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Summary 
Title: Legal security, simplicity and rationality 
- A study of the permission process under the Environmental Code 
 
With entry into force of the Environmental Code in 1999 both the 
environmental legislation and the environmental procedure was coordinated. 
Such coordination would, according to the environmental code 
investigation, lead to a legally secure, easy and efficient referral system. 
Previously, judicial reviews of environmental objectives have been divided 
between different courts depending on the type of question. The new 
scheme meant instead that a regional environmental court with strong 
administrative features was established. This court was given a mandate to 
deal with virtually all environmental issues. The environmental court would 
also be linked to the general judicial system and it was therefore not 
appropriate to apply the Administrative Procedure Act 
(förvaltningsprocesslagen). Instead the Code of Judicial Procedure 
(rättegångsbalken) rules on civil cases taken together with the 
Environmental Code (miljöbalken) would be applied. However, the Code of 
Judicial Procedure was not appropriate to apply on objectives from the 
Court Administration (länsstyrelsen) appealed to the environmental court. In 
these cases would instead the Administrative Procedure Act constitute as a 
complement to the Environmental Code.  
 
This “mixed” process means that the permission process, depending on 
where it begins, subject to different procedural rules. This may be important 
in cases where the applicant for a permit also applies for a so-called 
enforcement decree. In the case of A-activity, question of enforcement 
decree is dealt with by the Code of Judicial Procedure Act. Is it instead the 
case of B-activity, the question is dealt with by the Administrative 
Procedure Act. This thesis examines the possibility of appeal against the 
enforcement order or inhibition when the permission process is initiated in 
the Court Administration. What are the possibilities to appeal when instead 
the permission process is initiated in the environmental court? In this respect 
the process laws give different answers. The final part of the paper therefore 
aims to examine how the law can be designed to contribute to the process 
scheme that better meets the objectives initially set by environmental code 
investigation; namely the requirement of legal security, simplicity and 
rationality.   
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Sammanfattning 
Genom ikraftträdandet av miljöbalken år 1999 samordnades såväl 
miljölagstiftningen som processordningen. En sådan samordning skulle, 
enligt miljöbalksutredningen, leda till ett rättssäkert, enkelt och rationellt 
prövningssystem. Tidigare hade domstolsprövningen i miljömål varit 
fördelat på olika domstolar beroende på vilken typ av fråga som 
aktualiserades. Den nya ordningen innebar i stället att en regional 
miljödomstol med starka förvaltningsrättsliga drag inrättades. Denna gavs 
mandat att handlägga i stort sett alla miljömål. Miljödomstolen skulle vidare 
knytas till den allmänna domstolsorganisationen och det var därför inte 
lämpligt att tillämpa förvaltningsprocesslagen. I stället skulle 
rättegångsbalkens regler om tvistemål tillämpas tillsammans med 
miljöbalkens egna förfaranderegler. Däremot ansågs inte rättegångsbalkens 
regler lämpliga på mål som överklagats från länsstyrelse till miljödomstol. I 
dessa mål skulle i stället förvaltningsprocesslagen komplettera miljöbalkens 
förfaranderegler.  
 
Denna ”blandade” process leder till att tillståndsprövningen, beroende på 
var den inleds, omfattas av olika processregler. Detta kan få betydelse i de 
fall då den som söker om tillstånd även ansöker om ett så kallat 
verkställighetsförordnande. Är det fråga om en A-verksamhet ska frågan om 
verkställighetsförordnande handläggas enligt rättegångsbalkens regler. Är 
det i stället fråga om en B-verksamhet handläggs frågan enligt 
förvaltningsprocesslagens regler. I denna uppsats undersöks möjligheten att 
överklaga beslut om verkställighetsförordnande eller inhibition då 
tillståndsprövningen inleds i länsstyrelsen. Hur ser denna möjlighet ut då 
tillståndsprövningen i stället inleds i miljödomstol? I detta avseende ger de 
olika processlagarna olika svar. Den avslutande delen av uppsatsen syftar 
därför till att undersöka hur lagstiftningen kan utformas för att bidra till en 
processordning som bättre lever upp till de mål som inledningsvis ställdes 
upp av miljöbalksutredningen; nämligen kraven på rättssäkerhet, enkelhet 
och rationalitet. 
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Förkortningar 
FL  förvaltningslagen 
Fmynd  förvaltningsmyndighet 
FPL  förvaltningsprocesslagen 
FT  förvaltningsrättslig tidsskrift 
HD  Högsta domstolen 
HovR  hovrätten 
JT  juridisk tidsskrift 
KN  koncessionsnämnden för miljöskydd 
KR  kammarrätten 
LR  länsrätten 
Lst  länsstyrelsen 
MB  miljöbalken 
MD  miljödomstolen 
MskL  miljöskadelagen 
MÖD  Miljööverdomstolen 
NJA  nytt juridiskt arkiv 
NVL  naturvårdslagen 
PBL  plan- och bygglagen 
Pt  prövningstillstånd 
Prop  proposition 
RB  rättegångsbalken (1942:740) 
Reg  regeringen 
RegR  Regeringsrätten 
RH  rättsfall från hovrätterna 
RÅ  regeringsrättens årsbok 
SOU  statens offentliga utredningar 
Tr FD  tingsrätten fastighetsdomstol 
VD  vattendomstolen 
VÖD  Vattenöverdomstolen 
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1 Inledning  
När miljöbalken trädde ikraft sammanfördes och omarbetades 15 olika 
lagar. Den bakomliggande tanken var att skapa en enhetlig miljölagstiftning. 
Innan införandet av miljöbalken hade miljölagstiftningen aldrig varit 
föremål för någon form av samordning i egentlig mening. Det fanns av 
denna anledning inte något övergripande intresse som skulle beaktas. 
Tvärtom uppvisade miljölagarna många gånger olika, för att inte säga, 
oförenliga intressen. I vissa fall kunde därför en fråga finna olika lösningar i 
olika lagar. På samma sätt karaktäriserades själva miljöprocessen av ett 
splittrat förfarande. Samtidigt som t.ex. mål om ersättning och skadestånd 
prövades av de allmänna domstolarna, prövades hälsoskyddsmål och vissa 
mål enligt plan- och bygglagen av de allmänna förvaltningsdomstolarna.   
 
År 1996 ansågs så tiden mogen för att samordna och effektivisera 
miljölagstiftningen. En miljöbalksutredning tillsattes och fick i uppdrag att 
utvärdera förutsättningarna för detta arbete.1 I sitt huvudbetänkande år 1996 
kom utredningen med förslag på hur miljölagstiftningen borde utformas för 
att på bästa sätt främja ett effektivt miljöskydd. En central fråga som kom att 
lyftas fram i betänkandet var hur en enhetlig processordning skulle 
utformas. Lösningen blev införandet av ett samordnat prövningssystem 
fördelat på regionala miljödomstolar, vilka gavs mandat att handlägga i stort 
sett alla miljörättsliga ärenden. Genom denna lösning skulle det nya 
prövningssystemet enligt miljöbalksutredningen bäst svara mot de högt 
uppställda kraven om rättsäkerhet, enkelhet och rationalitet.  
 
