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Titel

Otydlig/motsägel
sefulla MBbestämmelser

Felaktiga
avvägningar av
riksintressen

Vilket är problemet som du vill beskriva?

I 4:6 MB anges de områden där det råder förbud mot
vattenkraftsutbyggnad. Av 3:e stycket följer att förbudet
inte gäller vattenverksamhet som endast förorsakar
obetydlig miljöpåverkan. Detta undantag har tagits till
intäkt för att det trots förbudet är ok att anlägga eller
bygga om ett vattenkraftsverk trots att det ligger i ett
förbudsområde. Av 3 § förordning om mkb (1998:905)
följer en uppräkning av de verksamheter som alltid ska
antas medföra en betydande miljöpåverkan. Av pkt 3 a
följer att även minikraftverk och andra vattenkraftverk
ska antas medföra en betydande miljöpåverkan. Således
bör undantagsmöjligheten i 4:6 3:e stycket vara väldigt
begränsat och omfatta endast mindre åtgärder vid
befintliga kraftverk där länsstyrelsen beslutat att
åtgärden inte medför någon bmp. Något utrymme för att
i 4:6 3:e st tolka in möjlighet för nyanläggande eller
lagligförklaring av befintliga kraftverk utifrån
bestämmelserna i 3 § förordning om mkb bör därför inte
finnas. Min uppfattning är att trots lydelsen av 3 § i mkbförordningen så sker egen tolkning av "påverkan" av
domstolarna när det kommer till bedömning om
undantaget i 4:6 MB 3:e st uppfylls.
Riksintressen för naturvård och friluftsliv hanteras ofta
felaktigt när de ställs mot motstående riksintressen.
Avvägningsregeln i miljöbalken 3 kap. 10 § fungerar inte
som avsett och miljöbalkens syften har ofta dåligt
genomslag i bedömningen. Att koncessionsbeslut enligt
minerallagen kopplar ur riksintresseavvägningen från
miljöbalksprövningarna leder till felstyrning.

Vilka lösningar ser du på
problemet?

Skärp regeln om avvägningar
mellan riksintressen i MB 3 kap.
10 § i lagtexten och ange tydligt
att avvägningarna ska ske enligt
balkens syften. Att 25 års
brytning av kalksten kan anses
vara bättre långsiktig
hushållning med resurser än en
nationalpark i områden med
mycket höga naturvärden kan
vara ett bra exempel i motiven
på olämplig tolkning (se MÖD
350-09). Företrädesregeln för
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Ange var det finns mer
information

Finns det goda exempel
inom andra områden?

Titel

Vilket är problemet som du vill beskriva?

Vilka lösningar ser du på
problemet?

riksintresseavvägningen i
prövningen enligt minerallagen
4 kap.2 § bör tas bort, liksom
regeln om företräde för
tätortsutveckling, totalförsvaret
och mineralutvinning i MB 4
kap. 1 § 2 st.
Samordning
mellan plan- och
bygglagen och
miljöbalken,
otydlighet kring
riksintressen
samt definition
av betydande
miljöpåverkan

- det finns i de flesta fall (undantag N 2000) ingen formell
koppling mellan plan- och bygglagen och miljöbalken. Ja i
planskedet kan bli Nej i efterföljande prövning enligt
miljöbalken. I planskedet har man oftast översiktlig
kunskap om förutsättningar och genomförande, t ex
vattenverksamhet eller skyddad natur. Strävan måste
samtidigt vara att kunna ge tidiga besked om möjligheten
att genomföra ett projekt - man vill kunna säga "ja" hela
vägen. Oklart vilken prövning som skall föregå den andra,
och ett ja till t ex vattenverksamhet kan förutsätta
planstöd. Oklart också vad som bör regleras var - i
planbestämmelse eller i efterföljande prövning enligt MB
? Gäller för t ex miljöfarlig verksamhet. - Betydande
miljöpåverkan och behovet av MKB är ofta svårbedömt!
Särskilt i PBLplaner! - Förarbeten om riksintressen ofta ej
tillämpbara i dagens förhållanden, t ex riksintresse
industriell produktion. Skulle behöva ses över utifrån
dagens behov, anspråk och politiska inriktning. Fysisk
riksplanering omgång 2 ?

