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Gabriel Michanek

Grannar emellan

Vi kan kalla honom Arne.1 Han är en pensionerad akademiker som 
bor i ett villaområde i Uppsala, tillsammans med familj och en stor 
okastrerad hankatt, som vi kan kalla Stussbass.2 Arne är vanligen en 
lugn person, men han blir upprörd när hemfriden störs av olika aktivi-
teter i grannskapet. Arne har under flera år växlat en del ord om detta 
med sina grannar. Nu laddar Arne för nästa strid …

Från grannerätt till offentligrättslig miljökontroll
Det har funnits många Arne genom historien. Grannkonflikter upp-
kom, och reglerades, som en direkt följd av att mark började avgränsas 
för privat ägande. Seve Ljungman skrev i sin grannerättsliga doktors-
avhandling 1943: ”Så snart en fastighetsgräns uppdragits inställer sig 
ofelbart spörsmålet om gränsens betydelse.”3 Gränsen bestämmer inte 

1 Eventuella likheter mellan Arnes förehavanden i denna uppsats och verkligheten beror 
helt på läsarens fantasi.
2 Om denna ”okristelit storer katt”, se närmare Sundqvist, s. 51 f.
3 Ljungman, s. 11.
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bara var Arne kan få bygga och odla sina krusbär. Gränsen avgör även 
när grannens störning når Arnes fastighet.

Redan den babyloniska rätten (2550 f. Kr.) hade regler om privat 
jordägande, men även bestämmelser av grannerättslig art, bl.a. om 
bevattning. I den romerska rätten (omkring 450 f. Kr.) var en av de 
tolv tavlorna (den sjunde) nästan helt ägnad åt grannelagsrätten.4 I 
våra svenska landskapslagar på 1200-talet fanns regler om dikning 
och dämning i vatten, åtgärder som även kunde påverka grannfastig-
hetens hydrologi.5

Industriutvecklingen under 1800-talet förändrade samhällen radi-
kalt på flera sätt, bl.a. ökade föroreningarna i fabrikernas omgivning. 
Under andra hälften av 1800-talet utvecklades i Sverige en rättspraxis 
med principer för bedömning av så kallade ”immissioner”, som drab-
bade grannfastigheten. Utan direkt stöd i lag utkrävde domstolarna 
försiktighetsmått och ibland t.o.m. förbud för störande verksamhet, 
som genom immissionerna ”tog i anspråk” grannfastigheten. Det var 
en servitutsliknande situation, där den störande fastigheten kunde ses 
som härskande och den störda fastigheten som tjänande, men utan en 
viktig förutsättning för ett civilrättsligt servitut, nämligen ett avtal.

Enligt Ljungman meddelades den första domen om industriella 
immissioner sannolikt 1853. Domen handlade om skakningar och 
snusdamm från Ljunglöfs ångdrivna snuskvarn i Stockholm. Svea 
Hovrätt meddelade förbud mot att ”nämnde qvarn till snusmalning 
begagna så länge icke sådana anstalter blifvit vidtagne, att derigenom 
snusdammets inträngande i grannens hus förekommes”.6 Ljungman 
tar upp flera andra domar,7 som handlade om gränsöverskridande 
störningar av olika slag, bl.a. buller och skakningar, luftförorening, 
gnistor, köld, värme, ljuseffekter, elektriska störningar,8 smärre djur 

4 A.a., s. 12.
5 A.a., s. 158 ff.
6 Svea hovrätt den 14 januari 1853. Ljungman, a.a., s. 166, anser att domen på grund 
av bristande publicitet inte fick någon nämnvärd betydelse för den fortsatta rättsutveck-
lingen.
7 Ljungman, s. 205 ff. För vattenförorening fanns särskild lagreglering och kan därför 
lämnas utanför denna rättsutveckling.
8 I detta sammanhang nämner Ljungman att det under senare tid uppkommit ”ett nytt 
problem, radiostörningarna”, a.a., s. 222.
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(såsom flugor och råttor), negativa immissioner (skuggning m.m.) och 
psykiska immissioner (rädsla och annat obehag).

