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1 Inledning

1.1 Inledning

Bunge-målet  har  de  senaste  åren  väckt  stor  massmedial  uppmärksamhet  i

Sverige.1 Målet, som i korthet handlar om bolaget Nordkalk AB:s ansökan om

tillstånd att  bedriva täktverksamhet  av  kalksten  på  fastigheten Bunge Ducker

1:64 på norra Gotland, är kontroversiellt av flera skäl. Området har utpekats av

Naturvårdsverket  som  riksintresse  för  naturvården,  samtidigt  har  Sveriges

Geologiska  Undersökning  (SGU)  pekat  ut  området  som  riksintressant  för

brytning av kalkstensfyndigheter. Fastigheten där täktverksamheten är tänkt att

bedrivas  har  av  regeringen nyligen  angetts  som ett  Natura  2000-område  och

angränsar till två andra Natura 2000-områden, Bästeträsk och Bräntings haid.

Den  tänkta  täktverksamheten  kan  enligt  bolagets  motparter,  bland  andra

Naturvårdsverket,  Länsstyrelsen på Gotland och ett  flertal miljöorganisationer,

orsaka omfattande skada på de skyddsvärda naturtyper och arter som finns i och

omkring  Natura  2000-områdena.  Motparterna  menar  också  att  grundvattnet

riskerar att påverkas negativt av den tänkta verksamheten. Bolaget samt SGU

och  gruvnäringens  branschorganisation  menar  att  påverkan  på  de  motstående

intressena är begränsad och att föreslagna skyddsåtgärder garanterar att det inte

uppkommer påtaglig skada på de skyddade intressena. Domstolsinstanserna har

bedömt  bolagets  ansökan  om  tillstånd  helt  olika  och  det  har  förekommit

påståenden  om  påtryckningar  från  politiska  och  ekonomiska  intressen  på

domstolarna,  samt  JO-kritik  mot  myndigheter  för  bristande  förståelse  av

jävsproblematiken.2

Beslutet om att utpeka bolagets fastighet som ett Natura 2000-område fattades

av regeringen i  augusti  2015.  Beslutet  har kritiserats  av bolaget eftersom det

skulle  kunna  utgöra  otillåten  statlig  inblandning  i  en  pågående  rättsprocess,

1 Redogörelsen över Bunge-målet bygger på framställningen i NMT 2012:2 (EU-rätten och den 
processuella autonomin på miljöområdet – Om det svenska systemet med tillåtlighetsförklaringar och 
mötet med europarätten av Jan Darpö s. 4.-7 ) samt SvJT 2014 s. 735 (Direkt effekt och processuell 
autonomi – omigen om Bunge-domen och EU-rättens genomslag av Jan Darpö s. 1-2). Se även 
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Rattsfall/Takter/Kalkbrytning-i-
Bunge/, samt http://www.dn.se/ekonomi/kalkbrytning-pa-gotland-maste-provas-pa-nytt/. 

2 Angående jävsfrågan se Justitieombudsmannens, (JO), beslut den 20 december 2010, dnr 2009-6455. 
Se även NJA 2011 s. 884.
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vilket  enligt  bolaget bland annat skulle kunna strida mot rätten till  en rättvis

rättegång, artikel 6 Europakonventionen3 (EKMR).4 Kritik har även framförts,

för bolagets räkning, med innebörden att regeringens beslut skulle kunna strida

mot egendomsskyddet, artikel 1 första tilläggsprotokollet till  EKMR.5 Bolaget

ansökte  om  rättsprövning  av  beslutet  i  november  2015.  Målet  är  ännu  inte

avgjort i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). 

 

1.2 Syfte, frågeställning

Syftet med min uppsats är att utreda rättsläget angående ändrade förutsättningar

vid tillståndsprövning utifrån omständigheterna i Bunge-målet. 

Den fråga som HFD har att ta ställning till är om regeringens beslut att utpeka

bolagets fastighet som ett Natura 2000-område är rättsstridigt och ska upphävas. 

En problematisk aspekt av beslutet är att regeringen redan 2006 fattade ett beslut

om  att  inte  utpeka  bolagets  fastighet  Bunge  Ducker  som  ett  Natura  2000-

område.6 Detta ändrades dock genom att regeringen fattade ett nytt beslut 2015,7

med innebörden att området omfattas av Natura 2000-området Bästeträsk. Mot

bakgrund av detta handlar den första delen av min frågeställning om att besvara

den här frågan: 

Varför  har  regeringen  ändrat  sig  angående  att  låta  området  skyddas  som

Natura 2000-område?

En annan del  av  min  frågeställning  handlar  om att  analysera  kritiken  mot

regeringsbeslutet från 2015 med innebörden att beslutet är oförenligt med artikel

6,  rätt  till  en  rättvis  rättegång,  samt  egendomsskyddet  enligt  artikel  1  första

tilläggsprotokollet  till  Europakonventionen.8 Bakgrunden  till  att  dessa

bestämmelser  aktualiseras  är  att  regeringens beslut  om  att  utpeka  bolagets

3 Europeiska konventionen av den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna.

4 Nordkalk.se nordkalk ansöker om rättsprövning av Natura 2000 beslut 05-11-2015.
5 Se Åhman, yttrande 2015/07/28, s.1. Yttrandet skrevs innan regeringen hade fattat beslut angående 

om området Bunge Ducker skulle skyddas som Natura 2000-område. Jag anser dock att argumenten 
gällande artikel 1 första tilläggsprotokollet EKMR är intressanta att utreda varför även denna artikel 
kommer att behandlas i uppsatsen.

6 Regeringsbeslut M2005/6486/Na(delvis) 2006-05-04.
7 Regeringsbeslut M 2015/1508/Nm(delvis) 2015-08-31.
8 Nordkalk.se nordkalk ansöker om rättsprövning av Natura 2000 beslut 05-11-2015, Nordkalk.se 

Regeringen utpekar Bunge Ducker till nytt Natura 2000 område, Åhman, yttrande 2015/07/28, s. 1.
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fastighet  som  Natura  2000-område  innebär  att  det  blir  betydligt  svårare  för

bolaget  att  få  sin  tillståndsansökan  beviljad.  Anledningen  till  detta  är  att  en

minskning av arealen inom ett Natura 2000-område kan äventyra de skyddade

arterna och naturtypernas gynnsamma bevarandestatus.9 Det materiella rättsläget

har genom regeringsbeslutet därmed förändrats till bolagets nackdel. Frågan är

därför om regeringens beslut kan anses utgöra otillåten statlig inblandning under

pågående process enligt rättspraxis från Europadomstolen gällande artiklarna 1

första tilläggsprotokollet till EKMR samt artikel 6 EKMR.

Den andra delen av min frågeställning handlar därmed om att besvara dessa

två frågor:

1 Är beslutet om att bolagets fastighet ska utgöra ett Natura 2000-område en

sådan typ av statlig inblandning som kränker artikel 1 första tilläggsprotokollet

till EKMR?

2 Är beslutet om att bolagets fastighet ska utgöra ett Natura 2000-område en

sådan  typ  av  statlig  inblandning  som  kränker  artikel  6  EKMR,  d.v.s  kan

utpekandet  medföra  en  otillåten  retroaktiv  effekt  på  de  aktuella

rättsförhållandena?

1.3 Avgränsing

Bunge-målet omfattar ett flertal intressanta juridiska frågor, så som EU-rättens

företräde i förhållande till processuell autonomi och tillåtlighetsförklaringarnas

betydelse i svensk miljörätt. Dessa aspekter kommer inte att behandlas utförligt i

den här uppsatsen.10 De naturvetenskapliga aspekterna av Bunge-målet kommer

inte att behandlas, d.v.s. den tänkta täktverksamhetens påverkan på grundvattnet

och risken för skada på de skyddsvärda arterna och naturtyperna i Natura 2000-

områdena och därtill hörande juridiska bedömningar. 

Jag kommer inte heller att  behandla frågan om bolaget skulle kunna vinna

9 Se mål C-258/11 Sweetman p. 37 där det konstateras att en livsmiljös bevarandestatus är gynnsam när
dess naturliga utbredningsområde och de ytor den täcker inom detta område är stabila eller ökande. 
Begreppet "gynnsam bevarandestatus" kommer att förklaras i avsnitt 2.3.

10 Dessa frågor har dock utförligt behandlats av Jan Darpö, se NMT 2012:2 (EU-rätten och den 
processuella autonomin på miljöområdet – Om det svenska systemet med tillåtlighetsförklaringar och 
mötet med europarätten av Jan Darpö) samt SvJT 2014 s. 735 (Direkt effekt och processuell autonomi
– omigen om Bunge-domen och EU-rättens genomslag av Jan Darpö).

7



framgång med ersättningsanspråk i tillståndsfrågan i MÖD eller om bolaget (om

Natura 2000 beslutet står fast efter rättsprövningen i HFD) skulle kunna vinna

framgång med att åberopa undantaget i 7 kap. 29 § miljöbalken (1998:808, MB).

Jag kommer inte att utreda tidsaspekten av processen och eftersom det inte heller

är fråga om ett givet (laga kraftvunnet) tillstånd, kommer frågor om rättskraft

inte att beröras.11

1.4 Teoretiska utgångspunkter

1.4.1 Inledning

Den teoretiska utgångspunkten i den här uppsatsen är rättsdogmatisk. Syftet är att

utreda  gällande  rätt  och  detta  görs  genom  tolkning  och  tillämpning  av

rättskällorna.  Som kunskapsbas  har  jag  dock valt  att  lägga  till  ett  interaktivt

rättsvetenskapligt  perspektiv.  Detta  perspektiv syftar  till  att  påminna mig och

läsaren om att miljörätt är en disciplin som hela tiden förhåller sig till en fysisk

verklighet.  Jag menar därmed att  det  som jurist  är viktigt  att  analysera vilka

konsekvenser olika juridiska argument får i den fysiska verkligheten. Mer än att

vara en sådan påminnelse omfattar inte det  interaktiva perspektivet  i  den här

uppsatsen. Jag gör därmed inte anspråk på att anlägga något annat vetenskapligt

perspektiv,  (t.ex.  naturvetenskapligt),  än  vad  som  ryms  inom  juridiken.  Det

interaktiva  perspektivet  kommer  inte  att  användas  för  att  besvara  uppsatsens

frågeställningar.  Däremot  kommer  detta  perspektiv  att  återkomma  i  den

avslutande reflektionen.

1.4.2 Rättsdogmatik som teoretisk utgångspunkt

Rättsdogmatisk metod syftar till att utreda vad som är gällande rätt i en viss fråga

inom  rättssystemet.  Detta  görs  genom  tolkning  och  systematisering  av  de

etablerade,  hierakiskt  ordnade,  rättskällorna;  lag,  förarbeten,  rättsprinciper,

rättspraxis  och  doktrin.12 Rättsdogmatikens  utgångspunkt  är  att  rätten  kan

betraktas som ett autonomt system, där de ovan angivna rättskällorna är de enda

11 För frågor om tillstånds rättskraft se. Rätt tillstånd för miljön (2010-11-15) av Jan Darpö.
12 Gräns, Westerlund s. 59.
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kunskapskällorna  som  accepteras.13 En  konsekvens  av  detta  synsätt  är  att

användandet  av  andra  vetenskapliga  perspektiv  faller  utanför  den

rättsdogmatiska kunskapsförståelsen och sådan kunskap betraktas därmed som

utomrättslig. De problemformuleringar som ryms inom rättsdogmatiken är därför

enbart de som kan besvaras genom en tolkning av inomrättslig kunskap, d.v.s. de

ovan angivna rättskällorna. 

1.4.3 Rättsdogmatikens begränsning

Rättsdogmatikens utgångspunkt är alltså att rätten är ett avgränsbart objekt inom

vilket tolkningsproblem löses genom språk- och strukturanalys av rättskällorna.

Den  verklighet  som  normerna  refererar  till  behöver  därmed  inte  beaktas,

eftersom  tolkningsproblemen,  som  antas  ha  uppstått  som  en  konsekvens  av

språkets otydlighet, endast löses med inomrättslig kunskap.14 Rättsdogmatikens

begränsning ligger således i att den saknar metodologiska verktyg för att tolka

verkligheten eftersom den inte erkänner att utomrättsliga faktorer påverkar den

rättsliga tolkningsprocessen. 

1.4.4 Interaktiv rättsvetenskap

Den rättsdogmatiska utgångspunkten har kritiserats, bl.a. av Minna Gräns som

menar att  rättsliga  tolkningsproblem mycket  mera  än att  kunna reduceras  till

enbart  språkliga  tolkningsfrågor,  handlar  om  vaghet,  otydlighet  och/eller

otillräcklighet  av  den  kunskap  som  vi  har  om  den  verklighet  och  de

omständigheter som rättsnormer refererar till och vårt sätt att förstå och hantera

kunskap  om  verkligheten.15 Den  rättsliga  analysen  blir  därmed  inte  enbart

språklig utan inbegriper också rättsvetarens förståelse för mänskligt beteende, det

aktuella sammanhanget, orsaker och konsekvenser, i interaktion med varandra.

 Interaktiv  rättsvetenskap  innebär  därmed  att  inte  bara  kunskap  från

rättskällorna, utan även utomrättslig kunskap används för att få kunskap om ett

rättsligt  problem.  Ett  interaktivt  perspektiv  förutsätter  därmed  att  rättsliga

13 Gräns, Westerlund s. 61-62.
14 Gräns, Westerlunds. 66.
15 Gräns, Westerlund s. 66-67.
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ställningstaganden innefattar såväl den rättsliga sidan av ett  praktiskt problem

som  dess  samhälleliga,  ekonomiska  och  moraliska  förutsättningar  och

konsekvenser.16

1.4.5 Ett interaktivt perspektiv inom miljörätten

Enligt  Staffan  Westerlund  går  det  att  förhålla  sig  antingen  organiskt  eller

oorganiskt till miljörättsliga frågor.17 Ur ett oorganiskt juridiskt perspektiv, (strikt

rättsdogmatiskt), är det fullt möjligt att bygga en rationell juridisk argumentation

baserad på inomrättslig kunskap. En sådan argumenation riskerar dock att leda

till orimliga konsekvenser i verkligheten eftersom det uppstår ett glapp mellan

den  inomrättsliga  förståelsen  av  hur  verkligheten  borde  vara,  (enligt

rättsnormerna),  och  hur  verkligheten  faktiskt  är  (enligt  naturlagarna).  Ett

organiskt  förhållningssätt  innebär  att  de  rättsliga  normerna  förstås  i  sin

naturvetenskapliga  kontext,  vilket  innebär  att  kunskap  om  hur  verkligheten

faktiskt  ter  sig,  används  vid  den  juridiska  bedömningen.  Ett  organiskt

förhållningssätt  är  därmed  interaktivt  eftersom  det  tar  hjälp  av  utomrättslig

kunskap för förståelse av en rättslig fråga.

