorad. Införandet av MB innebar 

att miljöskyddet stärktes i förhållande till miljöskyddslagen.162 För de verksamheter 

som fortfarande drivs med tillstånd enligt miljöskyddslagen riskerar dessa förändringar 

att inte få genomslag.  

 

Även vad gäller tillstånd meddelade efter MB:s inträdande visar genomgången ovan på 

att det finns en stor andel grundtillstånd som är gamla, men där ändringstillstånd ändå 

meddelats. Även i sådana fall riskerar bristen på uppdatering att ha negativa 

konsekvenser för miljöskyddet. En skillnad i kravnivå mellan olika verksamheters 

tillstånd riskerar också att leda till en snedvriden konkurrens, vilket regeringen 

uppmärksammade i förarbetena. 163  En sådan situation, där verksamheter inte 

konkurrerar på lika villkor, riskerar enligt mig att få negativa konsekvenser för 

miljöskyddet. Vid införandet av MB anfördes att tillståndsreglerna skulle stimulera 

verksamhetsutövare att ligga på en högre miljöskyddsnivå än vad som var obligatoriskt 

enligt lag.164 Jag menar att möjligheten för vissa verksamhetsutövare att bedriva sin 

verksamhet enligt lägre miljökrav riskerar att undergräva en sådan effekt vilket kan 

skada det långsiktiga miljöarbetet.  

 

                                                
161 Se diskussion ovan avsnitt 5.2.2. 
162 Se Lindblom, Miljöprocess del II, s 732 ff. 
163 Prop 2004/05:129 s 64. 
164 Prop 1997/98:45 s 169. 
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5.4.4 Flera tillstånd för samma verksamhet 

Ytterligare en möjlig konsekvens av rådande ordning är att tillsynen av miljöfarliga 

verksamheter försvåras om det är svårt att skapa en överblick av gällande tillstånd och 

villkor. Saknas en helhetsbild av vilka förutsättningar som gäller för en verksamhet går 

detta ut över både verksamhetsutövaren och tillsynsmyndigheten.165 Tillsynen har till 

syfte att säkerställa MB:s mål.166 Om denna försvåras kommer det därför att påverka 

vilket genomslag MB:s mål och hänsynsregler får. 

 

I vilken utsträckning möjligheten att meddela ändringstillstånd har försvårat tillsynen är 

oklart. Som redovisats ovan är det vid en genomgång av verksamhetsutövares 

miljörapporter ofta svårt att få en tydlig bild av vilka villkor som gäller. Däremot har 

den bristande överblickbarhet som tycks råda avseende tillstånd och villkor inte 

uppmärksammats i de årliga redovisningar om vilka brister som finns i miljötillsynen 

som Naturvårdsverket lämnar till regeringen. 167  En genomgång av de senaste 

rapporterna visar att svårighet till överblick inte lyfts fram som en brist i 

tillsynsarbetet.168 Även om detta faktum inte utesluter att den bristande överblick-

barheten ändå medför vissa negativa miljökonsekvenser, kan det utifrån frånvaron av 

sådana uppgifter i nämnda rapporter antas att sådana konsekvenser åtminstone är 

begränsade.  

 

5.5 Förslag på förändringar 
Utifrån de brister i gällande ordning avseende ändringstillstånd som identifierats ovan, i 

form av oklarheter i tillämpningen och med beaktande av de negativa konsekvenser för 

miljöskyddet en sådan ordning har bedömts kunna innebära, kan det ifrågasättas om 

gällande rätt bör kvarstå oförändrad. I detta avsnitt kommer jag därför kort diskutera ett 

antal olika förslag på lagändringar. 

 

En naturlig första fråga att ställa är om möjligheten till ändringstillstånd borde tas bort. 