I lagberedningens förslag till jordabalk 1909 föreslogs att immis-
sionerna skulle regleras i 3 kap.9 Verkligheten sprang dock ifrån en 
lagstiftare som tog lång tid på sig och blev färdig med sin balk först 
1970. Under denna period hade industrins miljöpåverkan blivit än mer 
storstorskalig och farlig. Luft- och vattenkvalitet försämrades i många 
områden. Kemikalieindustrins snabba framväxt medförde att vissa 
ämnen med lång nedbrytningstid (bl.a. kvicksilver, PCB och DDT) 
kom ut i naturen och medförde stora skador på denna, verkningar som 
delvis finns kvar idag. Samhällsförändringen innebar således att hela 
befolkningsgruppers hälsa och livsmiljö påverkades. Dessutom växte 
insikten om att naturmiljön som sådan måste skyddas mot förorening, 
även när människors hälsa och välbefinnande inte berördes direkt.

Det räckte nu inte längre med civilrättsliga regler som skyddade de 
närmaste grannarna. Det allmänna intresset av att skydda hälsa och 
miljö hade blivit det primära politiska målet. Därför infördes en obli-
gatorisk tillståndsprövning av de stora punktkällorna,10 som komplet-
terades med annan myndighetskontroll. Denna offentligrättsliga styr-
ning reglerades i en ny författning – miljöskyddslagen (1969:387) – i 
stället för i den civilrättsligt inriktade 3 kap. jordabalken (1970:994), 
som lagberedningen föreslog 1909.11 Miljöskyddslagen gällde för så 
kallad ”miljöfarlig verksamhet”, som kunde medföra förorening 
av mark, vatten och luft, liksom buller och andra immissioner.12 
Till grund för miljöskyddslagen låg ett väl utarbetat betänkande av 
”immissionssakkunniga”,13 som i stor utsträckning utgick från Ljung-
mans avhandling från 1943.

9 Lagberedningens förslag till jordabalk. I–III 1909. 3 kap. 1: ”Ej må någon nyttja sin 
fastighet på sådant sätt, att granne utöfver vad i orten är vanligt kommer att besväras 
af rök, gnistor, hetta, buller, skakning, stank eller annat dylikt och att däraf för honom 
uppkommer märkligt men vid utnyttjandet af hans fastighet.”
10 En särskild prövningsmyndighet – Koncessionsnämnden för miljöskydd – fick ansva-
ret att pröva de farligaste anläggningarna.
11 3 kap. jordabalken reglerar vissa grannerättsliga konflikter som inte omfattades av 
miljöskyddslagen (numera miljöbalken).
12 Se närmare 1 §.
13 SOU 1966: 65 – Luftförorening, buller och andra immissioner. Om miljöskyddslagen 
se Westerlund (1975) och Westerlund (1990).
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Grannerätten lever kvar i miljöbalken
Idag regleras ”miljöfarlig verksamhet” i 9 kap. miljöbalken 
(1998:808).14 Definitionen finns i 1 § där arvet från miljöskyddslagen 
är tydligt. Första och andra punkten handlar om förorening av vat-
ten och mark. Utifrån förhållandet mellan Arne och hans grannar (se 
nedan) är den tredje punkten mest intressant, nämligen:

”användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan 
medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, jonise-
rande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.”15

Definitionen i 1 § är mycket vid. ”Miljöfarlig verksamhet” är inte bara 
fabriker, energianläggningar, gruvor och andra stora punktkällor.16 All 
”användning mark, byggnader eller anläggningar” omfattas, således 
inte bara näringsverksamhet utan även privatpersoners användning 
av sin fastighet i många fall. Vidare har lagstiftaren inte specificerat 
vilka störningar som omfattas av tredje punkten. Uttrycket ”annat lik-
nande” valdes för att fånga in störningar av mycket olika slag (såsom 
dålig lukt, påverkan på landskapsbilden och oro eller andra ”psykiska 
immissioner”). Redan en risk för olägenhet räcker. Sammantaget inne-
bär detta att vardagliga aktiviteter som ger upphov till grannfejder ofta 
utgör ”miljöfarlig verksamhet”. Förändringen med miljöskyddslagen 
och miljöbalken innebar att de granne rättsliga konflikterna i första 
hand skulle hanteras med offentligrättslig kontroll och normalt inte 
genom att grannen väcker civilrättslig talan i domstol.