Frågan om vilka regler som då skulle komma att tillämpas av de nya 
domstolarna fann dock ingen enkel lösning. Tidigare hade ju, som nämnts, 
olika mål prövats i olika domstolar beroende på vilken typ av fråga som 
aktualiserades. Och även om prövningen nu skulle överföras till en 
specialinrättad miljödomstol kvarstod det faktum att balken innehåller regler 
av skiftande karaktär. Vissa frågor är av mera offentligrättslig art med den 
enskilda mot det allmänna, emedan andra snarast karaktäriseras av tvistemål 
mellan två enskilda parter. Från lagstiftarens sida ansågs det därför inte 
lämpligt att uteslutande tillämpa förvaltningsprocesslagens eller 
rättegångsbalkens regler. Som en lösning på problemet valde lagstiftaren 
slutligen en ”blandad” process där såväl rättegångsbalken, 
förvaltningsprocesslagen som ärendelagen tillämpas. Dessutom rymmer 
miljöbalken egna processregler. 
 
Huruvida det sätt, på vilket lagstiftaren valde att reglera det processuella 
förfarandet i miljödomstolarna verkligen var en lösning på de problem som 
tidigare kringgärdat prövningen av miljömål är dock inte oomtvistat. Kritik 

                                                 
1 SOU 1996:103 Miljöbalken. En skärpt och samordnad miljölagstiftning för en hållbar 
utveckling. 
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har bl.a. framförts av ett antal forskare2 som menar att det nya 
prövningssystemet tvärtom leder till förvirring och oklarheter. Nordh3 och 
Darpö4är två av de forskare som har kommit att lyfta fram hur den nya 
prövningsordningen kan leda till problem. Ett av dessa problem uppstår 
enligt Nordh och Darpö när det gäller prövningen av miljöfarlig verksamhet. 
Detta eftersom denna prövning, beroende på var prövningen inleds, omfattas 
av olika processregler. En fråga som ofta aktualiseras i samband med 
tillståndsprövningen i miljömål är den om verkställighetsförordnande, dvs. 
möjligheten att erhålla ett tillfälligt tillstånd i avvaktan på ärendets slutliga 
avgörande. I mål som rör miljöfarlig verksamhet av större omfattning, s.k. 
A-mål, inleds i miljödomstol, och frågan om verkställighetsförordnande 
regleras i dessa mål av miljöbalkens processregler kompletterade av 
rättegångsbalken. Mål som rör miljöfarlig verksamhet av mindre 
omfattning, s.k. B-mål, inleds i stället hos länsstyrelse och i dessa mål utgör 
i stället förvaltningsprocesslagens regler komplement till miljöbalkens 
processregler. Dessa mål är många gånger snarlika och det är därför 
märkligt att dessa mål i vissa avseende regleras av olika processlagar.  Detta 
kan inte sägas ligga i linje med kraven på rättssäkerhet, enkelhet och 
rationalitet. 
 
Trots att det nu gått nästan tio år sedan förändringarna av 
miljörättslagstiftningen infördes och målet om en rättssäker, rationell och 
enkel prövning inledningsvis formulerades är frågan ännu minst lika aktuell. 
Med facit i hand är det därför hög tid att ställa sig frågan; lever dagens 
prövningssystem upp till de krav, utifrån vilka det formulerades?  
 

1.1 Frågeställning och syfte 
Denna uppsats utgår från uppfattningen att en grundläggande förutsättning 
för att de materiella reglerna ska få genomslag är att processen regleras av 
tydliga bestämmelser. Bestämmelser om talerätt, överklagande etc. är 
allmänhetens instrument att delta och påverka när miljöbeslut fattas. För att 
det ska kunna talas om rättssäkerhet och enkelhet i samband med dessa 
prövningar är det därför av yttersta vikt att ett prövningssystem inte leder till 
osäkerhet och oklarheter.  
 
Med bakgrund av det ovan sagda är syftet med denna uppsats att svara på 
frågan om dagens prövningssystem verkligen kan anses uppfylla de krav på 
rättsäkerhet, enkelhet och rationalitet som var vägledande för arbetet med 
balkens införande. För att närma mig ett svar på denna fråga ämnar jag att 
med utgångspunkt i den kritik som framförts av Darpö och Nordh undersöka 
reglerna som aktualiseras i samband med verkställighetsförordnande och 
inhibition och jämföra dessa med motsvarande regler som aktualiseras i mål 

                                                 
2 Se bl.a. Jan Darpö, Rätten till en god miljö, Roberth Nordh, Talerätt i miljömål och Per 
Henrik Lindblom, Miljöprocess I och II. 
3 Nordh, Talerätt i miljömål, s. 150. 
4 Darpö, Rätten till en god miljö, s. 118. 
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om mindre miljöfarlig verksamhet. Vidare behandlas även frågan om en 
tillämpning av ärendelagen kan bidra till en mer rättssäker, enkel och 
rationell processordning. 
 
Mina frågeställningar är således: 
Vilka regler aktualiseras i ansökningsmål i samband med överklagande av 
verkställighetsförordnande och inhibition? 
Hur ser motsvarande reglering ut i mål om mindre omfattande miljöfarlig 
verksamhet? 
Hur kan lagstiftningen utformas för att bidra till en mer rättssäker, rationell 
och enkel processordning? 
 

1.2 Metod och material 
Uppsatsen utgår från en jämförelse av s.k. A-mål och B-mål. Denna metod 
möjliggör en jämförelse av snarlika mål som i vissa avseende regleras av 
olika processlagar, nämligen förvaltningsprocesslagen och rättegångsbalken. 
En studie av skillnaden mellan reglerna som aktualiseras i respektive mål är 
därför intressant ur rättssäkerhetssynpunkt. A-målen, d.v.s. 
ansökningsmålen utgörs av vattenmål och mål om tillstånd till miljöfarlig 
verksamhet. Eftersom de materiella reglerna vad gäller vattenmålen skiljer 
sig från reglerna som aktualiseras vid tillstånd till miljöfarlig verksamhet, 
har jag avgränsat uppsatsen till att enbart omfatta mål om miljöfarlig 
verksamhet. 
 
Vidare har jag avgränsat mig till vissa specifika regler, nämligen reglerna 
om överklagande i samband med verkställighetsförordnande och inhibition. 
Det är bland annat i samband med dessa regler som 
förvaltningsprocesslagen och rättegångsbalken aktualiseras. Av denna 
anledning är det intressant att undersöka hur frågan regleras i respektive 
processordning för att kunna ta ställning till om detta får någon betydelse 
för målens utgång. En möjlighet hade varit att även inkludera 
förfarandereglerna, d.v.s. bestämmelserna som reglerar domstolens 
handläggning. Vad gäller A-målen har förfarandereglerna i princip 
fullständigt tagits in i miljöbalken. För B-målens vidkommande har 
åtskilliga hänvisningar gjorts till miljöbalkens förfaranderegler, i övrigt 
tillämpas förvaltningsprocesslagen. En studie av skillnaderna mellan dessa 
regler skulle därmed innebära en jämförelse mellan 
förvaltningsprocesslagen och miljöbalken, och alltså inte mellan 
rättegångsbalken och förvaltningsprocesslagen.  
 