1.5 Metod och material

Både den teoretiska och metodologiska utgångspunkten i den här uppsatsen är

rättsdogmatisk,  eftersom  rättsdogmatiken  främst  är  en  metodlära.  Som  ovan

nämnts är syftet med min uppsats att utreda gällande rätt genom tolkning och

tillämpning av rättskällorna. Metodvalet är en följd av att jag avser att behandla

ett inomrättsligt problem, d.v.s ett problem som kan förstås och hanteras med

inomrättslig kunskap. Därmed är det material jag använder mig av främst baserat

på de traditionella rättskällorna.  Jag har  använt  mig av lagtext  (nationell  och

europarättslig),  nationella  förarbetsuttalanden,  samt  rättspraxis  från  nationella

domstolar,  Europadomstolen  och  EU-domstolen.  Rättsfallen  från  svenska

domstolar är antingen sådana som direkt handlar om Bunge-målet, eller sådana

som förekommer i miljörättslig doktrin då frågor om tillstånd och retroaktivitet

16 Gräns, Westerlund s. 65.
17 Gräns, Westerlunds. 186.
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behandlas. Rättsfallen från Europadomstolen är utvalda genom att jag har använt

mig av de rättsfall som åberopas till stöd för att en kränkning av artikel 1 första

tilläggsprotokollet EKMR samt artikel 6 EKMR har skett och därefter sökt efter

fall  där  domstolen  har  gjort  en  annan  bedömning.18 Jag  har  använt  mig  av

rättsfallen utifrån en miljörättsvetenskaplig förförståelse. Min utgångspunkt är att

en rättslig fråga kommer att förstås på delvis olika sätt beroende på utifrån vilket

rättsområde analysen görs. Därför kommer en analys som tar ett miljörättsligt

perspektiv att ställa delvis andra frågor och komma fram till andra slutsatser än

en analys som görs utifrån t.ex. ett renodlat konstitutionellt perspektiv. Många av

rättsfallen, både de som talar till bolagets fördel och till dess nackdel, är hämtade

från  Hans  Danelius  verk  om  Europakonventionen.19 Rättspraxis  från  EU-

domstolen har jag valt utifrån vilka rättsfall som EU-kommissionen tar upp i sin

kritik mot regeringens första beslut, att inte skydda Bunge Ducker, samt vilka

rättsfall  som i  övrigt  tas  upp i  den miljörättsliga doktrinen med avseende på

frågor om vilka kriterier som får beaktas när ett Natura 2000-område utses.20

Vidare  har  jag utgått  ifrån doktrin  inom miljörätten,  förvaltningsrätten och

europarätten. Utöver detta material har jag använt mig av skrivelser och beslut

från myndigheter,  yttranden över processen, samt information från framförallt

Naturvårdsverkets  hemsida.  Informationen  från  Naturvårdsverket,  främst

myndighetens handbok om Natura 2000 i Sverige, har jag använt i de delar av

uppsatsen där jag beskriver Natura 2000-regelverket. Handboken är inte rättsligt

bindande, utan innehåller faktaupplysningar och allmänna råd och jag har därför

inte använt handboken som en auktoritativ rättskälla, utan snarare som underlag

för att kunna orientera mig på området.

1.6 Disposition

Uppsatsen är indelad i sex avsnitt. Avsnitt två syftar till att ge läsaren en översikt

över hur de olika domstolsinstanserna har bedömt bolagets tillståndsansökan i

Bunge-målet. Under detta avsnitt ges också en redogörelse över uppdelningen av

18 Rättsfallen som talar till bolagets fördel är således hämtade från Åhmans yttrande 2015/07/28, s. 4-11.
19 Hans Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – en kommentar till europakonventionen om 

de mänskliga rättigheterna, Fjärde upplagan.
20 Se Michanek, Zetterberg s. s. 221.
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tillståndsprövningen  i  en  tillåtlighetsprövning  och  en  efterföljande

tillståndsprövning. Därefter ges en redogörelse över de centrala bestämmelserna i

Natura 2000-regelverket samt hur ett område  blir till  ett Natura 2000-område.

Rättsverkningarna  av  ett  beslut  om  att  skydda  ett  område  beskrivs  och  en

redogörelse  över  regeringens  beslut  samt  kommissionens  kritik  av  dessa

presenteras. Avsnittet avslutas med en diskussionsdel. 

Avsnitt tre inleds med en utveckling av uppsatens frågeställning och behandlar

förutsättningarna för  rättsprövning.  Därefter  behandlas frågan om under vilka

förutsättningar  retroaktiv  lagstiftnig  är  tillåten  med avseende  på ett  nationellt

respektive ett europarättsligt perspektiv. Principen om berättigade förväntningar i

förhållande till allmänhetens intresse behandlas under detta avsnitt.

Under avsnitt fyra görs en analys av Europadomstolens rättspraxis gällande

när  statlig  inblandning i  en pågående process  har  bedömts  tillåten respektive

otillåten  under  artikel  1  första  tilläggsprotokollet  EKMR respektive  artikel  6

EKMR.  De  omständigheter  som  föreligger  i  Bunge-målet  bedöms  därfter  i

förhållande till Europadomstolens rättspraxis.

Avsnitt  fem  innehåller  en  sammanfattning  över  mina  slutsater  angående

uppsatsens frågeställningar.

Under avsnitt sex ges en avslutande reflektion.
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2 Bakgrund

2.1 En översiktlig bild av Bunge-målet

Bolaget, (Nordkalk AB), ansökte 2005 och 2006 om tillstånd enligt miljöbalken

till bergtäkt i Bunge på norra Gotland.21 Mot bakgrund av risken för skada på de

skyddsvärda  Natura  2000-områdena  Bästeträsk  och  Bräntings  haid,  som

angränsar  till  bolagets  fastighet,  avslog  miljödomstolen22 ansökan i  december

2008.23 Bolaget  överklagade  domen  och  yrkade  i  första  hand  att  Mark-  och

miljööverdomstolen  (MÖD)  skulle  meddela  tillstånd,  i  andra  hand  förklara

verksamheten tillåtlig och återförvisa målet till miljödomstolen för fastställande

av villkor.

MÖD  meddelade  dom  i  oktober  2009.24 Angående  skadebedömningen  av

Natura 2000-områdena framgår följande (min kursivering):

Det är [...] enligt Miljööverdomstolens bedömning uppenbart att täktverksamheten i viss

mån kommer att  ge  upphov till  effekter  på bevarandeområdena i  täktens  omedelbara

närhet. Domstolen gör samtidigt bedömningen att,  trots de osäkerheter som föreligger

vad avser  bedömningen  av  de  hydrologiska  förhållandena,  de  planerade  skydds-  och

kontrollåtgärderna bör leda till25 att effekterna inte påverkar de skyddade livsmiljöerna i

området som helhet eller medför att de skyddade arterna utsätts för en störning som på ett

betydande sätt kan försvåra bevarandet av arterna i området. Vid en samlad bedömning

av det som framkommit i målet finner Miljööverdomstolen att tillstånd enligt 7 kap. 28 a

§ miljöbalken kan ges.26

Domstolen förklarade därmed verksamheten tillåtlig och återförvisade målet till

miljödomstolen för fastställande av tillstånd och villkor.27 Domen överklagades

21 Redogörelsen över Bunge-målet bygger på framställningen i NMT 2012:2 (EU-rätten och den 
processuella autonomin på miljöområdet – Om det svenska systemet med tillåtlighetsförklaringar och 
mötet med europarätten av Jan Darpö s. 4.-8 ) samt SvJT 2014 s. 735 (Direkt effekt och processuell 
autonomi – omigen om Bunge-domen och EU-rättens genomslag av Jan Darpö s. 1-2). 

22 Miljödomstolen benämns sedan den 2 maj 2011 mark- och miljödomstolen. (MÖD 2013:40).
23 Miljödomstolen i Nackas dom 2008-12-19, mål nr M1826-07.
24 Miljööverdomstolens dom 2009-10-09 i mål nr M 350-09.
25 Skrivningen är anmärkningsvärd eftersom tillstånd enligt 7 kap. 28 a § MB endast får lämnas om den 

planerade verksamheten eller åtgärden inte kan skada den livsmiljö i området som avses att skyddas, 
eller medför att den eller de arter som avses att skyddas utsätts för en störning som på ett betydande 
sätt kan försvåra bevarandet i området av arten/arterna (7 kap. 28 b § MB). Det är tillräckligt att det 
finns en risk för att naturvärdena kan skadas för att tillstånd inte får lämnas. Se vidare avsnitt 2.5.

26 Miljööverdomstolens dom 2009-10-09 i mål nr M 350-09, s. 16-17.
27 Miljööverdomstolens dom 2009-10-09 i mål nr M 350-09, s. 18.
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till  Högsta  domstolen  (HD),  som inte  meddelade  prövningstillstånd.  Därmed

vann  avgörandet  laga  kraft och  målet  visades  åter  till  miljödomstolen  för

tillståndsprövning.

Bolagets  ansökan  om  tillstånd  ogillades  dock  av  miljödomstolen,  vilken

meddelade dom i november 2011.28 Domstolen ansåg att det inte var klarlagt att

verksamheten  inte  kan  påverka  de  skyddsvärda  intressena  i  Natura  2000-

områdena.  Domstolen  ansåg  sig  vidare  inte  vara  bunden  av  MÖD:s

tillåtlighetsförklaring, med hänvisning till att den var för allmänt hållen och inte

angav några villkor för verksamheten.

Bolaget överklagade miljödomstolens dom till MÖD, som meddelade dom i

juli  2012,  enligt  vilken  bolaget  fick  de  tillstånd  de  hade  sökt  samt  ett

verkställighetsförordnande.29 MÖD menade att frågan om bolagets tillåtlighet var

avgjord genom den laga kraftvunna domen från 2009 och att prövningsordningen

förutsätter  att  underinstanserna  lojalt  följer  processuella  anvisningar  vid  en

återförvisning.

Motparterna,  (Naturvårdsverket,  ett  antal  miljöorganisationer  m.fl.),

överklagade  domen  till  HD  och  begärde  inhibition  av

verkställighetsförordnandet. HD meddelade prövningstillstånd i frågan om vilken

betydelse  MÖDs  lagakraftvunna  dom  från  2009  om  tillåtlighet  har  för  den

efterföljande tillståndsprövningen. Målet vilandeförklarades och HD inhiberade

tillståndet.30 

I  juni  2013  meddelade  HD  dom  (NJA 2013  s.  613)  i vilken domstolen

underkände  MÖDs  resonemang  om  tillåtlighetsförklaringarnas  bindande

verkan.31 HD anförde att tillståndsprövningen enligt Natura 2000-reglerna utgår

från att det någonstans i processen görs en samlad prövning av verksamhetens

påverkan  på  de  skyddsvärda  intressena.32 Bedömningen  ska  vara  fullständig,

exakt och slutlig så att det är möjligt att skingra varje vetenskapligt tvivel i fråga

om  dessa  effekter.  En  samlad  prövning  hade  inte  gjorts  av  MÖD,  eftersom

28 Miljödomstolen i Nacka, dom 2011-11-30 i mål nr M 5418-10.
29 Mark- och miljööverdomstolens dom 2012-07-05, dom i mål nr M 10582-11.
30 NJA 2012 s. 623.
31 NJA 2013 s. 613.
32 NJA 2013 s. 613 p. 13.
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domstolen  bedömt  att  tillåtlighetsfrågan  var  rättskraftigt  avgjord  redan  2009

varpå  prövningen  hade  begränsats  till  att  endast  omfatta  de  återstående

tillståndsfrågorna. Den uppdelning av prövningen som skett bedömdes av HD

vara oförenlig med det krav på en samlad bedömning som följer av 7 kap. 28 a

och  28  b  §§  MB och  art-och  habitat  direktivets  (direktiv  92/43/EEG,  AHD)

artikel 6.3.33 Målet återförvisades därför till  mark- och miljödomstolen för en

fullständig  tillståndsprövning. HD:s  dom  kom  därmed  att  innebära  att  den

lagakraftvunna  tillåtlighetsdomen  som  MÖD  meddelat  2009  inte  hindrar  en

fullständig tillståndsprövning enligt artikel 6.3 AHD.

Mark-  och  miljödomstolen  meddelade  i  juni  2014  tillstånd  till  täkten.34

Domstolen  upprepade  skrivningen  från  MÖD:s  dom  2009  om  att  "[...]de

planerade  skydds-  och  kontrollåtgärderna  borde  leda  till  att  effekterna  inte

påverkar de skyddade livsmiljöerna i området som helhet [...]."35 Av domskälen

framgår vidare att "vid en samlad bedömning finner mark- och miljödomstolen

att  den  sökta  verksamheten  med  erforderliga  villkor  och  skyddsåtgärder  kan

bedrivas  utan  att  Natura  2000-områdena  påverkas  på  ett  otillåtet  sätt."36

Förutsättningarna för att meddela tillstånd enligt 7 kap 28 a § MB bedömdes

därmed  föreligga  enligt  domstolen.  Domen överklagades  av  motparterna  och

MÖD meddelade prövningstillstånd i början av september 2014.37

I mars 2015 lämnade Naturvårdsverket in en hemställan till regeringen om att

bland annat det område (Bunge Ducker) som bolaget ansökt om att få bedriva

den aktuella verksamheten på skulle utpekas som Natura 2000-område.38 Mot

bakgrund  av  detta  och  på  yrkande  av  motparterna  beslutade  MÖD  att

vilandeförklara målet i april 2015, i avvaktan på regeringens ställningstagande.