Kompetensutveckling viuktig,
samt regelöversyn.
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Ange var det finns mer
information

Finns det goda exempel
inom andra områden?

Titel

4:8 MB bör
förtydligas

Vilket är problemet som du vill beskriva?

Enligt förarbetena till 4:8 MB innebär lagrummet i fråga
att en tillståndsprövning måste avvakta en eventuell
Natura 2000-prövning. Natura 2000-tillstånd får alltså en
särställning, då miljöbalkens parallellitet i övrigt innebär
att tillstånd och dispenser kan sökas antingen före eller
efter att man söker tillstånd till exempel enligt en annan
lag. Att man inte har t.ex. tillstånd till vattenverksamhet
klart är inte hinder för att meddela till exempel
koncession enligt ellagen, men 4:8 MB innebär enligt
förarbeten och praxis (se bla. MÖD 2003:105) att
avsaknad av Natura 2000-tillstånd medför sådant hinder.
Detta framgår dock inte tydligt av lagtexten. Lagtexten
säger att en användning av mark och vatten som kan
påverka ett Natura 2000-område och som omfattar
verksamheter eller åtgärder som kräver Natura 2000tillstånd får komma till stånd endast om sådant tillstånd
har lämnats. Till sin ordalydelse verkar stadgandet inte
annat än upprepa den i 7 kap. redan stadgade
tillståndsplikten. Lagrummet har dock två effekter utöver
detta: 1) Det gör att Natura 2000-områden är av
riksintresse, vilket framgår av 4:1 MB, där detta faktum
även ges viss rättslig innebörd. Så långt allt gott. 2) Det
anses enligt förarbetena ha den ovan nämnda
innebörden vid tillståndsprövningar, att de ger Natura
2000-tillstånd nämnda särställning. Det senare framgår
inte av lagtexten och behöver förtydligas. I praxis har
lagrummet kommit att tillämpas på avsett sätt, men det
är skakigt i ett rättssäkerhetsperspektiv.
Verksamhetsutövare är inte sällan ovetande om detta,
vilket innebär problem när de planerat sina
tillståndsprocesser i omvänd ordning: Tillstånd enligt
annan lag först och ansökan om Natura 2000-område
sedan. Det kommer som en överraskning för dem när vi
påtalar att de först måste söka Natura 2000-tillstånd.
Lagrummet bör ändras så att en läsning av lagtexten ger

Vilka lösningar ser du på
problemet?

Förtydliga lagrummet.
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Ange var det finns mer
information

Finns det goda exempel
inom andra områden?

Titel

Vilket är problemet som du vill beskriva?

Vilka lösningar ser du på
problemet?

klart besked om vad som förväntas.

översyn av kap
4:3 mb

i 4:3 MB står det att inom "kust och skärgård" i
"Ångermanland från Storfjärden vid Ångermanälvens
mynning till Skagsudde" får vissa anläggningar inte
komma till stånd. Den gränsdragning som finns på
kartmaterialet stämmer inte överens med texten på 4:3. I
kartan är det en bubbla som går minst 2 mil inåt landet.
Och texten i 4:3 och kust och skärgård stämmer alltså
inte med kartan.

Veta var gränsen går för 4:3
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Ange var det finns mer
information

Finns det goda exempel
inom andra områden?

Titel

Tillämpning av 3
kapitlet
miljöbalken

Påtaglig skada på
riksintressen

Avvägningen
enligt 2:7 MB,
även 3:10
avvägning
riksintressen

Vilket är problemet som du vill beskriva?