För att kunna göra mig en bild av hur de olika processordningarna hanterar 
frågor om överklagande har jag använt mig av lagtext, förarbeten och 
doktrin. En källmetod som inom juridiken kort brukar refereras till som 
rättsdogmatisk metod. Även om detta är en vedertagen metod inom 
juridiken, är denna precis som alla andra metoder för källhantering kopplad 
till vissa svårigheter som man som författare bör vara medveten om. Ett av 
dessa rör vetskapen om att förarbetena i högsta grad är en spegling av det 
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politiska klimatet och utgör alltså inte en opartisk källa. Av denna anledning 
har jag, för att i någon mån balanser detta, även undersökt hur de 
processuella frågorna har hanterats i praxis.  
 

1.3 Disposition 
Uppsatsen är disponerad på så sätt att den är indelad i fem huvudkapitel. 
Uppsatsen inleds med en kort redogörelse för bakgrunden till utformningen 
av dagens miljöprocessordning. Därefter beskrivs miljödomstolen och 
miljödomstolens processlagar närmare. Detta följs av en jämförelse av 
rättegångsbalkens och förvaltningsprocesslagens regler om överklagande i 
samband med verkställighetsförordnande och inhibition. Vidare undersöks 
möjligheten att i A- och B-mål ersätta förvaltningsprocesslagen och 
rättegångsbalken med ärendelagen. Uppsatsen avslutas med en analys.  
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2 Bakgrund 

2.1 Miljörättens utveckling 
I detta avsnitt görs en kortfattad redogörelse för den svenska miljörättens 
utveckling, med avstamp i 1960-talet. Det var vid denna tidpunkt som den 
svenska miljörätten på allvar började utvecklas och är därför en lämplig 
utgångspunkt.5 Tanken är att titta på lagstiftningar och miljörättsliga 
institutioner som på olika sätt kan sägas ha påverkat utformningen av 
dagens miljödomstol och processordning. Vidare syftar även avsnittet till att 
tydliggöra problemen som uppstod då lagstiftaren sammanförde 
miljöprövningar som tidigare varit föremål för olika förfaranderegler. 
 
Miljörätten har utvecklats under lång tid och har därför kommit att präglats 
av de olika synsätt som varit rådande vid olika tidpunkter. Under 1960-talet 
ansågs huvudansvaret för miljöfrågor ligga på staten.6 Myndigheter med 
ansvar för olika miljöfrågor inrättades, och 1967 tillkom bland annat Statens 
Naturvårdsverk som det centrala förvaltningsorganet inom hela 
miljövårdsområdet. Även länsstyrelsen infördes vid denna tidpunkt i 
tillsynsorganisationen. På lagstiftningsområdet är det främst 
miljöskyddslagen (1969:387) som är av intresse. Miljöskyddslagen 
betraktas, vid sidan av vattenlagen, som en av de viktigaste lagarna inom 
miljörätten och utövar i flera avseende fortfarande inflytande inom detta 
område.7 Lagens syfte var att reglera immissioner med geografisk 
vidsträckta verkningar och den sammantagna effekten av många små 
störningskällor. Lagstiftaren ansåg att dessa frågor bäst hanterades genom 
insatser från det allmännas sida då den enskilde medborgaren ofta hade små 
möjligheter att hävda sig.8 Däremot var det inte lämpligt att helt utestänga 
den enskilde från att initiera rättsliga prövningar. En av frågorna var därför 
om det skulle införas en civilrättslig och en offentligrättslig reglering. Det 
ansågs dock finnas ett så starkt samband mellan de allmänna och enskilda 
intressena i dessa frågor, att det lämpligaste var att låta regleringen ske i en 
gemensam lagstiftning.9 Följden blev en miljöskyddslag med starka 
offentligrättsliga inslag där mycket av det som tidigare legat på den enskilde 
i stället överläts på tillsynsmyndigheterna.10  
 
Vid införandet av miljöskyddslagen diskuterades även frågan om var 
tillståndsprövningen borde ske. Valet stod mellan en domstolsprövning eller 
en prövning vid en administrativ myndighet. Frågan ansågs, av 
departementschefen, vara av praktisk art och motiverade slutligen valet med 
att ett förfarande i administrativ ordning bäst tillgodosåg kraven på 
                                                 
5 Se Nordh, Talerätt i miljömål, s. 123.  
6 Nordh, Talerätt i miljömål. s,122. 
7 Nordh, Talerätt i miljömål, s. 135. 
8 Prop. 1969:28 s. 295. 
9 Prop. 1969:28 s. 191. Prop. 1969:28 s. 395. 
10 Nordh, Talerätt i miljömål, s. 135.   
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effektivitet, snabbhet och smidighet.11  Koncessionsnämnden för 
miljöskydd infördes och blev den myndighet som fick till uppgift att 
handlägga tillståndsfrågor. Koncessionsnämnden prövade som första instans 
mera omfattande ärenden. Dessa hade tagits upp i en bilaga till 
miljöskyddsförordningen (1989:364), den s.k. A-listan. Ärenden som var 
mindre omfattande togs upp på B-listan. Dessa ärenden prövade i stället av 
länsstyrelsen. Tanken var att koncessionsnämnden skulle ha en fristående 
och i viss mån domstolsliknande ställning.12 I fråga om förfarandet vid 
nämnden tillämpades dock de enklare reglerna i förvaltningslagen 
tillsammans med miljöskyddslagens bestämmelser och inte 
förvaltningsprocesslagens bestämmelser som endast är tillämpliga i en 
domstolsprövning.13  
 
En annan lag som har haft ett stort inflytande över den svenska miljörätten 
är som sagt vattenlagen (1983:291). Den första vattenlagen trädde ikraft 
redan år 1918 samtidigt som prövningssystemet med vattendomstolar 
infördes.14 Vattendomstolen var från början en fristående domstol, men 
sedan den 1 januari 1972 ingick vattendomstolen i 
tingsrättsorganisationen.15 På detta sätt hade denna många likheter med 
dagens miljödomstolar.16 Vattenlagen reglerade i första hand hur 
motstående intressen som kunde uppkomma vid en tillståndsprövning till ett 
vattenföretag skulle hanteras. Handläggningen i vattenmålen följde i stor 
utsträckning rättegångsbalkens regler, men till följd av vattenmålens 
särskilda karaktär infördes en del särbestämmelser i vattenlagen.17 Bland 
annat poängterades, att en prövning i vattendomstolen ofta innefattade 
intresseavvägningar som lättare avgjordes i administrativ ordning snarare än 
i en traditionell judiciell prövning.18  
 
En nyhet med vattenlagen jämfört med miljöskyddslagen var att lagstiftaren 
i motiven påpekade att de enskilda intressena inte alltid sammanfaller med 
de allmänna intressena. I miljöskyddslagen låg ju det övervägande ansvaret 
på tillsynsmyndigheterna. I vattenmålen ansågs sakägaren i vissa fall ha ett 
starkt intresse av att bevaka sin rätt redan i ett tidigt skede i prövningen.19 
För att ett intresse ska kunna tillgodoses på ett tillfredställande sätt krävs 
regler som möjliggör ett aktivt deltagande redan i tillåtlighetsfrågan.20 
Genom vattenlagen infördes därför krav på ansökans innehåll, kungörelser 
och underrättelser till samtliga berörda sakägare.21 Dessutom skulle 

