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1 Inledning 

Miljö är ett område som i stor utsträckning regleras genom lag rörande specifika 

förhållningsregler för särskilda aktiviteter.1 Det kan röra sig om lagstiftning rörande 

tillstånd för att få bedriva viss verksamhet, förbud mot miljöförstöring och lagar om 

skydda vissa typer av områden. Syftet med miljölagar är att säkra utveckling inom de 

ramar som de begränsade resurserna från naturen ger.2 Miljörätt som koncept uppstod 

först under 1960-talet då man började förstå nödvändigheten i att skydda miljön.3 

Miljörätten har sedan dess expanderat i takt med att medvetenheten om miljön har ökat.4 

FN:s konferens i Stockholm 1972 (Stockholmskonferensen) brukar anges som det första 

stora internationella samarbetet vad gäller miljön.5 I förberedelserna inför konferensen 

började flera stater att införa konstitutionella bestämmelser rörande miljön.6 Att införa 

grundlagsskydd för miljön har sedan dess blivit allt vanligare.7 Stadganden om miljö i 

grundlag förekommer i många olika former. Det är inte ovanligt att de ges formen av 

övergripande målsättningar men flertalet länder har även infört god miljö som en 

mänsklig rättighet.  

Grundlagsskydd för miljön förekommer även i de nordiska länderna. I Norge och 

Finland har man valt att placera god miljö i respektive stats rättighetskatalog. Sverige har 

valt att lägga det som ett mer övergripande målsättningsstadgande. Att dessa länder har 

valt att införa ett konstitutionellt stadgande om god miljö visar på en gemensam syn om 

miljöns betydelse. Det intressanta med detta är att de valt att formulera och placera 

skyddet på olika sätt. Huruvida god miljö alls kan utgöra en mänsklig rättighet har varit 

                                              

 
1 För en övergripande bild av regelverken i se för Sverige: Michanek & Zetterberg, Den svenska 

miljörätten, s. 14 f., för Norge: Backer, Innføring i naturressurs- og miljørett, s. 38 f. samt för 

Finland: Kumpula, i Pöyhönen (red.), An introduction to Finnish law, s. 500 f.  
2 Nilsson, Enforcing environmental responsibilities s. 91. 
3 Bogojevic & Rayfuse, Environmental rights in Europe and beyond, s. 4; Michanek & Zetterberg, s. 

54.  
4 Anton & Shelton, Environmental protection and human rights, s. 1.  
5 Beyerlin & Marauhn, International environmental law, s. 7 f.; Jolly et al, UN ideas that changed the 

world, s. 149; Langlet & Mahmoudi, EU environmental law and policy, s. 27. 
6 Anton & Shelton, s. 118; Backer, s. 58. 
7 För mer om detta se t.ex. Burdon i Grear & Kotze (red.), Research handbook on human rights and 

the environment, s. 61 f.; Knox & Pejan, The human right to a healthy environment, s. 2; Ebbesson, 

Miljörätt, s. 126. 
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omdebatterat då det ger upphov till definitions- och avvägningsfrågor.8 Vid första anblick 

kan det utifrån den konstitutionella placeringen av miljöskyddet verka som att det 

föreligger skillnader mellan länderna i hur man ser på miljön. Det finns dock många 

likheter i resonemangen som föregått grundlagsskydden. Dessa resonemang och utfallet 

av dem i den faktiska tillämpningen påverkas i sin tur av en mängd faktorer. Faktorerna 

och de sätt de påverkar de konstitutionella stadgandena får därför betydelse för tolkningen 

av respektive lands miljöstadgande. 

1.1 Bakgrund 

I Sverige har det konstitutionella skyddet av miljön getts formen av ett 

målsättningsstadgande. Detta återfinns, tillsammans med andra målsättningar för det 

allmänna, i 1 kap. 2 § 3 st. regeringsformen och lyder:  

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande 

och kommande generationer.  

Målsättningsstadgandena tillkom i regeringsformen för att slå fast grundläggande 

värderingar för samhället som inte kunde skyddas genom rättsligt bindande regler.9  

Stadgandena är inte tänkta att vara rättsligt bindande utan ska ses som en anvisning till 

lagstiftaren.10 Stadgandet infördes för att understryka Sverige som föregångsland när det 

kommer till miljöfrågor.11 Den faktiska innebörden av dem är oklar då det inte går att 

utkräva något rättsligt ansvar mot dem.12 Trots motiveringen till införandet så har 

bestämmelsen inte fått något direkt genomslag. 

Miljö som rättsområde har expanderat kraftigt under de senaste åren. Med start i den 

senare halvan av 1900-talet kom Stockholmskonferensen och den följande 

Stockholmsdeklarationen att bli startskottet för det ökade engagemanget för miljön.13 Det 

var även i Stockholmsdeklarationen som miljöns betydelse för de mänskliga rättigheterna 

                                              

 
8 Bogojevic & Rayfuse, s. 9. 
9 Prop. 1975/76:209 s. 28. 
10 Prop. 2001/02:72 s. 24. 
11 SOU 2001:19 s. 63. 
12 Målsättningsstadganden har dock hänvisats till i praxis men då i samband med mer specifika lagar, 

se Eka SvJT 100 år, s. 370 f. Detta återkommer även nedan i avsnitt 4. 
13 Anton & Shelton, s. 1.  
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först togs upp.14 Att det skulle röra sig om en mänsklig rättighet blev dock inte en utbredd 

uppfattning. Däremot så kan det anses vara allmänt vedertaget att en god miljö är en 

nödvändighet för att upprätthålla de grundläggande mänskliga rättigheterna.15  

Att införa miljö som en rättighet är en diskussion som har förekommit även i Sverige.16 

När stadgandet infördes var det inte längre en fråga om utan hur skyddet skulle lyda.17 I 

propositionen till stadgandet framhölls att ”en sådan övergripande bestämmelse kan av 

naturliga skäl bara på ett allmänt sätt ge uttryck för samhällets mål på miljöpolitikens 

område”.18 Detta är också en av anledningarna till att Sverige valde att istället placera 

god miljö som ett målsättningsstadgande.19 Dessa resonemang känns igen från den 

internationella debatten men våra grannländer i öst och väst har valt en annan väg. Både 

Norge och Finland har placerat det konstitutionella skyddet av god miljö i respektive 

lands rättighetskatalog. Norges stadgande återfinns i § 112 grunnloven,20 som infördes 

1992. I den finska regeringsformen återfinns miljön i 2 kap. 20 § grundlagen, vilken 

infördes 1995.  

Norges 112 § grunnloven lyder: 

 ”Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og 

mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig 

betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. 

Borgarane har rett til kunnskap om korleis det står til med naturmiljøet, og om 

verknadene av planlagde og iverksette inngrep i naturen, slik at dei kan tryggje den 

retten dei har etter førre leddet. 

Dei statlege styresmaktene skal setje i verk tiltak som gjennomfører desse 

grunnsetningane.”  

Finlands 2 kap. 20 § grundlagen lyder: 

                                              

 
14 Se ingressen till Stockholmsdeklarationen liksom princip 1 i vilken stadgas rättigheterna tillkommer 

människan i en miljö som håller sådan kvalitet att hälsa och värdighet kan upprätthållas 

(originaltext på engelska). 
15 Se t.ex. FN:s rapport A/HRC/34/49 2017, s. 3; Grear & Kotze, s. 147; Anton & Shelton, s. 119.  
16 SOU 2001:19 s. 60 f..  
17 SOU 2001:19 s. 63.  
18 Prop. 2001/02:72 s. 23. 
19 SOU 2001:19 s. 64. 
20 Ursprungligen § 110 b. Paragrafen ändrades till 112 i samband med reformen år 2014. 
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”Var och en bär ansvar för naturen och dess mångfald samt för miljön och kulturarvet. 

 

Det allmänna skall verka för att alla tillförsäkras en sund miljö och att var och en har 

möjlighet att påverka beslut i frågor som gäller den egna livsmiljön.” 

Som framgår så finns det alltså både likheter och skillnader mellan de respektive 

bestämmelserna. Alla innehåller uppmaningar till det allmänna att verka för att en god 

miljö ska uppnås. I det finska stadgandet formuleras det även som ett gemensamt ansvar 

för var och en. Det norska stadgandet är det enda som faktisk formulerat god miljö som 

en rätt. 

De nordiska länderna har relativt många gemensamma nämnare. En av dessa är att de 

alla har rötterna i den germanska rätten men det finns även viktiga skillnader.21  Hur de 

konstitutionella stadgandena om miljön ska tolkas måste utläsas mot bakgrund av 

rättstraditioner, författningskulturer och andra omständigheter som kan skilja sig vitt åt 

mellan de olika länderna. Då alla tre länder har uttryckt en önskan om att vara 

föregångsland när det kommer till miljöfrågor är det intressant att se om utfallet av 

respektive bestämmelse går att jämföra. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med det här arbetet är att göra en analys av grundlagsskyddet för miljön i Sverige, 

Norge och Finland. Den första och största skillnaden är, som ovan nämnts, att både Norge 

och Finland har gjort god miljö till en mänsklig rättighet i sina respektive konstitutioner. 

Sverige har valt att ha grundlagsskyddet för miljön som ett renodlat 

målsättningsstadgande. Målsättningsstadgandena har i den svenska rätten haft en oklar 

innebörd.22 De ska ses som viktiga ställningstaganden från samhällets sida men har de 

facto liten inverkan på rättstillämpningen.  

Det är lätt att tro att den svenska rätten skulle ha mycket gemensamt med den finska 

och norska rätten vilket väcker frågan om varför Sverige har valt en annan placering av 

det konstitutionella miljöskyddet. Den nordiska rättstraditionen som familj är särskild 

                                              

 
21 Zweigert & Kötz, An introduction to comparative law, s. 278. Likheterna föreligger framför allt i 

civilrätten. Den konstitutionella rätten brukar inte räknas till den s.k. nordiska rätten, se Krunke & 

Thorarensen (red.), The Nordic Constitutions, s. 8. 
22 Bull & Sterzel, Regeringsformen – en kommentar, s. 51. Se även Lind, Sociala rättigheter i 

förändring, som behandlar målsättningsstadgandet rörande sociala rättigheter, s. 71 f. 
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från övriga världen men det föreligger ändå viktiga skillnader inom den.23 Dessa 

skillnader kan spela in på hur stadgandena ska tillämpas. De svenska målsättningarna för 

det allmänna är luftigt formulerade, i bemärkelsen att de inte ger något konkret att 

utkräva. Det framgår inte heller specifik vad som åsyftas: hur ska det allmänna främja 

hållbar utveckling? Vad är att betrakta som en god miljö? Frågan är om hur och vad 

besvaras tydligare om det konstitutionella skyddet omformuleras till en rättighet så som 

Finland och Norge har gjort. Avsikten med arbetet är därmed att ta reda på om en 

omformulering av det svenska stadgandet, från en målsättning till en mänsklig rättighet, 

skulle innebära ett utökat skydd för miljön.  

1.3 Metod 

Målet för arbetet är att göra en komparativ analys av det konstitutionella skyddet av 

miljön i tre länder. Av detta faller det sig naturligt att den komparativa metoden kommer 

att utgöra det huvudsakliga metodvalet. Vad denna metod innefattar råder det dock delade 

meningar om.  Eftersom det handlar om miljö så kommer även miljörättslig metod att 

beröras. Grunden för dessa metoder är dock den rättsdogmatiska metoden. I detta avsnitt 

kommer jag att gå närmare in på hur jag har använt mig av metoderna i ett komparativt 

syfte för att svara på de frågor som ställts. Eftersom den rättsdogmatiska metoden utgör 

utgångspunkt så kommer jag att inleda med att redogöra för hur jag har använt den. 

Rättsdogmatikens syfte har sagts vara rekonstruera ”lösningen på ett rättsligt problem 

genom att applicera en rättsregel på detsamma”.24 Detta ska ske genom att tolka och 

systematisera gällande rätt.25 Metoden innebär att man utgår från de etablerade 

rättskällorna för att avgöra vad den gällande rätten är. En viktig del av denna metod är 

således att göra klart för sig vilka de relevanta rättskällorna faktiskt är.26 I den svenska 

rätten är det i första hand lagtext som åsyftas, därefter kommer förarbeten, praxis och sist 

doktrin.27 Liknande råder även för Finland och Norge med den skillnaden att när det 

                                              

 
23 Zweigert & Kötz, s. 277 som framför allt jämför med de kontinentaleuropeiska och 

angloamerikanska rättssystemen (civil och common law). Jfr Krunke & Thorarensen, s. 7 f. och 

Bogdan, Komparativ rättskunskap, s. 81 f.  
24 Kleineman i Nääv & Zamboni (red.), Juridisk metodlära, s. 21.  
25 Peczenik, FT 1990, s. 42. 
26 Peczenik, FT 1990, s. 44. 
27 Kleineman i Nääv & Zamboni, s. 21. 
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kommer till konstitutionell rätt så har domstolarna haft tolkningsföreträde i den norska 

rätten.28 Det har yttrats kritik mot rättsdogmatiken och rättskälleläran på grund av den 

internationella rättens inverkan på de nationella källorna.29 När utomstående rätt får 

inverkan på den nationella rätten så skiftas nämligen betydelsen av de inhemska 

rättskällorna. Rättsdogmatiken kan dock gå fri från förbehåll om vad som får kritiseras så 

länge slutsatserna har förankring i gällande rätt.30 I mitt fall har rättsdogmatik varit medlet 

för att uppnå en bred bas att dra slutsatser ifrån.  

Eftersom arbetet även innefattar en analys av den norska och finska rätten måste även 

rättskällorna från dessa beaktas. Den komparativa metoden syftar till att göra en 

jämförelse av en funktion i olika rättssystem för att förstå likheter och skillnader dem 

emellan.31 Att ge sig i kast med detta är inte helt oproblematiskt då det finns väldigt 

många faktorer som kan påverka utfall och tolkning i olika länder.32 Hur en relevant 

jämförelse bäst ska uppnås råder det delade meningar om. En utgångspunkt är att 

funktionen av rättsregel utgör huvudmålet i all komparation.33 En kritik mot detta har varit 

att det inte går att fokusera på enbart funktionen samtidigt som funktionen måste ses mot 

bakgrund av den nationella kontexten.34 Detta har även lett till att den komparativa 

metoden har kallats antidogmatisk eftersom en förståelse av en rättsregels funktion 

bygger på en förståelse av kontext som inte kan utläsas ur rättskällor.35 Rättskällorna kan 

i sig ses som jämförelsens objekt eftersom de är nödvändiga för att förstå kontexten.36 Å 

andra sidan har det även uttryckts att den komparativa metoden i själva verket är en form 

                                              

 
28 Närmare redogörelse över detta nedan i avsnitt 3.2.  
29 Detta har rört framför allt den s.k. Europarättens inverkan som inneburit att ”utomstående” 

domstolars praxis kommit att få allt större betydelse. Det innebär att den traditionella hierarkiska 

ordningen av rättskällorna i Sverige sätts ur spel.  
30 Peczenik, FT 1990, s. 44 f.  
31 Valguarnera i Nääv & Zamboni, s. 143. 
32 Darpö & Nilsson, On the comparison of environmental law, s. 325 f. 
33 Se Zweigert & Kötz, s. 34; Darpö och Nilsson, s. 318 f.; Hallström SvJT 2010 s. 576.  
34 Ellis, European Journal of International Law 2002, s. 961 f.; Bogdan, s. 52. 
35 Valguarnera i Nääv & Zamboni, s. 157 f. Resonemanget utvecklas med att en rättsregel kan ha 

samma funktion i olika länder men uttryckas i olika typer av källor. Se även Bogdan, s. 44 - 46. 
36 Valguarnera i Nääv & Zamboni, s. 167 f.  
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av rättsdogmatik, som istället för att basera sig på de inhemska rättskällorna sträcker ut 

sig till att inkludera utländskt underlag för att utreda nationella frågor.37  

En komparation måste ske på både makro- och mikronivå, det vill säga både gällande 

övergripande frågor om hur rätten är uppbyggd såväl som för specifika problem.38 Den 

kan ses som ett samlingsnamn för komparation av rättshistoria och rättskultur likväl som 

funktionalism.39 Det finns således många komponenter att beakta i en komparativ analys. 

Detta leder till att man noga måste överväga på vilket sätt komparationen görs. Det är 

även viktigt att vara konsekvent och medveten i komparationen för att arbetet inte ska 

resultera i personligt tyckande.40 För det här arbetets syfte bör även poängteras att det rör 

sig om en konstitutionell komparation. I fråga om konstitutionella jämförelser har 

framhållits att fokus bör ligga på de mer övergripande frågorna, det vill säga 

makronivån.41 Politisk kultur och statsskick får där större betydelse liksom konstitutionell 

sedvana och praxis från både domstolar och politiska organ.42 Konstitutionens funktion i 

sig och dess ställning bör redogöras för om komparationen ska ha betydelse.43 Då målet 

är att jämföra konstitutionella stadganden så måste även konstitutionerna och deras 

bakgrunder belysas. På grund av detta kommer historiska tillbakablickar att göras i varje 

avsnitt för att ge en bakgrund till respektive stadgandes uppkomst och funktion. 

Utöver detta så är det även för uppgiftens lösande värt att nämna den miljörättsliga 

metoden. Denna har jämförts med den komparativa då båda utgår från en funktion eller 

ett syfte snarare än en strikt tolkning av lagtext.44 I den miljörättsliga metoden utgörs 

funktionen av lösningen på ett miljöproblem.45 Det gör att den komparativa metoden kan 

tyckas ligga nära till hands eftersom även denna fokuserar på funktion. Miljöfrågor är 

                                              

 
37 Kleineman i Nääv & Zamboni, s. 41; Lando, Kort indføring i komparativ ret, s. 37 f.; Bogdan, s. 

46 – 48.  
38 Zweigert & Kötz, s. 5; Lando, s. 169.  
39 Valguarnera i Nääv & Zamboni, s. 149. Jämför Darpö & Nilsson, s. 320, som verkar mena att det 

är fråga om utgångspunkter för den komparativa metoden snarare än att det är fråga om olika 

metoder. Se även Hallström SvJT 2010 s. 584 f. rörande konstitutionell komparation.  
40 Darpö & Nilsson, s. 325. 
41 Hallström SvJT 2010 s. 574 f.  
42 Hallström SvJT 2010 s. 577. 
43 Hallström SvJT 2010 s. 580. 
44 Darpö & Nilsson, s. 319. 
45 Nilsson, s. 51. 
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även precis som komparationer gränsöverskridande.46 Med naturen som utgångspunkt 

sätts människans lagar i samband med problem som ska lösas för att finna en väg till en 

hållbar rättsordning.47 Inom miljörätten finns ett underliggande gemensamt mål om att 

uppnå en hållbar utveckling vilket således blir en utgångspunkt också för den komparativa 

analysen.48  

En komparativ analys innebär ett omfattande arbete för att uppnå syftet med studien. 

Rättshistoria, rättskultur och värderingar i samhället måste beaktas för att förstå hur en 

bestämmelse ska tolkas. Dessa delar är dock något som även rättsdogmatikern bör 

beakta.49 Det övergripande målet med den komparativa analysen är att identifiera 

funktionen av ett visst stadgande och det faktiska utfallet. Därefter ska detta prövas mot 

den inhemska rätten: kommer funktionen bli densamma eller är det andra faktorer som 

påverkar? Detta kan inte genomföras utan att även ta hänsyn till de traditionella 

rättskällorna. Metoden kräver idogt arbete men resultatet har potential att öppna upp för 

nya lösningar i det inhemska systemet och ökar förhoppningsvis även förståelsen för 

detsamma.50 Den lämpar sig även väl för miljörätt då även miljörätten är 

gränsöverskridande.51 

För att göra min analys har jag börjat med att samla in rättskällor. Rättskällorna i 

respektive land är relativt likartade vad gäller hierarkisk ordning. Utgångspunkten är 

gemensam i och med att lagtexten kommer i första rummet och att förarbeten tillmäts stor 

betydelse. Likaså har praxis inverkan på hur bestämmelser ska tolkas. Hur dessa båda står 

sig emot varandra varierar dock mellan länderna varför det i slutänden återkommer till 

funktionen av stadgandena. Gällande rättskällorna, framför allt förarbeten och praxis, 

                                              

 
46 För mer om det, se Ellis i European Journal of International Law 2002 s. 951 f., där hon även skriver 

om rättsliga principer gällande miljö.  
47 Problemen måste lösas med beaktan av både naturen och de lagar som för den inte kan ändras samt 

med människans åverkningar, se Michanek & Zetterberg, s. 30 - 33.  
48 Darpö & Nilsson, s. 321. Hållbar utveckling är en av de rättsliga principer som blivit ledande inom 

miljörätten, se t.ex. Michanek & Zetterberg, s. 33 f.; Langlet & Mahmoudi, s. 42 – 46; Backer, s. 