9 kap. miljöbalken reglerar dock inte bara ”miljöfarlig verksam-
het” utan även hälsoskyddet som sådant, ett arv från hälsoskyddslagen 
(1982:1080). Utgångspunkten är 9 kap. 3 § som definierar störning 
som kan orsaka ”olägenhet för människors hälsa”.17 Det är en ”stör-

14 Miljöbalken ersatte miljöskyddslagen och 15 andra miljölagar. Från början var det 
tänkt att fyra eller fem författningar skulle samlas i en miljölag, men en balk ansågs 
lämplig på grund av symbolvärdet och behovet av mer långtgående samordning, se 
närmare Spangenberg, s. 472 ff.
15 En skillnad mot miljöskyddslagen är att joniserande strålning omfattas numera av 
definitionen.
16 Stora sådana anläggningar får inte starta eller utvidgas utan tillstånd: 9 kap. 6 § 
miljöbalken och miljöprövningsförordningen (2013:251).
17 I äldre hälsoskyddslagstiftning kallades detta ”sanitär olägenhet”.
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ning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka 
hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig”. Begreppen 
”miljöfarlig verksamhet” och ”olägenhet för människors hälsa” är i 
hög grad överlappande men, som vi ska se, inte alltid. Exempelvis 
måste krav utgå enbart från 9 kap. 3 § när olägenheten inte är en följd 
av ”användning av ”mark, byggnader eller anläggningar”.

När något utgör ”miljöfarlig verksamhet”, eller ”olägenhet för män-
niskors hälsa”, kan den kommunala miljönämnden (i första instans) i 
ett beslut kräva att störningarna ska upphöra eller dämpas. Arne och 
andra som störs kan alltså anmäla missförhållandet till nämnden och 
hoppas på kraftfulla åtgärder.18 Nämnden ska utgå från de materiella 
miljökraven i 2 kap. miljöbalken (de ”allmänna hänsynsreglerna”). 
Nämnden kan förbjuda verksamheten helt (2 kap. 9 §), men bara om 
den befarade olägenheten är av ”väsentlig betydelse”. I praktiken är 
detta en hög tröskel och det meddelas mycket få förbud i praktiken. 
Det normala är i stället att krav ställs på försiktighetsmått (2 kap. 
2–6 §§). Ett sådant krav får dock inte vara ”orimligt” (2 kap. 7 §). 
Det innebär att en intresseavvägning ska göras. I denna beaktas i första 
hand ”nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört 
med kostnaderna för sådana åtgärder”. Men även annat får betydelse 
i avvägningen. Enligt motiven ska hänsyn tas till vad som är ”veder-
taget godtagbart beteende” och ifall kravet innebär ett ”intrång i den 
personliga valfriheten”.19 Som visas i det följande får motivuttalandet 
betydelse i de lokala grannfejderna.

Breven till Claes
Claes är liksom Arne en pensionerad akademiker. Claes har under 
många år forskat och undervisat i miljörätt. Han ägnar numera sitt liv 
åt välgörenhet, genom att ge råd till personer som utsatts för olägen-
het på grund av förorening eller annan miljöstörning. Arne ser här en 

18 Ett alternativ är att den störda personen väcker civilrättslig talan i domstol om krav 
på försiktighetsmått eller förbud enligt 32 kap. 12 §, men detta är inte vanligt i prak-
tiken (se dock nedan not 22). Det ställer högre krav på den enskildes (kärandens) egen 
aktivitet. Denne måste också betala motpartens rättegångskostnader vid en förlust. En 
civilrättslig talan förutsätter att den ”miljöfarliga verksamheten” inte har tillstånd.
19 Prop. 1997/98: 45 I, s. 207.
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möjlighet att kunna sätta dit sina grannar, helt gratis.20 Arne skriver 
brev till Claes.