                                                 
11 Prop. 1969:28 s. 196. 
12 Prop. 1969:28 s. 200. 
13 Förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen infördes först i samband med 
förvaltningsreformen 1971. Lagarna innebar i stort sett en kodifiering av praxis och 
sedvana och innebar därför inte i sig någon större förändring.   
14 Nordh, Talerätt i miljömål, s. 138. 
15 Prop. 1981/82:130 s. 69. 
16 Darpö, Rätten till en god miljö, s. 104. Se även avsnitt 3 nedan. 
17 Prop. 1981/82:130 s. 69. 
18 Prop. 1981/82:130 s. 72. 
19 Prop. 1981/82:130 s. 75. 
20 Nordh, Talerätt i miljömål, s. 214. 
21 Se VL 13:22 
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domstolen ha ett eget utredningsansvar. Detta ansågs framförallt viktigt när 
det gällde att tillgodose allmänna intressen.22  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att miljöskyddslagen tillkom under en tid då 
staten ansågs ha det övergripande ansvaret för miljövården. 
Miljöskyddslagen var därför till stor del en offentligrättslig lagstiftning där 
huvudansvaret låg på tillsynsmyndigheten. Prövningen i ett 
miljöskyddsärende karaktäriserades av ett administrativt förfarande som i 
liten grad inkluderade den enskilde. Visserligen infördes den första 
vattenlagen redan 1918, men i början på 1980-talet ersattes den av en ny 
vattenlag. I den nya vattenlagen förutsattes att allmänna intressen inte alltid 
sammanfaller med enskilda intressen. Det krävdes därför regler som 
möjliggjorde ett deltagande redan i ett tidigt skede. En av anledningarna till 
den förändrade synen på den enskildes deltagande har förklarats av Nordh 
med att statens finanser började gå ned. Staten hade inte längre råd att 
ensam ta ansvaret för kontrollen.23 Att synen på allmänhetens deltagande 
har genomgått en förändring inom den svenska miljörätten kan även till stor 
del tillskrivas vad som utspelat sig på den internationella arenan.24 
Miljöproblemen är heller inte desamma som för fyrtio år sedan. 
Miljöproblemen har gått från enskilda punktkällor till mer omfattande 
diffusa problem i form av trafik- och energisystem.25 Arbetet med att 
sammanföra miljölagar, som utvecklats under olika tidpunkter då olika 
synsätt varit rådande, i en miljöbalk var med andra ord ett viktigt men 
ytterst komplicerat arbete.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 Prop. 1981/82:130 s. 529. 
23 Nordh, Talerätt i miljömål, s. 123. 
24 Se bl. a. Stockholmsdeklarationen 1972, Riodeklarationen 1992 och Århuskonventionen 
1998. 
25 Nordh, Talerätt i miljömål, s. 123. 
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Den tidigare ordningen 
 
 
 

Reg RegR 
rättspröv

RegR (pt) HD (pt) HD (pt)

KR VÖD HovR

KN LR VD Tr FD

Reg

Lst Fmynd

 
Miljö-  Övriga miljömål vattenmål
 ersättning 
skyddsmål  tex. går till LR   MskL 
  hälsoskyddsmål  NvL26

  vissa PBL-mål 
 

                                                 
26 Modellen är tagen från SOU 1996:103, s. 473. 
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3 Miljödomstolen – en 
specialdomstol 
Syftet med införandet av regionala miljödomstolar var att ovanstående 
måltyper skulle prövas vid en och samma domstol. Modellen ovan visar 
vilka olika prövningar som kunde aktualiseras i miljömål. Som nämnts 
tidigare berodde denna uppdelning på miljömålens skiftande karaktär. Vissa 
mål var av mera offentligrättslig art, medan andra mer kunde liknas vid ett 
civilrättsligt tvistemål. Införandet av en gemensam domstol skulle onekligen 
leda till en effektivisering. För sökanden skulle det inte finnas någon 
tveksamhet om vilken domstol som hon eller han skulle vända sig till. Den 
miljörättsliga kompetensen skulle vidare koncentreras till miljödomstolarna 
i stället för att, som tidigare, vara utspridd på flera olika prövningsorgan. En 
gemensam domstol skulle även bidra till att gemensam praxis skulle komma 
att utvecklas på miljöområdet, och skulle således bidra till en mer enhetlig 
miljölagstiftning.27 Problemet var hur prövningen skulle utformas.  
 
Miljöbalksutredningen fann att ett system med regionala miljödomstolar i 
den allmänna domstolsorganisationen bäst skulle svara mot de krav som 
ställts upp. Detta på grund av att alternativet avsevärt skulle förenkla 
instansordningen. Det skulle vidare leda till en högre integrationsnivå med 
full anpassning till de materiella reglerna i balken.28 Kraven som ställdes 
upp var följande;  
 

1) miljötänkandet bör genomsyra hela miljöbalken, även 
prövningssystemet, 

2) prövningssystemet bör anpassas till balkens materiella regler, 
3) integrationen och sammansmältning bör ske så långt det är möjligt, 
4) Europakonventionens krav på domstolsprövning ska uppfyllas, 
5) rättsprövning bör undvikas, 
6) prövningssystemet bör vara rättssäkert med hög kompetens hos 

beslutsfattarna, 
7) instansordningen bör göras så enkel som möjligt, 
8) prövningssystemet bör vara så billigt, effektivt och rationellt som 

möjligt, 
9) regeringen bör avlastas förvaltningsärenden.29  
 

Vid införandet av miljöbalken upprättades fem olika miljödomstolar som 
var och en knöts till olika tingsrätter. De tingsrätter som skulle utgöra 
miljödomstolar skulle även vara fastighetsdomstolar vilket innebar att 
tjänstemännen vid miljödomstolarna även skulle ha kompetens att 
handlägga fastighetsmål. Enligt förordningen (1998:1323) om 
miljödomstolarnas domkretsar beslutades att miljödomstolarna skulle 

                                                 
27 SOU 1996:103, s 469. 
28 SOU 1996:103, s. 470. 
29 SOU 1996:103, s. 469.  

 12



förläggas till Umeås, Östersunds, Nackas, Växjös och Vänersborgs 
tingsrätter. Inledningsvis var Stockholms tingsrätt miljödomstol, men i 
samband med en omfattande domstolsreformering utsågs i stället Nackas 
tingsrätt till miljödomstol under 2007. Miljödomstolarnas avgöranden skulle 
sedan kunna överklagas till Miljööverdomstolen, som i sin tur förlades till 
Svea hovrätt i Stockholm.30  
 

3.1 Miljödomstolarnas sammansättning 
Trots att man valde att knyta miljödomstolarna och Miljööverdomstolen till 
den allmänna domstolsorganisationen, gavs dessa specialdomstolar starka 
förvaltningsrättsliga drag. Bland annat angav lagstiftaren i motiven, att vid 
mål om tillstånd till miljöfarlig verksamhet skulle domstolen ha en 
långtgående utredningsskyldighet.31 Vidare ansågs det inte lämpligt att låta 
miljödomstolens sammansättning vara densamma som den i de allmänna 
domstolarna. I dessa typer av mål krävdes särskilda sakkunskaper, och vissa 
frågor var av mer teknisk art. Det behövdes därför kunskap som omfattade 
även icke-juridiska frågor. Vid tiden för införandet av miljöbalken var en 
stor del av miljömålen förlagda till koncessionsnämnden för miljöskydd. 
Det ansågs därför lämpligt att låta miljödomstolarna överta 
koncessionsnämndens sammansättning och kompetens.32 Miljödomstolen 
kom att bestå av en ordförande som skulle vara en lagfaren domare i 
tingsrätten, ett miljöråd samt två sakkunniga ledamöter. Ytterligare en 
lagfaren domare och ett miljöråd fick ingå i domstolen. Miljörådet skulle ha 
en teknisk eller naturvetenskaplig utbildning samt erfarenhet av miljöfrågor. 
Dessutom skulle en av de sakkunniga ledamöterna ha erfarenhet av frågor 
inom verksamhetsområdet för Naturvårdsverket. Ordföranden i 
miljödomstolen gavs möjlighet att bestämma med hänsyn till målets 
beskaffenhet om den andre sakkunniga ledamoten skulle ha erfarenhet av 
industriell eller kommunal verksamhet.  
 