I princip hela 3 kapitlet baseras på lite för allmänt hållna
formuleringar (t.ex. skall så långt möjligt skyddas) vilket
medför att det är svårt att tillämpa. 4 § har diskuterats i
flera sammanhang, bland annat i SOU 2014:50, där det
förslås flera ändringar, även i PBL för att skärpa
hanteringen av brukningsvärd jordbruksmark. Problemet
med detta kan bli att bevarande av jordbruksmark får för
stor betydelse i förhållande till andra intressen. Ibland
står valet mellan att exploatera relativt dålig
jordbruksmark och att exploatera annan naturmark med
relativt höga biologiska värden och/eller rekreativa
värden. Det vore då olyckligt om det alltid blev
jordbruksmarken som prioriterades högst. I SOU 2014:50
föreslås att Boverket, länsstyrelserna och Skogsstyrelsen
ska få i uppdrag att arbeta med 2, 3 och 6 §§, men det
föreslås inga lagändringar. Generellt känns det som att
trenden är att det blir svårare och svårare att basera
beslut på den här typen av lagstiftning som pekar ut en
önskvärd riktning utan att ställa specifika krav. Detta
gäller stora delar av miljöbalken. Om vi ska nå de
nationella miljömålen måste vi kunna tillämpa 2 och 3
kapitlet på ett tydligt sätt.
Vid prövning av ärenden samt vid Länsstyrelsens
granskning av kommunala planer behövs vägledning kring
vad som är påtaglig skada på riksintressen, ffa naturvård
och friluftsliv.
Hur ska avvägning göras mellan nyttan av skyddsåtgärder
och kostnader. Hur sätter man en prislapp på miljönytta,
samhällsekonomiskt. Vilka kostnader kan ett företag
åläggas att bära? Relation till särsklid skyddslagstiftning
(t.ex. artskyddsförordningen, Natura 2000)

Vilka lösningar ser du på
problemet?

Troligen kan det behövas både
en tydligare lagtext och
tydligare vägledning från
statliga myndigheter.

Ta fram vägledning, ge exempel
på ärenden där påtaglig skada
kunna bevisas.
Analys av problemet - vilken
ambitionsnivå? (Uppdraget från
miljöekonomerna som nyligen
gjorts är långt ifrån tillräcklig.)
Avvägning ska kunna appliceras
på olika delar av MB?
Regeringsuppdrag? Samarbete
NV + universitet, ekonomer,
jurister, naturvetare, tekninker.
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Ange var det finns mer
information

SOU 2014:50, samt en
rapport från Jordbruksverket
angående exploatering av
jordbruksmark.

Finns det goda exempel
inom andra områden?

Titel

Begreppet
"ändrad
användning av
mark- eller
vattenområden"
behöver
förtydligas

Vilket är problemet som du vill beskriva?

Andra stycket i 6 § 2 kap. begränsar tillämpningen av 3
och 4 kap. när det gäller val av plats. Det anges att dessa
hushållningskapitel endast får tillämpas vid ändrad
användning av mark- eller vattenområden. Vad som
avses med ändrad användning är dock inte entydigt och
det borde därför övervägas att införa ett förtydligande,
t.ex. i förordning. I proposition 2005/06:182 anges att:
”Normalt förutsätts alltså en viss varaktighet, dvs. att
verksamheten eller åtgärden, eller att effekten av
verksamheten eller åtgärden, har en sådan varaktighet
att det skall kunna anses vara fråga om en ändrad
användning av ett mark- eller vattenområde.” Att även
effekterna av en verksamhet eller åtgärd kan förorsaka
en ändrad mark- eller vattenanavändningen borde
uttryckas i författningstext, så att detta förhållande inte
förbises när myndigheter och domstolar bereder och
beslutar om ändringar i verksamheter som inte leder till
ändrade ytanspråk för platsen där verksamheten bedrivs,
men som på annat sätt har inverkan på hushållningen
med mark och vatten. Exempel kan vara när en
förändrad produktion vid en fabrik eller en
energianläggning leder till större utsläpp av kylvatten
eller till att anläggningen får en större visuell påverkan på
omgivningen.

Vilka lösningar ser du på
problemet?

Tillägg/förtydligande i
förordning eller lag.
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Ange var det finns mer
information

Finns det goda exempel
inom andra områden?

Titel

Bestämmelser i 2
kap. och 6 kap, är
motstridiga

Vilket är problemet som du vill beskriva?