Rökarna Karlsson

Bäste broder,
Det är mig en stor ära att kunna få hjälp av en så högutbildad auktori-
tet! Ditt ämne, miljörätten, är ju av fundamental betydelse för Jordens 
överlevnad. Tro mig, jag vet. Min granne Karlsson är nämligen en 
sanitär olägenhet. Hela familjen kedjeröker, närmare bestämt de två 
makarna och deras tre tonårsslynglar. För att inte förpesta sin egen 
inomhusmiljö (!) röker de alltid i trädgården, som vetter mot oss. Jag 
har påpekat för Karlssons att röken väller in i vår trädgård, att vi 
tvingas fly in i huset och måste stänga fönster och dörrar, trots somma-
rens hetta. Vår oskyldige katt Stussbass kan få lungsot. Allt är ohälso-
vådligt! Åt detta hånflinar herr Karlsson och säger att ”Vi röker bara 
på vår sida av staketet”. Bäste Claes, i all din oändliga visdom, hur kan 
du hjälpa oss på bästa sätt i detta ärende?

Din alltid tillgivne broder,
Arne

Hej Arne,
Tack för ditt brev! Karlssons rökande i trädgården (”användning av 
mark”) är en ”miljöfarlig verksamhet” enligt 9 kap. 1 § miljöbalken 
eftersom röken påtagligt träffar omgivningen. För er grannar innebär 
röken troligen även en ”olägenhet för människors hälsa” enligt 9 kap. 
3 §, eftersom familjen har fem kedjerökare.

Mark- och miljödomstolarna har i några domar prövat om grannens 
rökning ska anses oacceptabel. I ett mål från 2011 klagade två makar 
på att de inte kunde vistas på sin balkong, inte heller kunde de öppna 
fönster eller balkongdörr på grund av sina kedjerökande grannar på 
balkongen i lägenheten intill. De störda personerna yrkade på förbud 
mot att röka på grannbalkongen. Mark- och miljödomstolen skrev:

20 Arne tycker om när det är gratis. Arne är uppväxt i Västergötland.
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”Tobaksrök som regelbundet tränger in i en bostadslägenhet från angrän-
sande bostäder kan utgöra en sådan olägenhet för människors hälsa som 
avses i 9 kap. 1 § miljöbalken. Därmed kan regelbunden tobaksrökning, 
även om rökningen inte kan anses vara en verksamhet som är farlig för 
miljön, definitionsmässigt betraktas såsom miljöfarlig verksamhet.”21

Detta innebär att krav skulle kunna ställas mot rökare, men det har 
hittills varit svårt att få gehör för sådana i domstolarna.22 I den nämn-
da domen från 2011 ogillades yrkandet. I domskälen kan man läsa: 
”Endast då störningen är av sådan grad att den på ett allvarligt sätt 
påverkar bruket av bostaden kan störningen anses oacceptabel och 
resultera i exempelvis ett förbud att utföra den störande handlingen.”23 
Domstolen menar att en granne i allmänhet måste få finna sig i en 
del obehag. Domstolen beaktade i det här fallet att rök inte kommer 
in i lägenheten om man stänger fönster och dörrar (och hur skönt 
är det under heta sommardagar?). Krav mot rökare kan alltså anses 
”orimligt” enligt 2 kap. 7 §. Möjligen har domstolarna i rimlighets-
bedömningarna hittills ansett att rökning är ett vedertaget godtagbart 
beteende och en del av personliga valfriheten.24

Trots att rättspraxis inte ger ett bra stöd, kan det vara värt driva den 
här frågan, Arne. Tiden bör tala emot rökarna. ”Passiv rökning” upp-
märksammas allt mer som en hälsofara och rökning förbjuds numera 
på många offentliga platser. Du kan anmäla Karlssons rökning till 
kommunala miljö nämnden. Ett rimligt krav borde vara att rökningen 

21 Mark- och miljödomstolen (Östersund) 2011–03–10 i mål nr M 1–11.
22 2007 förbjöd miljödomstolen (Växjö), i ett interimistiskt beslut, en kvinna att röka 
tobak utomhus på hennes fastighet inom ett avstånd av nio meter från en rökallergisk 
grannes tomtgräns. Efter överklagande upphävdes beslutet av Miljööverdomstolen (HD 
meddelade inte prövningstillstånd). Grannen väckte då civilrättslig talan enligt 32 kap. 
12 § miljöbalken och yrkade åter förbud mot rökning, men utan framgång. Grannen 
kunde inte visa att kvinnans rökning utgjorde en väsentlig olägenhet för människors 
hälsa. Miljödomstolen (Växjö) 2009-08-07 i mål M 2039-07.
23 Mark- och miljödomstolen (Östersund) 2011-03-10 i mål nr M 1-11. Inte heller 
underinstanserna, kommunala miljönämnden och länsstyrelsen, gick på klagandenas 
linje.
24 Prop. 1997/98:45 I, s. 207.
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åtminstone måste begränsas till vissa tider eller måste ske på annan del 
av tomten. Lycka till!