55 – 58; Beyerlin & Marauhn, s. 15 f. 
49 Se Peczenik FT 1990 s. 46, där han anger att inte bara rättskällor som juridiska data är relevanta för 

en slutsats, utan även värderingar i samhället.   
50 Darpö & Nilsson, s. 334. 
51 Fokus behålls således på problemet, i detta fall det svenska målsättningsstadgandets funktion för 

miljön. Att finna en lösning på ett problem utgör grunden i den komparativa metoden, se Zweigert 

& Kötz, s. 35.   
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råder det skillnad i tillgänglighet mellan de olika länderna. I Norge är det inte självklart 

att det publiceras för allmän åtkomst vilket försvårar tillgången. För Finlands del 

publiceras exempelvis praxis från Högsta domstolen på det språk som rättegången hölls 

i, vilket i de flesta fall är finska. På grund av detta har jag vänt mig till doktrin i större 

utsträckning för att få en helhetsbild av rättsläget trots bristande åtkomst till mer primära 

källor. Trots dessa svårigheter med åtkomst har resultatet ändå blivit ganska jämnt 

fördelat vad gäller primära källor.  

1.4 Disposition och avgränsningar 

Arbetet är disponerat så att en genomgång kommer att göras för respektive land i ett 

varsitt avsnitt. Anledningen till att länderna till en början behandlas var för sig är för att 

ge en självständig överblick över respektive rättsordning.52 Inom dessa avsnitt kommer 

grundlagens betydelse och historia i allmänhet först att behandlas. Dessa delar är viktiga 

för att få en bild av hur grundlagen uppkommit och utvecklats. Utvecklingen av 

respektive grundlag inverkar på vad stadganden idag har för innebörd. Därefter kommer 

fokus att läggas på de mänskliga rättigheternas historia och betydelse i det aktuella 

rättssystemet. Eftersom frågan rör huruvida miljöskyddet skulle tjäna på att omformuleras 

till en mänsklig rättighet i den svenska rätten är det viktigt att ge en bakgrund till synen 

på mänskliga rättigheter överlag i respektive land. Slutligen kommer en närmare 

redogörelse av det konstitutionella stadgandet om miljön, både vad gäller förarbeten och 

utfall så långt det går att nå. I detta avsnitt är avsikten att skildra vilken funktion 

stadgandet har haft.  

Avsnitten om respektive land har alla utformats efter samma form. Den svenska rätten 

är mer känd för mig men för att jämförelsen ska bli rättvisande har jag gått igenom samma 

procedur för denna som för den norska och finska. Det innebär att jag gått igenom 

historisk utveckling både vad gäller synen på konstitutionen, mänskliga rättigheter och 

hur synen miljö har utvecklats. Dispositionen repeteras således i alla avsnitt. Anledningen 

till repetitionen är att understryka och ge en liknande grund för förståelsen för respektive 

                                              

 
52 Att till en början separera länderna är en metod som förespråkas av Zweigert & Kötz på s. 43. Där 

framhålls att en sådan metod ger den bakgrund som krävs för att sedan kunna göra en verklig 

komparation. 
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land och dess rättssystem. Det sista avsnittet kommer att ägnas åt en sammanvägning av 

vad som framkommit i de tidigare avsnitten. Det är också där som den egentliga 

jämförelsen mellan de olika rättssystemen kommer att ske. 

Avgränsningar som har gjorts är att ingen närmare fokus har lagts på den så kallade 

Europarättens inverkan.53 Länderna som komparationen avser är alla anslutna till 

Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (härefter EKMR) och har påverkats 

av praxis från Europadomstolen. Det har bland annat lett till att rättigheter och 

lagprövning fått större utrymme inom de utvalda länderna.54 EKMR har således haft 

betydelse för utvecklingen på rättighetsområdet men inte specifikt för den fråga som ska 

besvaras. Anledningen till detta är bland annat för att EKMR inte omfattar 

miljörättigheter.55 En annan del av den internationella rätten som har utelämnats är EU-

rätten. Artikel 191 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) ger 

grunderna för EU:s miljöpolitiska mål. Eftersom både Sverige och Finland är anslutna till 

unionen så utgör artikel 191 FEUF en del av deras rättsordningar. Enligt Artikel 1 FEUF 

utgör fördragen EU:s konstitution varför det skulle kunna falla inom ramen för det här 

arbetet. Anledningen till att jag ändå utelämnat EU-rätten är dels att Norge inte är anslutet, 

dels för att jag har valt att lägga fokus på den inhemska lagstiftningen och dess uppkomst.  

  

                                              

 
53 Det förekommer invändningar mot att alls kalla det ”Europarätt” då denna utgör en del av den 

inhemska rätten, se t.ex. Axberger SvJT 2018 s. 866. 
54 Ojanen i Krunke & Thorarensen, s. 161. 
55 Europadomstolen har dock haft inverkan på miljöns ställning i relation till de etablerade 

rättigheterna då domstolen i flera fall kopplat samman miljön med dessa. Om detta se t.ex. 

Michanek & Zetterberg, s. 81; Beyerlin & Marauhn, s. 399 – 402. 
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2 Finland 

2.1 Inledning 

Finlands grundlag är relativt ung och var en del i skapandet av den självständiga staten 

Finland. Innan dess så var Finland under mer än 650 år, mellan 1150-1809, under svenskt 

styre och alla svenska lagar gällde även i Finland.56 Från år 1809 tillhörde Finland inte 

längre Sverige utan existerade som en autonom del av Ryssland. Under denna period fick 

Finland ett eget parlament och egna lagar, även om de svenska lagarna fortfarande ansågs 

gällande.57 Det var under år 1809 som Finland fick en egen konstitution även om denna i 

stort sett var densamma som den svenska grundlagen.58 Först år 1919 efter inbördeskriget 

antogs en ny regeringsform för den finska staten i vilken folksuveränitetsprincipen fick 

stort genomslag.59 Denna princip har sedan dess varit ledande i det finska rättssamhället. 

Eftersom den finska grundlagen stammar från den svenska så har de mänskliga 

rättigheterna skyddats lika länge i Finland som i Sverige.60 Grundlagen från 1919 innehöll 

ett rättighetskapitel som varit relativt konstant under 1900-talet och endast utökats i 

begränsad mån. Den största reformen rörande mänskliga rättigheter gjordes dock 1995 då 

en modernisering och breddning av rättighetskatalogen genomfördes. Denna reform 

resulterade i att Finland idag har en av de bredaste rättighetskatalogerna i Europa.61 Det 

var under denna reform som stadgandet om allas ansvar för miljön infördes. Majoriteten 

av den finska befolkningen har haft stort förtroende för det statliga miljöarbetet men dessa 

har till viss del fått stryka på foten i de fall som miljön kommer i konflikt med 

äganderätten.62 Miljön har dock haft en stark ställning i det finska samhället. 

I det följande avsnittet kommer jag att börja med att redogöra för grundlagens ställning 

i det finska rättssystemet. Grundlagen genomgick en stor reform år 2000 men har 

bibehållit synen på att lagstiftaren går före dömande makt. Syftet med detta avsnitt är att 

                                              

 
56 Aarnio i Pöyhönen, s. 2.  
57 Detta omfattade inte bara lag utan även den svenska grundlagen, se Aarnio i Pöyhönen, s. 2.  
58 Sunnqvist, Konstitutionellt kritiskt dömande, s. 60. 
59 Sunnqvist, s. 213. 
60 Ojanen i Krunke & Thorarensen (red.), s. 140. 
61 Ojanen i Krunke & Thorarensen (red.), s. 142. 
62 Vihervuori i Seerden & Heldeweg (red.), Comparative environmental law in Europe, s. 119. 
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tydliggöra vilka verkningar grundlagen faktiskt har i det finska rättssamhället. Därefter 

kommer en närmare redogörelse för de mänskliga rättigheterna och hur de har utvecklats 

i den finska rätten. Detta avsnitt syftar till att ge en bild av synen på de mänskliga 

rättigheterna och deras ställning i rättssystemet vilket har relevans för hur ansvaret för 

miljön ska utläsas ur rättighetsperspektiv. Nästföljande avsnitt är fokuserat på stadgandet 

om rätten till god miljö. Här är syftet att spegla miljöns roll och betydelse i den finska 

rätten och samhället. Den avslutande delen kommer att foga samman de ovanstående 

delarna för att ge en bild av funktionen som stadgandet fyller. 

2.2 Den finska grundlagen i rättstillämpningen 

Den finska grundlagen är djupt rotad i den politiska representationen.63 Finland har under 

större delen av sin historia varit en del av Sverige. 1809 övergick Finland från svensk 

domän till att bli ett ryskt storfurstendöme. Finland var således fortfarande inte 

självständigt men kunde agera med stor autonomi.64 Under det ryska herraväldet så hade 

Finland en egen lagstiftande makt. Finland fortsatte dock att tillämpa den svenska 

grundlagen och regeringsformen.65 Fram till år 1896 var det oklart vad som faktiskt skulle 

räknas till de finska grundlagarna.66 Först 1917, i samband med ryska revolutionen, blev 

Finland helt självständigt. De gamla lagarna fortsatte dock att gälla fram till och med 

1919 när en ny regeringsform antogs.67 1919 års grundlag genomgick till en början en del 

smärre förändringar men var efter 1928 i princip orörd fram till 1980-talet.68 Under 1990-

talet gjordes en omfattande uppdatering av rättighetskatalogen. En stor reform gjordes år 

2000 där den tidigare fyrdelade grundlagen samlades i ett enda dokument som sedan dess 

utgör Finlands grundlag.69 Detta var resultatet av ett arbete som pågått sedan 1970-talet 

                                              

 
63 Husa, The Constitution of Finland: a contextual analysis, s. 3. 
64 Scheinin i Pöyhönen, s. 55 f. 
65 En konstitutionellt unik situation, om detta se bl.a. Suksi i Krunke & Thorarensen, s. 24 – 27; 

Scheinin i Pöyhönen, s. 56.  
66 Sunnqvist, s. 124. 
67 Suksi i Krunke & Thorarensen, s. 26 f.; Husa, s. 21.  
68 Suksi i Krunke & Thorarensen, s. 27.  
69 För mer om detta se Davies Environmental Law Review 2002, s. 193; Husa, s. 23. 
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där olika delar av grundlagen reviderats pö om pö.70 Syftet med reformen år 2000 var att 

skapa en enhetlig och uppdaterad version av grundlagen.71  

En funktion, eller snarare avsaknaden av funktion, som sticker ut i den finska rätten är 

lagprövning. Synen på domstolarnas roll i det finska rättssystemet har varit att om inget 

sägs om lagprövning i en bestämmelse så ska domstolarna lyda lagstiftaren.72 

Folksuveränitetsprincipen har således haft ett starkt fäste i den finska rätten. Det har även 

funnits en misstro mot domstolarnas förmåga att bevaka grundlagens fri- och rättigheter. 

Detta anses stamma från de tillfälliga domstolar som uppstod efter inbördeskriget 1918 

där den förlorande sidan ställdes inför rätta utan rättsskydd.73 Ordningen med fokus på 

förhandskontroll har också framhållits som positiv då det undviker prestigekonflikter 

mellan olika organ om framhäver parlamentets roll.74 Domstolarna har även en skyldighet 

att tolka lagar konformt med grundlagen (”i grundlagsanda”) och riksdagen ska ges 

företräde gentemot domstolarna.75 Lagstiftarens ställning har således varit stark. På 1980-

talet ansågs fortfarande lagprövning vara helt inkompatibelt med det finska 

rättssystemet.76 Efterhandskontroll i domstol har dock poängterats vara ett viktigt inslag 

på senare tid framför allt gällande bevakning av mänskliga rättigheter.77 Detta innebär att 

grundlagen i större utsträckning kan komma att tillämpas i domstol om än indirekt 

gällande andra lagars förenlighet med grundlagen. Den huvudsakliga kontrollen utförs 

dock fortfarande i förarbetena.  

                                              

 
70 RP 1/1998 rd s. 5. 
71 RP 1/1998 rd s. 31. 
72 Lavapuro et al, International Journal of Constitutional Law 2011, s. 511; Tuori, Judicial 

Constitutional Review as a Last Resort, s. 379; Smith i Krunke & Thorarensen, s. 115 not 6; 

Sunnqvist, s. 427. Bestämmelsen om lagprövning av förordningar tolkades e contrario vad gällde 

lag, se RP 1/1998 s. 52. 
73 De dömande makterna har varit starkt begränsade i sin lagprövningsrätt vilket bland annat angetts 

bero på de tillfälliga domstolar som ställde den förlorande sidan i inbördeskriget inför rätta. Mot 

bakgrund av detta har lagarna och folkstyret satts i det främsta rummet. För mer om detta se 

Sunnqvist, s. 215 f.; Lavapuro et al, s. 511. 
74 1993 rd – RP 309 s. 34, RP 1/1998 rd s. 29. 
75 1993 rd – RP 309 s. 34, se även Husa, s. 159 f.  
76 Tuori, s. 370. 
77 RP 1/1998, s. 29.  
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Förhandskontroll utförs av Grundlagsutskottet i frågor om lagstiftning som berör 

grundlag.78 Utskottet består av politiskt tillsatta tjänstemän men verkar genom att ta in 

expertutlåtanden i de frågor de ska besluta om.79 I de flesta fall är utskottet enhälligt och 

om experterna skulle vara oense skulle den politiska riktningen visas genom omröstning 

vilket också anses ge en bredare förankring hos folket.80 Yttranden från utskottet är 

bindande för parlamentet. Detta kan dock kringgås genom undantagsparagrafen i 7 kap. 

73 § 2 st. grundlagen.81 Denna undantagsmöjlighet förklarar hur den finska grundlagen 

kunnat vara i stort sett oförändrad under så lång tid. Med rätt antal röster kan en lag antas 

på samma sätt som grundlag varför eventuell grundlagsstridighet kringgicks.82 På grund 

av detta har man haft ett strikt förhållningssätt till grundlagen då det alltid anses kunna 

representera lagstiftarens syn.83 Detta förfarande har bland annat tillämpats i fråga om 

EU – om än med viss motvilja på grund av grundlagens betydelse (parlamentarism).84  

Grundlagen har beskrivits som formell fast flexibel men fram till reformen 1999 

ansågs den också vara gammaldags.85 Reformen som genomfördes var omfattande men 

förändrade inte de grundläggande konstitutionella principerna.86 Något som dock var en 

nyhet var införandet av lagprövningsmöjligheter i 10 kap. § 106 och § 107 grundlagen. 

Dessa infördes efter diskussioner om att den formalistiska synen angående lagprövning 

borde upphävas.87 Sedan 2000 finns således lagprövning men endast om lägrestående lag 

uppenbart strider mot grundlag.88 Lagprövningens införande innebär ett avsteg från en 

                                              

 
78 Pohjalainen & Husa, European Public Law 1997, s. 48. 
79 RP 1/1998 rd s. 53; Tuori, s. 380. 
80 Tuori, s. 380. 
81 Turoi, s. 380. 
82 Suksi i Krunke och Thorarensen, s. 27; Sunnqvist, s. 443 där det också framgår att detta förfarande 

använts vid minst 600 tillfällen mellan åren 1919 och 1966. Förfarandet omnämns också i 1993 rd 

– RP 309 s. 33: undantagsförfarande – undantar grundlagen ”medelbar ändring av grundlagen”. 

Detta förfarande används också i samband med EU-rätten ifall denna skulle strida mot grundlagen, 

se Leino & Salminen, European Constitutional Law Review 2013, s. 456. Detta har dock försökt 

begränsas, se RP 1/1998 rd, s. 6. 
83 Pohjalainen & Husa, s. 48. 
84 Leino & Salminen, s. 462 f. 
85 Pohjalainen & Husa, s. 46. 
86 Husa, s. 27. 
87 Det restriktiva synsättet rörande lagprövning stammade ur en e contrario-syn på dåvarande § 92 

grundlagen, se Sunnqvist, s. 672. 
88 Detta är samma formulering som tidigare fanns i den svenska lagtexten. Kravet på att det skulle 

vara uppenbart togs dock bort ur den svenska lagtexten år 2010. 
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tradition som varat sedan 1919 även om det fortfarande tillämpas restriktivt.89 

Rättskällorna är egentligen desamma men istället för att lägga tolkningsuppdraget hos 

domare placeras grundlagsutskottets förtroende hos juridiska professorer som genom sina 

yttrande bedömer lagen.90 Lagstiftaren och grundlagen åtnjuter ett starkt förtroende vilket 

innebär att avsteg från ordalydelsen inte görs i första taget. 

Grundlagens betydelse i praxis har sedan reformen ökat vilket setts som ett tecken på 

en ny ordning där lagstiftarens tidigare starka roll har kommit att minska.91 I och med 

reformen år 2000 så har en ny form av konstitutionalism införts innebärandes ett skifte 

mot större efterhandskontroll.92 Även om en skiftning skett gällande den konstitutionella 

kontrollen har grundlagsutskottet fortfarande stor betydelse för förhandsgranskningen.93 

Å andra sidan finns det de som hävdar att reformen snarare har inneburit en utökad 

förhandskontroll för att undgå att domstolarna ska utöva sådan efterhandskontroll.94 

Typiskt sett vill man undvika konfliktsituationer men om sådana uppstår ska 

grundlagskonform tolkning användas.95 

Vad detta ger oss är att i den finska rätten så är det framför allt förarbeten som har 

betydelse för hur lagarna ska uttolkas. Det har historiskt funnits en misstro mot 

domstolarna och hur de utövar sina befogenheter. Den strikta synen på lagprövning har 

dock luckrats upp sedan reformen, delvis på grund av Europarättens inflytande.96 

Systemet bygger således på att lagstiftaren utför utförliga förarbeten för att motverka 

motstridiga bestämmelser. Rörande mänskliga rättigheter råder dock ett antagande om att 

de bäst bevakas genom just lagprövning.97 De mänskliga rättigheterna är också en av 

anledningarna till att den finska restriktiviteten angående efterhandskontroll har mjuknat 

något. Lagstiftaren har dock fortfarande en stark ställning och undvikandet av 

efterhandskontroll lever kvar även om systemet har öppnats upp.  

                                              

 
89 Lavapuro et al, s. 518. 
90 Turoi, s. 382. 
91 Sunnqvist, s. 672; Lavapuro et al, s. 518 f. 
92 Tuori, s. 370. 
93 Sunnqvist, s. 673. 
94 Tuori, s. 381. 
95 Husa, s. 196.  
96 Husa, s. 30 - 32, samt 34 - 38.  
97 Se t.ex. Ojanen i Krunke & Thorarensen, s. 135. 
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2.3 Fri- och rättigheter i den finska grundlagen 

Innan de nyare lagarna kom till 1919 så fanns det ingen rättighetskatalog. Det närmsta 

som fanns i rättighetsform var krav på lag för sådant som gällde förhållandet mellan stat 

och medborgare.98 Konstitutionella rättigheter är dock en gammal idé i Finland.99 Finland 

var som exempel det första landet i Europa som införde allmän rösträtt år 1906.100 Den 

äldre versionen av den finska regeringsformen från 1919 var framför allt riktad till 

lagstiftaren vad gällde mänskliga fri- och rättigheter.101 Denna del av grundlagen var i 

stort sett oförändrad under större delen av 1900-talet. Grundlagsutskottets granskning 

började under 1980-talet att skifta från att enbart fokusera på den formella 

lagstiftningsordningen till att även omfatta det substantiella skyddet.102 Det visade sig 

bland annat genom att grundlagsutskottet i sina utlåtande allt mer började hänvisa till de 

grundläggande fri- och rättigheterna både som tolkningsdata för specifika lagrum som för 

en grundläggande princip för det allmännas verksamhet.103  

I förarbetena till reformen av rättighetskapitlet 1995 påtalades att rättigheterna inte 

tillämpats i särskilt stor utsträckning av domstolarna på grund av det som tolkats som ett 

förbud mot lagprövning.104 De konstitutionella rättigheterna hade därmed i princip saknat 

rättslig innebörd i domstolspraxis.105 Förarbetena framhölls dock även att det redan på 

1970-talet började diskuteras om huruvida denna restriktiva tolkning var riktig när det 

gällde just grundläggande fri- och rättigheter.106 Undantagsförfarandet som möjliggjort 

genomförande av grundlagsstridig lag tillämpades mellan åren 1973 – 1992 totalt 66 

gånger rörande begränsningar av fri- och rättigheter.107 Från 1980-talet och framåt har en 

                                              

 
98 Sunnqvist, s. 83.  
99 Husa, s. 169. 
100 Scheinin i Pöyhönen, s. 38. 
101 Lavapuro et al, s. 510. 
102 1993 rd – RP 309 s. 28 f. 
103 1993 rd – RP 309 s. 29. 
104 1993 rd – RP 309 s. 30. 
105 Lavapuro et al, s. 511. 
106 1993 rd – RP 309 s. 31. 
107 1993 rd – RP 309 s. 32. 
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förändring skett där mänskliga rättigheter fått en mer framträdande roll.108 Det har visat 

sig bland annat genom det något mjukare förhållningssättet till lagprövning.  