I  augusti  2015 beslutade regeringen att  föreslå  nya och utökade  befintliga

Natura 2000-områden på Gotland, däribland den fastighet för vilken bolaget sökt

33 NJA 2013 s. 613 p. 23.
34 MMD Nacka TR 2014-06-02 i mål nr M 3666-13.
35 MMD Nacka TR 2014-06-02 i mål nr M 3666-13 domen s. 67.
36 MMD Nacka TR 2014-06-02 i mål nr M 3666-13 domen s. 67.
37 Mark- och miljööverdomstolen 2014-09-04, mål nr M 5431-14.
38 http://www.svea.se/Om-Svea-hovratt/Nyheter-fran-Svea-hovratt/Mark—och-miljooverdomstolen-har-

idag-vilandeforklarat-malet-som-ror-Nordkalk-ABs-ansokan-om-tillstand-till-bergtakt-mm-pa-
fastigheten-Bunge-Ducker-164-pa-Gotland/.

15



tillstånd att bedriva täktverksamhet.39

I  november  2015 ansökte  bolaget  om rättsprövning  i  HFD av regeringens

beslut att komplettera och utvidga Natura 2000-området Bästeträsk med yrkande

om att  beslutet  ska upphävas.  Bolaget  yrkade vidare att  målet  i  MÖD skulle

vilandeförklaras i avvaktan på HFDs beslut. Målet vilandeförklarades av MÖD i

mars 2016.40

2.2 Tillstånd och tillåtlighet

För att få bedriva täktverksamhet krävs tillstånd enligt bland annat 9 kap. och 11

kap. MB.41 En tillstånds- eller tillåtlighetsansökan aktualiserar också de allmänna

hänsynsreglerna  i  2  kap.  MB (2  kap.  1  §  MB).  Dessa  omfattar  bland  annat

försiktighetsprincipen (2 kap. 3 § MB) som syftar till att motverka att skada och

olägenhet för människor och miljön uppkommer som en följd av verksamheten,

lokaliseringskravet (2 kap. 6 § MB) att den plats där verksamheten ska bedrivas

är lämplig med hänsyn till ändamålet, samt skälighetsregeln (2 kap. 7 § MB) att

kraven på försiktighet inte får vara orimliga. 

En sökande som ansöker om tillstånd får yrka att mark- och miljödomstolen i

en särskild dom avgör frågan om verksamheten är tillåtlig (22 kap. 26 § MB). I

tillåtlighetsprövningen görs en övergripande prövning av om verksamheten får

bedrivas på en viss plats samt under vilka grundläggande villkor den i så fall får

bedrivas.42 Därefter  fastställs  det  slutliga  tillståndet  och  närmare  villkor  för

verksamheten i en efterföljande tillståndsprövning. 

Ett beslut om att en verksamhet är tillåtlig har i rättspraxis ansetts bindande

för den domstol som ska döma i den efterföljande tillståndsprövningen.43 Denna

ordning bedömdes dock av HD i NJA 2013 s. 613 vara oförenlig med de krav

som följer av Natura 2000-reglerna i en tillståndsprövning, vilka utgår ifrån att

det  någonstans  under  processens  gång  görs  en  samlad  bedömning  av

verksamhetens påverkan på de skyddsvärda intressena.44 Avgörandet NJA 2013 s.

39 Regeringsbeslut M 2015/1508.
40 Mark och miljööverdomstolen 2016-01-28 och 2016-02-19, Mål nr M 5431-14.
41 Michanek, Zetterberg s. 261.
42 Michanek, Zetterberg s. 103.
43 Se MÖD 2009:40 och RÅ 2008 ref. 89.
44 NJA 2013 s.613 p. 13 samt p. 19
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613  har  alltså  kommit  att  utmana  det  svenska  systemet  med  separata

tillåtlighetsprövningar. Tillåtlighetsprövningarnas framtid kommer dock inte att

analyseras vidare i den här uppsatsen.

2.3 Natura 2000-regelverket – en översikt

Natura  2000 är  ett  ekologiskt  nätverk av skyddad natur  inom EU.  Nätverket

består  av  områden som skyddats  med stöd  av  art-  och  habitatdirektivet  eller

fågeldirektivet (direktiv 2009/147/EG).45 Direktiven har implementerats i svensk

rätt genom 7 kap. 27-29 §§ MB och i 15-20 a §§ förordningen (1998:1252) om

områdesskydd (OF).46

Syftet med Natura 2000-nätverket är att bidra till den biologiska mångfalden

inom EU genom att alla länder säkerställer att skyddsvärd natur bevaras (artikel

2.1  AHD).47 Natura  2000-nätverket  utgörs  av  särskilda  bevarandeområden

(artikel  3.2  AHD)  respektive  särskilda  skyddsområden  (artikel  4

fågeldirektivet),48 vilka utses av medlemsstaterna. Direktiven innehåller bilagor i

vilka  de  skyddsvärda  arterna  respektive  naturtyperna  anges.  Vissa  arter  och

naturtyper  är  prioriterade  vilket  innebär  att  medlemsstaterna  ska  ta  särskild

hänsyn till dessa (artikel 11 AHD). 

Medlemsstaterna  måste  se  till  att  naturtyperna  och  arterna  har  gynnsam

bevarandestatus49(artikel  3.1  AHD),  vilket  innebär  att  de  finns  kvar  i  en

långsiktigt  hållbar  omfattning.50 För  att  gynnsam  bevarandestatus  ska  kunna

uppnås krävs att medlemsstaterna vidtar nödvändiga bevarandeåtgärder (artikel

6.1 AHD).51 Bevarandeåtgärder kan t.ex. vara områdesskydd eller ingående av

olika  typer  av  avtal,  men  även  innefatta  förebyggande  åtgärder  i  syfte  att

förhindra försämring av naturtyperna eller förhindra störning av Natura 2000-

arterna.52 

45 Se Regeringsbeslut M 2015/1508.
46 Natura 2000 i Sverige 1, Darpö s. 8.
47 Natura 2000 i Sverige – handbok med allmänna råd, naturvårdsverket, s. 8.
48 Att Natura 2000-nätverket innefattar både särskilda bevarandeområden och särskilda skyddsområden 

framgår av hänvisningen till fågeldirektivet i artikel 3.1 AHD.
49 Detta begrepp definieras i art. 1e och art. 1i art- och habitatdirektivet.
50 Natura 2000 i Sverige – handbok med allmänna råd, naturvårdsverket, s. 8.
51 Natura 2000 i Sverige – handbok med allmänna råd, naturvårdsverket, s. 14.
52 Natura 2000 i Sverige – handbok med allmänna råd, naturvårdsverket, s. 8, s. 29.
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Enligt artikel 4.1 AHD ska medlemsstaterna föreslå en lista över områden där

det finns livsmiljöer och arter som räknas upp i direktivet.53 Varje medlemsstat

ska uppdatera listan med områden av gemenskapsintresse utifrån resultatet av

uppföljningen av bevarandestatusen som sker vart sjätte år enligt artikel 11 AHD

(artikel  4.1  AHD).54 Listan  ska  lämnas  till  kommissionen  tillsammans  med

upplysningar som identifierar områdena och anger de förhållanden som medfört

att  områdena tagits  upp på listan (artikel 4.1 AHD). Kommissionen ska,  med

utgångspunkt  i  medlemsstaternas  listor  upprätta  ett  utkast  till  en  lista  över

områden av gemenskapsintresse för bevarandet av livsmiljöer och arter (artikel

4.2  AHD).  Listan  antas  av  kommissionen  och  medlemsstaterna  ska  därefter

utpeka  området  som  särskilt  bevarandeområde  (artikel  4.2  samt  artikel  4.4

AHD).55

Om kommissionen finner att ett område saknas, som behövs för att säkerställa

bevarandet  av  en  livsmiljö  eller  en  art,  på  den  lista  som medlemsstaten  har

föreslagit, kan kommissionen inleda ett samrådsförfarande med medlemsstaten

(artikel 5.1 AHD).  Om medlemsstaten och kommisionen är oense om området

ska upptas som ett område av gemenskapsintresse ska kommissionen överlämna

förslaget om området till rådet som ska fatta beslut (artikel 5.2 respektive artikel

5.3 AHD).

Tillstånd  för  planer  och  projekt  kan  ges  trots  en  negativ  bedömning  av

konsekvenserna  för  området  men  bara  undantagsvis,  under  förutsättning  att

alternativa  lösningar  saknas  och  genomförandet  är  motiverat  av  tvingande

orsaker  av  ett  väsentligt  allmänintresse  (artikel  6.3  samt  artikel  6.4  AHD).56

Medlemsstaterna ska i så fall  vidta nödvändiga kompensationsåtgärder för att

säkerställa att Natura 2000-området totalt sett förblir sammanhängande (artikel

6.4 AHD).

2.4 Hur ett område blir till ett Natura 2000-område

Enligt  7  kap.  27  §  MB ska  regeringen  eller  den  myndighet  som regeringen

53 Prop 2000/01:111 s. 32.
54 Beslut dnr 511-1375-15 Länsstyrelsen Gotlands län.
55 Prop 2000/01:111 s. 32.
56 Natura 2000 i Sverige 1, Darpö s. 6.
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bestämmer fortlöpande föra en förteckning över naturområden som bör skyddas

eller  är  skyddade  enligt  art-  och  habitatdirektivet  respektive  fågeldirektivet.

Länsstyrelserna ansvarar för att ta fram förslag på nya Natura 2000-områden.57

Enligt 17 § OF ska länsstyrelserna upprätta en beskrivning av vad som är syftet

med bevarandet av Natura 2000-området och för vilka livsmiljöer och arter som

gynnsam  bevarandestatus  ska  upprätthållas  eller  återställas.  Detta  görs  i

bevarandeplaner.  Länsstyrelsernas  bevarandeplaner  ligger  till  grund  för  att

bedöma  Natura  2000-områdenas  skyddsbehov,  t.ex.  i  samband  med

tillståndsprövningar  för  verksamheter.58 Urvalet  av  områden  ska  ske  på

vetenskapliga  grunder,  vilket  framgår  av  artikel  4.1  AHD  som  hänvisar  till

kriterier i bilaga 3 till direktivet. De biologiska faktorerna är därmed avgörande

vid urvalet av områden.59 

Naturvårdsverket  granskar  länsstyrelsernas  urval  och  föreslår  därefter

områden  till  regeringen.60 Naturvårdsverket  ska  enligt  15  §  OF  föra  en

förteckning över naturområden som avses i 7 kap. 27 § MB.61 Av förteckningen

framgår skälen till varför området har tagits upp, d.v.s vilka arter och naturtyper

som listats för området samt enligt vilket direktiv som förtecknandet har skett.62

Regeringen  beslutar  om  att  föreslå  de  områden  som  Naturvårdsverket

föreslagit ska upptas i Natura 2000-området till EU-kommissionen.63 Ett område

som  pekats  ut  av  regeringen  som  särskilt  skyddsområde  eller  särskilt

bevarandeområde  skyddas  från  den  dag  som  regeringen  tog  beslutet  om  att

området ska förtecknas enligt 7 kap. 27 § MB.64

Ekonomiska intressen får inte beaktas vid urvalet av särskilda skyddsområden

enligt  fågeldirektivet,  vilket  EU-domstolen  fastställde  i  fallet  Lappel  bank

1996.65 I fallet hade Storbritannien undantagit ett område för att inte hindra en

framtida utbyggnad av en viktig hamn, som skulle ge ekonomiska fördelar såväl

57 http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Natura-2000/.
58 Natura 2000 i Sverige 1, Darpö s. 5.
59 Michanek, Zetterberg s. 221.
60 http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Natura-2000/.
61 Natura 2000 i Sverige – handbok med allmänna råd, naturvårdsverket, s. 14.
62 Natura 2000 i Sverige – handbok med allmänna råd, naturvårdsverket, s. 14.
63 http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Natura-2000/.
64 Natura 2000 i Sverige 1, Darpö s. 13 not. 49.
65 Mål C-44/95 Lappel Bank. Se även Michanek, Zetterberg s. 221.
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nationellt  som lokalt.  Domstolen uttalade  att  en medlemsstat  inte  har  rätt  att

beakta  ekonomiska  krav  vid  valet  och  avgränsningen  av  ett  särskilt

skyddsområde.66 

Att  ekonomiska  hänsyn  inte  heller  får  tas  vid  urvalet  av  särskilda

bevarandeområden framgår av rättsfallet C-371/98 First Corporate Shipping Ltd.

Målet gällde ett bolag som var ägare till betydande landområden i trakten kring

Bristols hamn, belägen vid floden Severns mynning. Detta område avsågs av de

brittiska  ministeriet  att  föreslås  som ett  område  som skulle  utses  till  särskilt

bevarandeområde i enlighet med artikel 4.1 AHD. Bolaget begärde överprövning

av beslutet och anförde att artikel 2.3 AHD innebär att sociala, ekonomiska och

kulturella behov ska beaktas vid bedömningen av om ett område ska föreslås till

kommissionen enligt artikel 4.1 AHD.67

Engelska High Court beslöt att  vilandeförklara målet och ställde frågan till

EU-domstolen om en medlemsstat kan beakta ekonomiska, sociala och kulturella

behov och regionala och lokala särdrag (artikel 2.3 art- och habitatdirektivet) vid

beslut om vilka områden som, enligt artikel 4.1 art- och habitatdirektivet, ska

föreslås  som  särskilda  bevarandeområden  för  kommissionen.68 EU-domstolen

anförde  att  för  att  kunna  upprätta  ett  utkast  till  en  lista  över  områden  av

gemenskapsintresse  måste  kommissionen  ha  tillgång  till  en  uttömmande

inventering av de områden som på nationell nivå är av intresse för att bevara

livsmiljöer och arter  i  enlighet  med AHD.69 Om en medlemsstat  undantar  ett

område på nationell  nivå,  med hänsyn till  sociala,  ekonomiska och kulturella

intressen,  äventyrar  det  förutsättningarna  för  kommissionen  att  kunna

upprätthålla gynnsam bevarandestatus för de aktuella arterna och naturtyperna,

eftersom kommissionen då inte blir tillförsäkrad en uttömmande inventering av

områden  av  gemenskapsintresse.  En  arts  gynnsamma  bevarandestatus  ska

bedömas  i  förhållande  till  medlemsstaternas  hela  europeiska  territorium  och

eftersom den enskilda medlemsstaten inte kan ha full kännedom om situationen

för  livsmiljöerna  i  andra  medlemsstater  kan  den  inte  utesluta  ett  område  av

66 Mål C-44/95 Lappel Bank p. 27. 
67 Mål C-371/98 First Corporate Shipping Ltd p. 9.
68 Mål C-371/98 First Corporate Shipping Ltd p. 11.
69 Mål C-371/98 First Corporate Shipping Ltd p. 22.
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gemenskapsintresse  med  hänvisning  till  sociala,  ekonomiska  och  kulturella

behov.70   

Domstolen kom därmed fram till slutsatsen att en medlemsstat vid valet och

avgränsningen av de områden som föreslås för kommissionen som områden av

gemenskapsintresse, inte kan ta hänsyn till ekonomiska, sociala och kulturella

behov.71

2.5 Rättsverkningar av ett beslut om att utpeka ett Natura 2000-område 

Enligt 7 kap. 28 a § MB krävs tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta

åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område.