Med vänlig hälsning,
Claes

Ps. Skriv inte ”ohälsovådligt” i anmälan (som i brevet till mig) utan 
hälsovådligt. Ds.

Lördagsfriden och flygplanet

Hej Claes,
Tack! Jag kan upplysa dig om att herr Karlsson spelar golf med ord-
föranden i miljönämnden, som förra veckan beslutade att avskriva 
ärendet.25 Karlssons bolmar på. Du får tänka ut något mer konstruk-
tivt här. Nu är det dock en annan sak som brådskar. I lördags skulle 
jag njuta av friden i trädgården. Familjen var på stan och shoppade. 
Den sanitära olägenheten Karlsson var på landstället. Solen sken. Kis-
sen Stussbass satt stilla och njöt av värmen.26 Jag halvlåg i fällstolen 
med en kopp nybryggt kaffe, tre sockerbitar som vanligt,27 och hade 
just slagit upp senaste nytt i Grönköpings Veckoblad.28 Vad händer 
då? Jo, liksom andra lördagar under senaste halvåret flyger ett pro-
pellerdrivet flygplan fram och tillbaka över villaområdet och sprider 
ett genomträngande, enerverande buller över lördagsfriden. Som en 
förvuxen, neurotisk humla. Efter planet hänger en lång banderoll med 
den meningslösa underrättelsen: ”BILTEMA – billiga rattmuffar”.29 
En estetisk förorening! Ska man behöva tåla denna ”miljöfarliga verk-
samhet”?

Hälsar Arne
Ps. Det är tarvligt att märka ord. Ds.

25 Arne borde ha överklagat nämndens beslut till länsstyrelsen genom så kallad pas-
sivitetstalan.
26 ”Å där satt han så stell som ett beläte och rule ente på vitögat en gång”; Sundqvist, 
s. 51.
27 En arbetskollega till Arne brukar förgäves påpeka att det är skadligt med mycket 
socker och att Arne borde krydda kaffet med kanel istället.
28 Arne anser att allt annat är ”fake news”.
29 Det hör till saken att Arne aldrig har lyckats ta körkort.
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Hej Arne,
För att något ska anses som ”miljöfarlig verksamhet” måste det vara 
fråga om ”användning av mark, byggnader eller anläggningar” (9 kap. 
1 §). Rörliga störningskällor (t.ex. flygplan) omfattas alltså inte som 
sådana av definitionen, men de kan träffas indirekt. Vid prövning av 
flygplatser, som är en miljöfarlig verksamhet (anläggning), bedöms 
buller och andra störningar från flygplanens starter och landningar, 
detta även när planen är i luften i flygplatsens närområde. Däremot 
prövas inte störningar (t.ex. utsläpp av växthusgaser) när planen är på 
annan plats i lufthavet. I ditt fall handlar det ju inte om start och land-
ning. Man skulle däremot kunna argumentera att planet på låg höjd 
flyger en längre tid fram och tillbaka över samma markområde, åter-
kommande en dag i veckan, i syfte att påverka de boende där. Det finns 
alltså en tydlig koppling mellan flygningen och ett visst markområde 
som inte är tillfällig. Detta skulle möjligen kunna ses som ”användning 
av mark”. Verksamhetsutövare skulle i så fall vara den som har ansvar 
för flygplanet. Situationen har dock inte behandlats i rättspraxis.

Anta att flygningen i detta fall skulle ses som ett slags markanvänd-
ning. Vilka slags störningar kan då beaktas? Reklam är vanligt före-
kommande och i allmänhet accepterat och skulle säkerligen inte ens 
ses som ”annat liknande”. Däremot regleras buller som en störning 
under 9 kap. 1 §. Förmodligen skulle det dock vara ”orimligt” att 
ställa krav på flygningen med hänsyn till bullret. Motorbuller i en stad 
som Uppsala får man tåla i väsentlig mån, det är ortsvanligt. Jag tror 
inte heller att detta buller skulle ses som en ”olägenhet för människors 
hälsa” enligt 9 kap. 3 §. Du kan alltså släppa det här, Arne.