Reformen som kom till stånd 1995 var avsedd att modernisera och bredda rättigheterna 

som varit i stort sett oförändrade under 70 år.109 Det har också angetts att en av 

anledningarna till reformen var en rädsla för att det inhemska skyddet skulle tunnas i och 

med tillträdet till EKMR och EU – skyddet av rättigheterna skulle således stärkas 

nationellt för att upprätthålla den inhemska standarden.110  Samtidigt ville man uppnå de 

krav som ställdes av internationella åtaganden.111 I den allmänna motiveringen definieras 

de grundläggande rättigheterna som verkligt grundläggande, särskilt viktiga, varaktiga 

och med en särskild rättslig natur.112 Resultatet av reformen blev en rättighetskatalog som 

har uttryckts vara både bred och modern i jämförelse med andra europeiska länder.113 Det 

har uttryckts vara den mest betydelsefulla reformen som har gjorts i den finska 

grundlagen.114 Det har även framhållits att fri- och rättigheter fått ett större genomslag i 

propositioner till parlamentet efter reformen.115 Vid reformen av grundlagen år 2000 

ändrades inte rättighetskapitlet i sig. Genom att bland annat tydliggöra grundlagens 

företräde avsåg man dock att skyddet för fri- och rättigheterna skulle stärkas.116 Idag har 

synen på grundlag och mänskliga rättigheter skiftat mot att mänskliga rättigheter har en 

starkare ställning överlag.   

Något kort bör även sägas om Europarättens inflytande. Ratificeringen av EKMR var 

ett stort steg i den finska konstitutionella rätten. Från att inte haft någon tradition av 

lagprövning alls skulle den inhemska rätten anpassas till den europeiska med externa 

domstolar som gav utlåtanden. De mänskliga fri- och rättigheterna hade över huvud taget 

inte tagits upp i domstol förrän 1988.117 Den finska högsta domstolen har ändrat sin praxis 

med anledning av inflytandet från Europarätten vilket som ovan framgått utgjort ett 

                                              

 
108 Lavapuro et al, s. 507. 
109 1993 rd – RP 309 s. 5. 
110 Lavapuro et al, s. 516 f. 
111 Pohjalainen & Husa, s. 48 f.; Davies, s. 193. 
112 1993 rd – RP 309, s. 5. 
113 Ojanen i Krunke & Thorarensen, s. 142. 
114 Husa, s. 26. 
115 Tuori, s. 382. 
116 RP 1/1998 s. 65. 
117 Lavapuro et al, s. 512. 
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avsteg från tidigare förfaranden.118 Behovet av efterhandskontroll rörande mänskliga 

rättigheter, om än begränsad, framhölls även inför den stora revideringen av grundlagen 

år 2000.119  

I och med reformen utökades rättigheterna till att omfatta inte bara förhållandet mellan 

stat och individ utan även ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Denna nya form 

av rättigheter utformades dock som en verksamhetsförpliktelse för den finska staten.120 

Reformen skulle också göra det lättare för enskilda att åberopa sina rättigheter i domstol 

och hos andra myndigheter.121 Det ses som ett uttryck för de fundamentala värderingarna 

i Finland och ska vara närvarande i alla sammanhang.122 Ekonomiska, sociala och 

kulturella rättigheter är dock i vissa fall vaga och kan inte åberopas på grund av detta.123 

Reformen resulterade även i att kollektiva rättigheter infördes, där rätten till miljö utgör 

ett exempel. Detta är också en sådan rättighet som inte lätteligen kan åberopas men som 

ändå fått konkret betydelse.  

Finland har framhållits som framträdande när det kommer till grundläggande fri- och 

rättigheter internationellt.124 Trots detta har den kvarvarande restriktiviteten vad gäller 

lagprövning ansetts utgöra ett hinder för rättigheternas genomslag.125 Grundlagsutskottet 

har dock skapat en princip med innebörden att rättigheters uppfyllande ska ges företräde 

om konflikt uppstår vilket även framkommit genom praxis.126 Införandet av sociala och 

kulturella rättigheter ses som en reflektion över samhällets värderingar men har mottagits 

med kluvenhet på grund av breda formuleringar.127 Situationen nu är att de mänskliga 

rättigheterna förväntas bevakas av både lagstiftaren och inom domstolar och andra 

myndigheter.128 Det har dock framhållits att de finska domstolarna trots det hållit sig fast 

                                              

 
118 Lavapuro et al, s. 509; Sunnqvist, s. 735. 
119 RP 1/1998 s. 52 f. 
120 1993 rd – RP 309 s. 1. 
121 1993 rd – RP 309 s. 37. 
122 Husa, s. 199 f. 
123 Se Husa, s. 187 f., där rätten till arbete används som exempel på en sådan rättighet som inte kan 

åberopas utan som ska uppfyllas genom att det allmänna ska verka för att målet uppnås. 
124 Davies, s. 192 f. 
125 Lavapuro et al, s. 523. 
126 Husa, s. 197.  
127 Pohjalainen & Husa, s. 49. 
128 Lavapuro et al, s. 508. 
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vid den restriktiva synen på lagprövning.129 Det har betydelse för lagar som berör miljön 

men även på grund av att god miljö inte räknas som en mänsklig rättighet utan ses som 

en princip. 

På grund av de konstitutionella förändringarna har medvetenheten om fri- och 

rättigheter ökat.130 Utvecklingen går således hand i hand med den som skett 

internationellt.131 Det har framhållits att konstitutionella rättigheter i Finland har omfattat 

både lagtext såväl som principer.132 Ett skifte har skett i den finska rätten mot en än mer 

principbaserad argumentation vilket ger större tyngd åt domares och juristers syn.133 Idag 

har även de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter status som vanlig 

lag i den finska rätten.134 Det har förvisso skett ett skifte i avvägningen av rättigheter vid 

eventuella konflikter men det har inte resulterat i en stark frammarsch för rättigheter i 

praxis. 

Ovanstående ger att det verkar finnas en viss ambivalens när det kommer till rättigheter 

och deras skydd i Finland. Samtidigt som man vill ge ett brett och modern skydd för 

rättigheterna håller man sig kvar i de gamla värderingarna om hur funktioner ska fördelas 

mellan statsorganen. Riksdagen kan dock styra tolkning av lagarna genom 

utskottsbetänkande och utlåtanden.135 Enligt 2 kap. 22 § grundlagen ska det allmänna 

verka för att upprätthålla fri- och rättigheter men detta verkar betraktas som främst riktat 

till lagstiftaren.136 Tolkningen av rättigheternas innebörd i grundlagen har inte varit 

entydig utan pendlat mellan rättighetsorienterad och ordalydelse.137 Rättigheterna som 

tillhör de senare generationerna, däribland miljö, finns framför allt för att koppla samman 

lagen med det finska samhällsskicket.138 Resultatet har blivit en egen modell för 

rättigheter bestående av en blandning av lagprövning och förhandskontroll, principer och 

                                              

 
129 Husa, s. 202. 
130 Lavapuro et al, s. 520. 
131 Husa, s. 169 – 171. 
132 Husa, s. 175 som i not 15 påtalar att dessa traditionellt hålls isär i finsk rätt. 
133 Tuori, s. 368, även 378 f. 
134 Davies, s. 194. 
135 1993 rd – RP 309 s. 30. 
136 Tuori, s. 387. 
137 Lavapuro et al, s. 530. 
138 Husa, s. 185. 
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ordalydelse, även om restriktiviteten mot lagprövning lever kvar.139 Kompletteringar och 

förnyelse har alltså uppnåtts av lagtexten i sig, men innebörden av detta är inte lika klar. 

Mänskliga rättigheter har fått ett större genomslag medan allmänna principer anses vara 

framför allt riktade till lagstiftaren.  

2.4 Miljö i den finska grundlagen 

Finland har inte varit i täten när det kommer till miljöarbete internationellt sett.140 Bland 

de socioekonomiska och kulturella rättigheterna fanns inte bara sådant som rätten till 

arbete utan även att alla bar ett ansvar för miljön. Det var i samband med reformen av 

rättighetskatalogen 1995 i dåvarande regeringsformen som stadgandet om miljön 

infördes. Stadgandet om miljön återfinns i 2 kap. 20 § grundlagen och lyder: 

Var och en bär ansvar för naturen och dess mångfald samt för miljön och kulturarvet. 

Det allmänna skall verka för att alla tillförsäkras en sund miljö och att var och en har 

möjlighet att påverka beslut i frågor som gäller den egna livsmiljön. 

Stadgandet är således relativt öppet formulerat och ger inte någon konkret rättighet att 

kräva ut. Enligt förarbetena formulerades det första stycket för att ge uttryck för de värden 

som naturen besitter men som inte kan återföras till en individs rättigheter.141 Det var 

också avsett att knyta an till naturens egenvärde och kommande generationers 

rättigheter.142 Av förarbetena framgår också att stadgandet i det närmaste är att likna vid 

en programförklaring som ska uppnås genom annan lagstiftning.143 Det har alltså inte 

varit fråga om en utkrävbar rättighet per se. För förverkligandet av de andra fri- och 

rättigheterna konstateras dock att livskraftig miljö är nödvändig.144 Formuleringen av 

första stycket ger inte uttryck för en rättighet för den enskilde. Istället understryks allas 

ansvar att upprätthålla ansvaret. I förarbetena understryks som synes naturens egenvärde 

och första stycket ska ses som en uppmaning att upprätthålla en variationsrik miljö. 

                                              

 
139 Lavapuro et al, s. 530 
140 Finland var dock det första landet i världen som införde koldioxidbeskattning som ett steg mot att 

förbättra energibruket, se Wilenius & Tirkkonen, Global Environmental Change 1998, s. 300 f. 
141 1993 rd – RP 309 s. 70. 
142 1994 rd – GrUB 25 – RP 309/1993 rd s. 10; Husa, s. 194. 
143 1993 rd – RP 309 s. 70. 
144 1993 rd – RP 309 s. 22. 
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Andra ledet om det allmännas ansvar ska tolkas som att en hälsosam miljö är en sådan 

som varken direkt eller indirekt kan orsaka sjukdom hos människor.145 Kravet på en sund 

miljö i stycke två ska ses i vid bemärkelse och även innefatta trivsel i miljön i en viss 

utsträckning.146 Formuleringen att alla ska tillförsäkras en sund miljö är tänkt att ha 

innebörden av en rätt som ska förverkligas och främjas genom lagstiftning.147 Med andra 

ord så är andra stycket framför allt att se som en anvisning till lagstiftaren. Inte heller här 

är det alltså fråga om en rättighet som sådan för den enskilde. Istället ger andra stycket 

uttryck för allmänna målsättningar. 

Den internationella utvecklingen avseende miljöfrågor var en av grunderna till att 

stadgandet infördes.148 De internationella konferenserna i Stockholm och Rio de Janeiro 

och vad som där framkom, liksom den allmänt erkända betydelsen av miljön för 

människans välbefinnande är alltså bidragande orsaker till att stadgandet infördes. 

Anledningen till att stadgandet om miljön infördes som en mänsklig rättighet var att 

människans välfärd ansågs hänga så nära samman med miljön och därmed även de 

grundläggande rättigheterna.149 I propositionen till stadgandet framhålls att det som 

utmärker rättigheterna är deras varaktighet och rättsliga natur.150 Det framgår inte vad 

som menas med den rättsliga naturen men att miljön är varaktig torde vara klart. Den 

rättsliga naturen kan tänkas åsyfta den syn på rättigheter som innebär att det ska vara 

något konkret och utkrävbart. Även om formuleringen inte ger upphov till en utkrävbar 

rättighet kan det ändå ses som ett starkt ställningstagande.  

Stadgandet har inte fått stort genomslag i praxis utan är framför allt använt som en 

anvisning till lagstiftaren.151 Det har även haft effekt på lagtillämpning och har refererats 

till framför allt vad gäller inflytande på beslut.152 Vikten av en god miljö är som nämnt 

fastslaget och stadgandet har även kommit att få faktiskt genomslag i lagstiftningsarbetet. 

                                              

 
145 Kumpula i Pöyhönen, s. 506. 
146 1993 rd – RP 309 s. 70. 
147 1993 rd – RP 309 s. 29. Se även 1994 rd – GrUB 25 – RP 309/1993 rd s. 10 där det framgår att 

rätten ska gälla ”under alla tider”. 
148 1993 rd – RP 309 s. 22.  
149 Ut1993 rd – RP 309 s. 5. 
150 Ut1993 rd – RP 309 s. 5 – dock utan att närmare definiera vad ”natur” innefattar. 
151 Se t.ex. GrUU 21/1996 rd s. 5; GruU utlåtande 22/1996 rd; GrUU 10/2014 rd s. 4; GrUU 69/2018 

rd. 
152 Kumpula i Pöyhönen, s. 506 
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Betydelsen har visat sig genom att miljön och dess betydelse kan användas som ett 

motargument som påverkar tolkningen av andra rättigheter. Ett exempel är en utredning 

om ändring av renskötsellagen. Den aktuella ändringen skulle kunna innebära en 

begränsning av samernas rättigheter men i ett syfte som anknöt till miljöstadgandet.153 

Grundlagsutskottet yttrade att förslaget borde bedömas både utifrån egendomsskyddet, 

som är en väl förankrad rättighet i den finska rätten, och också utifrån allas ansvar för 

miljön vilket innefattar skogarnas biologiska mångfald.154 Vid lagstiftning om frågor som 

rör sådant som biologisk mångfald och miljö ska grundlagsstadgandet särskilt beaktas.155 

Ju starkare och mer tvingande det allmänna intresset är, desto större restriktioner genom 

lag kan göras. När det kommer till egendomsrätten anses bevarandet av naturvärden vara 

ett sådant skäl som berättigar en inskränkning av en annan rättighet trots att 

egendomsrätten historiskt sett haft en stark ställning i Finland.156 Det visar på att miljön 

tillmätts stor vikt. 

Den främsta funktionen av stadgandet i dagsläget har således varit som ett uttryck för 

samhällets intressen vilket får betydelse när avvägningar behövts göras.157 Stadgandet har 

även haft betydelse vid avvägning rörande vilka inskränkningar som kan tillåtas av andra 

rättigheter.158 Trots att stadgandet faktiskt använts vid avvägningsfrågor så finns det de 

som menar att dess rättsliga potential inte har förverkligats fullt ut.159 Även om stadgandet 

främst varit riktat till lagstiftaren så har fler och fler avvikande åsikter i Finlands Högsta 

förvaltningsdomstol också hänvisat till det.160 Stadgandet har även påverkat diskursen om 

miljön överlag och vikten av att upprätthålla en god miljö.161 Effekten har således blivit 

tydlig och uppfyller målen med att befästa miljön som ett reellt samhällsintresse. 

                                              

 
153 GrUU 44/1996 rd – RP 229/1996 rd; Utlåtande 44/1996 rd s. 2 f. 
154 Utlåtande 44/1996 rd s. 1. 
155 Vihervuori i Seerden & Heldeweg, s. 119. Det kommer även till uttryck i GruU utlåtande 22/1996 

rd och Reg prop 63/1996 rd s. 2. 
156 RP 133/2015 rd s. 18; Husa, s. 186. 
157 RP 133/2015 rd s. 18. 
158 GrUU 69/2018 rd s. 3. 
159 Husa, s. 195. 
160 Husa, s. 195. 
161 Kumpula i Pöyhönen, s. 506; Husa, s. 195. 
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Av vad som ovan framgått har stadgandet om miljön i den finska grundlagen fått ett 

visst genomslag även fast stadgandet i sig är relativt vagt formulerat.162 God miljö och 

rätt därtill är svårt att utforma som en konkret rättighet. Att paragrafen bygger på ansvar 

för miljön stammar ur att en rätt till god miljö inte kan hänföras till en individ och är svår 

att garantera.163 Målet med rättigheterna, och i synnerhet de kollektiva, är att ge uttryck 

för samhällets värderingar. I och med att miljön har införts i grundlagen så ger det ett 

tydligt uttryck för vad samhället vill uppnå med sin politik vilket grundlagsutskottet har 

tagit vara på. Miljön har i och med detta blivit ett sådant mål som berättigar inskränkning 

av andra rättigheter.164 För att inskränka en rättighet så måste skälen vara tungt vägande 

och kunna förankras i grundlagen vilket är uppnått i och med stadgandet.165 

Sammanfattningsvis kan sägas att även fast paragrafen har en vag utformning och inte 

varit tänkt som en utkrävbar rättighet, så har det påverkat synen på miljön. Framför allt 

så har miljöns betydelse för människan fått en fast förankring i det finns rättssamhället. 

2.5 Sammanfattande kommentar 

Den finska grundlagen var länge baserad på den svenska modellen på grund av Finlands 

historia som en del av Sverige. När Finland blev självständigt i början av 1900-talet blev 

grundlagen en starkare nationell symbol. Grundlagen har sedan dess varit i princip orörd 

under väldigt lång tid, vilket varit mycket på grund av det undantagsförfarande som 

möjliggjort lagstiftning som går emot grundlagen. På så vis har lagstiftaren behållit en 

stark ställning varför lag och förarbeten varit den primära rättskällan. Från 1990-talet och 

framåt har flera stora reformer gjorts. Människorättskapitlet reviderades i sin helhet 1995 

och vid millennieskiftet samlades alla grundlagar i ett dokument.  

Historiskt sett så har domstolarna inte haft någon möjlighet att lagpröva gentemot 

grundlagen. Den internationella rättens påverkan har dock lett till en uppluckring av synen 

på domstolarnas roll. Direkt tillämpning av mänskliga rättigheter i domstolarna har ökat 

                                              

 
162 Husa, s. 194 f.  
163 Kumpula i Pöyhönen, s. 505. 
164 Detta framgår i RP 200/2018 rd s. 46. 
165 Se t.ex. RP 200/2018 s. 48; GrUU 10/2014 rd s. 4. Se även GrUU 55/2018 rd RP 200/2018 rd s. 2 

där ett flertal andra utlåtanden från Grundlagsutskottet relaterade till grundlagsskyddet för miljön 

onämns. 
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från 1980-talet och framåt.166 Att grundlagsstadga principer för särskilda områden ökar 

det institutionella skyddet och påverkar det normativa innehållet.167 God miljö som något 

eftersträvansvärt får också anses vara befäst inte bara i grundlag utan även i övriga delar 

av rättssamhället. Hur mycket detta beror på att det utformats som en rättighet är dock 

svårare att svara på. Mänskliga rättigheter har fått större genomslag men samtidigt är 

grundlagsförankringen i sig av betydande vikt. Tilltron till folkstyret står bi även om en 

viss omvärdering har skett som ett led i en anpassning för att upprätthålla de mänskliga 

rättigheterna. Att placera miljö som en mänsklig rättighet var ett ställningstagande som 

har fått genomslag. Genomslaget har inte skett som en rättighet i sig utan för att 

upprätthålla andra rättigheter med beaktande av kommande generationer.  

  

                                              

 
166 Lavapuro et al, s. 508 f. 
167 Tuori, s. 388. 
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3 Norge 

3.1 Inledning 

Norge har en av världens äldsta bestående grundlagar, grunnloven från 1814.168 Arbetet 

med att utforma grunnloven har beskrivits som ett hastjobb som kom till stånd på grund 

av de politiska omvandlingarna i Europa.169 Trots det har grunnloven varit ett av de 

enskilt viktigaste dokumenten för Norge då den har setts som en symbol för Norges 

frihetskamp.170 Att grunnloven har kommit att bestå så länge har förklarats med att 

bestämmelserna gavs korthuggna och generella utformningar, vilket gett utrymme för 

flexibilitet i tolkningen av dem.171 Grunnloven sågs som en instruktion för lagstiftaren 

och de dömande instanserna, särskilt gällande de mänskliga fri- och rättigheterna.172 En 

av dessa instruktioner är att bestämmelserna lägger band på annan lagstiftning med 

innebörden att lag inte kan stå i strid med grunnloven.173  

Grunnloven har dock genomgått ett antal reformer under årens lopp, bland annat 

genom att rättighetskatalogen utökats.174 Grundlagsstadgandet om god miljö är ett 

resultat av detta som infördes 1992. Detta är det tidigaste konstitutionella skyddet av 

miljön bland de nordiska länderna.175 Redan innan införandet av stadgandet om miljön i 

grunnloven hade regeringen ett övergripande mål om att hållbar utveckling skulle 

inarbetas på alla nivåer i samhället.176 Norge har även varit tidigt ute med det statliga 

arbetet för miljön och var det första landet som instiftade ett miljödepartement år 1972.177 

                                              

 
168 Endast den amerikanska grundlagen är äldre, se Ginsburg, Nytt Norsk Tidsskrift 2014, s. 226. 
169 Dok. 16 (2011-2012) s. 21. För mer om detta se Andenæs &Fliflet, Statsforfatningen i Norge, s. 