I samband med införandet av miljödomstolen överfördes vissa ärenden från 
administrativ prövning i en förvaltningsmyndighet till en domstolsprövning. 
Miljöprövningar som tidigare reglerats av förvaltningsrättsliga 
bestämmelser skulle alltså i stället förläggas till en domstol knuten till den 
allmänna domstolsorganisationen. Även fördelningen av ärenden övertogs. 
Miljödomstolen skulle som första instans pröva verksamheter som 
betecknas med bokstaven A, medan verksamheter som betecknas med 
bokstaven B prövas av länsstyrelsen som första instans, och verksamheter 
som endast omfattas av anmälningsplikt betecknas som C-verksamheter.33

                                                 
30 Prop. 1997/98: 45, s. 450. 
31 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 459. 
32 KN bestod av två fasta ledamöter, en ordförande och ett miljöråd. En miljödomstol som 
prövar tillstånd i första instans består av två fasta ledamöter, en ordförande, ett miljöråd. 
Dessutom ingår två sakkunniga 
ledamöter utan fast anknytning till miljödomstolen enl. 20 kap.4 § MB. 
33 Fördelningen mellan kommun, länsstyrelse och miljödomstol framgår av förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
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Huruvida miljödomstolen skulle knytas till de allmänna domstolarna eller 
till de allmänna förvaltningsdomstolarna diskuterades i förarbetena. Valet 
föll, som framgått ovan, slutligen på den allmänna domstolsorganisationen. 
En stor betydelse för valet verkar vara det faktum att såväl 
fastighetsdomstolar som vattendomstolar var knutna till tingsrätter. Denna 
ordning hade visat sig fungera väl.34  
 
 
Den nuvarande ordningen 
 

Reg MÖD 
(pt) 

HD (pt) 

MD MÖD 
(pt)

Mål enligt plan- Kommuners beslut Ansökningsmål 
och bygglagen i frågor som rör Stämningsmål 
  bildande, ändring Mål om utdömande 
  el upphävande av av vite 
  kultur- och natur- 
  reservat, naturminnen, 
  djur- och växtskyddsomr 
  samt strand- och vatten- 

skyddsomr. 
Lst:s miljöprövningsdelegation 
prövar tillstånd till mfv (B-mål) 

 
 

                                                 
34 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 453. 

Lst MD
KR

LR

Lst
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3.2 Processordningen 
Trots miljödomstolens förvaltningsrättsliga karaktär ansågs det inte lämpligt 
att en domstol knuten till den allmänna domstolsorganisationen skulle 
tillämpa förvaltningsprocesslagen. I stället skulle rättegångsbalkens regler 
om tvistemål tillämpas tillsammans med miljöbalkens egna 
förfaranderegler. Däremot ansågs inte rättegångsbalkens regler lämpliga på 
mål som överklagades från länsstyrelse till miljödomstol. I dessa mål ansågs 
förvaltningsprocesslagens regler vara bättre lämpade.35 För närvarande finns 
det därmed tre olika processlagar som reglerar förfarandet i miljömål; 
rättegångsbalken, förvaltningsprocesslagen och ärendelagen. Dessutom 
finns åtskilliga särbestämmelser i miljöbalken.  
 
I ansökningsmålen har förfarandet vid domstolen till stor del reglerats i 
miljöbalken. Detta har varit en nödvändighet då rättegångsbalkens regler är 
utformade med en annan typ av mål i åtanke. I ansökningsmålen är det ofta 
frågan om omfattande material och det har därför införts särbestämmelser i 
miljöbalken om bland annat huvudförhandling. Det har inte ansetts 
nödvändigt att allt material behandlas i detalj vid huvudförhandlingen, då 
detta skulle ta alltför mycket tid i anspråk.36 Bevisomedelbarheten är inte 
lika viktig i dessa mål, som i mål enligt rättegångsbalken. En annan 
avgörande skillnad är, att det i ett ansökningsmål inte föreligger någon 
egentlig tvist mellan två bestämda parter. I stället utgör sökandens motpart 
av det allmänna, representerat av tillståndsmyndigheten. I dessa mål ska 
därför domstolen ha en långtgående utredningsskyldighet. Miljöbalkens 
regler om syn kan ses som ett utslag av denna utredningsskyldighet, och 
huvudregeln är därför att syn ska hållas.37 Bestämmelser om 
länsstyrelsernas och de kommunala nämndernas prövning av miljöfarlig 
verksamhet återfinns i 19 kap. 4 § miljöbalken. Det framgår dock av 
kapitlets femte paragraf att flera av de processuella bestämmelserna som 
gäller för förfarandet i miljödomstol även ska gälla för länsstyrelsernas och 
de kommunala nämndernas prövning av miljöfarlig verksamhet.38 
Anledningen var bland annat att öka rättsäkerheten och ge prövningen i 
länsstyrelsen fastare former.39 Det är med andra ord endast i de frågor som 
lämnats oreglerade av miljöbalken som rättegångsbalken respektive 
förvaltningsprocesslagen blir tillämpliga. 
  
För att kunna avgöra i vilka mål de olika processlagarna blir tillämpliga får 
man gå till 20 kap. 3 § miljöbalken. Av bestämmelsens första stycke 
framgår att i mål och ärenden som inletts i miljödomstol ska 
rättegångsbalkens regler om tvistemål i allmän domstol tillämpas på 
miljödomstols, Miljööverdomstols samt Högsta domstolens prövning, om 
inte annat följer av balken eller annan lag. Det finns dock ett undantag, 