Bestämmelsen i andra stycket 6 § 2 kap. innebär en
begränsning att tillämpa 3 och 4 kap. när det gäller valet
av plats. Dessa kapitel får endast tillämpas vid ändrad
användning av mark- eller vattenområden. Samtidigt
krävs enligt 6 kap. 7 § att en miljökonsekvensbeskrivning
alltid ska innehålla ”de uppgifter som krävs för att påvisa
och bedöma den huvudsakliga inverkan på … …
hushållningen med mark och vatten … … som
verksamheten eller åtgärden kan antas medföra.” Detta
redovisningskrav gäller alltid, dvs oavsett om
verksamheten/åtgärden medför en ändrad
markanvändning eller inte. I samma paragraf anges att
en miljökonsekvensbeskrivning också ska innehålla ”en
redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga”.
Också detta krav gäller generellt, dvs även vid prövningar
av redan etablerade verksamheter och oberoende av om
det uppstår en ändrad mark- eller vattenanvändning eller
ej. Platsvalsregeln gäller inte enbart vid nyetablering.
(sid 124 Prop. 2005/06:182), men om
hushållningsaspekterna inte får tillämpas kan det faktiska
behovet av en omlokalisering av en befintlig verksamhet
lätt underskattas. Sammanfattningsvis: kraven i 6 kap. 7
§ på hantering av lokaliseringsalternativ, liksom av
projektets (verksamhetens eller åtgärdens) inverkan på
hushållningen av mark och vatten motsäger, eller är
svårförenliga med, vad som anges i 2 kap. 6 § 2st.
Bestämmelserna i 6 kap. 7 § utgör en implementering av
MKB-direktivets artikel 5 med tillhörande bilaga. Enligt
direktivets artikel 8 ska de uppgifter som har insamlats
enligt artikel 5, dvs miljökonsekvensbeskriv-ningens
innehåll, beaktas vid tillståndsgivningen. Det förefaller
således som att undantagsregeln i 2 kap 6 § 2 st inte bara
är svårförenlig med balkens MKB-bestämmelser utan
även med gemenskapslagstiftningens bestämmelser.

Vilka lösningar ser du på
problemet?

Översyn av 6 § 2 kap beaktat
EU-lagstiftning och
bestämmelserna i 7 § 6 kap.
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Ange var det finns mer
information

Finns det goda exempel
inom andra områden?

Titel

Riksintresse
avvägning 3 kap.
10 §

Skyddet av
jordbruksmark

Utpekande av
riksintressen
behöver styras
upp

MB och
samhällsekonomi
ska hänsyn

Världsarvens
status i
prövningsprocess
er

Vilket är problemet som du vill beskriva?

3:10 MB innehåller några begrepp som är svårtydda. Det
handlar framförallt om orden/begreppen: Lämpligaste
sätt; långsiktigt; hushållning. Frågor som uppstår är "vad
menas med långsiktigt, vilka mål finns med hushållning
etc. Komplicerade ärenden som innefattar en
3:10avvägning hamnar oftast i domstol eller hos
regeringen för slutligt avgörande och utslagen varierar
och saknar röd tråd.
Skyddet av jordbruksmark mot exploatering borde
stärkas, 3 kap. 4 § MB. Det är en resurs man behöver
värna. Bebygger man marken går det inte att återskapa
jordbruksmarken. Riksintressen har under förra året tittat
på detta.
* RI-myndigheterna hanterar anspråken på olika sätt,
samordningen brister (vilket bland annat är Boverkets roll
att åtgärda) * På flera områden finns för många RI
utpekade, ”regionala riksintressen” är t o m ett begrepp
som används. Förekomsten av för många anspråk gäller
för övrigt även RI kulturmiljö. * Möjligheten att använda
3:6 för att peka ut ”landskaps-RI” där värdet byggs av två
eller flera av faktorerna kulturmiljö, naturmiljö och
friluftsliv utnyttjas inte. * Första stycket i 3:6 tillämpas
inte.
Hur ska man tolka miljöbalken (portalparagrafen och t.ex.
till exempel NV:s och Lst:s roller enligt 3 och 4 kap. MB)? I
vad mån ska samhällsekonomiska hänsyn tas, om några?
Detta är en konkret frågeställning som regelbundet
återkommer i diskussioner med externa företrädare, i
första hand när det gäller gruvor.
Världsarv: De finns 15 världsarv i Sverige. Det är oklart
hur dessa anspråk ska hanteras exempelvis i
prövningsprocesser. Vidare diskussioner behövs om
världsarvens status, till exempel i förhållande till reglerna
i miljöbalken kap 3 och 4.