57 samt s. 88 - 90. 
170 Dok. 16 (2011-2012) s. 21; Aall & Holmøjvik, Tidskrift for Rettsvitenskap 2010, s. 331 
171 Dok. 16 (2011-2012) s. 22 där det poängteras att utformningen gett utrymme för utveckling av den 

konstitutionella sedvanerätten som kommit att få stor betydelse i det norska rättssystemet. Se även 

Ginsburg Nytt Norsk Tidsskrift 2014, s. 231. 
172 Detta har fastslagits genom praxis vilken Sunnqvist redogör för, se Sunnqvist, s. 324. Se även 

NOU 1993:18 s. 21. 
173 Andenæs & Fliflet, s. 42 f. 
174 Dok. 16 (2011-2012) s. 24. 
175 Finland 1995 och Sverige 2002. 
176 St.meld. nr. 46 (1988-89) s. 27. 
177 St.meld. nr. 13 (1992-93) s. 15. 
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Miljöns starka ställning i Norge har kopplats till den norska bondetraditionen om att 

gårdar skulle förvaltas så att de kunde överlämnas i lika eller bättre skick till kommande 

generationer.178 Det kan åtminstone ses som en bidragande faktor till att miljöarbetet i 

Norge legat i framkant.  

I det följande avsnittet kommer jag att börja med att redogöra grunnlovens ställning i 

rättstillämpningen. Grunnlovens starka symboliska värde har spelat stor roll för synen på 

grunnloven idag. Syftet med detta avsnitt är att tydliggöra sådana faktorer som inverkar 

på hur grunnloven tillämpas. Därefter kommer en närmare redogörelse för de mänskliga 

rättigheterna i grunnloven. Här kommer diskussioner om de mänskliga rättigheterna i 

Norge och dess utveckling att behandlas. Syftet med detta avsnitt är att ge en bakgrund 

till betydelsen av de mänskliga rättigheterna i den norska rätten och deras genomslag. 

Nästföljande avsnitt är fokuserat på stadgandet om rätten till god miljö. I detta avsnitt 

kommer stadgandet och dess tillkomst att redogöras för liksom även den faktiska 

tillämpningen av det. Syftet är att ge en utförlig bakgrund rörande synen på miljö som 

rättighet i Norge. Både grundlovens ålder och engagemanget för miljön har betydelse för 

hur § 112 grunnloven ska tolkas. I den sista delen kommer en sammanfattande analys att 

göras. 

3.2 Grunnloven i rättstillämpningen 

Grunnloven utgjorde vid sitt instiftande det dokument som den nya norska staten 

grundades på. Den skapades således utan någon förlaga att gå efter och endast utav 

församlingen vid Eidsvoll som dock bestod av representanter från hela landet.179 

Utgångspunkten för grundlagstolkningen i Norge är att gå efter ordalydelsen.180 På grund 

av att grunnloven är så pass gammal så har det dock inte varit säkert att en sådan tolkning 

skulle ge ett önskvärt resultat. Samhället har genomgått stora förändringar sedan 

grunnloven instiftades vilket innebär att en tolkning som inte tar hänsyn till detta kan 

komma att gå stick i stäv med samhällssynen idag. Innebörden av detta är att det har 

                                              

 
178 Backer, s. 62. 
179 Sunnqvist, s. 83, se även Ginsburg, s. 229 som närmare går in på betydelsen av representationen. 
180 Andenæs & Fliflet, s. 57. Jfr Høgberg & Høgberg, Jussens vänner 2013, s. 193 f. 
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funnits ett behov av att inte låsa fast tolkningen i ordalydelsen, utan att anpassa tolkningen 

till dagens samhälle.181  

Förarbeten har i Norge, precis som i Sverige, betydelse för uttolkning av lagar. Finns 

det förarbeten bör dessa få inverkan på hur tolkningen sker.182 När det kommer till 

grunnloven har dock förarbetena varit sparsmakade, om alls existerande, och det finns 

inga riktlinjer för hur tolkningen ska ske.183 Bristen på förarbeten och åldern har ansetts 

förespråka en mer generös tolkning av efterkommande synpunkter än vad som annars är 

traditionellt i norsk rätt.184 Detta innebär att en stor del av anpassningen av grunnloven 

till dagens samhälle fallit på rättstillämpningen. Således har praxis haft en stor inverkan 

på hur grunnloven ska tolkas. Det gäller inte bara praxis från Høyestetrett utan även att 

praxis från det offentliga i allmänhet får betydelse då grunnloven riktas även dit.185 Med 

tanke på hur länge grunnloven har funnits finns det dock relativt lite praxis rörande 

denna.186 Praxis kan således inte ensamt utgöra tolkningsdata, utan även andra parametrar 

måste beaktas.  

Domstolarna har traditionellt sett haft en stark ställning i det norska rättssystemet. 

Dessa har haft en rätt att lagpröva sedan grunnlovens instiftande eftersom grunnloven 

redan från början hade ett stort symboliskt värde.187 Lagprövningsinstitutet är således 

etablerat och utvecklat i den norska rätten.188 Domstolarna har haft tolkningsföreträde när 

det kommer till konstitutionella frågor vilket är något som gör att Norge sticker ut i den 

nordiska kontexten.189 Domstolarna i Norge har jämförts med att vara lyfta till samma 

nivå som riksdagen när det kommer till dömande.190 Att så är fallet har dock inte ansetts 

som oproblematiskt eftersom Stortinget, precis som den svenska riksdagen, ska utgöra 

                                              

 
181 Se Høgberg & Høgberg för utförligare diskussion, s. 196. 
182 Bårdsen, Jussens Venner 2017, s. 8 f. 
183 Høgberg & Høgberg, s. 200. 
184 Høgberg & Høgberg, s. 201. 
185 Andenæs & Fliflet, s. 42; Smith i Krunke & Thorarensen, s. 110.  
186 Høgberg & Høgberg, s. 199. 
187 Det har framställts som att domstolarna tog sig rätten i början av 1800-talet men det blev sedermera   

accepterad praxis, se Sunde Nytt Norsk Tidsskrift 2017, s. 356. 
188 Dok. 16 (2011-2012) s. 25 f. 
189 Sunnqvist, s. 240 - 243. 
190 Sunnqvist, s. 198.  
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folkets främsta företrädare.191 Mot bakgrund av detta har flera försök gjorts under årens 

lopp för att begränsa domstolarnas lagprövningsmöjligheter. Trots de otydligheter som 

funnits rörande tolkning av grunnloven så har domstolarna rätt att åsidosätta 

grundlagsstridiga lagar.192 Grunnloven med sitt grundläggande symboliska värde och sin 

beständighet har således getts form i domstolarna. Den dynamiska tolkningen av 

grunnloven har varit nödvändig för att hålla den a jour med samhället.193 På senare tid 

har dock domstolarna i Norge kritiserats för att vara alltför ’outspoken’ när det kommer 

till konstitutionella frågor vilket har resulterat i diskussioner om att återinföra domare 

med annan än rent juridisk bakgrund.194 Det norska systemet är således inte friktionsfritt. 

Till grunnlovens 200-årsjubileum genomfördes en stor reform. Reformen syftade 

bland annat till att tydliggöra rättigheternas ställning i grunnloven.195 Reformen ledde 

även till att utförligare förarbeten gjordes vilket innebar att dessa har kommit att få större 

betydelse vid tillämpning av grunnloven.196 Efter att ha varit sedvanerätt nästan lika länge 

som grunnloven funnits grundlagsfästes även lagprövningen.197Grunnloven utgör både 

innan och efter reformen en operativ del i den positiva rätten enligt en lång tradition i det 

norska rättsväsendet.198 Trots att det inte har funnits några tydliga tolkningsregler har 

grunnloven således varit ett rättesnöre för rättstillämpningen. Grunnloven har även legat 

till grund för en principfasthet och stolthet för det norska rättsväsendet som bland annat 

kom till uttryck under andra världskriget.199 Revisionen år 2014 avsåg, som ovan nämnts, 

framför allt att stärka de mänskliga rättigheterna.  

Vad som kan konstateras är att grunnlovens ålder inneburit vissa svårigheter avseende 

tolkningen. Det kan även konstateras att grunnloven besitter ett starkt symboliskt värde. 

                                              

 
191 Magnussen, Lov og Rett 2007, s. 156. 
192 Andenæs & Fliflet, s. 43.  
193 Høgberg & Høgberg, s. 197. 
194 Smith i Krunke & Thorarensen, s. 117. 
195 Dok. 16(2011-2012) s. 11, s. 17 – 18 samt s. 49 om vad som påkallade förändringen. Se även 

Ojanen i Krunke & Thorarensen, s. 143. 
196 Andenæs & Fliflet, s. 58 f. 
197 Sunde, s. 356. 
198 Bårdsen, s. 43. 
199 Se om detta Sunnqvist, s. 350 där det framgår att Høyestretten höll fast vid de principer som 

stadgades i grunnloven på ett sätt som framhävde grunnlovens symboliska betydelse och om 

möjligt förankrade den än mer.  
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De norska domstolarnas möjlighet till lagprövning understryker detta då det ger 

grunnloven större genomslagskraft. Sammanfattat utgör grunnloven ett grundläggande 

dokument för alla led i det norska rättssystemet – lagstiftare så väl som domstolar och 

offentlig verksamhet. Det norska rättssamhället har även ett starkt förtroende för sin 

konstitution och för sina domstolar. Det som står i grunnloven behandlas med stor respekt 

även i de fall då flexibilitet är påkallat. 

3.3 Fri- och rättigheter i grunnloven 

När grunnloven stiftades av Riksförsamlingen så gavs inte rättigheterna samma utrymme 

som de har idag. De rättigheter som stadgades i det ursprungliga dokumentet var få 

jämfört med moderna rättighetskataloger men låg i framkant i relation till andra 

grundlagar från 1800-talets början.200 Istället för att uttryckligen stadga rättigheter lades 

fokus på att reglera statsmakterna.201 Grunnloven sågs som en måttstock som övriga delar 

av rättsordningen skulle bedömas ifrån.202 

De ursprungliga rättigheterna rörde framför allt civila rättigheter för individens 

ställning gentemot staten.203 Utformningen av rättigheterna har varit oförändrad under 

större delen av grunnlovens existens.204 Mellan 1814 och 1940 tillkom bara en ny 

rättighet, nämligen bestämmelsen om rösträtt i § 50 grunnloven, instiftad 1821.205 Efter 

andra världskriget präglade idéerna om rätts- och välfärdsstaten och de sociala 

rättigheterna den rättsliga utvecklingen i Europa och så även i Norge. I många delar var 

grunnloven på dessa områden oförändrad men de politiska rättigheterna har utvidgats.206 

De senare tillkomna sociala rättigheterna har stadgats antingen med hänvisning till lag 

eller med formuleringar om att statens myndigheter ska säkra rättigheterna. Denna 

utformning har lett till att flera av de nya rättigheterna varit att likna mer vid 

programförklaringar än en utkrävbar rättighet för den enskilde.207 Kritik har riktats mot 

                                              

 
200 Ginsburg, s. 230; Smith i Kjønstad, (red.), Nye trender i rettsvitenskapen, s. 26. 
201 NOU 1993:18 s. 21. 
202 Sunnqvist, s. 89. 
203 Dok. 16 (2011-2012) s. 25. 
204 NOU 1993:18 s. 22 f. 
205 Dok. 16 (2011-2012) s. 24. 
206 NOU 1993:18 s 21. 
207 Dok. 16 (2011-2012) s. 42. 
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att införa annat än de grundläggande rättigheterna på grund av att de ansetts vara politiska 

mål i ett dokument som är menat att vara beständigt.208 Å andra sidan bör ett dokument 

som ska spegla samhället kunna anpassas till samhällets utveckling. Eftersom grunnloven 

inte är särskilt lätt att ändra så har det fallit på domstolarna i större utsträckning än i 

Finland och Sverige. 

Inför grunnlovens 200-årsjubileum tillsattes en utredning rörande reform av de 

mänskliga rättigheterna. Reformens syfte var bland annat att tydliggöra de rättigheter som 

redan fanns i norsk rätt.209  Man ville även uppmärksamma betydelsen av rättigheter och 

främja medvetenhet genom att synliggöra dem.210 De sociala och kulturella rättigheterna 

behandlades även i samband med EKMR. De norska utredarna konstaterade att dessa 

bestämmelser var vaga och därför svåra att förverkliga.211 På grund av att 

rättighetskapitlet i stort sett varit oförändrat under så lång tid ansågs reformen både 

efterlängtad och behövd eftersom internationella konventioner så som EKMR fått allt 

större inflytande i den norska rätten.212 Det har även framhållits att rättigheternas 

avvägning sinsemellan har skiftat i takt med samhällsutvecklingen.213 Dessa skiftningar 

utgör således en del i den dynamiska tolkningen av grunnloven. 

 I och med reformen år 2014 finns det nu utförligare förarbeten rörande de mänskliga 

rättigheterna. Praxis har dock fortsatt stor betydelse och påverkar rättigheternas 

innebörd.214 Lagprövning som redan etablerat institut har också gett större genomslag för 

de mänskliga fri- och rättigheterna.215 Sammantaget har mänskliga rättigheter varit en del 

av den norska rätten under väldigt lång tid även om hur de bäst ska upprätthållas har varit 

omdebatterat. Efterhandskontrollen i domstolarna har varit tongivande. Reformen syftade 

till att stärka de mänskliga rättigheterna. Utökade förarbeten minskar också domstolarnas 

                                              

 
208 Kinander, Jussens venner 2013, s. 138. 
209 Ojanen i Krunke & Thorarsen, s. 142; Dok. 16 (2011-2012) s. 13, se även s. 58 om uppdatering 

angående centrala rättigheter och dessas betydelse. 
210 Andenaes & Fliflet, s. 484. 
211 NOU 1993:18 s. 111.  
212 Aall & Holmøjvik, s. 328 f. samt s. 343 ff.; Andenæs & Fliflet, s. 63. 
213 Utveckling beskrivs utförligt i Sunnqvist s. 496 – 500.  
214 Andenæs & Fliflet, s. 64. 
215 Andenæs & Fliflet, s. 487 f. 
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tolkningsutrymme. De ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna är dock öppet 

formulerade vilket lämnar fortsatt spelrum för tolkning i domstol. 

3.4 Miljö i grunnloven 

Norge har en stark tradition av arbete för miljöfrågor och var det första landet som 

instiftade ett miljödepartement.216 Miljön har alltid haft en framträdande ställning i Norge 

vilket bland annat förklarats med att det funnits en norsk heder i att bevara naturen i gott 

skick för efterkommande generationer.217 Diskussion om att införa ett 

grundlagsstadgande för miljön har i Norge förekommit sedan 1970-talet218 och 

kulminerade i början på 1990-talet inför Riokonferensen.219 Miljöns anknytning till hälsa 

och kravet på att miljön ska hålla en viss kvalitet har redan innan grundlagstadgandet 

funnits i annan lagstiftning rörande miljön.220  I förarbetena till vad som skulle komma 

att bli § 110 b grunnloven, sedan 2014 benämnd § 112, framhålls miljöskydd som en 

central målsättning för samhället.221 Denna ståndpunkt framfördes också vid 

Riokonferensen där Norge var ett av länderna som argumenterade för att god miljö skulle 

ges formen av en rättighet.222  En rättighet kan också ses som en reflektion av det man 

värderar i samhället och detta utgör en viktig del av bakgrunden till § 112 grunnloven.223 

Grundlagsskydd för miljön var således även innan införandet diskuterat under lång tid i 

Norge och upprinnelsen av ett långt arbete rörande miljöfrågor relaterade till statens 

ansvar.   

När miljöstadgandet blev verklighet 1992 lades det i samband med § 110 grunnloven, 

rätten till arbete. Rätten till arbete uttrycktes inte som en definitiv rätt utan med 

formuleringen ”Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette”[min 

kurs.]. Denna formulering gällde även i de andra paragraferna under § 110, nämligen § 

                                              

 
216 Se härom St.meld. nr. 13 (1992-93) bl.a. s. 15, s. 40 f., s. 100. 
217 Backer, s. 62; Andenæs & Fliflet, s. 618. 
218 Innst.S.nr.163 (1991-92) s. 2.  
219 Fauchald, Tidsskrift for Rettsvitenskap 2008, s. 5.  
220 St.meld. nr. 46 (1988-89) s. 77. 
221 Innst.S.nr.163 (1991-92), s. 2. 
222 Fauchald, s. 5 f. 
223 Backer, s. 83.  
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110 a (nuvarande § 108) om samernas kulturella rättigheter och § 110 c (nuvarande § 92) 

om att det åligger staten att respektera och säkra de mänskliga rättigheterna. Dessa 

formuleringar tyder på att de är närmare målsättningar än rättigheter.  En viktig skillnad 

mellan dessa rättigheter och stadgandet om miljön är att det bara är det senare som har 

formulerats som en faktiskt rätt och inte en skyldighet för staten att agera.224 Stortinget 

ville undvika att ha ett målsättningsstadgande men ville heller inte ha en rättighet som var 

utkrävbar för alla och envar.225 Anledningen till att man ville begränsa rättigheten var att 

den ansågs svår att avgränsa. Stadgandet bör alltså framför allt ses som ett 

ställningstagande för det norska samhället och inte som en konkret rättighet för var 

individ.  

I de internationella samarbetena har man i de flesta fallen valt att prata om att verka 

för hållbar utveckling istället för att göra en god miljö till en rättighet.226 Detta har bland 

annat skett för att man önskat säkra de grundläggande rättigheterna först och främst.227 

Dessa frågor återupptogs inför reformen av grunnloven år 2014. Kritiken mot att göra god 

miljö till mänsklig rättighet har tillbakavisats genom att jämföra yttrandefrihetens relation 

till individer såväl som till demokrati med miljöns relation till människosläktets 

existens.228 Jämförelsen är i starka ordalag vilket visar på att synen på miljö är 

fundamental. Att mänskligheten står inför stora miljöproblem ansågs understryka vikten 

av en tydlig lagstiftning.229 I utredningarna som föregick reformen noterades även att 

mänskliga rättigheter i allt större utsträckning knyts till miljöfrågor internationellt.230 

Stadgandet om miljön ansågs dock redan vara tydligt vad gällde rättigheten i sig. Inför 

revisionen framhölls att det tredje styckets faktiska betydelse var oklar avseende huruvida 

formuleringen var att betrakta som rättsligt förpliktande eller som en 

programförklaring.231 De två första styckena lämnades orörda medan det tredje stycket 

                                              

 
224 Fauchald, s. 4 där det också framgår att tänkta rättsverkningar ska gå att utläsa från förarbetena. 

Dessa finns dock inte allmänt tillgängliga varför jag inte kunnat undersöka dem personligen. 
225 Backer, s 59. 
226 Hållbar utveckling har blivit en ledande princip för miljörätten överlag, se Michanek & Zetterberg, 

s. 31. 
227 St.meld. nr. 58 (1996-97) s. 35. 
228 Dok. 16(2011-2012) s. 243. 
229 Dok. 16(2011-2012) s. 245. 
230 Dok.nr. 12:31 (2011-2012) s. 6. 
231 Dok.nr.12:31 (2011-2012) s. 6, även s. 245; Innst. 187 S-2013-2014 s. 5 samt s. 25. 



33 

 

ändrades i sin lydelse för att förtydliga statens ansvar avseende miljöfrågor. Det 

nuvarande stadgandet i § 112 grunnloven lyder: 

Alle har rett til eit helsesamt miljø og ein natur der produksjonsevna og mangfaldet blir 

haldne ved lag. Naturressursane skal disponerast ut frå ein langsiktig og allsidig 

synsmåte som tryggjer denne retten òg for kommande slekter. 

Borgarane har rett til kunnskap om korleis det står til med naturmiljøet, og om 

verknadene av planlagde og iverksette inngrep i naturen, slik at dei kan tryggje den 

retten dei har etter førre leddet. 

Dei statlege styresmaktene skal setje i verk tiltak som gjennomfører desse 

grunnsetningane. 

Före revisionen löd tredje stycket ”Statens Myndigheder give nærmere Bestemmelser til 

at gjennemføre disse Grundsætninger.”. Den tidigare formuleringen ansågs vara riktad 

till Stortingets vad gällde rättsinnehåll samtidigt som det sågs som en gräns för vad 

myndigheterna kunde göra.232 Sammanfattningsvis kan sägas att reformen inte 

förändrade rättighetsdelen av stadgandet, det vill säga § 112 st. 1 grunnloven, men statens 

åligganden tydliggjordes för att stärka arbetet för miljön.  