Med vänlig hälsning,
Claes

Väsnande fotbollssparkare

Claes,
Jag hade verkligen förväntat mig mer handlingskraft, med andra ord 
att du skulle sätta stopp för flygplanets trakasserier av hederliga med-
borgare. I stället får jag ett svar som består av idel tveksamheter och 
akademiska spetsfundigheter (de senare kan jag ta hand om själv). 
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Du får nu en sista chans, sen går jag till en riktig miljöjurist.30 Så här 
är det: det finns en miljöskandal i villaområdet, en idrottsplan. Där 
pågår fotbollssparkning mellan sex och nio varje vardagskväll och hela 
dagarna under helgen, även under högmässan. Det är ett förfärligt liv 
på spelare och åskådare. Över våra hem haglar svordomar och ord på 
vissa kroppsdelar. Här i villaområdet bor känsliga människor som kan 
ta skada. Vi står i en taskig sits ska du veta! Gör något! Nu!

Arne

Hej Arne,
Det är ju verkligen inte lätt att stå i en sits, vare sig den är ”taskig” 
eller inte. Möjligen kan ditt vredgade sinnelag mildras något när jag 
säger att organiserad lek och idrott inom ett område som orsakar bul-
ler för omgivningen är en form av ”miljöfarlig verksamhet”. Bullret 
kan även orsaka ”olägenhet för människors hälsa”. Det finns också en 
del domar som medfört att idrottsplatser bara får användas vissa tider, 
detta för att begränsa bullret för omgivningen. Men förvänta dig inga 
långtgående restriktioner, det är fråga om en rimlighetsbedömning där 
bullret ska vägas mot nyttan med leken och idrotten. Så har också 
domstolarna sett på saken.31 Och nu, ”broder” Arne, tror jag att du 
får klara dig själv ett tag.

Med vänlig hälsning,
Claes

Arne har slutat att skriva till Claes, men det har kommit ett brev från 
en Roland.

Stussbass hälsar på hos Karlsson

Hej Claes,
Jag heter Roland och bor i ett villaområde i Uppsala, tillsammans med 
min kära hustru och våra tre välartade barn i tonåren. Tyvärr har jag 

30 Arne syftar här på jur. dr. Jonas Christensen som framgångsrikt driver företaget Eko-
lagen i Uppsala.
31 Se t.ex. Mark- och miljööverdomstolen 2014-03-21 i mål M 9761-13.
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bekymmer med min granne Arne. Han är själv en ganska överkänslig 
person, men så kan man verkligen inte beskriva hans förvuxna och 
okastrerade bondkatt Stussbass, en verklig plåga för villaområdet. 
Stussbass är ute på nätterna. Han hoppar in på vår innegård, urinerar 
på min golfbag, ylar och våldför sig på vår dyra och heliga birmakatt 
Quissè. Skulle du kunna tala Arne till rätta? Jag antar att katten Stuss-
bass är en sån där ”miljöfarlig verksamhet”?32

Bästa hälsningar,
Roland Karlsson

Hej Roland,
Jag har råkat höra talas om Arne. När det gäller ditt bekymmer med 
hans katt kan jag allmänt säga att djur ganska ofta kan förknippas med 
”miljöfarlig verksamhet”. Viss djurhållning i stor skala kräver t.o.m. 
tillstånd. Det är också ”miljöfarlig verksamhet” att ha något (t.ex. en 
kompost) som drar till sig djur, såsom råttor eller insekter i stor mängd, 
om dessa kan orsaka olägenhet för omgivningen. Detta är en störning 
som ryms under ”annat liknande” i 9 kap. 1 § 3. Det är dock tveksamt 
om en enskild katts eskapader kan ses som ”annat liknande”. Klart 
är däremot att katter kan orsaka ”olägenhet för människors hälsa”.33 
Flera domar har behandlat klagomål mot grannens katt (ibland flera 
katter) utifrån 9 kap. 3 §. Domstolarna är dock återhållsamma med 
att ställa krav.34 Det räcker inte att katten vistas på granntomten, låter 
och gör ifrån sig, och troligen skulle nog en domstol anse att du själv 
får hålla reda på både golfbagen och raskatten.