Vilka lösningar ser du på
problemet?

Ange var det finns mer
information

Riksintresseutredningen
2014

det pågår en utredning av RIsystemet. bättre samordning
mellan RI-myndigheterna.

Som ett första steg tycker jag
att vi på NV borde utreda hur
det är tänkt. Hur ser NV:s roll
ut, vad är avsikten med
miljöbalken, hur och i vad mån
ska samhällsekonomiska hänsyn
tas (i t.ex. prövningen)?
Vidare diskussioner behövs om
världsarvens status, till exempel
i förhållande till reglerna i
miljöbalken kap 3 och 4.
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Det finns en del skrivet om
detta i förarbeten till
miljöbalken. Dessutom kan
det säkert finnas beskrivet i
olika utredningar om MB.

Finns det goda exempel
inom andra områden?

Titel

Natura 2000
prövningen i
gruvärenden Minerallagen
Förhållandet till
andra lagar

Det kommunala
vidkraftvetot
leder fel
3 och 4 kap. MB
borde ses över

Vilket är problemet som du vill beskriva?

Prövningen av markanvändningen enligt 3 och 4 kap. MB
ska ske i koncessionsärendet enligt minerallagen. Men då
måste N 2000 frågan vara avgjord. (4:8 MB). När i
processen och vilken myndighet ska pröva N2000-frågan?
Ex. minerallagen och skogsvårdslagen, ofattbart att
skogsvårdslagen ligger utanför MB. Särintressen som är
för stora. Konsekvenser: olika sektorslagar har olika
relationer till balken, måste alltid kolla specifikt hur just
den lagen förhåller sig. Ex.: 30§ 3:e stycket
skogsvårdslagen, anger att man inte kan föreskriva om
naturhänsyn om det innebär att markanvändningen
”avsevärt försvåras”, med detta begrepp hänvisar man
indirekt till ersättningsrätten enligt 31 kap 4§ MB, men
detta framkommer ej i Skogsvårdslagen och är mycket
otydligt. Det finns en kultur inom skogsvården som står
för exploatering Prövningsbestämmelserna är också
olika, det är mycket krångligt och inte ändamålsenligt.
Minerallagen kontra balken och Natura 2000 är inte bra,
då bearbetningskoncession ges innan Natura 2000
beaktats. Att 3 och 4 kap MB enbart tillämpas enligt
minerallagsprövningen och inte vid miljöbalksprövningen
är vansinnigt. Bästa vore att ta bort minerallagen och
införliva i miljöbalken.
Det verkar som att kommunerna på olika sätt får bidrag
eller ersättningar för att tillåta etableringar. Det
kommunala vindkraftvetot leder till felaktiga
etableringar/lokaliseringar.
Utformningen borde tänkas igenom. Finns en hel del
oklarheter. Myndigheterna pekar ut olika riksintressen
för samma område. Är det inte så att regeringen borde
bestämma vad som bör prioriteras?

Vilka lösningar ser du på
problemet?

Införliva minerallagen och
skogsvårdslagen i miljöbalken

Vindkraftsvetot (16:4 MB)
borde avskaffas.

Utformningen borde tänkas
igenom. Finns en hel del
oklarheter. Myndigheterna
pekar ut olika riksintressen för
samma område. Är det inte så
att regeringen borde bestämma
vad som bör prioriteras?
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Ange var det finns mer
information

Finns det goda exempel
inom andra områden?