Vad har då § 112 grunnloven haft för betydelse? För lagstiftaren har det använts både 

som modell och rättslig ram i förarbeten och utformning av nya lagar.233 Stadgandet har 

även haft betydelse i rättstillämpningen då det bland annat har hänvisats till som en sådan 

målsättning som ska uppfyllas.234 En utgångspunkt för rättstillämpningen är dock att § 

112 grunnloven inte ska användas som en självständig rättsgrund vid sidan av lagstiftning 

om lagstiftningen tillkommit efter införandet av § 112.235 Det har även betydelse när det 

kommer till andra bestämmelser i grunnloven. Ett exempel som har nämnts i doktrin är 

att paragrafen skulle kunna användas som understöd om någon skulle åberopa förbudet 

mot tillbakaverkande lagstiftning i frågor rörande miljö.236 På så vis kan rätten 

                                              

 
232 Fauchald, s. 33.  
233 Fauchald, s. 15, samt s. 19 - 22. 
234 Monsen, Lov og Rett 2007, s. 615. 
235 Fauchald, s. 25. Se även Backer, s. 60 som menar att bestämmelsen endast undantagsvis kan utgöra 

en självständig grund för materiella miljörättigheter. 
236 Backer, s. 61. 
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genomsyras av de miljömål och principer som den norska staten slagit fast även i 

förhållande till andra mänskliga rättigheter. 

Bestämmelsen har också kommit att tillämpas i praxis från Høyesterett. Detta har skett 

framför allt genom hänvisningar till bestämmelsen för att understryka de övergripande 

målen för miljöarbetet. Strax efter bestämmelsens införande avfattades ett antal domar 

som innebar att högra krav ställdes på andra rättigheter för att ge skyddet för miljön 

genomslag.237 Stadgandet har även använts för att poängtera det allmännas förpliktelser i 

ett mål rörande konsekvensanalys av inverkan på miljön. Frågan som ställdes i det 

aktuella målet var vad som krävdes för att uppfylla kraven på en försvarlig utredning i 

ljuset av § 112 grunnloven.238 Det visar på hur stadgandet används vid avvägningar. I ett 

annat mål behandlas rätten till information gällande beslut rörande miljön där stadgandet 

används för att understryka att det är just sådan information bestämmelsen strävar efter 

att upprätthålla.239 Bestämmelsen har också använts vid fråga om straff för 

miljööverträdelser. Høyesterett uttalade att sådana straff inte ska vara bagatellartade mot 

bakgrund av den vikt som fästs vid miljön i grunnloven.240 Sammantaget har alltså 

stadgandet getts betydelse både som tolkningsdata och som vikt vid avgöranden som rör 

miljöfrågor.  

Stadgandet har inte använts som en direkt rättsgrund utan framför allt för att betona att 

miljöhänsyn ska väga tungt. Första stycket i § 112 grunnloven har dock åberopats vid ett 

mål där Greenpeace och Natur og Ungdom stämt den norska staten för att ha agerat i strid 

med stadgandet då de beviljade ny oljeborrning.241 Målet har ställt stadgandet på sin spets 

avseende rättighetsformuleringen. Miljöorganisationerna hävdar att § 112 st 1 grunnloven 

ska läsas som en rättighet fristående från övriga stycken medan den norska regeringen 

hävdar att det avgörande var om § 112 st 3 grunnloven hade blivit uppfyllt.242 Oenigheten 

låg i om huruvida koldioxidutsläpp utomlands, orsakade av norsk olja, skulle täckas av 

                                              

 
237 Sunnqvist, s. 634 f. Flera fall med samma innebörd nämns som bekräftelse av detta. 
238 HR-2009-01093, punkt 73. 
239 HR-2010-00562.a, punkt 29 – 31 samt 39. 
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241 Saksnr. 16-166674TVI-OTIR/06, avkunnad 2019-01-04, Oslo tingsrätt.  
242 Saksnr 16-166674TVI-OTIR/06, avsnitt 5.2.1, s. 13. 
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bestämmelsen.243 Tingsrätten fann att det inte hade skett en överträdelse av § 112 

grunnloven. Domen överklagades direkt till Høyesterett som dock avslog direktprövning 

i högsta instans för att låta målet gå den vanliga instansvägen.244 Målet har gett upphov 

till stor diskussion i norska medier om vad domstolarna ska ha för roll i klimatfrågor.245 

Frågor om maktdelningsprinciper kom upp men inom den juridiska doktrinen fann man 

det inte så bekymmersamt på grund av Norges långa tradition av lagprövning.246 Målet 

har nu överklagats till nästa instans, Borgarting lagmannsrett, och har i skrivande stund 

ännu inte avgjorts.  

Av vad som ovan framgått går det alltså att säga att stadgandet har fått genomslag. Det 

är dock inte nödvändigtvis rättighetsformuleringen i sig som varit mest betydande även 

om miljöns samband med de etablerade rättigheterna står klar för den norska lagstiftaren. 

Det har i doktrinen hävdats att bestämmelsen bara i undantagsfall kan bli en självständig 

grund för materiella miljörättigheter.247 Vad ett sådant undantagsfall skulle kunna vara är 

än så länge oklart. Det ovan nämnde målet rörande oljeborrning skulle kunna bringa 

klarhet i frågan men i skrivande stund är domen ännu inte avkunnad i Borgarting 

lagmannsrett.  

3.5 Sammanfattande kommentar 

Den norska grundlagen är gammal och har länge haft få förarbeten. Den har dock 

reviderats och förändrats många gånger under årens lopp. Grunnloven ska vara den 

rättsliga ramen för makt och politik men har på grund av den dynamiska tolkningen 

ansetts öppen för personliga åsikter och preferenser.248 Den politiska uppfattningen, 

liksom strömningar hos allmänheten, har fått avgörande betydelse vid tolkning av 

grundlagen.249 Offentlig sektor ska också vara en drivande kraft och föregångare i arbetet 

                                              

 
243 Domen, s. 19. 
244 Avslaget innebär alltså inte att Høyesterett aldrig kommer att pröva frågan utan att ett upptagande 

i högsta instans kan ske först efter att motsvarande hovrätt behandlat frågan. För avslaget av 
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245 Sunde, s. 355. 
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248 Høgberg & Høgberg, s. 219. 
249 Høgberg & Høgberg, s. 220. 
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för en bättre miljö.250 Försiktighet har påkallats i doktrinen avseende att grundlagsstadga 

målsättningar även om de kan få faktiskt betydelse.251 Med tanke på Norges långa 

tradition av miljöengagemang och att miljöfrågor ges större och större betydelse i 

allmänhet tycks det dock som att god miljö som rättighet ligger i linje med 

samhällsutvecklingen i Norge. 

Vad som kan fastställas om § 112 grunnloven är att stadgandet faktiskt har använts 

som argument i avgöranden från Høyesteretten. När det kommit till konkurrerande 

rättigheter har de mål som stadgas i § 112 grunnloven poängterats som särskilt viktigt. 

Det är framför allt egendomsrätten som kommer i konflikt med miljörätten.252 Stadgandet 

ska utgöra ramarna för norsk klimatpolitik och att domstolarna prövar frågor gentemot 

den har ansetts ligga helt i linje med tanken bakom.253 Miljöregler behandlas först och 

främst i förvaltningen och kommer sällan upp i domstol.254 Det har dock uttryckts 

önskemål om att bestämmelsen skulle ges större genomslag i praxis.255 De norska 

miljömålen förefaller vara fast förankrade och väletablerade i det norska samhället. 

Flertalet lagar refererar till § 112 avseende miljön och fler lagar har antagit som kunnat 

ta stöd i § 112.256 Grunnlovens överordning samt bevakningen av fri- och rättigheter utgör 

viktiga norska konstitutionella inslag.257 Detta tillsammans med den enighet som råder 

om vikten av att upprätthålla en god miljö får ses som bidragande anledningar till att det 

norska stadgandet har det genomslag som det har fått.  

  

                                              

 
250 Meldinger til Stortinget – Del I Miljövernpolitikk, avsnitt 3.4.1. 
251 Holmøjvik & Aall, s. 346; Kinander, s. 126 f. 
252 Backer, s. 51. 
253 Sunde, s. 363. 
254 Backer, s. 39. 
255 Fauchland, s. 81 f. 
256 Fauchland, s. 14 f. 
257 Sunnqvist, s. 331. 
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4 Sverige 

4.1 Inledning 

Den svenska grundlagens historia anses starta redan på 1300-talet.258 Sverige har ingen 

historia av att ha varit under utomstående styre, till skillnad från Finland och Norge, vilket 

har haft betydelse för synen på grundlagen. Den svenska grundlagen består av fyra 

dokument. Genom detta så särskiljer sig den svenska grundlagen från de flesta andra 

länder i Europa.259 Det viktigaste dokumentet i den svenska grundlagen är 

regeringsformen som utgör grunden för statsskicket. Regeringsformen kom 

ursprungligen till år 1809 efter att Sverige förlorat Finland till Ryssland.260 Det är framför 

allt regeringsformen som har betydelse för den här uppsatsen varför de andra 

grundlagarna kommer att utelämnas. 

Regeringsformen från 1809 byggde på maktdelning framförallt mellan kung och 

riksdag.261 Utmärkande för regeringsformen ur ett internationellt perspektiv är att den är 

relativt lätt att ändra för att vara grundlag.262 Det härstammar från 1809 års regeringsform 

och har kommit att leva kvar.263 En av anledningarna till att så är fallet är att 

regeringsformen har varit detaljrik och haft en deskriptiv karaktär vilket har gjort 

förändringar nödvändiga.264 Trots detta så skedde inga större förändringar utan mycket 

utvecklades genom praxis.265 Nuvarande regeringsform kom till år 1974. Det var i och 

med denna reform som mänskliga fri- och rättigheter gavs plats i grundlagen. I och med 

att rättigheterna grundlagsskyddades så utvidgades också lagrådsgranskningen och ett 

grundlagsstadgande om lagprövning infördes.266 Tidigare så hade normkontroll framför 

allt skett i det förberedande arbetet. Synen på regeringsformen har gått mot en mer 

                                              

 
258 Nergelius, Svensk statsrätt, s. 23. 
259 Se t.ex. RP 1/1998 d, s. 32; Nergelius, s. 13. 
260 Sunnqvist, s. 64 f.; Nergelius, s. 20 f.  
261 Sterzel, Författning i utveckling, s. 16; Nergelius, s. 20 f. 
262 Suksi i Krunke & Thorarensen, s. 24. 
263 Sterzel, s. 92 f. 
264 Nergelius, s. 16, s. 21; Sterzel, s. 16 f.; Eka et al, Regeringsformen med kommentarer, s. 1 f.  
265 Sterzel, s. 20.  
266 Prop. 1973:90 s. 200 f.; SOU 1975:75 s. 107 – 110.  
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normativ inriktning.267 Det innebär att betydelsen av dess stadganden kan komma att få 

en annan innebörd i rättstillämpningen. Det är relevant för att utvärdera 

målsättningsstadgandena. 

Samma ordning som för avsnitten om Finland och Norge kommer att följas även här. 

Det innebär att jag först kommer att redogöra för regeringsformens betydelse i 

rättstillämpningen. Detta är för att ge en bild av dess funktion vilket har påverkan på 

regeringsformens genomslag. Därefter kommer de mänskliga fri- och rättigheternas 

betydelse i den svenska rätten att behandlas. Detta avsnitt ämnar ge en bakgrund till synen 

på fri- och rättigheter i Sverige, vilket är nödvändigt att ha för att förstå placeringen av 

stadgandet om miljö. Den tredje delen kommer att behandla stadgandet om miljön 

specifikt. I denna del kommer således de faktiska effekterna av stadgandet att redogöras 

för. Avslutningsvis kommer en sammanfattning av vad som framkommit att göras. Denna 

del syftar till att ge ett övergripande svar på hur miljöstadgandet i regeringsformen kom 

till och hur kontexten påverkar innebörden. 

4.2 Regeringsformen i rättstillämpningen 

Att det är skillnad i den normativa kraften av grundlag och lag har varit en del av den 

svenska rättskulturen sedan 1700-talet.268 Regeringsformen har dock inte varit normativ 

i sig utan varit ämnad att beskriva statsskicket.269 Med andra ord så har regeringsformen 

främst haft betydelse som instruktion för hur statsarbetet ska bedrivas. På grund av detta 

så har regeringsformen varit detaljerad i jämförelse med andra länders grundlagar. 

Detaljrikedom var något som var särskilt tydligt i 1809 års regeringsform. Trots dessa 

detaljer så varade 1809 års regeringsform som gällande under 165 år men genomgick 

under denna period en rad förändringar.270 På grund av dess detaljerade bestämmelser var 

nämligen en viss anpassning nödvändig.  

En stor genomarbetning av regeringsformen utfördes under mitten av 1900-talet och 

var klar 1974. Det fanns flera skäl till att man önskade göra om regeringsformen. 

                                              

 
267 Sterzel, s. 18. 
268 Suksi i Krunke & Thorarensen, s. 21.  
269 Sterzel, s. 99 f.; Bull & Sterzel, s. 17. 
270 Suksi i Krunke & Thorarsen, s. 23 f.; Bull & Sterzel, s. 10; Sterzel, s. 73. 
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Reformen gjordes bland annat av lagtekniska skäl, på grund av att den tidigare 

regeringsformen varit väldigt detaljerad, men även för att göra den mer tillgänglig för 

medborgarna.271 Ett mål med reformen var att begränsa grundlagsregleringen till sådant 

som var ”av väsentlig betydelse för statsskicket”.272 Det fanns även en önskan om att 

modernisera de demokratiska institutionerna.273 Stadgandena var fortfarande relativt 

detaljrika varför ändringar fortsatte att ske även efter reformen.274 Under senare delen av 

1900-talet blev regeringsformen en del av den gällande rätten om än fortfarande inte 

normativ per se.275 En nyhet som infördes 1974 var möjligheten till lagprövning.276 

Sverige blev i och med detta det första av de nordiska länderna som införde en möjlighet 

till lagprövning i grundlag.277 Anledningen till att lagprövningen infördes var att man vill 

öka skyddet för de mänskliga rättigheterna.278 Efterhandskontrollen blev således ett 

komplement för upprätthållandet av dessa. Att domstolarna skulle ha möjlighet att 

lagpröva hade förvisso inte varit en främmande tanke tidigare, men väl omdiskuterad.279 

Vid reformen 1974 infördes även målsättningsparagrafen i regeringsformen 1:2. 

Denna skulle ge uttryck för de grundläggande värden samhället ville upprätthålla men 

som inte kunde skyddas genom rättsligt bindande regler.280 Dessa 

målsättningsstadganden har framhållits som en viktig del av regeringsformen, framför allt 

vad gäller kontroll av statsmakterna.281 Dessa stadganden kan dock inte utsättas för 

lagprövning då lagprövning förutsätter att regeln är rättsligt bindande.282 De principer och 

ståndpunkter som uttrycks i regeringsformen är inte menade för konkreta slutsatser och 

                                              

 
271 Prop. 1973:90 s. 91 f.; SOU 2008:125 s. 123; Sterzel, s. 86 f. 
272 SOU 2008:125 s. 123. 
273 Eka et al, s. 6.  
274 Att reglerna i regeringsformen är detaljrika har kritiserats på grund av att det föranleder att de 

måste ändras relativt ofta, se ex SOU 2008:125 s. 125 f.  
275 Sterzel, s. 23, s. 61; Bull & Sterzel, s. 11 f. 
276 Prop. 1973:90 s. 200 f.; SOU 2008:125 s. 365 
277 Sunnqvist, s. 540. 
278 SOU 1963:17 s. 41; SOU 1978:34 s. 103 – 109; SOU 2008:125 s. 365. 
279 Sunnqvist, s. 253 – 256- 
280 Prop. 1975/76:209, s. 28; Axberger SvJT 2018 s. 769. 
281 Eka SvJT 2016 s. 369. 
282 SOU 2008:125 s. 357. 
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har heller inte tillämpats så.283 Lagrådet använder sig dock av regeringsformen vid 

bedömning av lagars grundlagsenlighet och har gjort så sedan en lång tid tillbaka.284 Trots 

detta så har just målsättningsstadgandena inte haft ett större genomslag i den svenska 

rätten. 

Den huvudsakliga kontrollen av lagar sker genom förhandskontroll där lagrådet har en 

betydande roll. Yttrande från lagrådet ska inhämtas då det rör sig om en lag som är viktig 

för det allmänna eller för enskilda.285 Anledningen till att förhandskontroll varit den 

huvudsakliga normkontrollen är att all makt ska utgå från folket enligt 1 kap. 1 § 

regeringsformen. Folksuveränitetens princip är styrande i Sverige men den ska även 

kunna samspela med rättsstaten.286 I och med utvecklingen av de mänskliga fri- och 

rättigheterna, både nationellt och internationellt, har dock lagprövning förekommit i 

större utsträckning. Bevakningen av fri- och rättigheter var även en bidragande orsak till 

att lagprövning slogs fast i grundlagen.287  

År 2008 kom ett förslag på en ny reform som bland annat innebar att 

uppenbarhetsrekvisitet för lagprövning togs bort.288 Reformen, som genomfördes 2010, 

var inte en omfattande författningsreform utan var menad som en översyn.289 Att 

uppenbarhetsrekvisitet togs bort var bland annat för att ge lagprövningen större 

genomslag, framför allt vad det gäller rättigheter.290 Efterhandskontrollen gäller dock 

bara i det enskilda fallet och kan alltså inte ogiltigförklara en lag.291 Det visar på att det 

fortfarande är framför allt förhandskontroll som ska kontrollera att lagstiftning sker i 

enlighet med grundlag men efterhandskontrollen har ökat i betydelse framför allt vad 

gäller mänskliga rättigheter.  

                                              

 
283 Bull & Sterzel, s. 17. Jfr dock Eka et al, s. 26 f., där det påtalas att JO och JK använt sig av 

målsättningsstadgandena. Se även Eka i SvJT 100 år, s. 370, där det uttrycks att regeringsformen 

verkar få nytt liv. 
284 Bull & Sterzel, s. 39. 
285 SOU 2008:125 s. 359. 
286 SOU 2008:125 s. 375. 
287 SOU 1963:17 s. 41; SOU 1978:34 s. 103 – 109; SOU 2008:125 s. 365. 
288 Eka et al, s. 7.  
289 SOU 2008:125 s. 21. 
290 Prop. 2009/10:80 s. 147. 
291 SOU 2008:125 s. 364. 
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Regeringsformen har historiskt sett inte haft en stor betydelse för rättstillämpningen 

men har på senare år kommit att få en ökad sådan, bland annat genom den utökade 

lagprövningen. Den ökade betydelsen är delvis på grund av den internationella rättens 

påverkan men utgör också ett steg mot en förändrad syn på regeringsformens ställning i 

Sverige. Utgångspunkten för tolkning av grundlagen är ordalydelsen och lagprövning ska 

i första hand göras grundlagskonformt.292 Proportionalitet och avvägningar gentemot 

grundlagen har blivit allt viktigare men gäller fortfarande bara för konkreta fall.293 Som 

huvudregel är det en objektiv tolkningsmetod som ska användas men i Högsta domstolen 

har man till viss del även gått till förarbeten och syften med stadgandena.294 I och med att 

regeringsformen är lätt att förändra föreligger mindre tolkningsbehov av stadgandena.295 

Sammanfattningsvis kan sägas att regeringsformen är överordnad andra lagar men dess 

status som nationell symbol är en relativt ny företeelse.296 De principer och ståndpunkter 

som återfinns i regeringsformen har kommit till under lång tid men förändras ständigt. 

Förändringarna är inte nödvändigtvis stora men kan ändå komma att påverka hur 

stadgandena i regeringsformen tillämpas. 