Tillstånd får enligt 7 kap. 28 b § MB endast ges om den planerade verksamheten

eller åtgärden inte kan skada den livsmiljö eller de livsmiljöer i  området som

avses att skyddas, eller medför att den art eller de arter som avses att skyddas

utsätts  för  en  störning  som  på  ett  betydande  sätt  kan  försvåra  bevarandet  i

området  av arten eller  arterna.  Det  är  tillräckligt  att  det  finns  en risk för  att

naturvärdena kan skadas för att tillstånd inte får lämnas.72 Prövningsmyndigheten

ska också beakta inte bara skaderiskerna av det projekt som omfattas av ansökan

utan  göra  en  sammanvägning  med befarade  skador  från  andra  pågående  och

planerade  verksamheter  eller  åtgärder.73 Tillståndsplikten  och  den  materiella

prövningen innefattar  miljöpåverkande  verksamheter  och  åtgärder  inom såväl

som utanför det skyddsvärda området.74 

Tillstånd kan dock ges även om skada bedöms uppstå, men för detta krävs att

samtliga punkter i 7 kap. 29 § MB är uppfyllda. Detta innebär att det saknas

alternativa  lösningar,  att  verksamheten  eller  åtgärden  måste  genomföras  av

tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse och att de åtgärder vidtas

som behövs för att kompensera för förlorade miljövärden så att syftet med att

skydda det berörda området ändå kan tillgodoses. Bedömningen enligt 7 kap. 29

§ MB ska  vara  restriktiv  och ett  beslut  om tillstånd får  lämnas  endast  efter

70 Mål C-371/98 First Corporate Shipping Ltd p. 23.
71 Mål C-371/98 First Corporate Shipping Ltd p. 25.
72 Michanek, Zetterberg s. 225.
73 Michanek, Zetterberg s. 225.
74 Prop. 2000/01:111 s. 43.
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regeringens tillåtelse.75

2.6 Regeringens beslut och kommissionens kritik

Av regeringens första beslut (M2005/6486)76 där Bunge Ducker inte pekades ut

som ett Natura 2000-område framgår följande i beslutsmotiveringen: 

Det är  viktigt  att  särskilt  uppmärksamma den kalk- och cementindustri  som finns på

norra Gotland. Dessa företag är av mycket stor betydelse för sysselsättningen på ön samt

för råvaruförsörjning till bland annat stålindustrin. Det är därför nödvändigt för företagen

att kunna få tillgång till mark för brytning av kalk.77

EU-kommissionen  inledde  ett  samrådsförfarande  med  regeringen  2012,  inom

ramen för EU-pilot78, där kommissionen bad regeringen förklara urvalsprocessen

och  de  vetenskapliga  grunderna  för  utpekandet  av  Natura  2000-områden  på

Gotland.79 Kommissionen framhöll  att  det,  mot  bakgrund av  den information

Kommissionen hade tagit del av, fanns tecken på att kalkstensintresset felaktigt

beaktats  i  den  svenska  urvalsprocessen.  Kommissionen  hänvisade  till  fast

rättspraxis  från  EU-domstolen  i  form av  rättsfallet  C-371/98  First  Corporate

Shipping Ltd, av vilket framgår att endast vetenskapliga kriterier ska användas

när  gränserna  för  Natura  2000-områden  avgörs.  Ekonomiska  och  sociala

omständigheter ska inte beaktas.80 

Avseende konsekvenserna av kalktäkten påminde kommissionen om att artikel

6.3 AHD anger att de behöriga nationella myndigheterna ska godkänna planen

eller projektet  först  efter att  ha försäkrat sig om att  det  berörda området inte

kommer  att  ta  skada.  Mot  bakgrund  av  EU-domstolens  rättspraxis,  målet

75 Michanek, Zetterberg s. 226. Ett exempel på ett fall där 7 kap. 29 § MB fick betydelse är ärendet 
Botniabanan (MÖD 2006:44). Frågan i målet var om Banverket skulle få bygga en järnväg genom 
särskilda skyddsområden i Umeälvens delta och om projektet, trots att det skulle medföra skador på 
skyddade arter och livsmiljöer, kunde tillåtas. Regeringen gav tillstånd till järnvägen. Målet har dock 
blivit föremål för diskussion i doktrin (se Michanek, Zetterberg s. 228).

76 Fortsättningsvis hänvisas detta beslut till som regeringens första beslut.
77 Regeringsbeslut M2005/6486/Na(delvis) 2006-05-04.
78 EU-pilot är ett system för kommunikation mellan medlemsstaterna och kommissionen, där regeringen

i en medlemsstat kan dela information om speciella mål och få en chans att genom 
informationsutbytet, avhjälpa potentiella kränkningar av EU-rätten.

79 EU Pilot 2958/2012/ENVI – Kalkbrott i Bunge Ducker 1:64 (Gotland).
80 Mål C-371/98 First Corporate Shipping Ltd p. 25.
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Waddensee (C-127/02), framhöll Kommissionen därför att en verksamhet endast

bör  godkännas  efter  att  de  behöriga  nationella  myndigheterna  har  gjort  en

lämplig bedömning av konsekvenserna för området av projektet och säkerställt

att projektet inte kommer att skada området.

EU-pilotärendet stängdes den 8 oktober 2013 med hänsyn till att målet om

kalkstenstäkten hade återförvisats till mark- och miljödomstolen.81

Regeringen gav i januari 2014 länsstyrelserna i uppdrag att lämna förslag på

nya Natura  2000-områden och kompletteringar  av  redan föreslagna områden.

Utgångspunkten för uppdraget var att åtgärda de brister i nätverket Natura 2000

som framgått av resultat från EU-kommissionens utvärderingar samt eventuellt

andra nationellt identifierade brister i nätverket.82 Länsstyrelsen Gotland inkom

med förslag på ett antal nya och utvidgade Natura 2000-områden den 17 mars

2015 och Naturvårdsverket föreslog att i stort sett samtliga dessa områden skulle

läggas till Natura 2000-nätverket den 27 mars 2015. Bland de utvidgade Natura

2000-områden  som  Naturvårdsverket  föreslog  utpekades  området  Bästeträsk

innefattande området Bunge Ducker.83

Den 1 april 2015, d.v.s innan målet hade vilandeförklarats av MÖD och innan

regeringen hade fattat beslut angående de föreslagna Natura 2000-områdena kom

ytterligare en skrivelse från kommissionen angående regeringens tidigare beslut

om att undanta Bunge Ducker som skyddsområde.84 Gällande regeringens beslut

att  inte  utpeka  Bunge  Ducker  som  skyddsområde  citerade  kommissionen

följande ur MÖD:s dom från 2009:

Regeringen har bestämt  att  livsmiljöer i  områdena Bräntings haid och Bästeträsk ska

skyddas men valt att inte skydda den del av Bunge Ducker 1:64 som sannolikt innehåller

samma naturtyper som de utpekade Natura 2000-områdena. Det får förutsättas ha skett

med synsättet att de ovan berörda intressena skulle kunna vara förenliga med varandra

och  att  materialutvinningen  inte  skulle  omöjliggöras.  Detta  får  bilda  utgångspunkten

81 Se miljödepartementets svar på EU-kommissionens skrivelse om den pågående tillståndsprocessen för
ett kalkstensbrott i Bunge Ducker på Gotland M2015/1690/R, 2015-07-07.

82 Naturvårdsverket Hemställan 2015-03-27, s. 1.
83 Naturvårdsverket Hemställan 2015-03-27, s. 9-10.
84 Skrivelse från EU-kommisionen angående den pågående tillståndsprocessen för ett kalkstensbrott i 

Bunge Ducker på Gotland (2015-04-01) s. 2.
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också vid tillståndsprövningen.85 

Kommissionen  anförde  återigen  att  det  enligt  etablerad  rättspraxis  från  EU-

domstolen endast är vetenskapliga kriterier som bör användas när gränserna för

Natura  2000-områden  beslutas.  Vidare  framhöll  kommissionen  att  det  mot

bakgrund av den information kommissionen tagit del av verkade finnas tecken på

att kalkstensutvinning felaktigt tagits i beaktande i utseendeprocessen av nya och

utvidgade Natura 2000-områden,  vilket hindrat  kommissionen från att  korrekt

utföra sin uppgift att skapa ett sammanhängande nät av Natura 2000-områden.

Kommissionen  anförde  även  att  det  framstod  som  oklart  om  Sverige  hade

övervägt  att  omvärdera  behovet  av  att  infoga  Bunge  Ducker  i  Natura  2000-

nätverket mot bakgrund av de omfattande nya vetenskapliga rön som samlats

rörande  området  under  tillståndsförfarandet  för  stenbrottet.  Kommissionen

noterade även att Gotlands länsstyrelse i mars 2015 hade föreslagit några nya och

några utvidgade Natura 2000-områden,  varav en av utvidgningarna omfattade

Bunge Ducker.

Som svar på kommissionens skrivelse framförde regeringen bland annat att

regeringen gett länsstyrelserna i uppdrag att utse nya Natura 2000-områden samt

justeringar i  befintliga Natura 2000-områden och att  länsstyrelsen på Gotland

hade föreslagit en utökning av det befintliga Natura 2000-området Bästeträsk.86

Utökningen av området  skulle  innebära  att  Bunge Ducker skulle  omfattas  av

Natura 2000-området Bästeträsk.  Regeringen anförde dock att  den inte kunde

föregripa sitt ställningstagande i frågan. 

Regeringens andra  beslut  (M2015/1508/Nm)87 som fattades  den 31 augusti

2015 innebar att området Bunge Ducker skyddades som en del av det utökade

Natura  2000-området  Bästeträsk.  Regeringen  redogjorde  i  sitt  beslut  för  att

regeringen redan 2008 gav Naturvårdsverket och länsstyrelserna i uppdrag att

kvalitetssäkra gränser och data och i relevanta fall redovisa förslag till ändringar

beträffande de områden som Sverige antingen föreslagit till eller som redan ingår

85 Miljööverdomstolens dom 2009-10-09 i mål nr M 350-09, s. 15.
86 Miljödepartementets svar på EU-kommissionens skrivelse om den pågående tillståndsprocessen för 

ett kalkstensbrott i Bunge Ducker på Gotland M2015/1690/R, 2015-07-07.
87 Fortsättningsvis hänvisas detta beslut till som regeringens andra beslut.
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i Natura 2000-nätverket. Med utgångspunkt i redovisningen föreslog Sverige i

augusti 2012 ett stort antal justeringar av data inom Natura 2000-nätverket till

EU-kommissionen.  Justeringarna ledde i  sin  tur till  att  bevarandeplanerna för

områdena behövde uppdateras och att Sveriges totala åtagande i Natura 2000-

nätverket  behövde  kompletteras  för  vissa  naturtyper  och  arter.  Regeringens

uppdrag 2014 till länsstyrelserna att lämna förslag till nya Natura 2000-områden

och kompletteringar av redan föreslagna områden ska ses mot denna bakgrund. 

Av regeringens beslut framgår vidare att utgångspunkten för förslagen skulle

vara att åtgärda de brister i nätverket Natura 2000 som framgått av resultat från

EU-kommissionens utvärderingar samt eventuella andra nationellt identifierade

brister  i  nätverket.  Länsstyrelsens  förslag  i  mars  2015  av  nya  och  utökade

områden ställdes som förslag enligt art- och habitatdirektivet. 

Av  skälen  för  regeringens  beslut  framgår  att  regeringen  inte  hade  någon

erinran  mot  den  vetenskapliga  bedömningen  som  hade  gjorts  av  de  nya

områdenas  naturvärden.  De  kriterier  som  anges  i  bilaga  3  till  art-  och

habitatdirektivet  ansågs  därmed  uppfyllda.  Vidare  ansågs  de  föreslagna

justeringarna vara i linje med de riktlinjer som Naturvårdsverket hade angett för

tidigare  uppdrag  i  samma  syfte.  Regeringen  ansåg  därmed  att  förslagen  var

välmotiverade  och  skulle  innebära  att  en  del  av  de  identifierade  bristerna  i

Sveriges del av nätverket skulle komma att åtgärdas. 

2.7 Diskussion om regeringens beslut och kommissionens kritik

Redogörelsen ovan syftar till att utreda skälen till varför regeringen har ändrat

sig angående att låta området Bunge Ducker skyddas som Natura 2000-område.

Som framgår av den kritik som kommissionen riktade mot regeringens första

beslut finns det skäl att anta att beslutet om att inte låta området Bunge Ducker

skyddas som Natura 2000-område fattades på felaktiga grunder. Detta antagande

kan  göras  mot  bakgrund  av  regeringens  beslutsmotivering,  där  kalk-  och

cementindustrins betydelse för sysselsättningen på ön uppmärksammas och där

nödvändigheten för företagen att kunna få tillgång till mark för brytning av kalk

understryks. Som kommissionen anför i sin kritik av beslutet är ekonomiska och
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sociala  hänsyn  inte  sådana  kriterier  som  får  beaktas  vid  utpekandet  av  ett

skyddsområde  enligt  rättspraxis  från  EU-domstolen.  Det  är  enligt  artikel  4.1

AHD de kriterier som anges i bilaga 3 till direktivet samt relevant vetenskaplig

information som ska ligga till grund för ett beslut om ett område ska utpekas som

Natura 2000-område. Ett beslut som inte följer de krav som följer av direktivet

strider därmed mot EU-rätten. 