En sådan förändring skulle i princip innebära en återgång till den ordning som gällde 

                                                
165 Anförd intervju med Dave Borg. 
166 26 kap 1 § MB. 
167 Redovisningen sker enligt 1 kap 28 § miljötillsynsförordningen (2011:13). 
168 Naturvårdsverket, Tillsyn enligt miljöbalken – möjligheter till utveckling och förbättring, 
redovisning 2012, 2013, 2014, 2015 och 2016.  
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under början av 2000-talet. Som anförts ovan fanns det emellertid välgrundade 

invändningar med en sådan ordning. Framförallt innebar en sådan reglering, där varje 

ansökan om ändring innebar en prövning av hela verksamheten, att det blev mycket 

tidsödande och kostsamt att genomföra ändringar i en verksamhet. Det riskerade att 

innebära att verksamhetsutövare avstod från ändringar, även då dessa ur ett 

miljöperspektiv hade varit önskvärda. Regeringen hade därför goda skäl till att föreslå 

en ordning där möjlighet till ändringstillstånd infördes. Denna bild förstärks av det 

faktum att det av genomgången av remissinstanser ovan framgår att inget yttrande 

innebar ett kategoriskt ställningstagande mot möjligheten till ändringstillstånd som 

sådant. Snarare avsåg den kritik som förslaget mötte att lagändringen inte förenats med 

tillräckliga åtgärder för att främja revision av gällande tillstånd och villkor. Med 

beaktande av detta finns det enligt mig inte skäl att helt ta bort möjligheten till 

ändringstillstånd i 16 kap 2 § MB. 

 

Med utgångspunkten att möjligheten till ändringstillstånd bör behållas kan ändå 

övervägas om regleringen behöver förändras på något sätt. I förarbetena och 

remissyttrandena diskuterades ett antal olika regleringar som inte kom att få genomslag 

i den bestämmelse som till slut antogs. Som förslag nämndes bl.a. att tillämpa en 

obligatorisk tidsbegränsning vid ändringstillstånd, att införa en obligatorisk omprövning 

en viss tid efter att grundtillståndet utfärdats, att införa tydligare kriterier för när 

ändringstillstånd ska beviljas eller att inte tillåta ändringstillstånd för verksamheter vars 

grundtillstånd är meddelade enligt miljöskyddslagen. Det krävs mer omfattande och 

ingående utredning för att säkert kunna säga om något av dessa förslag skulle innebära 

en förbättring av rådande lagstiftning.  

 

Vad som dock kan sägas med någorlunda säkerhet är att vissa av förslagen skulle kunna 

bidra till att minska risken för de negativa konsekvenser för miljöskyddet som 

diskuterats i avsnittet ovan. T.ex. skulle en ordning med obligatorisk omprövning en 

viss tid efter att grundtillståndet meddelats innebära att tillstånd inte riskerade att undgå 

uppdatering. En liknande effekt skulle kunna uppnås om en obligatorisk 

tidsbegränsning av ändringstillstånd infördes. Av dessa förslag vore en obligatorisk 

omprövning av grundtillståndet en viss tid efter att det beviljats mest ändamålsenligt 

enligt mig. En sådan ordning skulle få till stånd en genomgång och uppdatering av 

samtliga grundtillstånd, inte bara för de verksamheter som sökt ändringstillstånd. För att 
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undvika onödiga processer kan det införas en möjlighet för verksamhetsutövaren att 

undgå omprövning i de fall utövaren kan visa att en sådan inte är nödvändig.169 I 

sammanhanget är det dock viktigt att betona att det redan idag finns möjlighet till 

omprövning tio år efter att grundtillståndet meddelats. Görs en sådan omprövning 

obligatorisk kommer tillsynsmyndigheterna sannolikt vara i behov av större resurser. 