                                                 
35 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 459. 
36 Se 22 kap. 20 § MB jfr 43 kap. RB. 
37 Se 22 kap. 18 § MB. Om det inte är obehövligt ska domstolen hålla syn. 
38 Bengtsson, Bjällås, Rubenson, Strömberg, Miljöbalken. En kommentar, 2008, s. 19:17. 
39 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 470 f. 
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nämligen mål om utdömande av s.k. materiellt vite.40 Genom en lagändring 
som trädde ikraft den 1 juli 2002 handläggs numera dessa mål enligt 
förvaltningsprocesslagen och inte rättegångsbalken.41 Anledningen till 
ändringen var bland annat att det uppstod en del tillämpningsproblem i 
domstolarna.42 Vid handläggningen av ärenden ska lagen (1996:242) om 
domstolärenden (ärendelagen) tillämpas. Lagen tillämpas vid 
handläggningen av ärenden i tingsrätt, hovrätt och Högsta domstol. 
    När det gäller mål och ärenden som handläggs av en miljödomstol först 
efter överklagande framgår det av bestämmelsens andra stycke att 
förvaltningsprocesslagen ska tillämpas, om inte annat följer av miljöbalken 
eller annan lag. Anledningen till att lagstiftaren valde 
förvaltningsprocesslagen för dessa mål var att förfarandet enligt denna lag 
var något enklare och friare. Den särskilda regleringen som behövdes för 
dessa måls del var inte lika omfattande som för ansökningsmålens del. 
Dessutom ansågs förvaltningsprocesslagen till skillnad från 
rättegångsbalken vara särskilt anpassad för ärenden som prövats av 
förvaltningsmyndighet.43  
 
I detta sammanhang finns det även anledning att lyfta fram miljöbalkens 
bestämmelser om gemensam handläggning. Miljöbalken medger i vissa fall 
att flera mål och ärenden handläggs i en gemensam rättegång. Enligt 21 kap 
3 § miljöbalken är förutsättningarna att målet eller ärendet har ett samband 
med varandra och att det är fråga om samma sökande.44 Uppfylls 
förutsättningarna ska ärendet eller målet, oavsett om miljödomstol agerar 
som första instans eller överprövningsinstans, pröva målet i ett 
sammanhang. En miljödomstol har dessutom möjlighet att ta till sig ett 
ärende som prövas hos länsstyrelse eller kommun om ärendet bör 
handläggas gemensamt med målet eller ärendet som handläggs av 
miljödomstolen. Länsstyrelsen och kommunen har även en skyldighet att 
överlämna ärendet efter en sådan begäran. Undantaget är de mål som prövas 
av förvaltningsmyndighet om avgörandet kan överklagas till regeringen. 
Sker en sådan gemensam handläggning kommer rättegången att följa 
ansökningsmålens förfaranderegler oavsett om målet i annat fall skulle ha 
handlagts enligt förvaltningsprocesslagens regler. Detta innebär att 
rättegångsbalken även i dessa mål eller ärenden ska utgöra komplement till 
miljöbalken. 45   

                                                 
40 Vite efter särskild ansökan av myndighet. 
41 Prop. 2001/2002:65. 
42 Bengtsson, Miljöbalken. En kommentar, 2008, s. 20:6 
43 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 459. 
44 En motsvarande bestämmelse beträffande miljöfarlig verksamhet som prövas av 
länsstyrelse finns i 19 kap. 3 § miljöbalken. 
45 Bengtsson, Miljöbalken. En kommentar, 2008, s. 21:5-6. Se dock MÖD 2007:11, M 580-
06 Kumulation hade skett i miljödomstolen med stöd av 21 kap. 3 § MB Någon 
motsvarande regel för Miljööverdomstolens handläggning finns dock inte. Det finns inte 
heller någon möjlighet till kumulation med stöd av rättegångsbalkens regler om inte samma 
rättegångsform tillämpas i målet. 
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3.2.1 Kritik 
Det är som sagt bestämmelsen i 20 kap. 3 § miljöbalken som skapar 
problem. Bland annat påtalade lagrådet att den nya instansordningen från 
processrättslig utgångspunkt hade flera principiellt otillfredsställande inslag 
och att det kunde bidra till minskad enlighet och konsekvens i systemet. 
Lagrådet ställde sig kritiskt till att olika förfaranderegler i mål som 
överklagats till miljödomstol från förvaltningsmyndighet och mål som 
börjar i miljödomstol skulle komma att tillämpas.46 Även remissinstanserna 
påtalade bristerna med lösningen. Koncessionsnämnden för miljöskydd 
föreslog att rättegångsbalkens regler skulle tillämpas även i de mål som 
överklagas till domstolarna, ”om det inte fanns andra fördelar med att 
tillämpa förvaltningsprocesslagen än att det skulle vara friare och 
enklare”.47 Naturskyddsföreningen ansåg att en sammanblandning av de 
olika processlagarna skulle skapa oreda, och förordade att 
förvaltningsprocesslagen borde väljas.48I doktrinen har bland annat Nordh 
uttalat en viss tveksamhet till gällande ordning. Han menar att när det gäller 
miljöfarlig verksamhet kommer prövningen i sak många gånger vara i stort 
sett densamma i mål där miljödomstolen är första instans och i ärenden 
rörande överklagade tillståndsbeslut. Han menar vidare att bestämmelsen i 
21 kap. 3 § miljöbalken om gemensam handläggning av mål ytterligare 
understryker det faktum att det inte finns någon anledning till att 
miljödomstolen ska tillämpa olika processlagar i dessa mål. ”Man kan mot 
denna bakgrund hysa än större tvivel om det finns några bärande skäl för att 
upprätthålla olika processordningar vid miljödomstolen. Det hade varit mer 
ändamålsenligt att låta förfarandet vid domstolen styras av ett regelsystem, 
utformat på ett sätt som medgav en snabb, billig och enkel handläggning 
utifrån förhållandena i varje enskilt mål och ärende.”49 Även Darpö har 
ställt sig kritisk till den nuvarande processordningen enligt miljöbalken, och 
han menar att de olika processreglerna leder till omotiverade skillnader.50

 
Regeringen kommenterade kritiken och tillstod att vissa frågor vad gällde 
tillståndsprövningen behövde genomarbetas ytterligare, men att tiden inte 
medgav att översynen genomfördes innan miljödomstolarna inrättades. 
Behovet av en samlad hantering av prövningen av miljöfrågor ansågs väga 
tyngre. Regeringens föresats var att inom en snar framtid behandla frågan 
om tillståndsprövningen i första instans. Beträffande lagrådets kritik, om 
risken för motstridiga avgöranden, hade regeringen för avsikt att noga följa 
utvecklingen och om problem uppstod skulle dessa rättas till.51

 

                                                 
46 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 460. 
47 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 457. 
48 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 457. 
49 Roberth Nordh, Talerätt i miljömål. s. 150. 
50 Jan Darpö, Rätten till en god miljö. s. 118.  
51 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 455. 
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3.3 Skillnader och likheter mellan 
miljödomstolens processlagar  
Tidigare reglerades all domstolsprocess av en processlag, rättegångsbalken i 
1734 års lag. Det var först i samband med införandet av den nuvarande 
rättegångsbalken år 1948 som behovet av en uppdelning av process i allmän 
domstol respektive förvaltningsprocess uppstod. Förfarandet i den nya 
rättegångsbalken kom nämligen att reglera främst tvistemål och brottmål. 
För denna typ av mål var det påkallat med ett mer detaljerat regelsystem. 
Bland annat behövdes det regler om förbud mot ändring av talan, 
åberopande av nya bevis för att skydda part mot otillbörligt agerande från 
motparts sida. Det ställdes vidare långtgående krav på muntlighet, 
omedelbarhet och koncentration.52  
 