De skäl som talar för att regeringens andra beslut är förenligt med art- och

habitatdirektivet och därmed också EU-rätten, är att  utpekandet har skett  mot

bakgrund av det förbättrade kunskapsläget angående vilka skyddsvärda arter och

naturtyper  som finns  i  området  Bunge Ducker.  Som ovan konstaterats  måste

medlemsstaterna  se  till  att  naturtyperna  och  arterna  som  listas  i  direktivet

upprätthåller  gynnsam bevarandestatus  (artikel  3.1  AHD).88 Detta  görs  bland

annat  genom  att  medlemssterna  uppdaterar  listan  med  områden  av

gemenskapsintresse utifrån resultatet av uppföljningen av bevarandestatusen som

sker vart sjätte år (enligt artikel 11 AHD och artikel 4.1 AHD).89 Det är, som

framgår  av  motiveringen  till  regeringens  andra  beslut,  en  naturvetenskaplig

bedömning baserad på den uppdatering av bevarandeplanerna som gjorts som

legat till grund för beslutet att utpeka området Bunge Ducker som skyddsområde.

Beslutet  har därmed fattats  i  enlighet med vetenskapliga kriterier och således

följt de förutsättningar för utpekande av skyddsvärda områden som framgår av

art- och habitatdirektivet. 

Sammanfattningsvis är skälen till att regeringen har ändrat sig angående att

skydda  Bunge  Ducker  som  Natura  2000-område  följande:  av  regeringens

beslutsmotivering och kommissionens kritik mot beslutet framgår skäl som talar

för att det första beslutet fattades på felaktiga grunder och därmed strider mot

EU-rätten. Det faktum att kommissionen har anfört kritik mot beslutet är i sig ett

skäl som talar för att det första beslutet var felaktigt. Det andra beslutet, som

fattades mot bakgrund av ett förändrat kunskapsläge samt enligt de kriterier som

följer av art- och habitatdirektivet, kan därmed anses korrigera de brister som

följer av det första beslutet. 

88 Se avsnitt 2.3.
89 Beslut dnr 511-1375-15 Länsstyrelsen Gotlands län.
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3 Retroaktivitet och statlig inblandning

3.1 Utveckling av uppsatsens frågeställning

I föregående avsnitt har uppsatsens första frågeställning behandlats, där jag har

redogjort  för  skälen  till  varför  regeringen  har  ändrat  sig  angående  att  låta

området Bunge Ducker skyddas som Natura 2000-område. I den här delen av

uppsatsen  ska  beslutets  förenlighet  med  artikel  1  första  tilläggsprotokollet

EKMR (egendomsskydd) samt artikel  6  EKMR (rätt  till  en rättvis  rättegång)

undersökas.  En  kort  sammanfattning  av  anledningen  till  att  artiklarna

aktualiseras  i  sammanhanget  och  hur  kritiken  förhåller  sig  till  artiklarna  ges

nedan.90

När  det  gäller  egendomsskyddet  artikel  1  första  tilläggsprotokollet  EKMR

handlar kritiken om att ifall ny lagstiftning införs under pågående process som

innebär  att  klaganden  blir  av  med  egendom,  kan  detta  under  vissa

omständigheter innebära ett otillåtet ingrepp i äganderätten. Regeringens beslut

att  skydda  Bunge  Ducker  som Natura  2000-område  kritiseras  för  att  bolaget

anses  ha  en etablerad egendomsrätt  i  form av en legitim förväntan på  att  få

tillstånd i  enlighet  med de rättsliga förutsättningar  som gällde  innan beslutet.

Genom regeringens beslut anses bolaget bli berövad denna egendom på ett sätt

som inte står i  proportion till  det  allmänna intresset  av att  skydda området.91

Regeringens beslut är därför, enligt detta resonemang, oförenligt med artikel 1

första tilläggsprotokollet EKMR. 

Uppsatsens första delfrågeställning i den här delen som syftar till att utreda

om beslutet att bolagets fastighet ska utgöra ett Natura 2000-område är en sådan

typ av  statlig  inblandning  som kränker  artikel  1  första  tilläggsprotokollet  till

EKMR, kan därmed utvecklas såhär: 

Kan bolagets förväntan på att få tillstånd enligt de förutsättningar som gällde

innan beslutet anses vara sådan att den utgör egendom och väger denna förväntan

tyngre än allmänintresset (att skydda miljön)?

 När det gäller rätten till en rättvis rättegång artikel 6 EKMR handlar kritiken

om att regeringens beslut att  skydda Bunge Ducker som Natura 2000-område

90 Redogörelsen över kritiken är hämtad från Åhman, yttrande 2015/07/28, s. 5 ff.
91 Se Åhman, yttrande 2015/07/28, s. 11.
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radikalt  ändrar  de  legala  förutsättningarna  för  bolaget  att  få  tillstånd  för

täktverksamhet  enligt  MB  och  att  regeringens  beslut  går  att  jämföra  med

situationer där lagstiftaren har ingripit i en pågående rättegång på ett sätt som har

ansetts strida mot artikel 6 EKMR. Som exempel på en otillåten situation nämns

då  lagstiftaren  ändrar  materiella  regler  under  en  pågående  process,  vilket

beroende  på  omständigheterna  i  det  enskilda  fallet,  kan  innebära  att

förutsättningarna för processen ändras så mycket att rättegången inte längre kan

anses som rättvis. 

Uppsatsens andra delfrågeställning i den här delen, som syftar till att utreda

om beslutet om att bolagets fastighet ska utgöra ett Natura 2000-område utgör en

sådan  typ  av  statlig  inblandning  som kränker  artikel  6  EKMR,  kan  därmed

utvecklas såhär: 

Kan regeringens beslut likställas med situationer där lagstiftaren på ett otillåtet

sätt ingripit i en pågående rättegång genom att införa materiella regler som får

tillbakaverkande effekt på de rättsförhållanden som ska prövas i processen?

En redogörelse över hur retroaktiv lagstiftning förhåller sig till svensk rätt och

europarätt  kommer  att  göras  nedan.  Under  vilka  omständigheter  statlig

inblandning  har  ansetts  tillåten  under  en  pågående  process  diskuteras  främst

under  analysdelen  i  relation  till  respektive  frågeställning.  Först  ges  en

beskrivning av innebörden av rättsprövning.

3.2 Rättsprövning 

Genom  lagen (2006:304,  RPL)  om rättsprövning av vissa  regeringsbeslut  har

Högsta förvaltningsdomstolen fått behörighet att pröva om beslut av regeringen i

frågor  om  enskildas  civila  rättigheter  eller  skyldigheter  strider  mot  någon

rättsregel  (7  §  RPL). Vad  som  avses  med  enskildas  civila  rättigheter  eller

skyldigheter ska förstås så som detta uttryck tolkas enligt artikel 6 EKMR (1§

RPL).

Prövningen av om ett beslut är rättsstridigt görs med hänsyn till lagtolkning,

faktabedömning,  bevisvärdering,  förfarandefel  samt  krav  på  saklighet,
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opartiskhet  och  allas  likhet  inför  lagen.92 Rättsprövningen omfattar  dock inte

politiska lämplighetsfrågor. En rättsstridighet kan även ha en rent europarättslig

grund,  exempelvis  rätt  till  en  rättvis  rättegång,  artikel  6  EKMR  eller

egendomsskyddet, artikel 1 första tilläggsprotokollet EKMR.93 Rättsprövningen

omfattar  även  en  bedömning  av  EU-rätten.  Sökanden  måste  precisera

rättsstridigheten i sin ansökan (4 § RPL).  Resultatet av en rättsprövning är att

beslutet antingen upphävs eller så står det fast (7 § RPL).

3.3 Europakonventionen och EU-rättens tillämplighet

EKMR  har  status  som  lag  i  Sverige  enligt  lag  (1994:1219)  och  har  getts

konstitutionell status genom att den har inkorporerats i RF 2 kap. 19 §. 94 EU-

rättens tillämpningsområde är vidsträckt och omfattar situationer där det finns en

unionsrättslig  reglering,  t.ex.  ett  direktiv,  och medlemsstaten agerar  inom det

området.95 Eftersom Natura 2000-reglerna bygger på EU-rättsliga direktiv, (art-

och habitat direktivet och fågeldirektivet), är EU-rätten tillämplig på det beslut

som regeringen har fattat angående att bolagets fastighet ska omfattas av Natura

2000-regelverket. 

De  grundläggande  rättigheterna  som följer  av  Europakonventionen  ingår  i

unionsrätten som allmänna principer,  vilket  har  kodifierats  i  artikel  6.3 FEU.

Medlemsstaterna  måste  beakta  unionsrättens  allmänna  rättsprinciper  inom

unionsrättens tillämpningsområde. Detta innebär att i den mån nationella åtgärder

strider mot EU-rätten och dess principer kan de nationella åtgärderna komma att

åsidosättas.96 

3.4 Retroaktivitetsbegreppet 

Att lagstiftning är retroaktiv innebär att lagen ges en tillbakaverkande effekt på

något som redan har hänt, och som vid tidpunkten för händelsen inte omfattades

92 Warnling-Nerep s. 218-219.
93 Warnling-Nerep s. 219.
94  Bull, Sterzel s. 95.
95  Hettne, Otken Eriksson s. 239.
96 Hettne, Otken Eriksson s. 239.

29



av lagstiftningen.97 Begreppet ska inte förstås så att all slags lagstiftning och alla

beslut som ingriper i rådande egendomsförhållanden är retroaktiva.98 Istället är

det sådan lagstiftning som är tillbakaverkande i den betydelsen att den kopplar

effekter  till  förhållanden  som  i  någon  betydelse  är  avslutade  före  lagens

ikraftträdande som avses med begreppet retroaktiv. 

3.5 Svensk rätt, retroaktivitet

RF  innehåller  inget  generellt  förbud  mot  retroaktiv  lagstiftning.  Retroaktiv

lagstiftning  kan dock strida  mot  legalitetsprincipen RF 1 kap.  1  § 3 st,  som

innebär  ett  krav  på  att  lagstiftning  ska  vara  förutsebar  för  att  motverka  att

offentlig maktutövning sker på ett godtyckligt sätt.99 RF 2 kap. 10 § ställer dock

upp  ett  förbud  mot  retroaktiv  lagstftning  på  två  rättsområden,  straffrätt  och

skatterätt. 

Ett retroaktivitetsförbud har även uttolkats på det förvaltningsrättsliga området

i rättspraxis (RÅ 1988 ref. 132) med innebörden att det är de regler som gäller

vid prövningstillfället, både processuella och materiella, som ska ligga till grund

för prövningen.100 I  RÅ 1996 ref.  57 (Klippan-domen) uttalade dock HFD  att

denna princip inte kan vara undantagslös utan att EU-rättsliga principer innebär

att,  till  skillnad från  ändringar  i  processuella  regler  som gäller  direkt,  träffar

materiella regler normalt inte förhållanden som ligger före ikraftträdandet, annat

än då detta framgår av bestämmelsens ordalydelse och då de berördas berättigade

förväntningar respekteras.101

Klippan-domen gällde frågan om ett bolag (Klippan-bolaget), verksamt under

perioden  1965-1975,  som  hade  överlåtit  sin  verksamhet  till  ett  annat  bolag,

kunde  anses  skyldigt  att  betala  en  del  av  kostnaden  för  efterbehandling  av

miljöföroreningar som uppkommit som en följd av bolagets industritillverkning

av pappersmassa. Anspråket grundades på ett tillägg i 5 § miljöskyddslagen, som

gjordes 1989, med innebörden att skyldigheten att avhjälpa olägenheter kvarstod

97 Bull, Sterzel s. 83.
98 Miljövårdskraven i tiden (1), Darpö s. 29.
99 Bull, Sterzel s. 83.
100Miljövårdskraven i tiden (1), Darpö s. 6.
101Redogörelsen över Klippan-domen är hämtad från Miljövårdskraven i tiden (1), Darpö s. 3-8.
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sedan en verksamhet hade upphört. Frågan var därmed om denna regeländring

hade retroaktiv verkan mot Klippan-bolaget som överlåtit sin verksamhet före

1989.  Regeringsrätten uttalade,  med  beaktande  av  EU-rätten,  att  det  inte

framstod  som  rimligt  att  till  den  enskildes  nackdel  tillämpa  den  aktuella

lagstiftningen  i  målet  retroaktivt,  såvida  detta  inte  uttryckts  i  särskilda

övergångsbestämmelser eller det av regelsystemet i övrigt kunde utläsas att en

retroaktiv  effekt  var  åsyftad.102 Europarätten  förhindrar  dock  inte  all  typ  av

retroaktiv lagstiftning, vilket ska utvecklas i nästa avsnitt.103

3.6 Europeisk samstämmighet, en presumtion om icke-retroaktivitet

EU-domstolen  och  Europadomstolen  har  anlagt  ett  samstämmigt  synsätt

angående att retroaktiv lagstiftning är tillåten under vissa omständigheter.104 Det

handlar väsentligen om att bedöma tyngden av det allmänna intresset vägt emot

den  enskildes  intresse  och  förväntningar. I  det  följande  kommer  därför  en

gemensam presentation  av  EU-domstolens  och  Europadomstolens  presumtion

om icke-retroaktivitet, under vilka omständigheter denna presumtion kan brytas

och innebörden av allmänintresset och berättigade förväntningar att göras.

EU-rätten  innehåller  inte  något  uttryckligt  retroaktivitetsförbud,  men  en

presumtion om icke-retroaktivitet har utarbetats i rättspraxis.105 Principen är dock

försedd med undantag med innebörden att principen om icke-retroaktivitet måste

vägas mot andra allmänna principer och vilken av dessa principer som ska ges

företräde i ett specifikt fall måste göras genom en avvägning mellan det allmänna

intresset och den enskildes intresse. Förutsättningarna för att undantagen ska bli

tillämpliga kommer att behandlas längre ner.