4.3 Fri- och rättigheter i regeringsformen 

Sverige idag ses som ett modernt land när det kommer till rättigheter och 

rättighetskatalogen i 2 kap. regeringsformen anses motsvara god europeisk standard.297 

Historiskt sett har dock inte rättigheter som sådana haft en given plats i grundlagen.298 

Fram till och med 1950-talet var termen mänskliga rättigheter sällsynt i den svenska 

rätten.299 En av anledningarna till att fri- och rättigheter inte ansågs behövas i grundlagen 

                                              

 
292 SOU 2008:125 s. 375. 
293 Bull & Sterzel, s. 41; Eka SvJT 100 år, s. 370 f. 
294 Sterzel, s. 107 - 109. 
295 Bull & Sterzel, s. 34 samt s. 38.  
296 Nergelius, s. 16. 
297 Sterzel, s. 41. 
298 SOU 1963:17 s. 159 f.; SOU 1965:2 s. 101; SOU 1975:75 s 60 samt s. 64 vari den paragraf som 

närmast kan liknas rättighetsförklaring, § 16 i 1809 års regeringsform, benämns som ett 

målsättnignsstadgande. 1809 års regeringsform innehöll inga rättighetsförklaringar per se, om 

detta se Sterzel, s. 16; Nergelius, s. 136; Axberger SvJT 2018 s. 765. 
299 Axberger SvJT 2018 s. 765, att jämföra med den norska grundlagen som redan 1814 hade en 

rättighetskatalog, se avsnitt 3.3 
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var för att de redan var förankrade i samhället.300 Det förekom även åsikter om att 

grundlagen enbart skulle ange de spelregler som det allmänna skulle rätta sig efter.301 

Detta var delvis för att grundlagsreglering skulle försvåra för de folkvalda att genomföra 

förändringar och delvis för att det ansågs kunna leda till konflikt mellan politiska och 

juridiska organ.302 Mänskliga fri- och rättigheter infördes dock i regeringsformen vid 

reformen 1974. Införandet gjordes till slut både för att stärka det genom praxis existerande 

skyddet och för att påverka den medborgerliga opinionen.303 Det finns i 2 kap. 

regeringsformen idag absoluta rättigheter, rättigheter med föreskrifter om hur de får 

begränsas samt rättigheter med uttalat svagt skydd i grundlagen.304 

Ett av resultaten av det mångåriga arbete som förelåg reformen var bland annat 2 kap. 

regeringsformen. Kapitlet ansågs då framför allt vara riktat till de lagstiftande 

makterna.305 Rättigheterna som infördes 1974 har liknats vid en ”halvmesyr” som 

genomfördes mer för syns skull än för att man faktiskt tyckte att det var nödvändigt.306 

Grundlagsskyddet förstärktes dock ytterligare kort efter den första reformen.307 Därefter 

har utvecklingen gått framåt i etapper.308 Under 1980-talet skedde en förändring av synen 

på rättigheter bland annat på grund av den internationella utvecklingen.309 Innebörden av 

detta blev bland annat att mänskliga rättigheter fick än större vikt. Nästa stora steg skedde 

år 1995 när Sveriges anslutning till EKMR togs in i grundlagen. Inkorporeringen av 

konventionen gjordes bland annat för att ge ett starkare skydd för den enskilde samt för 

att klargöra konventionens status i den svenska rätten.310 Bestämmelserna i 2 kap. 

regeringsformen har dock inte varit menade att vara direkt tillämpliga för den enskilde 

                                              

 
300 SOU 1965:2 s. 101; SOU 1975:75 s. 69. Nergelius framhåller också att rättigheter de facto 

upprätthölls i stor utsträckning även om de inte fanns med i grundlag, Nergelius, s. 137. 
301 SOU 1993:40 s. 35. Där framgår dock också att det även fanns de som menade att grundlagsskydd 

av rättigheter var nödvändigt för att skydda mot tillfälliga majoriteter. Se om detta även Axberger 

SvJT 2018 s 767; Sterzel, s. 21. 
302 SOU 1993:40 s. 35.  
303 Prop. 1973:90 s. 131 – 133; prop. 1975/76 s. 27; SOU 1975:75 s. 90. 
304 Nergelius, s. 139. 
305 Prop. 1975/76 s. 140 f.; SOU 1975:75 s. 97. 
306 Axberger SvJT 2018 s. 767. 
307 SOU 1975:75 s. 13.  
308 Nergelius sammanfattar på s. 137. 
309 Sterzel, s. 23. 
310 Prop. 1993/94:117 s. 10 – 12. 
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och har därför inte brukat komma upp i domstol.311 Det framhölls också i de föregående 

utredningarna att det kunde vara svårt att utforma rättigheterna i EKMR så att de blivit 

praktiskt tillämpbara.312 Trots dessa invändningar infördes EKMR som svensk lag och 

rättigheterna är nu förankrade. Det finns i 2 kap. regeringsformen idag absoluta 

rättigheter, rättigheter med föreskrifter om hur de får begränsas samt rättigheter med 

uttalat svagt skydd i grundlagen.313 

Tidigare så har den svenska lagstiftarens inställning varit att sådana rättigheter som 

innebär att det allmänna att vidta åtgärder, då åsyftande sociala rättigheter, inte kunde ges 

form av konkreta rättigheter i 2 kap. regeringsformen.314 Dessa rättigheter sågs alltså inte 

som tillräckligt konkreta för att kunna placeras i rättighetskapitlet men var ändå av stor 

vikt för samhället. Det var i och med detta som målsättningsstadgandet i 1 kap. 2 § 

regeringsformen kom till. Idag framgår av den nämnda paragrafen bland annat att det 

allmänna ska främja ekonomisk och kulturell välfärd (2 st.), jämlikhet (5 st.) samt 

kulturella rättigheter (6 st.). Det är med andra ord sådant som samhället velat ställa sig 

bakom och understödja varför det har formulerats just som övergripande mål. 

Bland välfärdsmålen i 1 kap. 2 § 2 st. regeringsformen framhålls särskilt att det 

allmänna ska trygga rätten till utbildning. Rätten till utbildning var en av de sociala 

rättigheter som infördes samtidigt med paragrafen.315 Denna rätt sågs liksom de övriga 

sociala rättigheterna vara svårt att garantera. När Sverige inkorporerade EKMR så 

infördes rätten till utbildning i 2 kap. regeringsformen. Av propositionen framgår att på 

grund av den avgörande betydelsen utbildning har för den enskildes välfärd så bör ett 

starkare skydd ges i grundlagen.316 Införandet innebar således att avbrott från den tidigare 

inställningen till de sociala rättigheterna, om än i ett specifikt fall som mer hängde 

samman med de internationella åtagandena då rätten till utbildning framgår av artikel 2, 

tilläggsprotokoll till EKMR. Att statens målsättning om utbildning blivit en rättighet visar 

dock att synen på vad som är möjligt att garantera som rättighet förändras. 

                                              

 
311 Bengtsson, SvJT 2011 s. 621; Sunnqvist, s. 470 f. 
312 SOU 1993:40 s. 36. 
313 Nergelius, s. 139. 
314 SOU 1975:75 s. 183.  
315 SOU 1975:75 s. 183. 
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Att fri- och rättigheterna upprätthålls bevakas idag både genom förhandsgranskning 

och genom lagprövning vilket har ansetts eftersträvansvärt.317 Det har påpekats att 

rättigheternas faktiska innebörd kan ses som otydlig och att reglerna snarare handlar om 

hur rättigheterna får begränsas.318 I och med borttagandet av uppenbarhetsrekvisitet i 11 

kap. 14 § regeringsformen har domstolarnas möjlighet till lagprövning vidgats. Detta 

förväntas öka domstolarnas roll när det kommer till normkontroll.319 Likaså förändrades 

stadgandet om lagrådets granskning i 8 kap. § 21 regeringsformen, då ”ska” ersatte ”bör” 

rörande när yttrande ska inhämtas från lagrådet. Ändringen gjordes för att stärka 

Lagrådets ställning.320 Båda dessa ändringar i regeringsformen innebär en utökad 

normkontroll för att ytterligare stärka de mänskliga rättigheternas ställning i den svenska 

rätten. Idag anses rättigheterna fortfarande vara framför allt riktade mot lagstiftaren men 

de kommer även upp i domstol. Med andra ord kan det sägas fortfarande röra sig om 

framför allt begränsningar av statens befogenheter även om domstolarna numer också har 

utrymme att agera.  

Sammanfattat så har fri- och rättigheter inte alltid haft en naturlig plats i den svenska 

grundlagen. Idag ses de dock som en självklarhet. Rättigheterna bevakas med både för- 

och efterhandskontroll vilket innebär att gränserna för vad riksdagen kan göra granskas 

på två sidor om lagstiftningen. Mänskliga rättigheters roll för rätten har bara ökat i 

betydelse även om det i somliga fall ansetts att domstolarna tagit sig för stora friheter.321 

Eftersom folksuveräniteten är utgångspunkten för det svenska rättssamhället så kan en 

utveckling som innebär ett utökat utrymme för domstolarna att hantera mänskliga 

rättigheter bli problematisk. Å andra sidan så kan detta utökade utrymme ses som ett 

resultat av de internationella konventioner Sverige förbundit sig till. Att 2 kap. 

regeringsformen framför allt är riktad till lagstiftaren är en ståndpunkt som lever kvar 

även om en skiftning har skett till domstolarnas fördel rörande kontroll av efterlevnad. 

                                              

 
317 Prop. 2009/10:81 s. 141 f.; SOU 2008:125 s. 374 – 376. 
318 Sterzel, s. 65. 
319 Nergelius, s. 251.  
320 Prop. 2009/10:80 s. 143. 
321 Eka & Gustavsson SvJT 2007 s 774; Ehrenkrona SvJT 2014 s 246 f. Jfr Mattsson SvJT 2014 s. 
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Vad som framkommit i detta avsnitt får betydelse för hur ett eventuellt stadgande om 

miljö som mänsklig rättighet skulle tillämpas.  

4.4 Miljö i regeringsformen 

I Sverige så har arbetet för miljön pågått under relativt lång tid.322 Att naturen har 

inverkan på människans välbefinnande har varit en allmänt accepterad tanke som kommit 

till uttryck bland annat genom allemansrätten.323 Allemansrätten är sedan 1994 även 

inskriven i 2 kap. 18 § regeringsformen om än utan legal definition.324 Sverige har legat 

i framkant vad gäller lagstiftning om miljön och var ett av de första länderna i världen 

som införde en miljöskyddslag år 1969.325 Införandet av miljöskyddslagen blev 

startskottet för en stor mängd lagar rörande miljön.326 På grund av den fragmentariska 

lagstiftningen avseende miljön tillsattes i slutet på 1980-talet en kommitté som fick till 

uppgift att utreda en samordning av lagstiftningen.327 I slutet av 1990-talet ersattes 16 

olika lagar med vad som kom att bli miljöbalken.328 Miljöbalken syftade till att spegla 

den miljöpolitiska utvecklingen och därmed även ge begreppet hållbar utveckling 

genomslag.329 Sedan miljöbalken blev klar har den varit den huvudsakliga rättskällan när 

det kommer till miljöfrågor.330 Miljöbalken utgör således stommen för den svenska 

miljörätten idag. Trots detta finns det även ett stadgande om miljön i regeringsformen. 

Under arbetet med miljöbalken framkom även propåer om att införa grundlagsskydd 

för miljön genom att göra god miljö till en rättighet.331 Dessa propåer ledde inte till 

                                              

 
322 Kort historik återfinns i prop. 1997/98:45 Del I s. 156. 
323 Prop. 1997/98:45 s. 301. 
324 Ebbeson, s. 214. Även Finland och Norge har allemansrätt fast med något skiftande innebörd från 

den svenska rätten. Se finska miljöministeriets publikation Allemansrätten – Lagstiftning och 

praxis samt för Norge, tillgänlig via https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-

miljo/friluftsliv/innsiktsartikler-friluftsliv/allemannsretten/id2076300/ (2019-12-19). Det är dock 

bara Sverige som har grundlagsskyddad allemansrätt. 
325 Westerlund i Seerden & Hedeweg, s. 379. Införandet av en myndighet med särskild inriktning på 

miljön skedde dock senare än de finska och norska motsvarigheterna, a.a.s. 372. 
326 Michanek & Zetterberg, s. 75. 
327 Westerlund i Seerden & Hedeweg, s. 369; Michanek & Zetterberg, s. 75. 
328 Prop. 1997/98:45 Del I s. 185; Michanek & Zetterberg, s. 76. 
329 Prop. 1997/98:45 Del I s. 154. 
330 Praxis har dock stor betydelse då många av bestämmelserna är vaga, se Michanek & Zetterberg, s. 

386. 
331 SOU 2001:19 s. 60 f.  

https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/friluftsliv/innsiktsartikler-friluftsliv/allemannsretten/id2076300/
https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/friluftsliv/innsiktsartikler-friluftsliv/allemannsretten/id2076300/
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resultat vid tillfället på grund av att man först ville färdigställa miljöbalken.332 Frågan om 

grundlagsskydd för miljön återkom dock. Vid början på 2000-talet ansågs miljön vara en 

av de viktigaste samhällsfrågorna varför det inte längre var en fråga om utan hur 

grundlagsskydd skulle utformas.333 Stadgandet i regeringsformen infördes även som ett 

steg i att uppfylla de internationella åtaganden Sverige förbundit sig till genom olika 

konventioner.334 Diskussioner om grundlagsskydd för miljön har dock funnits längre än 

så. Redan på 1970-talet omnämndes miljön i samband med utvidgningen av de mänskliga 

rättigheterna.335 Medvetenhet om miljön har funnits länge men steget till att införa ett 

grundlagsstadgande var långt. Det slutgiltiga resultatet blev ett målsättningsstadgande i 1 

kap. 2 § 3 st. regeringsformen som infördes år 2002.  

Målsättningsstadganden infördes i regeringsformen för att ge uttryck åt grundläggande 

samhällsvärderingar som ansågs inte kunna ges formen av rättsligt bindande regler.336 

Målsättningarna har uppdaterats allt eftersom med sådana frågor som ansetts viktiga för 

tiden.337 Miljöstadgandet var menat att knyta an till syftet med den svenska 

miljöpolitiken.338 Då stadgandena inte är juridiskt bindande är deras främsta funktion att 

ålägga det allmänna att förverkliga målsättningarna.339 I och med detta ansågs stadgandet 

om miljön utgöra ett starkt ställningstagande från samhällets sida.340 Stadgandet 

kritiserades av remissinstanserna för att ha en oklar innebörd men kritiken besvarades 

med att syftet med bestämmelsen var att utgöra utgångspunkt för det allmänna.341 I 

praktiken så har dock miljöstadgandet inte haft någon större betydelse. En anledning till 

detta har angetts vara just stadgandets vaga utformning.342 Att målsättningarna inte är 

                                              

 
332 SOU 2001:19 s. 60 f. 
333 SOU 2001:19 s. 63. 
334 Prop. 2001/02:72 s. 21. 
335 SOU 1975:75 s. 21, där “god levnadsmiljö” slogs fast som ”grundläggande mål för det allmännas 

strävan”. Att miljön har inverkan på människors välbefinnande har varit erkänd även längre 

tillbaka om än inte diskuterad i grundlagssammanhang, se ex SOU 1962:35 s. 86; SOU 1969:18, 

s 10 - 11. 
336 Prop. 1975/76:209 s. 28. 
337 Eka et al, s. 26; Bull & Sterzel, s. 35.  
338 SOU 2001:19 s. 64. 
339 Se bl.a. prop. 1975/76:209 s. 68 samt s 128; SOU 2001:19 s. 64; prop. 2009/10:80 s. 188. 
340 SOU 2001:19 s. 51. 
341 Prop. 2001/02:72 s. 24.  
342 Michanek & Zetterberg, s. 34 f. 
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tänkta för den konkreta rättstillämpningen har emellertid framhållits inte vara detsamma 

som att de saknar betydelse helt och hållet.343 På senare tid har det även spekulerats i att 

målsättningarna i regeringsformen kommer att få större genomslag i 

rättstillämpningen.344 Än så länge har dock varit ganska sparsmakat. 

Den svenska miljörätten kretsar framför allt kring målstyrning.345 Dessa mål ska vara 

decentraliserade enligt miljöbalkens förarbeten.346 Stadgandet i regeringsformen kom till 

efter miljöbalken och är ett centraliserat uttryck för miljömålen om än på ett sätt som 

innebär att specificering måste komma till stånd genom lag. Miljömålen ska uppnås 

genom strategier från regeringen med flexibilitet som ledord.347 Miljöövervakning har 

också varit ett viktigt ledmotiv för att uppnå vad som stadgas i regeringsformen om 

miljön.348 Synsättet att utgå från övergripande bestämmelser är genomgående. Närmare 

specifikationer kommer till genom lag där miljöbalken kan sägas utgöra stommen. Det är 

svårt att avgöra om stadgandet i regeringsformen har en plats som överensstämmer med 

det tänket. Stadgandet är förvisso ett övergripande mål men samtidigt så är just det 

övergripande det som innebär svårigheter med hur det ska tillämpas.   

Hänvisningar till målsättningsstadgandet om miljön har förekommit i en del 

förarbeten. Det har dock inte varit helt lätt att hitta.349 Några exempel kan nämnas: i en 

skrivelse om det svenska arbetet för hållbar utveckling görs en direkt hänvisning till 

regeringsformen som belyser det allmännas ansvar att verka för en hållbar utveckling.350 

I en proposition om de svenska miljöpolitiska målen poängteras att ett övergripande mål 

för den svenska politiken är hållbar utveckling.351 Uttalandet utgör en klar koppling till 

den målsättning om miljön som återfinns i regeringsformen om än utan att hänvisa till 

stadgandet direkt. Vid en översyn av skogsvårdslagstiftningen konstateras att principen 

                                              

 
343 Eka SvJT 100 år, s. 369; Axberger SvJT 2018 s. 768. 
344 Bull & Sterzel, s. 51. 
345 Prop. 1997/98:45 Del I s. 158, vari konkreta och tydliga mål framhålls som vägen mot hållbar 

utveckling i miljöpolitiken. 
346 Prop. 1997/98:45 Del I s. 161. 
347 Prop. 2009/10:155 s. 11 samt s. 46 f. 
348 SOU 2019:22 s. 500. 
349 Sökningar i olika former har gjorts i åtskilliga förarbeten och dokument utan ge resultat.  
350 Skr. 2003/04:129, s. 5 samt s. 23. 
351 Prop. 2004/05:150 s. 24.  
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om hållbar utveckling som uttrycks i regeringsformen är grundläggande för 

miljöpolitiken.352 Stadgandet omnämns mer i förbifarten än som något konkret att utgå 

ifrån vid bedömningen av lagstiftning. Synen på målsättningsstadganden som en 

grundläggande utgångspunkt för samhället och lagstiftaren kan alltså inte ses som bevisad 

i lagarbetet. En möjlighet är att det ses som så självklart att det inte behöver nämnas men 

i sådana fall förtas meningen med att ett sådant målsättningsstadgande över huvud taget. 

Praxis rörande målsättningarna i regeringsformen är än mer sparsam. Avgöranden om 

miljöfrågor kopplas i större utsträckning ihop med lag än med grundlag. Det allmänna 

intresset för god miljö har poängterats av det offentliga, både i domstol och 

utredningar.353 Hänvisningar till målsättningsstadgandena har även förekommit i 

yttranden från JO och JK om än inte rörande miljö specifikt.354 Eftersom målsättningarna 

inte är menade att vara direkt tillämpliga är det kanske inte så konstigt att de inte märkts 

av nämnvärt i praxis. Ovan gjorda exempel visar dock att de kan tillmätas betydelse i 

form av tolkningsdata. Om utvecklingen fortsätter i en sådan riktning så kan det komma 

att innebära ett större genomslag för målsättningsstadgandena. Det skulle också stärka 

deras betydelse eftersom effekten av dem faktiskt skulle synas. 

Miljön har på andra sätt fått genomslag, bland annat genom att konstateras som ett 

sådant allmänt intresse som berättigar inskränkningar i andra rättigheter.355 Att miljön 

utgör ett allmänt intresse har dock, enligt vad som framkommit ovan, varit vedertaget 

långt innan stadgandet i regeringsformen infördes. Det finns en bakomliggande tanke att 

Sverige ska vara ett föregångsland när det kommer till upprätthållande av en god miljö. 

Trots detta har grundlagsstadgandet inte fått något större genomslag utan är relativt 

oviktigt i realiteten. Det har visat sig genom att stadgandet varken åberopas eller 

omnämns i någon större utsträckning. Arbetet för miljön sker framför allt via miljöbalken 

och annan speciallagstiftning. 

                                              

 
352 Där påtalas också att miljömålet har förändrat själva syftet med skogsvårdslagstiftningen, se SOU 

2017:81, s. 33 f., se även s. 40. 
353 HFD 2016 ref. 76 s. 2; SOU 2006:109 s. 130. 
354 Se sammanställning av Hirschfeldt, J., Regeringsformen (1974:152) 1 kap.  2 §, Lexino 2019-01-

01 (2019-12-20). 
355 SOU 1993:40 s. 90; SOU 2017:81 s. 40 f.; prop. 1993/94:117 s. 48. För praxis se RÅ 1996 ref. 40. 
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4.5 Sammanfattande kommentar 

Den svenska konstitutionella rätten strävar efter en bred politisk enighet. Stora grupper är 

skeptiska till en rättslig prövning av konstitutionella frågor vilket har betydelse för hur 

domstolar och förvaltning hanterar konstitutionen.356 Detsamma gällde dock från början 

även för de mänskliga rättigheterna i 2 kap. regeringsformen. Där har en förändring skett 

med innebörden att domstolar prövar frågor om mänskliga rättigheter. Eftersom 

målsättningsstadgandena ger uttryck för övergripande mål för det svenska samhället och 

stadgandet om miljö kom till på grund av internationella åtaganden så kan man tänka sig 

att även dessa kan komma att få en större betydelse. Så har skett bland annat rörande 

barns rätt i 1 kap. 2 § 5 st. regeringsformen och stadgandet om samernas ställning i 1 kap. 

2 § 6 st. regeringsformen.357 Stadgandet om miljö är fortfarande inte frekvent i förarbeten 

och domar men har ändå omnämnts på senare år.358 Detta innebär inte att betydelsen för 

rättstillämpningen förändras men visar på att målsättningarna kan användas som 

tolkningsdata.  