Beträffande förfarandet i allmänna förvaltningsdomstolar var det först i 
samband med förvaltningsreformen 1971 som det infördes uttryckliga 
lagregler. Tidigare har detta område främst reglerats av sedvanerättsliga 
principer. Förvaltningsreformen innebar i stort sett en kodifiering av dessa 
principer. Till skillnad från rättegångsbalken utformades 
förvaltningsprocesslagen som en mera allmänt hållen lag. En av 
anledningarna till detta var att förvaltningsmålen ofta var av skiftande 
karaktär och förvaltningsdomstolen behövde därför en viss frihet att anpassa 
förfarandet. Vidare gällde officialprincipen i stort sett alla mål som 
handlades av en förvaltningsdomstol. Vid tiden för införandet av 
förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen var det dessutom nästan 
alltid fråga om en offentlig motpart, och risken för otillbörligt agerande från 
motparts sida ansågs därför inte särskilt överhängande. Tanken var att 
underlätta för den enskilde så att denna inte skulle behöva anlita ett juridiskt 
ombud.53 Detta modifierades dock något i samband med införandet av 
tvåpartsprocessen i mitten på 1990-talet. Numera kan myndigheten ikläda 
sig rollen som motpart till den enskilde.54 Något som kan ses som ett tecken 
på att förvaltningsprocessen återigen börjar närma sig den allmänna 
processen.   
 
Behovet av en särskild ärendelag uppstod i samband med reformen av 1734 
års rättegångsbalk och den första ärendelagen infördes år 1946. Anledningen 
var att den nya rättegångsbalken främst var tillämplig på den typ av 
rättsskipning som karaktäriseras av att domstolen fastställer vad som är rätt 
mellan två parter. Den så kallade frivilliga rättsvården däremot, har snarare 
en förebyggande karaktär som, i de fall den tillkommer domstolarna, brukar 
betecknas som ärenden. När det gäller rättsskipning ställs krav på 
muntlighet, omedelbarhet och koncentration. Den frivilliga rättsvården 
däremot rör sig i regel inte om något partsförhållande, och kraven på 
förfarandet ser därför annorlunda ut. I den gamla rättegångsbalken från 1734 
var det möjligt att i viss mån anpassa förfarandet och rättegångsbalken var 
                                                 
52 Ekelöf, Rättegång 5:e häftet, s.11 ff. 
53 Prop. 1971:30, s. 291.  
54 Se FPL 7 a §. 
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på detta sätt tillämplig oavsett om det rörde sig om rättskipning eller frivillig 
rättsvård. I samband med reformen av rättegångsbalkens 1734 års lag kom i 
stället rättegångsbalken, som sagt, att präglas av ett relativt detaljerat 
regelsystem och var därför inte tillämplig när det gällde den frivilliga 
rättsvården. Ärendelagen kom att innehålla ett fåtal självständiga 
handläggningsregler. I övrigt skulle fortfarande rättegångsbalkens 
bestämmelser om vad som var föreskrivet för tvistemål tillämpas, och vid 
överklagande till högre domstolar skulle uteslutande rättegångsbalkens 
regler tillämpas. År 1996 ersattes 1946 års ärendelag av en ny, omarbetad 
version. Den nya ärendelagen var mer detaljerad än sin föregångare och 
hade i många avseende förvaltningsprocesslagen som förebild. Vidare 
reglerade den nya ärendelagen även förfarandet efter ett överklagande, 
medan den äldre ärendelagen endast reglerade tingsrättsförfarandet.55

 
Förvaltningsprocesslagen och ärendelagen är i många avseende väldigt lika. 
Detta eftersom målen och ärendena som handläggs enligt dessa processlagar 
i regel inte rör sig om något tvåpartsförhållande. Båda lagarna bygger därför 
till skillnad från rättegångsbalken på ett skriftligt förfarande. Vidare har inte 
rättegångsbalkens bärande principer om omedelbarhet och koncentration 
ansetts tillämpliga. Trots att ärendelagen i många avseende bygger på 
rättegångsbalkens regler, uppvisar ärendelagen av denna anledning 
principiellt större likheter med förvaltningsprocesslagen.56 Det ska dock 
påpekas att även förvaltningsprocesslagen i stor omfattning hänvisar till 
rättegångsbalkens bestämmelser.57

 
 
 
   

                                                 
55 Fitger, Lagen om domstolsärende. En kommentar, 2004, s. 23 f. 
56 Prop. 1995/96:115, s. 76 f. 
57 Wennergren, Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, 2005, s.99. 
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4 Verkställighetsförordnande 
och inhibition 
I avsnittet ges en kortfattad genomgång av hur frågan om besluts 
verkställbarhet regleras inom förvaltningsrätten. Vidare ges även en allmän 
beskrivning av vad verkställighetsförordnande och inhibition innebär och i 
vilken utsträckning dessa instrument används i samband med att tillstånd 
söks till miljöfarlig verksamhet. Vidare undersöks ett antal mål från 
Miljööverdomstolen i syfte att försöka utreda vilka bedömningskriterier som 
ligger till grund för miljödomstolarnas och Miljööverdomstolens avgörande 
i dessa frågor. 
 

4.1 Allmänt om verkställbarhet, 
verkställighetsförordnande och inhibition 
Frågan om när beslut blir verkställbara regleras i regel i specialförfattningar. 
Inom förvaltningsrätten förekommer det ofta att beslut vinner laga kraft 
omedelbart trots att beslutet överklagas. Har frågan om ett besluts 
verkställbarhet lämnats oreglerad får ledning i stället sökas i de allmänna 
grundsatser som vuxit fram i praxis.58 Enligt Wennergren får det allmänna 
rättsläget anses vara att ett beslut blir gällande först då det inte längre kan 
överklagas av den som varit part i ärendet. När det gäller beslut som innebär 
avslag, förbud eller om det är ett tillfälligt beslut bör dock det motsatta 
gälla, dvs. att beslut ska träda ikraft omedelbart.59

 
Verkställighetsförordnande innebär att en förvaltningsmyndighet kan fatta 
ett tillfälligt beslut i avvaktan på ärendets slutliga avgörande. Inom 
förvaltningsrätten används möjligheten tex. vid överflyttning av barn, om 
det föreligger starka skäl för att ett beslut fattas omedelbart. Även i 
miljörättsliga sammanhang kan beslut om verkställighetsförordanden 
aktualiseras. Sökande i tillståndsmålen vill ofta få ett 
verkställighetsförordnande till stånd, eftersom hon eller han då har 
möjlighet att ta tillståndet i anspråk trots att domen inte har vunnit laga 
kraft.60  
 
Beslut om inhibition av verkställigheten av ett överklagat avgörande innebär 
att det överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla. Det kan i vissa fall 
vara nödvändigt att avvakta med att verkställa beslutet till dess att beslutet 
blivit slutligt avgjort. I miljörättsliga sammanhang kan åtskilliga beslut, om 
omedelbar verkställighet, med stor sannolikhet föra med sig verkningar för 

                                                 
58 Hellners, Malmqvist, Förvaltningslagen med kommentarer, 2007, s. 364. 
59 Wennergren, Förvaltningsprocesslagen m.m., En kommentar, 2005, s. 267. Se även 
Förvaltningsrättsutredningen, SOU 1983:73 s. 22, 110. 
60 Michanek, Den svenska miljörätten, s. 342. 
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enskilda som, om beslutet senare upphävs av högre instans, inte kan 
kompenseras. Inhibition ska med andra ord ses som en säkerhet mot att 
oåterkalleliga skador inträffar.61  
 