Artikel 7 EKMR ställer upp ett retroaktivitetsförbud, vilket endast omfattar

straffrättslig lagstiftning i vid bemärkelse. I övrigt saknar konventionen regler

som  uttryckligen  rör  retroaktiv  normgivning  även  om  artikel  1  i  det  första

tilläggsprotokollet i praxis har ansetts ge visst generellt skydd mot sådana regler

102För en utförlig analys av Klippan-domen se Miljövårdskraven i tiden (1), Darpö.
103Se även Michanek, Zetterberg s. 289.
104Miljövårdskraven i tiden (1), Darpö s. 9.
105Miljövårdskraven i tiden (1), Darpö s. 11.
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och ett motsvarande skydd för berättigade eller legitima förväntningar.106 

Presumtionen  om  icke-retroaktivitet  inom  EU-rätten  kan  definieras  på

följande sätt: Processuella bestämmelser är i regel tillbakaverkande på så vis att

de  gäller  direkt,  även  på  inledda  förfaranden. Materiella  regler  är  dock

retroaktiva endast i den utsträckning som det framgår att det är en klar avsikt från

lagstiftarens  sida. Avsikten  behöver  inte  framgå av  reglernas  ordalydelse,  det

räcker att den kan förstås genom en tolkning av lagstiftningens målsättning. Om

en retroaktiv avsikt inte kan utläsas eller förstås på detta sätt har EU-domstolen

godtagit de berördas invändningar om att regleringen endast har gällt framåt i

tiden.107

3.6.1 Att bryta presumtionen om icke-retroaktivitet

Presumtionen  om  icke-retroaktivitet  kan  brytas  under  två  förutsättningar;  en

sådan  tillämpning  måste  vara  nödvändig  med  hänsyn  till  de  ändamål  som

lagstiftningen ska fylla, det måste finnas ett tungt vägande allmänintresse. Vidare

måste de enskildas berättigade förväntningar respekteras. Det är dock inte fråga

om ett absolut skydd för dessa förväntningar, utan väsentligen en fråga om en

avvägning  mellan  de  (allmänna)  intressen  som talar  för  retroaktivitet  och  de

(enskilda) som talar mot.108 Det är alltså frågan om en intresseavvägning eller en

rimlighetsbedömning. 

3.6.2 Berättigade/legitima förväntningar

Principen om berättigade förväntningar innebär att lagstiftarens åtgärder inte får

kränka  de  enskildas  berättigade  förväntningar  om  inte  allmänna  skäl  väger

tyngre. Vad de berättigade förväntningarna kan anses bestå av bedöms utifrån ett

antal kriterier.109 

Det  första  kriteriet  är  att  den  berättigade  förväntningen  innehas  av  en

omdömesgill  person i  den krets  som berörs  av regleringen.  Det  är  dock inte

106Jfr RÅ 1999 ref. 76.
107Miljövårdskraven i tiden (1), Darpö s. 15-16.
108Miljövårdskraven i tiden (1), Darpö s. 17-18.
109Redogörelsen över berättigade förväntningar är hämtad från Miljövårdskraven i tiden (1), Darpö s. 

19-22.
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enbart fråga om den berördas subjektiva förväntningar, utan bedömningen ska

göras på objektiva grunder, där samtliga faktorer av betydelse för den berördas

förväntningar vägs in.

Det andra kriteriet är att de förväntningar som respekteras i  sammanhanget

endast  kan  täcka  normala  villkor  på  marknaden.  Detta  innebär  att  den

omdömesgilla personen förväntas agera lojalt i förhållande till marknaden.

Det tredje kriteriet innebär att det endast går att ha berättigade förväntningar

på en situation som uppfattas som säker. Det ska vara fråga om att den berörde

hade skälig anledning att tro att hens  rättsliga position skulle förbli oförändrad

och att hen  har handlat med anledning av detta. Berättigade förväntningar kan

därmed inte  knytas till  ett  osäkert  läge,  oavsett  om det avser  ekonomin eller

juridiken.  De  berörda  kan dock förvänta  sig  att  ett  klart  rättsläge  förblir  vid

detsamma.  Förutsebarheten  av  en  lagstiftningsåtgärd  betonas  således  som en

viktig  del  i  bedömningen  av  de  berättigade  förväntningarna.  Berättigade

förväntningar kan dock inte existera om en lagstiftning med retroaktiv effekt är

förutsebar.

De berättigade förväntningarna är dock endast en av flera faktorer som ingår i

en  helhetsvärdering  och  ska  därmed  vägas  mot  det  allmänna  intresset.  Detta

innebär  att  vid  en  avvägning  påverkar  de  motstående  intressenas  tyngd  hur

mycket de berättigade förväntningarna ska skyddas. Om de allmänna intressenas

tyngd är tillräckligt stor, får de berättigade förväntningarna helt träda tillbaka.

Och detta  även om det  medför  betungande  konskevenser  för  den enskilde.110

Intresseavvägningen i  EU-domstolens  praxis  har  oftast  utfallit  till  förmån för

lagstiftaren och den mer eller mindre "retroaktiva" lagstiftningen. I ytterst få mål

inför  domstolen  har  de  berördas  berättigade  förväntningar  avgjort  saken  till

lagstiftarens nackdel.111

3.6.3 Allmänt intresse

Vad som faller inom det allmännas intresse är en bedömning som i första hand

110Miljövårdskraven i tiden (1), Darpö s. 32-33.
111Uppgifterna är hämtade från artikeln Miljövårdskraven i tiden (1), Darpö s. s. 22. Denna artikel 

skrevs 2001, jag utesluter därmed inte att det kan finnas rättsfall som talar för en annan tolkning. 
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görs av de nationella organen, regeringen, parlamentet, domstolar o.s.v. Staten

ges därmed en viss skönsmån att bedöma vad som faller under det allmännas

intresse, men Europadomstolen kan överpröva om staten utövat sitt skön på ett

rimligt  och  proportionerligt  sätt.112 Domstolen  är  dock oftast  benägen  att

godkänna  statens  resonemang  om vilket  intresse  som legat  till  grund  för  ett

ingrepp,  vilket  har  att  göra  med den skönsmån som staten tillerkänns.113 Vitt

skilda  företeelser  förekommer  under  begreppet  allmänt  intresse.  Följande

intressen är dock vanligt förekommande: sociala intressen, moraliska intressen,

miljö-  och  naturvårdsintressen,  rekreationsintressen,  ekonomiska  intressen,

planeringsintressen och rättssäkerhetsintressen. Staten har bevisbördan för att ett

allmänintresse  föreligger  och  att  ingreppet  måste  ligga  i  linje  med  den

verksamhet som staten är satt att främja.114

4 Analys: Ändrade förutsättningar vid tillståndsprövning

4.1 Fråga nummer 1 i relation till artikel 1 första tilläggsprotokollet EKMR 

4.1.1 Allmänt om artikel 1 första tilläggsprotokollet EKMR 

Artikel 1 första tilläggsprotokollet EKMR stadgar att varje fysisk eller juridisk

person ska ha rätt till respekt för sin egendom. Ingen får berövas sin egendom

annat än i det allmännas intresse och under de förutsättningar som anges i lag

och i folkrättens allmänna grundsatser. Bestämmelsens andra stycke, anger att

det första stycket inte inskränker en stats rätt att genom lag reglera nyttjandet av

egendom i  överensstämmelse  med  det  allmännas  intresse  eller  för  att  betala

skatter, böter m.m. 115

Artikel 1 första tilläggsprotokollet EKMR  omfattar både enskilda individers

och  juridiska  personers  skydd  för  egendom.  Med  uttrycket  "att  berövas  sin

egendom"  avses  t.ex.  expropriation  av  egendom,  d.v.s  att  staten  övertar

äganderätten  till  egendomen.116 Att  en  stat  genom  lag  reglerar  nyttjandet  av

egendomen innebär att  en individs möjligheter att  använda sin egendom eller

112Danelius s. 546.
113Åhman s. 260.
114Åhman s. 332-333.
115Danelius s. 538.
116Åhman s. 250.
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förfoga över den begränsas. Exempel på sådana åtgärder är restriktioner i form

av  mark-  och  planeringslagstiftning,  miljöskydd  och näringsregleringar.117

Begreppet  "egendom"  omfattar  inte  endast  fast  och  lös  egendom  utan  även

ekonomiska  intressen  och  förväntningar  avseende  utövande  av

näringsverksamhet,  till  exempel  tillstånd  att  bedriva  ekonomisk  verksamhet,

omfattas.118

Egendomsskyddet  enligt  artikel  1  gäller  i  viss  utsträckning även gentemot

lagstiftaren, vilket kommer att utvecklas i nästa avsnitt.  För att utreda om bolaget

kan antas ha några legitima förväntningar i Europadomstolens mening och om

regeringens beslut faller under det allmänna intresset ska ett antal domar från

Europadomstolen presenteras. 

4.1.2  Tillåten  respektive  otillåten  begränsning  av  äganderätten  artikel  1

EKMR

Inledningsvis  ges  några  exempel  på  omständigheter  under  vilka

Europadomstolen  bedömt  att  en  kränkning  av  artikel  1  inte  har  förelegat,

eftersom de klagande inte har haft legitima förväntningar på att få behålla sin

egendom.

I  fallet  Fredin  mot  Sverige  (ECtHR  1991-02-18),  gällde  frågan  om  ett

återkallande av ett tillstånd att bedriva grustäkt till följd av ändrad lagstiftning

innebar  ett  otillåtet  ingrepp  i  egendomsskyddet  enligt  artikel  1  EMKR.119

Omständigheterna var följande: Makarna Fredin ägde en fastighet där de bedrev

grustäkt sedan början av 1960-talet. Ett tillägg infördes år 1973 i naturvårdslagen

(1964:822) som gav myndigheterna möjlighet att utan ersättning återkalla äldre

täkttillstånd från och med tio år efter att lagen trädde i kraft. Makarna Fredin

fortsatte  efter  lagens  ikraftträdande  att  göra  ekonomiska  investeringar  i  sin

verksamhet.  År  1984  återkallades  dock  Fredins  tillstånd  till  följd  av

117Åhman s. 312-316.
118Danelius s. 539. Europadomstolen har exempelvis ansett att rätten att vara verksam som revisor (Van 

Marle m.fl. mot Nederländerna, ECtHR 1986-06-26) och rätten att exploatera en grustäkt (Fredin mot
Sverige, ECtHR 1991-02-18) faller under tillämpningsområdet för artikel 1.

119Redogörelsen över fallet Fredin och fallet Lohuis m.fl. Är hämtad från Tradition och förnyelse på 
vattenrättens område, om mötet mellan gamla tillståndsregimer och moderna miljökrav, Darpö s. 110-
111.
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bestämmelsen  i  naturvårdslagen.  Fredins  klagade  till  Europadomstolen  som

menade att artikel 1 första tilläggsprotokollet EKMR visserligen var tillämplig

eftersom det återkallade tillståndet hade inneburit en rådighetsinskränkning av

deras egendom. Vid bedömningen av om ett otillåtet ingrepp i egendomsskyddet

hade skett konstaterade dock domstolen att en rimlig avvägning ska göras mellan

allmänna och enskilda intressen och att staten har ett vittgående skön när det

gäller  valet  av  metod  för  att  främja  de  allmänna  intressena.  I  Fredins  fall

konstaterade  domstolen  att  återkallandet  inte  kunde  anses  vara  oförutsebart

eftersom  möjligheten  att  tillståndet  skulle  kunna  komma  att  återkallas  hade

introducerats  för  mer  än  tio  år  sedan.  Därmed  hade  inte  Fredins  haft  några

berättigade förväntningar  på  att  få  fortsätta  bedriva sin  verksamhet.  Den nya

lagstiftningen innebar således inte ett otillåtet ingrepp i egendomsskyddet artikel

1 första tilläggsprotokollet EKMR.

Ett annat fall är Lohuis m.fl. mot Nederländerna (ECtHR 2013-04-30) som

gällde ett  antal bönder som fått sina gödselkvoter minskade på kort tid varav

endast de bönder som hade drabbast hårdast berättigades ersättning. Bönderna

klagade därför till Europadomstolen och menade att deras egendomsskydd hade

kränkts enligt artikel 1. Europadomstolen avvisade dock de klagandes talan och

konstaterade att en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen ska göras i

dessa situationer och att artikel 1 ska läsas som en helhet, av vilket följer att

proportionalitet  ska  iakttas  vid  bedömningen.  Staten  har  en  vid

tolkningsmarginal  vad  gäller  bedömningen  av  om  konsekvenserna  av  en

lagstiftningsåtgärd kan rättfärdigas under det  allmänna intresset,  denna balans

kan dock rubbas om konsekvenserna för den enskilde blir orimliga.120 

Några  fall  där  Europadomstolen  bedömt  att  de  klagande  haft  legitima

förväntningar  på  att  få  behålla  sin  egendom  och  ett  otillåtet  ingrepp  i

egendomsskyddet gjorts är följande:

Fallet  Stran Greek Refineries och Stratis  Andreadis  mot Grekland (ECtHR

1994-12-09)  gällde  ett  kontrakt  som  klagandena  innehaft  med  den  tidigare

grekiska  militärregimen  och  en  senare  antagen  lag  som  annulerade  sådana

120Lohuis and others v. The Neteherlands 2013-04-30 p. 56.
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kontrakt.121 Klagandena hade dock vunnit  framgång i  ett  skiljeförfarande mot

grekiska staten och uppnått en skiljedom som gav dem en fordran mot staten.

Skiljedomen hade klandrats till domstol av staten och medan målet var anhängigt

vid den grekiska högsta domstolen infördes ny lagstiftning som medförde att

skiljedomen upphävdes och klagandena gick miste om sin fordran. Domstolen

konstaterade att ett ingripande skett i klagandenas egendomsskydd enligt första

meningen artikel 1.122 Domstolen gjorde därefter en bedömning av om en balans

mellan det allmännas och den enskildes intresse förelåg. Europadomstolen fann

att denna lagstiftning innebar en kränkning av artikel 1 eftersom den rubbade

balansen mellan den enskildes rätt och det allmännas intresse på ett oacceptabelt

sätt.123 

Draon och Maurice mot Frankrike (ECtHR 2005-10-06) gällde en lagändring

som  införts  i  Frankrike  angående  rätt  till  skadestånd  då  det  vid

läkarundersökningar  av  gravida  kvinnor  inte  upptäckts  att  de  bar  på

handikappade  barn.  Före  lagändringen  hade  makarna  Draon  och  makarna

Maurice väckt talan om rätt till sådant skadestånd och hade kunnat räkna med att

få  viss  ersättning  för  ekonomisk  skada  till  följd  av  barnens  handikapp,  men

berövades denna rätt  genom den nya lagstiftningen.124 Gällande frågan om en

kränkning  av  artikel  1  EKMR  hade  skett  konstaterade  Europadomstolen

inledningsvis gällande bedömningen av det allmänna intresset att de nationella

myndigheterna har en viss tolkningsmarginal i denna bedömning.125 Domstolen

konstaterade  också  att  begreppet  det  allmännas  intresse  är  omfattande.126

Gällande om klagandena kunde anses ha egendom konstaterade domstolen att

den rätt att få skadestånd enligt fransk lagstiftning som gällt innan lagändringen

ansågs  utgöra  egendom  i  konventionens  mening,  eftersom  den  innebar  ett

etablerat anspråk på skadestånd och klagandena ansågs därmed ha haft legitima

förväntningar på att  utfå detta.127 Den nya lagstiftningen bedömdes utgöra ett

121Redogörelsen är hämtad från Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, Hans Danelius s. 287.
122Stran Greek Refineries och Stratis Andreadis mot Grekland p. 68.
123Stran Greek Refineries och Stratis Andreadis mot Grekland p. 74, 75.
124Redogörelsen är hämtad från Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, Hans Danelius s. 554.
125Draon v. France p. 75.
126Draon v. France p.76.
127Draon v. France p. 82.
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oproportionerligt ingrepp i förhållande till de berördas berättigade förväntningar

vilket innebar ett otillåtet ingrepp i makarnas egedomsskydd enligt art 1.128 

Fallet Lecarpentier m.fl. mot Frankrike (ECtHR 2006-02-14) gällde makarna

Lecarpentier som hade tagit ett inteckningslån.129 De hade stämt långivaren på

grund av brister  i  låneanbudet  och långivaren hade av domstol förpliktats  att

utbetala ett visst belopp till dem. Domen hade överklagats och under tiden trädde

en ny lag i kraft med innebörden att reglerna om lån till konsumenter reviderades

med retroaktiv verkan. Den nya lagen tillämpades vilket innebar att domen kom

att ändras till makarnas nackdel. Enligt Europadomstolen hade makarna haft en

legitim förväntan på att få behålla det belopp som tilldömts dem. Den nya lagen

hade därmed inneburit  ett  ingrepp i  deras  äganderätt  för  vilket  det  inte  hade

funnits ett  tillräckligt starkt allmänintresse.  Därmed hade makarnas rätt  enligt

artikel 1 kränkts.