Miljöstadgandets oklara innebörd skulle möjligtvis kunna motverkas av att istället 

placera miljö som mänsklig rättighet. Samtidigt har en utveckling skett i Sverige som gett 

domstolarna något större handlingsutrymme. Även detta utökade utrymme skulle kunna 

leda till att miljön kan få större genomslagskraft. Hittills har dock grundlagsstadgandet 

om miljön varit relativt anonymt. Rättigheterna i regeringsformen har i sin tur även de 

framför allt setts som att ha varit riktade mot lagstiftaren. Regeringsformen ses inte som 

ett dokument med starkt symboliskt värde utan utgör snarare en instruktion för hur arbetet 

ska gå till. Det är dock inte i alla delar klart vad instruktionen ska anses innebära.   

                                              

 
356 Bull & Sterzel, s. 35.  
3571 kap. 2 § 5 st. regeringsformen nämns i Högsta domskälens domskäl i NJA 2014 s. 307 p. 9. 1 

kap. 2 § 6 st. regeringsformen nämns i HFD 2018 ref. 7, s. 6 rörande samernas ställning som urfolk. 
358 Se avsnitt 4.4. 
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5 Miljöskydd – en konstitutionell angelägenhet? 

5.1 Inledning 

Av vad som ovan angetts framgår att Sverige, Norge och Finland alla har bedrivit arbete 

för miljön. Inom en tioårsperiod så införde länderna ett stadgande om miljön i sina 

respektive konstitutioner. Stadgandena liknar varandra på olika sätt även om de inte är 

lika i ordalydelse. Det finns flera gemensamma drag i rättssystemen överlag. Trots detta 

så går det inte att säga ett stadgande skulle få samma effekt i ett av de andra länderna som 

det har i hemlandet. Det norska stadgandet om miljön är det enda som innebär en faktisk 

rätt. Det finska stadgandets utformning är mer att likna vid en målsättning om än placerad 

som rättighet. Det svenska stadgandet har alls inga spår av rättighetsvärde. I det här 

avsnittet kommer effekt och funktion av respektive stadgande prövas gentemot den 

svenska rätten. Så som syftet med den komparativa metoden är så är avsikten att här 

klargöra vilka lärdomar Sverige kan dra av rätten i grannländerna. 

En grundläggande skillnad som föreligger mellan de tre länderna är statsskicket. Det 

har talats om den nordiska rätten som egen rättsfamilj.359 Detta synsätt kan delvis sägas 

stämma då de nordiska länderna liknar varandra till den delen att de tillämpar en 

blandning av kontinentaleuropeiska och angloamerikanska rättssystem. Trots detta så går 

det att dra en linje mellan västra och östra halvan av norden.360 I den västra bygger 

statsskicket mer på maktdelningsläran medan den östra halvan utgår från 

folksuveränitetsprincipen. Skillnaden blir synlig när det kommer till hur domstolarnas roll 

uppfattats. Detta kommer att redogöras för närmre nedan i avsnitt 5.2. 

Inledningsvis kommer de delar som behandlat respektive lands författning i 

rättstillämpningen jämföras. Anledningen till detta är för att tydliggöra de skillnader och 

likheter som föreligger. Det får betydelse för hur man ska förstå innebörden av vad som 

stadgas i grundlag. Därefter kommer analysen att fokuseras på mänskliga rättigheter och 

deras ställning. Denna del bidrar med en bakgrund till hur rättigheterna betraktas i 

respektive land. Nästföljande avsnitt kommer att fokusera på miljö som rättighet och vilka 

                                              

 
359 Se ovan, avsnitt 1.3. 
360 Bull i Krunke & Thorarensen, s. 43 – 66. Där framkommer att en sådan uppdelning inte kan göras 

gällande på alla områden men att det i vissa aspekter kan finnas grund för det. 
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problem och möjligheter som kan finnas med en sådan rättighet. Därefter följer ett avsnitt 

om hur man resonerat kring att upprätthålla en god miljö i Finlands, Norge och Sverige. 

Avsnittet som följer diskuterar synen på god miljö som rättighet på ett bredare plan och 

vad det kan ha för betydelse. Efterföljande avsnitt kommer i sin tur belysa miljön och 

dess samverkan och betydelse med samhället överlag. Avslutningsvis kommer allt att 

vägas samman för att nå en slutsats angående den svenska placeringen av miljön. Detta 

avsnitt syftar till att besvara frågan om huruvida en placering av miljö som mänsklig 

rättighet skulle innebära någon konkret skillnad i den svenska rätten och i så fall på vilket 

sätt.  

5.2 Jämförelse av författningarna 

Sverige, Norge och Finland har delvis en gemensam historia. Både Norge och Finland 

har varit del av Sverige. Sverige och Finland hade under väldigt lång tid till och med 

gemensam författning. I de tre länderna är även gemensamt att tonvikten lagts vid 

förhandskontroll snarare än efterhandskontroll.361 I och med fokus på förhandskontroll 

har lagtolkningen fokuserat på förarbeten. När det kommer till grundlag har det dock varit 

annorlunda då synen på grundlag och konstitution som koncept skilt sig åt mellan 

länderna. Hur grundlagen ses i respektive land är avgörande för hur stadganden i 

grundlagen ska tolkas och vad de får för funktion. Grundlagen ger i alla tre länder uttryck 

för förhållandet mellan statsorganen och de principer som de ska efterleva.362 Den 

faktiska tillämpningen av grundlag skiljer sig dock åt mellan länderna. Skillnaden kan 

bland annat förklaras med hur grundlagarna kommit till. 

Domstolarnas möjlighet att tillämpa grundlag skiljer sig åt i de respektive länderna på 

grund av deras olika rättstraditioner.363 På grund av den norska grundlagens ålder har en 

friare tolkning av grunnloven accepterats.364 . Sedan reformen av den norska grunnloven 

år 2014 har bestämmelserna moderniserats. Det finns också fler norska förarbeten att 

                                              

 
361 Bull resp. Smith i Krunke & Thorarensen, s. 54 resp. s. 132. 
362 Andenæs & Fliflet, s. 27; Bull & Sterzel, s. 17; Scheinin, i Pöyhönen, s. 32. 
363 Sunnqvist, s. 244 och 491; Ojanen i Krunke & Thorarensen, s. 139. 
364 Høgberg & Høgberg, s. 201. Den relativt fria lagprövningen har också förklarats med bland annat 

grunnlovens symboliska värde men även med att regeringen har varit förhållandevis passiv, om 

detta se Smith i Krunke & Thorarensen, s. 110. Se även avsnitt 3.2 
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tillgå men eftersom lagprövningen är historiskt förankrad i den norska rätten så kommer 

praxis från de högsta instanserna att ha fortsatt stor betydelse. I Finland har lagprövning 

tillämpats mycket restriktivt och var över huvud taget inte möjligt gällande lag förrän år 

2000.365 Synen på lagprövning har sedan dess mjuknat men lagstiftaren har fortfarande 

en stark ställning. Sverige har historiskt sett haft ett restriktivt förhållningssätt till 

lagprövning. Idag är dock lagprövning ett etablerat förfarande i svenska domstolar som 

har kommit att utökas i och med borttagandet av uppenbarhetsrekvisitet. Kontentan av 

detta är att funktionen av stadgandena är beroende av grundlagens ställning i respektive 

land och hur den tillämpas. Sverige är det märkvärdiga mellantinget där lika stor vikt 

synes läggas både vid för- och efterhandskontroll. Att grundlagen står över annan lag är 

dock tydligt i alla de tre länderna.  

Konstitutionernas historik och föränderlighet är något som också spelar in i hur 

grundlagarna ska tolkas genom bland annat symboliskt värde. Både den finska och norska 

grundlagen utgjorde dokument för nybildade stater. Av historiska skäl har de således haft 

ett annat symboliskt värde än den svenska motsvarigheten. Norska stadganden får större 

genomslag i praxis vilket delvis stammar från att den norska grundlagen haft ett så starkt 

symboliskt värde.366 Grunnloven ses som den norska statens fundament. För Finlands del 

så har folksuveräniteten haft stor betydelse. Den finska grundlagen har också kunnat 

anpassas till samhälleliga förändringar genom möjligheten att stifta undantagslagar.367 

Att på så vis kunna anpassa rätten till samhället påminner om det svenska systemet. Den 

svenska grundlagen är nämligen relativt lätt att ändra vilket innebär en större flexibilitet 

och anpassningsförmåga till samhällsförändringar men lämnar mindre utrymme för 

tolkning.368 Grundlagens flexibilitet har således betydelse för hur domstolarna hanterar 

den.  

En nämnare som är gemensam är att inget av länderna har en författningsdomstol.369 

Det innebär att det inte finns ett särskilt utsett organ som kan pröva grundlagsfrågor i 

efterhand utan att det faller på de vanliga domstolarna. Gemensamt för de nordiska 

                                              

 
365 Se avsnitt 2.2. 
366 Smith i Krunke & Thorarensen, s. 132; Holmøjvik & Aall, s. 345. 
367 Se avsnitt 2.2. 
368 Smith i Krunke & Thorarensen, s. 132. 
369 Suksi & Bull i Krunke & Thorarensen, s. 39 resp. s. 61. 
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länderna har även varit synen att politisk debatt inte är något som jurister ska ägna sig 

åt.370 Som ovan framkommit är dock lagprövning något som existerar i alla tre länder 

idag. Att så är fallet beror delvis på den internationella rättens inverkan. Den 

internationella rätten har för alla nordiska länder inneburit att den nationella rätten allt 

oftare måste tolkas utifrån utomstående bestämmelser.371 Påverkan gäller framför allt de 

mänskliga rättigheterna som i större utsträckning kopplas samman med internationella 

åtaganden och konventioner så som EKMR. Domstolarnas utökade tillämpning av 

grundlag har dock inte gått okritiserad.372 Anpassningen till den internationella rätten har 

snarare varit en nödvändighet än en önskan men har ändock lett till ett friare skön för 

domstolarna, framför allt vad gäller mänskliga rättigheter. 

Slutligen ska något även sägas om synen på konstitutionen i sig. Den allmänna 

uppfattningen idag är att grundlagen är överordnad andra lagar.373 Detta stämmer även 

för Finland, Norge och Sverige även om det finns skillnader i synen på grundlag och dess 

betydelse.374 I Norge har grundlagen ett starkt symboliskt värde och ska utgöra en 

beständig ram för det norska samhället. I Finland har grundlagen förvisso varit en ram för 

samhället men har också varit det yttersta uttrycket för lagstiftaren. Sveriges syn på 

grundlag har skilt sig åt från den allmänt vedertagna synen om grundlagens hierarkiska 

överhet men börjar idag röra sig mot att grundlagen är bindande även för riksdag och 

regering.375 Det svenska förhållningssättet till grundlagen stammade ur att man ansåg att 

en grundlag som var lätt att förändra innebar ett mindre hinder för lagstiftaren. Idag ses 

dock grundlagen även i Sverige som något som ska vara mer beständigt. När grundlag 

erkänns som något som är grundläggande för en stat så innebär det att vad som stadgas i 

grundlag får större tyngd. Det har hittills framför allt gällt mänskliga fri- och rättigheter 

men kan komma att utvidgas. Skiftningen innebär dock att även andra 

                                              

 
370 Med innebörden att lag ska utgå från lagstiftaren. För Sverige: SOU 1975:75 s. 184; Norge: 

Föllsedal, s. 182 f.; Finland: Lavapuro et al, s. 507. 
371 Smith i Krunke & Thorarensen, s. 129; Sunnqvist, s. 492, Hallström SvJT 2010 s. 582 f. 
372 Sunde, s. 355. Se även Sunnqvist, s. 491, som påtalar att även om försiktighet gällande 

grundlagstillämpning har förespråkats så har den trots allt tillämpats. 
373 Nergelius, s 14. 
374 Sejerstedt, Tidskrift for Rettsvitenskap 2014, s. 545 
375 Nergelius, s. 14.  
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grundlagsbestämmelser kan komma att få större betydelse i rättstillämpningen.376 Det 

gäller även sådana principuttalanden som målsättningsstadganden. 

Slutsatsen som kan dras av detta är att författningarna i de tre länderna skiljer sig åt 

både vad gäller historia och utveckling. Dessa olikheter har betydelse för hur stadganden 

i respektive lag ska tolkas. Sverige har inte samma strikta syn på lagstiftarens roll som 

Finland men inte heller Norges syn på grundlagen som nationalsymbol. Olikheterna 

inverkar också på vilken faktisk effekt som kan förväntas av bestämmelserna. Den kanske 

största förändringen avseende synen på konstitution har dock skett i Sverige. Här har inte 

bara lagprövningen underlättats utan synen på grundlagen i sig har förändrats. Även om 

man ser på grundlag och konstitutionell rätt som den grund varpå samhället vilar så måste 

man alltså vara medveten om dess dynamik.  

5.3 De mänskliga rättigheterna 

Mänskliga fri- och rättigheter har varit en del av den konstitutionella historian i alla tre 

länder. Synen på rättigheter har dock varierat både vad gäller utformning och vad som 

ska räknas till grundläggande rättigheter. I den finska rätten var skyddet av rättigheter 

något som under lång tid framför allt la band på lagstiftaren.377 Den stora reformen av 

rättighetskatalogen som genomfördes 1995 ledde till en utökad och modern 

rättighetskatalog som även inkluderade sociala och kulturella rättigheter. Utvidgningen 

av rättighetskatalogen skedde delvis med anslutningen till EKMR som bakgrund. De 

faktiska rättigheterna har fått större genomslag i den finska rätten medan allmänna 

principer om rättigheter fortfarande framför allt är riktade till lagstiftaren. En liknande 

utveckling har skett i Norge. Den norska konstitutionen har sedan den instiftades 

innehållit ett skydd för mänskliga rättigheter. De ursprungliga rättigheterna har anpassats 

till samhällets utveckling framför allt genom praxis. Även den norska grunnloven har 

dock genomgått en stor reform. Reformen genomfördes 2014 och resulterade bland annat 

i att sociala och kulturella rättigheter infördes. Även den norska konstitutionen har 

påverkats av EKMR vilket inneburit att utvidgningen av rättigheterna var nödvändig för 

att upprätthålla de åtaganden som följer av konventionen. För Sveriges räkning har synen 
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377 Se avsnitt 2.3. 
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på rättigheter förändrats drastiskt. Från att från början ha en något avog inställning till att 

grundlagsskydda rättigheter ses de nu som ett självklart inslag i den svenska 

konstitutionella rätten. Rättigheterna i den svenska regeringsformen skyddas dock 

framför allt genom att lägga band på hur de får begränsas.  

Norden som helhet ligger i framkant internationellt vad gäller att ratificera 

internationella konventioner som berör mänskliga rättigheter.378 De nordiska länderna 

delar utgångspunkt vad gäller mänskliga rättigheter i den bemärkelsen att de binder det 

offentliga att upprätthålla och skydda dessa rättigheter.379 Samtidigt föreligger en vad 

som kallats en gemensam nordisk paradox i form av det restriktiva förhållningssättet till 

lagprövning gentemot bilden av att vara förkämpar för de mänskliga rättigheterna.380 

Gemensamt för länderna är dock att bevakning av rättigheter i allt större utsträckning sker 

i domstol.381 Klart är också att de tre länderna påverkats av den internationella rätten och 

då har särskilt framhållits EKMR som alla länderna är anslutna till. Även om ingen 

fördjupning rörande just EKMR:s inverkningar på nationell rätt har gjorts så kan det inte 

bortses ifrån. EKMR införde inte bara ett externt skydd för de etablerade rättigheterna 

utan innehåller också skydd för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Detta har 

inneburit att sådana rättigheter på ett eller annat sätt även getts plats i respektive lands 

grundlagar.  

Ekonomiska, kulturella och sociala rättigheter är inte helt oproblematiska. Eftersom 

de innefattar sådant skydd som ställer krav på statens hantering av tillgångar så har det 

bland annat påtalats dessa rättigheter kan innebära att en stats budget blir styrd av 

konstitutionen.382 Denna konstitutionella styrning innebär i sin tur att domstolarna ges 

större utrymme att bedöma frågor om välfärdsstaten.383 Trots dessa komplikationer är nu 

ekonomiska, kulturella och sociala rättigheter ett inslag i alla tre konstitutioner. I Finland 

infördes sociala rättigheter framför allt på grund av internationella åtaganden.384 

                                              

 
378 Ojanen i Krunke & Thorarensen, s. 137. 
379 Ojanen i Krunke & Thorarensen, s. 145 f.; Derlén et al, Konstitutionell rätt, s. 255. 
380 Vik et al, Nordic Journal of Human Rights 2018, s. 193 f., då undantaget den friare lagprövningen 

i Norge. 
381 Ojanen i Krunke & Thorarensen, s. 165. 
382 Alexy & Rivers, A Theory of Consitutional Rights, s. 337 - 343 
383 Lind, s. 39 f.  
384 Tuori i Pöyhönen, s. 484 f. 
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Införandet skedde utan vidare diskussion i förarbetena om eventuell urholkning av statens 

befogenheter trots lagstiftarens starka ställning.385 Norges grunnlov innehåller vissa 

ekonomiska, kulturella och sociala rättigheter. Rätten till arbete infördes redan 1954 och 

sedan dess har bland annat rätten till utbildning tillkommit. Dessa rättigheter formuleras 

dock med att ”staten ska leggje til rette” för att de ska kunna uppfyllas.386 Det fanns dock 

en övergripande enighet om att inte införa vidare social trygghet som rättighet.387 

Enigheten stammade ur att det ansågs svårt att garantera att en sådan rättighet skulle 

upprätthållas. Den svenska lagstiftaren har valt att placera de sociala skyddsnäten som 

målsättningsstadganden, med undantag för rätten till utbildning som återfinns i 2 kap. 18 

§ regeringsformen.388 I övrigt så kvarstår den svenska synen på att vissa saker inte kan 

formuleras som ”ska-regler” utan att uppdraget att positivt verka för att dessa uppfylls är 

tillräckligt.389 Med andra ord är den svenska synen mer förankrad i de traditionella 

etablerade rättigheterna som faktiska rättigheter. 

Av ovanstående framgår att Finland, Norge och Sverige alla har påverkats av 

internationella åtaganden. Det har också visats att rättigheter som begrepp har funnits i 

någon utsträckning i respektive lands konstitution under lång tid. En utvidgning och 

modernisering av rättighetskatalogerna har skett vilket inneburit ett bredare skydd även 

för sådant som historiskt sett inte betraktats som rättigheter. På grund av fri- och 

rättigheters dynamik, både nationellt och internationellt, har således ställningstaganden 

gjorts som påverkar den grundläggande synen för statens ansvar. Synen på vad som är 

möjligt och vad staten bör uppfylla förändras. Det gäller även sådana frågor som är större 

än den egna staten så som miljön. Att se grundlag som ett fundament för staten är 

förekommande även i Sverige men är inte huggen i sten på samma sätt som i Norge. De 

tre länderna har alla varit medvetna om de förändringar som har skett men på grund av 

deras olika traditioner så har det yttrat sig på olika sätt.  

                                              

 
385 Lind, s. 130 f.  
386 Rätten till utbildning återfinns i § 109 grunnloven, rätten till arbete i § 110 grunnloven. 
387 Andenæs & Fliflet, s. 616. 
388 Nergelius, s. 138 f. 
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5.4 Rätt till en god miljö 

Att naturen har ett inneboende egenvärde är att betrakta som allmänt erkänt.390 Skyddet 

för miljön är något som berör alla och präglas därför av att ge uttryck för ett allmänt 

intresse.391 Målet med miljörätt är att fungera som instrument för att uppnå fastslagna 

miljömål med utgångspunkt i den faktiska miljön.392 Att ge miljörätten effektiv 

genomslagskraft är dock en svårighet på grund av att det är så många faktorer som spelar 

in.393 Det är svårt att formulera bestämmelser som ska täcka både nutid och kommande 

generationer. Likaså kan det vara svårt att avgöra vad som kommer att bli problem i 

framtiden.394 Oron för miljön och utvecklingen har lett till drastiska förändringar inom 

rättsvärlden överlag under de senaste 50 åren.395  

Stockholmsdeklarationen var den första internationella överenskommelsen som satte 

miljö i samband med mänskliga rättigheter. Det var efter Stockholmsdeklarationen som 

miljö började dyka upp som mänsklig rättighet i konstitutioner.396  Rörande miljön som 

specifikt rättighetsområde finns det flera delar som behöver lyftas. Att det finns ett 

samband mellan miljön och de etablerade mänskliga rättigheterna anses stå klart.397 Att 

införa miljö som en mänsklig rättighet har blivit allt vanligare i världens länder vilket 

ansetts tyda på ett skifte angående synen på miljön i relation till samhället.398 Att välja en 

sådan väg för att upprätthålla en god miljö har dock inte gått utan kritik. Svårigheten att 

göra miljön till en självständig rättighet ligger bland annat ansvarsfördelningen. 