 

Tydligare kriterier för när ett ändringstillstånd kan meddelas har efterfrågats. 170 

Samtidigt bör det enligt mig övervägas om bristen på tydlig praxis kanske beror just på 

svårigheten att fastställa fasta kriterier för ändringstillstånd, tillämpliga på alla typer av 

verksamheter. Det vore sannolikt svårt för lagstiftaren att åstadkomma en tydlig 

gränsdragning.171 En betydligt mindre komplicerad åtgärd skulle vara att inte tillåta 

ändringstillstånd för verksamheter vars grundtillstånd är meddelat enligt 

miljöskyddslagen. Skälen för en sådan ordning kan knappast anses ha försvagats 18 år 

efter att MB trädde i kraft. 172   

 

 

                                                
169 Jfr prop 2004/05:129 s 65. 
170 Se Skogsindustrierna, Remissyttrande över SOU 2003:124, s 5 f. 
171 Jfr anförd intervju med Ulrik Johansson. 
172 Jfr prop 2004/05 s 64. Se även Uppsala universitet, Remissyttrande över SOU 2003:124, s 8. 
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6  Sammanfattande slutsatser 
Genom analysen ovan har jag försökt besvara uppsatsens frågeställningar för att uppnå 

syftet med uppsatsen. Sammanfattningsvis går det att konstatera att det till viss del är 

svårt att urskilja vad som är gällande rätt med utgångspunkt i MÖD:s praxis. Det står 

klart att ändringstillstånd beviljas relativt generöst, men därutöver är det svårt att dra 

några säkra slutsatser. Det är därför i viss utsträckning oklart vad som är gällande rätt 

vid tillämpning av ändringstillstånd enligt 16 kap 2 § MB. Detta kommer bland annat 

till uttryck i att det inte finns någon tydlig vägledning kring hur 

lämplighetsbedömningen ska göras, t.ex. vad gäller hur gamla grundtillstånd eller hur 

stor produktionsökning som kan rymmas inom ett ändringstillstånd. Att det inte finns 

några tydliga gränser för när ett ändringstillstånd kan meddelas bekräftas av 

genomgången av tillståndsläget i pappers- och massaindustrin. Flera verksamheter har 

meddelats ändringstillstånd trots gamla grundtillstånd och trots stora 

produktionsökningar. Efter genomgången menar jag att det kan ifrågasättas om 

bestämmelsen tillämpas på det sätt som lagstiftaren avsett. Gällande ordning kan riskera 

att få konsekvenser för miljöskyddet, då verksamheter tydligen kan beviljas 

ändringstillstånd trots ett mycket gammalt grundtillstånd. Det motverkar uppdateringen 

av tillstånd och villkor och kan innebära en snedvridning av konkurrensen mellan 

verksamhetsutövare. 

 

Vad gäller förenligheten med EU-rätten är min bedömning att bestämmelsen om 

ändringstillstånd som sådan inte är i konflikt med gällande unionsrätt. Däremot innebär 

ordningen med ändringstillstånd att det sker färre helhetsprövningar av verksamheters 

tillstånd än tidigare. Med möjligheten till ändringstillstånd har den moderniserande 

funktion av tillstånden som ändringsprövningarna tidigare innebar gått förlorad. Om 

detta leder till att Sverige brister i sina EU-rättsliga åtaganden får utredas särskilt i ett 

annat sammanhang. 

 

Avslutningsvis kan konstateras att regeringen på ett tydligt sätt uttalade i förarbetena till 

bestämmelsen att en ordning med ändringstillstånd behövde förenas med åtgärder för att 

motverka de negativa aspekter som hade uppmärksammats under miljöskyddslagens tid. 

Trots detta fick det identifierade behovet av regler för att tillgodose uppdatering och 

revidering av tillstånd litet genomslag i den slutgiltiga lagstiftningen. Bl.a. infördes inga 
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obligatoriska begränsningar för hur länge en verksamhet kan bedrivas utan att en 

omprövning av tillståndet sker. Genom den relativt generösa möjligheten att erhålla 

ändringstillstånd kan därför en verksamhet undgå en helhetsprövning under mycket lång 

tid. Det är en ordning som för miljöns skull borde ses över.  
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