4.1.3 Bolagets berättigade förväntningar och allmänhetens intresse i Bunge-

målet

En första fråga att  bedöma mot bakgrund av Europadomstolens praxis  är om

bolaget  kan  anses  ha  blivit  av  med  egendom  utgörandes  av  en  legitim

förväntning på att få tillstånd enligt de förutsättningar som gällde innan beslutet

fattades. 

Fallet  Fredin  mot  Sverige  är  i  sammanhanget  inte  helt  jämförbart  med

bolagets situation, eftersom makarna Fredin hade ett  lagakraftvunnet tillstånd,

(som återkallades). Fredin-målet syftar snarare till att illustrera att ny eller ändrad

lagstiftning  inte  behöver  vara  otillåten,  även då  den  ingriper  i  den  enskildes

egendom (tillståndet).  Avvägningen mellan de berättigade förväntningarna hos

den enskilde på att få behålla tillståndet och statens intresse av att återkalla det

mot bakgrund av allmänna intressen som t.ex. miljöskydd blir avgörande även i

ett sådant fall.

Bolagets  situation  kan  dock  jämföras  med  omständigheterna  i  de  ovan

nämnda  fallen  Stran  Greek  Refineries  och  Stratis  Andreadis  mot  Grekland,

128Draon v. France p. 85, 86.
129Redogörelsen är hämtad från Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, Hans Danelius s. 556.
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Draon och Maurice mot Frankrike och Fallet Lecarpentier m.fl. mot Frankrike. I

samtliga dessa fall hade klagandena fått en dom (ej lagakraftvunnen) som talade

till deras fördel, men genom tillämpning av ny lagstiftning i högre instans fått

domen ändrad till sin nackdel.

Frågan  är  då  om  den  förväntning  bolaget  har,  att  få  tillstånd enligt  de

förutsättningar som gällde innan beslutet om att utpeka bolagets fastighet som

Natura 2000-område är så etablerad (jämför skadeståndsanspråket i Draon och

Maurice  mot  Frankrike)  att  den  kan  anses  utgöra  egendom  i  konventionens

mening.

Att  regeringen  inte  tidigare  utpekat  bolagets  fastighet  som  Natura  2000-

område,130 trots att detta område sannolikt innehåller samma naturtyper som de

utpekade  Natura  2000-områdena  Bräntings  haid  och  Bästeträsk,  är  en

omständighet som talar för att bolaget hade anledning att anta att fastigheten inte

skulle pekas ut som Natura 2000-område. Mot detta talar den kritik som riktats

mot Bunge-processen från EU-komissionen, enligt vilken det uttrycktes en oro

för att anledningen till att fastigheten inte tidigare pekats ut som Natura 2000-

område  var  att  intresset  för  kalkstensbrytning  hade  beaktats  vid  beslutet.

Kommissionen anförde att  det  enligt  etablerad rättspraxis  från EU-domstolen,

(C-371/98), endast är vetenskapliga kriterier som bör användas när gränserna för

Natura  2000-områden beslutas  och  att  ekonomiska  och  sociala  krav  inte  ska

beaktas.131 

Vidare  kom  HD:s  avgörande  NJA 2013  s.  613  att  innebära  att  bolagets

lagakraftvunna dom om tillåtlighet från MÖD 2009 inte hindrar en fullständig

tillståndsprövning enligt artikel 6.3 AHD. Det stod därmed klart att bolaget inte

hade något lagakraftvunnet tillstånd att bedriva täktverksamhet. Detta innebar en

förändring av rättsläget i förhållande till  hur tillåtlighetsförklaringarna tidigare

hade  betraktats  och  är  därmed  en  omständighet  som  får  anses  tala  mot  att

bolagets anspråk är så etablerat att det kan anses utgöra egendom.

130Se Regeringsbeslut 2006-05-04 med förslag till EG-kommissionen på nya Natura 2000-områden och 
förslag på ändringar i redan beslutade områden för bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och 
växter.

131Skrivelse från EU-kommisionen angående den pågående tillståndsprocessen för ett kalkstensbrott i 
Bunge Ducker på Gotland (2015-04-01) s. 2.
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Till detta kommer också att de olika instanserna bedömt bolagets ansökan helt

olika, vilket får anses vara en omständighet som talar mot att bolaget hade en

legitim förväntning på att få tillstånd enligt de förutsättningar som gällde innan

beslutet om att utpeka bolagets fastighet som ett Natura 2000-område. 

Jag menar att dessa omständigheter sammantaget talar för att rättsläget inte

kan betraktas som säkert eller etablerat i fråga om bolaget hade kunnat räkna

med att få tillstånd enligt de förutsättningar som gällde före beslutet om att peka

ut fastigheten som ett Natura 2000-område. Detta innebär att det är tveksamt om

bolagets förväntning på att  få tillstånd är så stark att  deras egendomsrätt  kan

anses vara kränkt. 

I detta sammanhang ska erinras om att staten har en vid tolkningsmarginal vad

gäller  bedömningen  av  om  konsekvenserna  av  en  lagstiftningsåtgärd  kan

rättfärdigas  under  det  allmänna  intresset  (jämför  Lohuis  m.fl.  mot

Nederländerna).  I  Bunge-processen  är  det  visserligen  inte  fråga  om  att

lagstiftaren  har  infört  ny  lagstiftning,  men  konsekvenserna  för  bolaget  blir

liknande, eftersom regeringens beslut innebär att det i praktiken blir svårare för

bolaget att få sin tillståndsansökan beviljad. Staten har bevisbördan för att ett

allmänintresse  föreligger  och  att  ingreppet  måste  ligga  i  linje  med  den

verksamhet som staten är satt  att  främja.132 Så länge regeringen kan motivera

beslutet  att  låta  bolagets  fastighet  utgöra  ett  Natura  2000-område  med

vetenskapliga  argument  i  enlighet  med  de  krav  som  följer  av  art-  och

habitatdirektivet,  är  det  därför  sannolikt  att  HFD  inte  kommer  att  bedöma

regeringens beslut som stridande mot artikel 1 första tilläggsprotokollet EKMR. 

För  denna  bedömning  talar  också  att  miljöskydd  regelmässigt  har  ansetts

omfattas av allmänintresset enligt Europadomstolens praxis.133 Därtill  kommer

att beslutet har sin grund i de krav som EU-rätten ställer, eftersom Natura 2000-

regelverket  bygger  på  EU-rättsliga  direktiv.  Att  HFD  skulle  underkänna  ett

regeringsbeslut som har stöd i EU-rättsliga direktiv framstår inte som sannolikt.

HFD har däremot i RÅ 2005 ref. 2 underkänt ett regeringsbeslut om att godkänna

132Åhman s. 332.
133Tradition och förnyelse på vattenrättens område, om mötet mellan gamla tillståndsregimer och 

moderna miljökrav, Darpö s. 111.
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ett bekämpningsmedel som förenats med villkor som stred mot ett EU-direktiv.134

Medlemsstaterna  har  en  skyldighet  att  säkerställa  EU-rättens  effektiva

genomslag,  vilket  följer  av lojalitetsprincipen artikel  4.3 FEU. Att  direktiv  är

sådana  EU-rättsliga  akter  som  är  bindande  för  medlemsstaterna  framgår  av

artikel 288 FEUF. EU-domstolen har också slagit fast att medlemsstaterna kan bli

skadeståndsskyldiga för överträdelser av EU-rätten.135 Det ligger därmed i statens

intresse att tillämpa Natura 2000-reglerna EU-konformt. Sammantaget framstår

det som relativt enkelt för staten att motivera varför beslutet är förenligt med ett

allmänt intresse.

Mot  detta  ska  göras  en  proportionalitetsavvägning av  bolagets  berättigade

förväntningar på att få tillstånd. Omständigheterna som angavs ovan återkommer

här, d.v.s att bolagets fastighet inte tidigare pekades ut som Natura 2000-område,

att  bolaget  har  haft  en  lagakraft  vunnen  tillåtlighetsdom och  att  den  senaste

domen i mark- och miljödomstolen utföll till fördel för bolaget. Mot bakgrund av

de omständigheter som anförts i  dessa delar ovan kan konstateras att  det inte

framstår som att rättsläget ur dessa aspekter har framstått som säkert. Snarare

kan rättsläget betraktas som osäkert för bolagets del, vilket medför att bolaget

inte  kan  anses  ha  några  berättigade  förväntningar  på  att  få  tillstånd  för  sin

verksamhet.

En proportionalitetsavvägning kommer därmed troligtvis att utfalla till statens

fördel. Därmed är det sannolikt att HFD anser att någon otillåten inskränkning av

artikel 1 första tilläggsprotokollet EKMR inte har gjorts, d.v.s beslutet har inte

inneburit  otillåten  statlig  inblandning  som  medfört  en  retroaktiv  effekt  på

bolagets rättsförhållanden, varför regeringens beslut antagligen kommer att stå

fast.

4.2 Fråga nummer 2 i relation till EKMR artikel 6

4.2.1 Allmänt om artikel 6 EKMR

Artikel 6.1 EKMR stadgar att var och en vid prövningen av hans eller hennes

civila rättigheter och skyldigheter ska vara berättigad till en rättvis och offentlig

134Warnling-Nereps. 220.
135Se de förenade målen C-6/90 och C-9/90 Francovich m.fl. Hettne, Otken Eriksson s. 210-211.
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förhandling inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol som

upprättats enligt lag. Den grundläggande rättigheten i bestämmelsen är rätten till

en rättvis rättegång.136 

För att artikel 6.1 EKMR ska vara tillämplig måste ett antal förutsättningar

vara uppfyllda. För det första krävs att  det föreligger en reell och seriös tvist

mellan en enskild – fysisk eller juridisk – person och en annan person eller en

myndighet. Detta kriterium innebär att det föreligger ett anspråk på något som är

eller påstås vara en rättighet enligt  inhemsk rätt.  Anspråket behöver inte vara

välgrundat, det är tillräckligt att någon på rimliga grunder kan hävda att hen har

en sådan rättighet. För det andra krävs att tvisten gäller en rättighet som har sin

grund i den nationella rätten och att, för det tredje, denna rättighet är en civil

rättighet. Begreppet "civil rättighet" har av Europadomstolen inte endast ansetts

omfatta  förfaranden  som  allmänt  anses  gälla  privaträtten  utan  också  en  rad

förfaranden som i många länder är av förvaltningsrättslig snarare än civilrättslig

karaktär.137 

Artikel 6.1 har bland annat ansetts tillämplig på förfaranden om tillstånd att

förvärva,  behålla  eller  utnyttja  egendom.  Europadomstolen  har  även  ansett

artikel 6.1 vara tillämplig på frågor som gäller rätten att bedriva viss ekonomisk

verksamhet  eller  att  erhålla  ett  myndighetstillstånd  av  betydelse  för

möjligheterna att bedriva sådan verksamhet.138 Ett exempel på detta är det ovan

angivna  fallet  Fredin  mot  Sverige  som  gällde  återkallelse  av  tillstånd  att

exploatera en grustäkt.

För  att  utreda  om  regeringens  beslut  att  bolagets  fastighet  ska  utgöra  ett

Natura 2000-område kan likställas med situationer där lagstiftaren på ett otillåtet

sätt ingripit i en pågående rättegång genom att införa materiella regler som får

tillbakaverkande effekt på de rättsförhållanden som ska prövas i processen, ska

ett antal domar från Europadomstolen gällande artikel 6 EKMR presenteras. 

136Danelius s. 245.
137Danelius s. 150-155.
138Danelius s. 156.
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4.2.2 Tillåten respektive otillåten begränsning av rätten till en rättvis rättegång

artikel 6 EKMR

Ett antal fall där Europadomstolen funnit att en kränkning av artikel 6 EKMR

skett till följd av lagstiftarens ingripande under pågående process är följande:

I det ovan presenterade fallet Stran Greek Refineries och Stratis Andreadis

mot  Grekland  prövades  inte  bara  förenligheten  med  artikel  1  första

tilläggsprotokollet  EKMR  utan  även  förenligheten  med  artikel  6  EKMR.

Europadomstolen anförde att en kränkning av artikel 6 EKMR hade skett mot

bakgrund av att staten hade ingripit i en pågående rättegång (genom att införa ny

lagstiftning som i realiteten gjorde den skiljedom klagandena hade uppnått enligt

vilken de hade en fordran mot staten ogiltig) och därmed avgjort det pågående

målet till statens förmån.139 

Agoudimos och Cefallonian Sky Shipping Co. mot Grekland (ECtHR 2001-

09-28) gällde ett fartyg som hade förvärvats på exekutiv auktion. Enligt grekisk

lag  svarade  förvärvare  av  fartyg  för  tidigare  ägares  avgifter  till  sjömännens

socialförsäkringsfond.  Förvärvarna hade dock av grekisk domstol  inte  funnits

betalningsskyldiga,  eftersom förvärvet  hade  sin  grund  i  en  exekutiv  auktion.