Upprätthållande av rättigheter förutsätter att det är tydligt vem som ska göra vad.399 

Vidare så är begreppet ”god miljö” svårt att definiera eftersom det är en subjektiv 

                                              

 
390 Anton & Shelton, s. 123. 
391 Backer, s. 31 f. 
392 Nilsson, s. 110; Michanek & Zetterberg, s. 30 f.; Ebbesson, s. 12. 
393 Nilsson, s. 109; Anton & Shelton, s. 2. 
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396 Anton & Shelton, s. 118. 
397 FN:s rapport A/HRC/34/49 2017, s. 4. 
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värdering.400 Med andra ord så uppstår en del avgränsningssvårigheter när man talar om 

miljö som rättighet.  

Det har även förekommit kritik mot att alls göra miljö till en rättighet då det anses förta 

tyngden av de etablerade rättigheterna.401 Argumentet att införandet av nya rättigheter 

skulle ta resurser från de etablerade kan bemötas med samma diskussion har hållits om 

de sociala rättigheterna.402 Rättigheter och deras innebörd utvecklas i stor mån i takt med 

samhället. I somliga fall så kommer rättigheterna före men följden behöver inte vara att 

rättigheten är meningslös. Man skulle kunna vända på det att säga att de etablerade 

rättigheterna blir urvattnade om miljön inte skyddas, vilket ger att miljö som rättighet 

innebär en förstärkning av de redan existerande rättigheterna.  

Ett annat argument emot miljö som rättighet är att det blir svårare för den enskilde att 

veta vad dennes rättigheter innebär. I det fallet går det att som motargument anföra att 

miljö som rättighet kanske snarare skulle förtydliga frågan. Som exempel kan nämnas det 

faktum att den rättighet som oftast kommer i konflikt med miljöfrågor är 

egendomsskyddet. En inskränkning av en grundlagsstadgad rättighet kan vara lättare att 

förstå om inskränkningen i sig också grundar sig på en rättighet förankrad i grundlag. 

Eventuell avgränsningsproblematik torde resultera i huvudbry framför allt för jurister, 

inte för gemene man. Utvidgning och anpassning av rättigheter är något som har skett 

kontinuerligt för att anpassas till samhällsutvecklingen och de behov och förutsättningar 

som föreligger. 

I den nordiska kontexten har man delvis arbetat sig runt de här problemen genom att 

formulera breda stadganden. Detta gäller även andra rättigheter, så som de sociala och 

kulturella, som också getts utformning av principuttalanden.403 Fördelen med sådana 

formuleringar är att det ger uttryck för samhällets värderingar på ett sätt som inte lämnar 

löften som inte går att uppfylla. Nackdelen är att de är svåra att tillämpa. Som har framgått 

så är det bara Norge som har formulerat det som en faktisk rättighet. Den rättigheten har 

                                              

 
400 Boyle European Journal of International Law 2012, s. 626; Bogojevic & Rayfuse, s. 39. 
401 Anton & Shelton, s. 119; Bogojevic & Rayfuse, s. 34.  
402 Hancock, s. 44. 
403 Om de norska principuttalandena, se Andenæs & Fliflet, s. 614 – 618. De svenska återfinns till 

största delen i 1 kap. 2 § regeringsformen.  
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först nyligen ställts på sin spets i form av stämningen mot den norska staten som omnämns 

i avsnitt 3.4.  

5.5 God miljö i Finland, Norge och Sverige 

Inom Finland, Norge och Sverige så har diskussionerna om grundlagsskydd för miljön 

varit likartade. Det råder en enighet om vikten av att upprätthålla en god miljö. Det som 

framför allt skiljer länderna åt i detta är synen på grundlagen i sig. Det visar sig bland 

annat genom hur grundlagen kan ändras. För Norges räkning är det relativt svårt vilket 

leder till att grundlagen kunnat tolkas friare än i exempelvis Sverige.404 I Finland är 

grundlagen inte heller lätt att ändra men där har man använt sig av 

undantagsbestämmelser för att kunna anpassa lag till samhällsutvecklingen. Den svenska 

grundlagen är relativt lätt att ändra sett till andra konstitutioner och innebär därmed att 

vad som där stadgas bör följas till ordalydelsen i större utsträckning. Det innebär också 

att grundlagen i Sverige har större betydelse för lagstiftaren än för de rättstillämpande 

instanserna. Sveriges grundlag har framför allt varit en instruktion för staten och 

samhället och inte varit menad att faktiskt tillämpas.  

Grundlagsstadgandena om miljön i respektive lands konstitution har olika innebörd. 

Även om diskussionen rörande miljön varit liknande har de kommit till olika slutsatser. 

Det finska stadgandet ska ses som ett uttryckligt uppdrag att skapa lagstiftning som 

uppfyller kraven som ställs.405 I Finland har också grundlagsstadgandet om miljön 

använts som tyngd vid lagstiftning.406 Det har inte getts formen av en rättighet och har 

heller inte använts som en sådan utan som ett argument. Målet var att understryka vikten 

av miljön för alla och envar. Det norska stadgandet är det som mest liknar en konkret 

rättighet även om det även innehåller en anvisning för staten att uppfylla kraven. 

Anledningen till att man valde att forma miljöskyddet som just en rättighet var att en 

allmän principförklaring ansågs rimma illa med den centrala betydelsen av miljöskydd.407 

I Norge har grundlagen också en signalfunktion även i de fall grunnlovens stadganden 
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inte har direkt rättslig verkan.408 När något tas upp i grundlagen så är den allmänna bilden 

att det ses som ett viktigt ställningstagande från samhällets sida.409 Detta gäller även 

sådana stadganden som framför allt kan ses som principiella ställningstaganden vilket är 

något som kan sägas om alla respektive stadganden om miljön. Det visar på hur synen på 

grundlagen påverkar utfallet av de bestämmelser som återfinns i densamma även om de 

vid första anblick kan tyckas likna varandra. 

Det svenska stadgandet är det vagaste av de tre. Stadgandet ger inte uttryck för någon 

konkret rättighet utan låter sig nöja med att det allmänna ska verka för att målen uppfylls 

men på vilket sätt det ska ske lämnas osagt.410 Principstadganden av denna typ är som 

regel inte direkt applicerbara men har antagits kunna vara av betydelse för 

tolkningsfrågor.411 Detta har visat sig stämma delvis. Ett problem är att skyddet av miljön 

är beroende av så många olika faktorer. Att i svepande ordalag i grundlag ange att miljön 

ska skyddas ger dock inte nödvändigtvis ett konkret resultat. Hittills har inte heller det 

svenska stadgandet haft någon reell innebörd. De olika faktorerna som påverkar miljön 

regleras även i lagstiftning varför det kan anses inte finnas ett behov av att ha ett precist 

stadgande om miljön i grundlagen. 

I alla tre länderna finns det omfattande regelverk för specifika delar av miljön. 

Konstitutionen har använts för att ge uttryck för samhällets övergripande mål. 

Principorientering i rätten påverkar rättstillämpningen i alla nordiska länder och kan ses 

både som ställningstaganden och opinionspåverkan.412 Det kan kritiseras för att vara slag 

i luften men samtidigt så går det att skönja en utveckling mot att dessa stadganden 

kommer att få större utrymme i rättstillämpningen. I Norge så har domstolarna haft större 

tolkningsutrymme och lagprövningsmöjligheter. Vad som märks är att det sker 

hänvisningar till stadgandet i större utsträckning än i Sverige.413 En utökad 

efterhandskontroll i Sverige skulle kunna leda till ett större genomslag för stadgandet. 

                                              

 
408 NOU 1993:18 s. 145. 
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Om domstolarna kan tillämpa målsättningarna kan de också understryka vikten av miljön 

i avgöranden.  

Sammantaget finns det en del svårigheter med definitionen av miljö som rättighet. 

Trots detta har alltså både Norge och Finland valt att lägga skyddet av miljö under de 

mänskliga rättigheterna. I Norge är det mer direkt uttryckt som en rättighet, även om den 

delen i sig inte har prövats än. Finland däremot har liksom Sverige mer av ett 

principuttalande men har ändå valt att lägga det i rättighetskapitlet. Effekten av 

definitionen är inte helt klar. Det kan dock ses som ett ställningstagande som höjer 

statusen för miljön när det blir en mänsklig rättighet.414 Rättigheter kommer vidare med 

ett tungt vägande materiellt uttryck.415 En annan viktig skillnad mellan målsättningar och 

rättigheter är att rättigheter är juridiskt bindande på ett annat sätt än målsättningar.416 Å 

andra sidan hävdas att rättighetsformatet främst är frestande ur ett ideologiskt perspektiv 

men för att få verkligt genomslag krävs det mer precisa regler.417 

Av vad som framkommit ovan skulle man kunna dra slutsatsen att god miljö i formen 

av rättighet ger ett större genomslag. Både i Finland och i Norge så har respektive 

stadgandet om miljön kunnat spåras i rättstillämpning och lagstiftning i större 

utsträckning än i Svenska diton. I detta måste man dock väga in de skillnader som 

föreligger mellan respektive rättssystem, både i synen på rättigheter i sig och hur och var 

de får betydelse. 

5.6 En rättighet på frammarsch? 

De ursprungliga tankarna bakom rättigheter var att begränsa statens makt gentemot 

individen. I takt med att rättigheterna har utvecklats har de även fått en mer komplex 

prägel – så även i fallet med miljö.418 Än så länge har miljö som rättighet inte fått ett stort 

genomslag eftersom andra intressen anses gå före och för att skyddet är svårt att formulera 

på ett konkret sätt.419 Området är dock under ständig utveckling och miljön har getts en 
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mer konkret betydelse i samband med de etablerade rättigheterna.420 Denna 

sammankoppling har framhållits stärka synen på miljö som rättighet och dess påverkan 

på samhället.421 Samhället utvecklas snabbt och det sätt varpå miljön drabbas är idag 

kännbar. Omvänt går det även att säga att miljöns inverkan på samhället idag är kännbar. 

Miljön påverkar inte bara klimatet utan även de etablerade rättigheternas upprätthållande.  

Mot bakgrund av ovanstående kan det tyckas onödigt att fundera över huruvida miljö 

som rättighet skulle tjäna något till. Debatten i sig leder dock till en fördjupad bild av 

miljön och hur den påverkar människan. Även i Finland, där man valt att ha ett icke-

bindande principuttalande, placerades miljön som rättighet för att understryka vikten av 

en hållbar utveckling.422 Sverige står i jämförelsen vid sidan av. Det har påtalats att det 

finns ett ”genomförandegap” mellan de lagstadgade målen och genomförandet i den 

svenska rätten.423 Det svenska stadgandets placering som en målsättning har inte lett till 

några direkta verkningar i rätten. Samtidigt infördes det för att den svenska lagstiftaren 

ville göra ett starkt ställningstagande för miljön. Den kan tyckas motsägelsefullt med 

tanke på att målsättningarna haft en oklar innebörd sedan de instiftades.424 Det har dock 

uttryckts på flera håll att målsättningarna kan komma att få större betydelse.425 

Rättsutvecklingen har även gått mer mot att konstitutionella stadganden kan åberopas i 

rättstillämpningen. Om inte som fristående grund så som tolkningsdata vid 

avvägningsfrågor.  

Det har påståtts att det inte finns empiriska bevis för att konstitutionellt miljöskydd 

leder till ett bättre miljöskydd.426 En kritik har också riktats mot att införa rättigheter utan 

konkret verkan istället för att låta dem utvecklas med samhället.427 Denna kritik kan göra 

sig gällande avseende det konstitutionella skyddet av miljön då det inte gett upphov till 

någon konkret rättslig verkan. Vidare så har det påtalats att fler rättigheter som kan ställas 

emot varandra innebär rättsosäkerhet för individen då det blir svårare att avgöra vad 
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rättigheten faktiskt innebär.428 Frågan är om detta avhjälps genom att istället skapa ett 

målsättningsstadgande. Enligt förarbetena till det svenska stadgandet framgår att en 

enskild inte ska kunna grunda en talan på 1 kap. 2 § regeringsformen men att det ska 

kunna användas som stöd för ett annat åberopat lagrum.429 Detta är något som har märkts 

även i den svenska rätten.430  

Sammanfattat kan sägas att miljö som hemmahörande i konstitutionen i de tre jämförda 

länderna är en relativt ny tanke. Även om införandet föregåtts av diskussioner om hur 

skyddet ska upprätthållas och hur staten ska verka för att upprätthålla det så miljö som 

konstitutionell fråga numer vedertaget. Avgränsningssvårigheter och kostnadsfrågor har 

kommit upp i diskussioner om rättigheter även rörande sociala rättigheter. Dessa har i de 

nordiska länderna inte haft en självklar plats bland de mänskliga rättigheterna men har 

ändå uppnått hög skyddsnivå.431 I Sverige har exempelvis rätten till utbildning gått från 

att vara en målsättning till att bli en konkret rättighet. Detta skedde delvis på grund av 

Sveriges internationella åtaganden.432 Utvecklingen har även framhållits gå mot en mer 

dynamisk tolkning av konstitutioner överlag.433 Ibland kan det vara så att rätt kommer 

före den allmänna samhällsuppfattningen om vad som är möjligt att uppfylla. Det behöver 

inte vara något dåligt utan kan leda till debatt som påskyndar utvecklingen. Mänskliga 

rättigheter som koncept är i vart fall stadigt förankrat i rättsmedvetandet i alla de tre 

länderna. Eftersom miljö som rättighet fortfarande kan betraktas som en ung idé finns det 

anledning att tro att innebörden av rättigheten kommer att utvecklas.  

5.7 För miljön – i tiden 

Sveriges konung valde sitt valspråk, För Sverige – i tiden, för att uttrycka en vilja om att 

arbeta för Sverige som passar för tiden vi lever i.434 Den svenska lagstiftaren har uttryckt 

                                              

 
428 Backer, s. 84. 
429 SOU 2001:19 s. 64, 
430 Se t.ex. NJA 2014 s 307 där frågan rör barns rätt och stadgandet i regeringsformen 1 kap. 5 § 

nämns som en markering från det allmänna. 
431 Ojanen i Krunke & Thorarensen, s. 139 inkl. not 13. 
432 Prop. 1993/94:117 s. 24. 
433 Høgberg & Høgberg, s. 197 f. 
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en vilja om att vara ett föregångsland för miljöfrågor och hållbar utveckling vilket passar 

in med tiden vi lever i. Sveriges argumentation för att sätta miljön som ett 

målsättningsstadgande snarare än en rättighet baseras på att det inte går att utforma som 

ett konkret skydd. Samma argumentation har förekommit om de sociala rättigheterna. 

Norge, som är det land som skiljer sig mest från de andra, har också en syn på kollektiva 

och sociala rättigheter som principer snarare än konkreta rättigheter.435 Trots detta har 

avsikten ändå varit att det ska utgöra rättigheter med substans.436 I Norge har domstolarna 

större möjligheter att tillföra substans när det kommer till grunnloven. I Finland tillförs 

istället substans genom förarbetena. Som ovan nämnts ter sig Sverige som ett mellanting 

mellan dessa båda inställningar, det vill säga att grundlagsenlighet kontrolleras både före 

och efter, genom lagrådet respektive domstolarna. Trots detta så har 

målsättningsstadgandena inte getts substans på någon av sidorna. Förarbetena är 

kortfattade och domstolarna kan inte tillämpa bestämmelserna.  

Både det norska och finska stadgandet togs upp i förarbetena till införandet av miljö i 

regeringsformen. Angående det finska stadgandet konstateras det att det framför allt är 

riktat till lagstiftaren men även kan påverka tillämpning av andra lagar.437 Det norska 

stadgandet erkänns ha en mer konkret form som är lättare att tillämpa.438 Diskussion om 

att göra miljö till en rättighet har förekommit även i Sverige. I förarbetena till stadgandet 

poängteras dock att det framför allt ska röra sig om ett åläggande för det allmänna att 

verka för att målen uppfylls.439 De svenska målsättningarna har kritiserats för att vara för 

allmänt formulerade och utan rättslig verkan – detsamma gällande anslutna 

portalparagrafer.440 Välfärdsstatens uppgift i allmänhet är att uppfylla mål och 

upprätthålla välfärd, mänskliga rättigheter utgör fundamentala sådana uppgifter.441 Det 

har även uttryckts som att det allmänna har ett ansvar att upprätthålla en viss standard.442 

Om det allmänna inte uppfyller dessa ansvar är det dock svårare för individen att påtala 
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439 SOU 2001:19 s. 64. 
440 Bramstång, SvJT 1984 s. 864; Lind, s. 76. 
441 Nilsson, s. 111. 
442 Nilsson, s. 112. 



66 

 

det om ansvaret grundas i en målsättning. Att istället göra god miljö till en rättighet även 

i den svenska grundlagen skulle innebära ett mer konkret skydd. Det skulle förvisso 

kvarstå svårigheter med tillämpningen men där finns möjlighet att se på hur det hanterats 

i Finland och Norge.  

Den svenska rätten har genomgått fundamentala förändringar genom åren. Idag går 

lagprövning hand i hand med att riksdagen är folkets främsta företrädare vilket visar på 

att synen på grundlag har förändrats. Att så är fallet är även uppmärksammat av 

lagstiftaren.443 Från att man velat hålla det öppet för att inte hämma riksdagens arbete så 

har det nu gått emot en starkare ställning för grundlagen i sig.444 I och med vikten av 

upprätthållandet av de mänskliga fri- och rättigheterna har också domstolarna fått en 

starkare ställning i dessa frågor.445 Det finns utrymme även för synen på 

målsättningsstadganden, och därmed även synen på miljön, att utvecklas. Om miljön 

skulle inkluderas i 2 kap. regeringsformen så skulle det heller inte vara första gången som 

ett målsättningsstadgande blir en rättighet då detsamma skedde med 

målsättningsstadgandet om utbildning.  

Rätten till utbildning infördes som ett led i inkorporeringen av EKMR. Att den 

nationella rätten påverkas av den internationella går inte att komma ifrån. De sociala 

rättigheterna har vunnit mark i den internationella rätten i form av tydligare 

definitioner.446 Sådant som tidigare ansetts vara svårt att garantera som rättighet har 

därigenom utvecklats och förstärkts tack vare internationell påverkan. Vikten av god 

miljö och dess betydelse för de mänskliga rättigheterna i övrigt är något som också 

utvecklats internationellt. Utvecklingen har inte bara skett genom internationella 

överenskommelser med hållbar utveckling som mål. Allt fler länder har, som framkom i 

avsnitt 1.1, infört konstitutionellt skydd för miljön. Likaså har Europadomstolen tillmätt 

miljön vikt i relation till andra rättigheter.447 Det finns inget som tyder på att det 

internationella engagemanget eller medvetenheten om miljöns betydelse kommer att 
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minska, snarare tvärtom. Att införa god miljö som en rättighet även i regeringsformen 

skulle alltså vara i linje med den internationella utvecklingen. 

Miljöns ställning har stärkts och vikten av att upprätthålla en god miljö står utom 

tvivel. Det innebär att ett större genomslag för det svenska målsättningsstadgandet kan 

komma att bli nödvändigt. Om god miljö i stället skulle placeras som en mänsklig 

rättighet, som i grannländerna, så skulle det innebära ett mindre avsteg från hur den 

svenska rättstillämpningen hittills varit. Det föreligger förvisso skillnader mellan Finland, 

Norge och Sverige men inte så stora att en liknande effekt skulle vara otänkbar om även 

Sverige gjorde miljö till en mänsklig rättighet. Det skulle ta bort osäkerheten kring det 

faktiska syftet med målsättningsstadgandet och cementera god miljö som ett viktigt mål 

för den svenska politiken.  

5.8 Avslutande kommentar 

Placeringen av miljö som rättighet har varken i Norge eller Finland haft ett egentligt stort 

genomslag i formen av just rättighet. I båda länderna har dock stadgandet märkts av i 

förarbeten och till viss del även praxis. Stadgandena har liknats vid målsättningar för 

samhället vilket verkar tyda på det inte föreligger någon stor skillnad mellan dessa och 

det stadgande som Sverige har. Vad som framför allt märks är dock att Sveriges stadgande 

inte har blivit tillämpat lika mycket. Den utökade lagprövningen i den svenska rätten har 

framför allt tillkommit för att ge ett större skydd för mänskliga rättigheter.448 Även om 

det rör fundamentala frågor för rättssamhället så förefaller det vara så att de svenska 

miljömålen skulle kunna komma att få större genomslag om de placerades i 

rättighetskapitlet i regeringsformen. Det kan tyckas som en sådan manöver skulle vara ett 

spel för gallerierna men om det samtidigt stärker och fördjupar det medborgerliga 

medvetandet så medför det inget dåligt. 

Den svenska lagstiftaren har önskat undvika tillämpningssvårigheter men har istället 

skjutit ansvaret åt sidan. Målsättningsstadgandena fyller egentligen ingen annan funktion 

än att ge uttryck för tyckande utan att behöva binda upp sig. En rättighetsformulering 

skulle göra det lättare att förstå vilket genomslag som eftersträvas. Om lagstiftaren önskar 

vara föregångare rörande miljön så skulle en sådan tydlighet vara bättre.  
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