Jag tror inte att det är nån mening med att jag försöker övertala 
Arne, men varför inte själv ta upp kattfrågan med miljönämndens ord-
förande vid nästa golfrunda? Om du bjuder på lunch kan hon säkert 
tänja lite på juridiken och finna en praktiskt lämplig lösning. Jag tycker 

32 Roland gick en kurs i miljörätt på 1980-talet och minns vagt att det var något som 
heter ”miljöfarlig verksamhet”. Allt annat från kursen har Roland glömt.
33 Se även 36 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenhe-
ter för människors hälsa inte uppkommer.
34 T.ex. Mark och miljödomstolen (Östersund) 2017-08-31 i mål M 1199-17, Mark- 
och miljödomstolen (Växjö) 2012-0-13 i mål M 2862-12 och Mark- och miljödomsto-
len (Vänersborg) 2012-01-17 i mål M 6795-11.
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också att du ska överväga att resa en flaggstång nära gränsen till Arne 
och låta flagglinan smattra i vinden. Det skulle Arne verkligen ogilla. 
Visserligen är det då fråga om ”miljöfarlig verksamhet”, men inga krav 
kommer att ställas mot dig. Mark- och miljööverdomstolen har nämli-
gen i en dom 2007 slagit fast: ”Störningar från flagglinor får generellt 
sett anses som små. Sådana störningar måste tålas av omgivningen.”35 
Hämnden är ljuv Roland!

Med vänlig hälsning,
Claes

Slutord
Miljöbalkens främsta uppgift är att främja en hållbar utveckling (1 kap. 
1 §). Hit hör övergången till ett fossilfritt energisystem och bevarande 
av biologisk mångfald, mål som brukar ses som avgörande för Jordens 
framtid. För vissa privatpersoner kan dock sådana miljöfrågor upple-
vas som marginella jämfört med hoten i den närmaste omgivningen. 
Några kan säkert se det som sin livsuppgift att hindra grannens stö-
rande aktivitet. Grannfejder har funnits och reglerats under tusentals 
år, låt vara att störningarna har ändrat karaktär och styrka, och de 
finns i hög grad än idag.

Den här berättelsen visar att vardagliga, lokala störningar av olika 
slag ofta utgör ”miljöfarlig verksamhet” eller ”olägenhet för männi-
skors hälsa” enligt miljöbalken. Domstolarna har bl.a. behandlat rök-
ning som sker nära annans boende. Det finns domar om katter som 
”hälsar på” hos grannen. Många avgöranden behandlar buller, som 
kommer från stojande barn vid idrottsplatser eller från smattrande 
flagglinor m.m. Vad som utgör buller är förstås subjektivt; Immis-
sionssakkunniga definierade 1966 buller som ”allt icke önskat ljud”.36 
Samma ljud – t.ex. klockringning i en kyrka – kan vara högst njutbart 
för en del men mycket oönskat av andra.37

35 Miljööverdomstolen 2007-01-16 i mål nr M 1744-06.
36 SOU 1966:65, s. 301.
37 Miljööverdomstolen 2002-01-15 i mål M 8856-00. I domen krävdes bl.a. tidsbe-
gränsning för klockringning i S:t Nikolai kyrka i Halmstad, efter klagomål från när-
boende.
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De fall som tas upp visar också att domstolarna är ganska restriktiva 
när det gäller att ställa krav mot den som stör. Många aktiviteter kan 
uppfattas som ”vedertaget godtagbart beteende” och som ”en del i den 
personliga valfriheten”, i vissa fall anses inte störningen ens orsaka 
någon ”olägenhet för människors hälsa”. Arne och många med honom 
får därför tåla en del.

Det finns således rättsliga mekanismer i miljöbalken för att hantera 
dagens grannkonflikter, som är relativt konkreta och lokala. Möjligen 
fungerar balken bättre i detta avseende än att verksamt kunna minska 
klimatuppvärmningen och degraderingen av ekosystem. Sådana håll-
barhetsmål är mer diffusa och geografiskt vidsträckta (ibland globala) 
och i många fall därför svåra att hantera för domstolar och myndig-
heter i enskilda fall.
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