Innan domen hade vunnit laga kraft antog parlamentet en lag med innebörden att

ansvar för tidigare ägares skulder av detta slag skulle föreligga även efter förvärv

på exekutiv auktion. Denna lag tillämpades av kassationsdomstolen, med följden

att förvärvarna ålades betalningsansvar. Detta innebar en kränkning av artikel 6.1

och  Europadomstolen  anförde  som en  allmän  princip  att  lagstiftaren  inte  får

ingripa och påverka avgörandet i en pågående rättegång utom i fall då det finns

ett mycket starkt allmänintresse av ett sådant ingripande.140

I  Papageorgiou  mot  Grekland (ECtHR  1997-10-22)  var  det  fråga  om  en

process  mellan  en  arbetstagare  och  en  arbetsgivare,  vilken  utgjordes  av  ett

statligt företag. Arbetstagaren hade fått ett visst belopp utdömt i första och andra

instans. Ny lagstiftning hade dock införts under processens gång vars tillämpning

fick  till  följd  att  kassationsdomstolen  undanröjde  de  två  tidigare  domarna.

Europadomstolen  konstaterade  att  den  nya  lagen  hade  blivit  gällande  vid  en

139Stran Greek Refineries och Stratis Andreadis mot Grekland p. 50, Danelius s. 287.
140Danelius s. 288.
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tidpunkt då målet  var anhängigt i  högsta instans och att  det  innan dess hade

funnits  anledning  att  räkna  med  att  kassationsdomstolen  skulle  döma  till

arbetstagarens förmån, i enlighet med tidigare praxis. Staten hade, i egenskap av

lagstiftare, ingripit och påverkat utgången av ett mål i vilket staten hade ett eget

intresse,  eftersom det  var ett  statligt  företag som var  svarande i  målet.  Detta

utgjorde, enligt Europadomstolen, ett brott mot artikel 6.1.141

Några fall där lagstiftaren har ändrat de materiella reglerna under processens

gång och detta inte  har  ansetts  utgöra  en kränkning av artikel  6.1 EKMR är

följande:

I  National  &  Provincial  Building  Society  m.fl.  mot  Förenade  kungariket

(ECtHR 1997-10-23)  där  det  var  fråga  om tre  "building  societies",  ett  slags

sparkassor,  som  väckt  talan  vid  brittisk  domstol  för  att  av  staten  återfå  för

mycket  inbetald  skatt.  Skatten  hade  grundats  på  bestämmelser  i  en

regeringsförordning,  men Supreme  Court  hade  förklarat  dessa  bestämmelser

olagliga  av  formella  skäl  på  talan  av  en  annan  sparkassa  och  ålagt  staten

återbetalning  av  skatt  i  detta  mål.  För  att  undvika  ytterligare  krav  på

återbetalning antog parlamentet en ny lag som retroaktivt legaliserade de i form

av regeringsförordning utfärdade bestämmelserna och de skattebeslut som fattats

med  stöd  av  dem.  Därmed  berövades  de  tre  sparkassorna  som  målet  vid

Europadomstolen gällde möjligheten att få bifall till sin talan om återbetalning av

skatten.  Europadomstolen  ansåg,  trots  att  det  var  fråga  om ett  ingripande  av

lagstiftaren som förändrade rättsläget i pågående processer, att artikel 6.1 i detta

fall inte hade kränkts. Som skäl anfördes att det hade funnits ett starkt allmänt

intresse  av  att  genomföra  denna  lagstiftning  och  att  klagandena  hade  varit

medvetna om att parlamentet sannolikt skulle komma att vidta åtgärder för att

hindra dem att återfå inbetalda belopp.142

I  målet  EEG-Slachthuis  Verbist  mot  Belgien  (ECtHR  2005-11-10)  gällde

processen  återbetalning  av  avgifter  till  en  fond  för  djurhållning  som  hade

befunnits strida mot EU-regler. En ny lag utfärdades, enligt vilken de tidigare

bristerna  hade  rättats  till  och  med stöd  av  denna  lag  vägrades  återbetalning.

141Danelius s. 288.
142Danelius s. 290.
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Europadomstolen fann att det var fråga om att rätta tidigare formella fel och att

artikel 6.1 inte hade blivit kränkt.143 

4.2.3 Bolagets berättigade förväntningar och allmänhetens intresse i Bunge-

målet

Av Europadomstolens praxis ovan framgår, liksom i den tidgare framställnigen,

att  ny  (materiell)  lagstiftning  under  en  pågående  process  inte  under  alla

omständigheter är otillåten.  Istället  bedömer Europadomstolen tyngden av det

allmänna intresset vägt emot den enskildes intresse och förväntningar. 

Som  tidigare  konstaterats  är  det  i  Bunge-processen  inte  fråga  om  att  ny

lagstiftning har införts under pågående process, men eftersom konsekvenserna

för bolaget blir liknande menar jag att det ändå går att göra relevanta jämförelser

med de ovan presenterade rättsfallen från Europadomstolen.

Bedömningen som ska göras gäller därmed hur tungt allmänintresset väger

mot bolagets berättigade förväntningar. 

Det kan hävdas att omständigheterna i Bunge-processen liknar dem i Stran

Greek  (eftersom staten  i  egenskap  av  bl.a.  Naturvårdsverket  är  part)  och  att

regeringen  genom  sitt  beslut  har  avgjort  processen  till  statens  förmån.  Av

Naturvårdsverkets  instruktion,  förordning  (2012:989)  med  instruktion  för

Naturvårdsverket,  3  §,  framgår  dock  att  Naturvårdsverket  inom  sitt

ansvarsområde  särskilt  ska  bevaka  allmänna  miljövårdsintressen  i  mål  och

ärenden  där  miljöbalken  tillämpas  och  som  handläggs  hos  myndigheter  och

domstolar samt lämna Naturvårdsverkets synpunkter tidigt i processen. Eftersom

det  är  en  del  av  Naturvårdsverkets  uppdrag  att  bevaka  allmänna

miljövårdsintressen i  mål och ärenden där miljöbalken tillämpas kan inte den

omständigheten att Naturvårdsverket är part i processen ensamt utgöra skäl för

att  anse  att  regeringens  beslut  skulle  utgöra  ett  otillåtet  gynnande  av  statens

intressen  på  bolagets  bekostnad.  Motparterna  består  ju  även  av  enskilda  och

miljöorganisationer, fristående från statens intressen. 

Det är vidare svårt att förstå på vilket sätt staten rent faktiskt skulle gynnas,

143Danelius s. 290.
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rent ekonomiskt, av regeringens beslut. I samtliga ovan nämnda fall, Stran Greek

Refineries och Stratis Andreadis mot Grekland, Agoudimos och Cefallonian Sky

Shipping  Co.  Mot  Grekland,  Papageorgiou  mot  Grekland  hade  staten  ett

ekonomiskt  intresse  av  att  den  nya  lagstiftningen  skulle  införas,  vilket

missgynnade  motparterna.  I  Bunge-processen  är  det  snarare  sannolikt  att

regeringens  beslut,  om  det  står  sig,  kommer  att  leda  till  vidare  processer

innefattande  ersättningsanspråk  riktade  mot  staten.  Staten  har  därmed  inget

konkret (ekonomiskt) att vinna på beslutet om att utpeka bolagets fastighet som

Natura 2000-område. Jag menar därmed att skälen till varför regeringen fattat sitt

beslut inte är direkt jämförbara med de skäl staten hade för sitt beslut om ny

lagstiftning i de ovan angivan fallen. 

Vad gäller det allmänna intressets tyngd kan de omständigheter som påtalades

under  artikel  1  anföras,  d.v.s  att  miljöskydd  regelmässigt  anses  omfattas  av

allmänintresset  enligt  Europadomstolens  praxis,  att  beslutet  har  sin  grund  i

bestämmelser som härrör från EU-direktiv, samt att det inte går att utesluta att

regeringen tidigare beaktade kalkstensintresset,  trots  att  detta enligt  EU-rätten

inte är en sådan omständighet  som ska vägas  in  då frågan om Natura  2000-

områden utpekas. 

De  förväntningar  bolaget  har  på  att  kunna  söka  tillstånd  enligt  de

förutsättningar  som gällde  innan  beslutet  fattades  kan  anses  berättigade  mot

bakgrund av om rättsläget uppfattas som säkert. För att utreda om bolaget hade

anledning att uppfatta rättsläget som säkert ska följande beaktas: Bolaget hade en

lagakraftvunnen  dom  om  tillåtlighet  från  MÖD  2009,  men  denna  kom  att

begränsas genom HDs avgörande 2013. Genom HDs avgörande stod det klart att

bolaget  inte  hade  anledning  att  räkna  med  att  få  tillstånd,  eftersom

tillåtlighetsdomen inte hindrar att en fullständig tillståndsprövning görs. Denna

omständighet talar således mot att bolaget hade anledning att uppfatta rättsläget

som säkert.

Vidare dömde mark- och miljödomstolen i det senaste avgörandet till bolagets

fördel i tillståndsfrågan. Domen överklagades dock och MÖD meddelade kort

därefter  prövningstillstånd.  Den omständigheten att  en underrätt  har  dömt till
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bolagets fördel kan inte tas till intäkt för att bolaget hade anledning att uppfatta

rättsläget som säkert i fråga om de skulle få tillstånd. Det måste ha framstått som

ytterst  sannolikt  för bolaget att  domen skulle överklagas och att  MÖD skulle

meddela prövningstillstånd mot bakgrund av att detta är den tredje omgången

som tillståndsfrågan prövas i domstol. Inte heller detta argument talar alltså för

att bolaget hade anledning att uppfatta rättsläget som säkert. 

Sammanfattningsvis har bolaget inte några berättigade förväntningar på att få

tillstånd enligt de förutsättningar som gällde innan regeringen fattade sitt beslut

att  skydda  Bunge  Ducker.  En  proportionalitetsavvägning  skulle  därmed  även

med tillämpning av artikel 6 EKMR troligtvis utfalla till statens fördel. Det är

därför troligt att HFD inte heller med avseende på artikel 6 EKMR kommer att

bedöma att regeringens beslut strider mot någon rättsregel.

5 Sammanfattning

I den här uppsatsen har jag gjort en utredning av rättsläget angående ändrade

förutsättningar vid tillståndsprövning utifrån omständigheterna i Bunge-målet. 

Under uppsatsens  första  del  har jag utrett  skälen till  varför  regeringen har

ändrat sig angående att låta området Bunge Ducker skyddas som Natura 2000-

område. I denna del är mina slutsatser att det finns skäl att anta att regeringens

första  beslut  fattades  på  felaktiga  grunder  och  att  regeringens  andra  beslut

överensstämmer med de krav som följer av art- och habitatdirektivet.

Under uppsatsens andra del har jag behandlat frågan om regeringens beslut att

skydda  Bunge  Ducker  som  Natura  2000-område  är  en  sådan  typ  av  statlig

inblandning som kränker artikel 1 första tilläggsprotokollet till EKMR respektive

artikel 6 EKMR. 

Gällande artikel 1 första tilläggsprotokollet till EKMR har jag argumenterat

för att bolaget, mot bakgrund av omständigheterna i fallet och rättspraxis från

Europadomstolen,  inte har en legitim förväntning på att  få  tillstånd enligt  de

förutsättningar som gällde innan beslutet fattades. Jag har vidare argumenterat

för  att  regeringens  beslut  inte  utgör  ett  otillåtet  ingrepp i  bolagets  egendom,

eftersom bolaget  inte  kan  anses  ha  några  berättigade  förväntningar  på  att  få
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tillstånd för  sin  verksamhet  och  att  en  avvägning mot  det  allmänna  intresset

sannolikt skulle utfalla till statens fördel. Jag har därmed argumenterat för att

regeringens  beslut  inte  kan  anses  få  en  sådan  otillåten  retroaktiv  verkan  på

bolagets  rättsförhållanden  som  skulle  strida  mot  artikel  1  första

tilläggsprotokollet EKMR.

Vidare  har  jag argumenterat  för  att  regeringens  beslut  inte  heller  utgör  en

sådan typ av statlig inblandning som är otillåten enligt artikel  6 EKMR. Min

bedömning är  att  en avvägning mellan allmänintresset  och bolagets  intressen

skulle  utfalla  till  statens  fördel  mot  bakgrund  av  den  rättspraxis  från

Europadomstolen som jag har utgått ifrån.

Sammanfattningsvis är det troliga utfallet av HFD:s prövning att regeringens

beslut om att skydda Bunge Ducker kommer att stå fast.

6 Avslutande reflektion

Något  kort  ska  sägas  om  det  interaktiva  perspektivet  som  jag  presenterade

inledningsvis i förhållande till Bunge-målet. De olika bedömningar som gjorts av

tillståndsfrågan i de olika instanserna i Bunge-målet aktualiserar frågan om hur

juridiska bedömningar görs i  förhållande till  en fysisk verklighet.  Frågan blir

därför  i  hur  hög  grad  rättstillämparen  är  medveten  om  hur  den  fysiska

verkligheten fungerar och hur överföringen av en juridisk verklighet till en fysisk

verklighet  går  till.  Det  vill  säga,  hur  medveten  är  rättstillämparen  om vad  i

verkligheten hen tar fasta  på i  sin  juridiska bedömning och hur medveten är

rättstillämparen  om i  vilken  grad  den  juridiska  bedömningen  utgår  ifrån  hur

verkligheten borde vara istället för hur verkligheten är?

Jag  menar  att  de  här  frågorna  behöver  diskuteras  inom rättstillämpningen

överlag, kanske särskilt inom miljörätten. Att dessa frågor inte ägnas mer intresse

går att  förstå som en effekt av rättsdogmatikens syn på rättstillämpning,  som

vore juridiska bedömningar en fråga om en närmast mekanisk överföring av ett

regelverk till en verklighet som passerar genom en oberoende och objektiv jurist.

Att rättstillämpningen inte fungerar så, utan att rättstillämparens uppfattning om

hur verkligheten ter sig får konsekvenser för juridiska bedömningar av vad som

48



kan antas, vad som är rimligt och skäligt illustreras enligt min uppfattning av de

olika bedömningar som gjorts av de olika instanserna i Bunge-målet.

I grund och botten behöver dessa frågor diskuteras och uppmärksammas för

att kunna rättfärdiga rättssystemets trovärdighet och legitimitet.
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