För sökandes del, oavsett om denne yrkar omedelbar verkställighet eller 
inhibition av verkställigheten av ett verkställighetsförordnande, är det av 
stor vikt att riktigheten av beslutet snabbt prövas av en högre instans. En 
motsatt ordning skulle för inhibitionssökanden innebära att verkställigheten 
fortgår och möjligheten att återställa rättsläget därmed försämras. På 
motsvarande sätt kan en verkställighet som kommer alltför sent bli mindre 
värd eller tom. meningslös, vilket kan leda till att den i slutändan faktiskt 
aldrig kommer till stånd.62   
 
Bestämmelser om inhibition och interimistiska beslut återfinns i 
rättegångsbalken, förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen,63 men 
bestämmelser om inhibition och verkställighetsförordnade har även tagits in 
i miljöbalken.64  
 
 
 

4.2 Förutsättning för verkställighet och 
inhibition 
 
Utgångspunkten för att ett verkställighetsförordnande ska meddelas bör vara 
att det finns en tämligen hög grad av sannolikhet för att avgörandet kommer 
att stå fast. Kravet på sannolikheten kan i vissa fall sättas lägre, tex. om det 
finns en påtaglig risk för att väsentlig skada kommer att drabba ett enskilt 
intresse om ett verkställighetsförordnande inte beviljas.65

När det gäller beslut om inhibition är en grundläggande förutsättning 
givetvis att det överklagade beslutet ”träder i tillämpning omedelbart”.66 I 
annat fall skulle ju inte ett yrkande om inhibition ha någon funktion att fylla. 
Vidare krävs det en viss sannolikhet att huvudavgörandet kommer att ändras 
samt att en fortsatt verkställighet leder till skada eller olägenhet. Den instans 
som har att fatta ett beslut om verkställighet eller inhibition av ett sådant 
beslut måste med andra ord försöka förutsäga huvudsakens slutliga 
utgång.67

                                                 
61 Eklund, Inhibition – ett nödvändigt ont?, JT 1998-99, s 
62 Eklund, JT 1998-99, s. 72 och 78, Lavin, Inhibition i förvaltningsprocessen, FT 1993, s. 
38, prop. 1971:30 del 2 s.421. 
63 FL 29 § reglerar dock endast inhibition. FPL 28 § reglerar däremot både inhibition och 
interimistiska beslut i allmänhet. 
64 MB 22 kap 28 §. 
65 Se RÅ 1998 ref.48 och RÅ 1990 ref. 82. 
66 Wennergren, Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, 2005, s. 267. 
67 Eklund, JT 1998-99, s. 56 f. 
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4.3 Inhibition och verkställighet i miljömål 
 
I ”Den svenska miljörätten” påpekar Michanek att det, i mål om miljöfarlig 
verksamhet, är vanligt förekommande att den som söker tillstånd även 
ansöker om ett så kallat verkställighetsförordnande.68 För sökanden innebär 
ett sådant förordnande en möjlighet att ta tillståndet i anspråk trots att 
domen inte vunnit laga kraft. På motsatta sidan återfinns den berörda 
allmänheten. Ett verkställighetsförordnande skulle för den berörda 
allmänheten kunna föra med sig verkningar som inte kan kompenseras även 
om beslutet senare upphävs av en högre instans.  
 
Miljöbalkens 22 kapitel 28 § stadgar att: 
 
”När det finns skäl till det, får miljödomstolen förordna att tillståndet till en 
verksamhet får tas i anspråk även om domen inte har vunnit laga kraft. Som 
villkor skall föreskrivas att sökanden hos länsstyrelsen ställer säkerhet för 
den ersättning som för en vattenverksamhet kan komma att utgå, om 
domstolens dom ändras. I fråga om slaget av säkerhet gäller 2kap. 25 § 
Utsökningsbalken. 
Om sökanden, sedan tillstånd till en verksamhet enligt balken har 
meddelats, åläggs skyldighet att förebygga eller minska skador eller att 
betala ersättning, får miljödomstolen förordna att domen skall gå i 
verkställighet som om den hade fått laga kraft. 
Överklagas en dom med ett förordnande enligt första eller andra stycket, får 
Miljööverdomstolen undanröja förordnandet, innan talan mot domen i 
övrigt prövas.” 
 
I bestämmelsens första och andra stycke regleras beslut om omedelbar 
verkställighet och i tredje stycket om inhibition av 
verkställighetsförordnande.69 Som framgår av bestämmelsen är kravet för 
att ett verkställighetsförordnande ska få meddelas att det finns skäl till det. I 
förarbetena till miljöbalken nämns bland annat situationen då arbeten måste 
utföras före en snabbt annalkande vinter. I dessa fall kan det vara av vikt att 
beslutet verkställs omgående, utan att beslutet är slutligen avgjort.70 Enligt 
Michanek har denna möjlighet beviljats alltför lättvindigt av länsstyrelser 
såväl som miljödomstolar. 71  Författarna till miljöbalkskommentaren menar 
att det i förarbetena till miljöskyddslagen finns vissa uttalande som 
fortfarande bör ha betydelse för tolkningen av miljöbalkens bestämmelse. 
Bland annat att huvudregeln bör vara, att ett beslut om tillstånd inte blir 
gällande förrän det har vunnit laga kraft. Detta eftersom det i regel rör 
många olika intressen och ofta är av mycket ingripande slag. Under 
                                                 
68 Michanek, Den svenska miljörätten, s.342. 
69 Eftersom miljöbalken reglerar beslut om verkställighetsförordnande och inhibition finns 
det ingen anledning att titta på rättegångsbalkens bestämmelser i detta avseende. 
70 Prop. 1997/98:45 del 2 s. 247. 
71 Michanek, Den svenska miljörätten, s 342. Se även Miljöbalken. En kommentar, 2008, s. 
22:25. Detta påstående får stöd av den praxis jag tagit del av. Se bl.a. MÖD 2002 DM 114, 
MÖD M 6840/05, MÖD M 3160/08 
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miljöskyddslagens tid tillämpades bestämmelsen om 
verkställighetsförordnande restriktivt. Bestreds tillåtligheten av en sakägare 
eller remissinstans nekades i regel verkställighetsförordnande om inte 
bestridandet framstod som klart obefogat. Författarna till 
miljöbalkskommentaren menar att det inte finns något skäl till varför 
bestämmelsen i miljöbalken ska tillämpas mindre restriktivt.72

 

4.3.1 Bestämmelsens tillämpningsområde 
 
Bestämmelserna i miljöbalkens 22 kapitel tillämpas, som tidigare nämnts, 
vid förfarandet vid miljödomstolarna i ansökningsmål, vilket innebär att 
miljöbalkens regler om verkställighet och inhibition alltid är tillämpliga vid 
tillstånd till A-verksamhet. När det gäller tillstånd till B-verksamhet får man 
i stället söka vägledning i miljöbalkens 19 kap. Av 19 kap. 5 § framgår vilka 
processuella bestämmelser, som gäller för miljödomstolarnas prövning, som 
även ska gälla för länsstyrelsernas och de kommunala nämndernas prövning 
av miljöfarlig verksamhet.73 I bestämmelsen hänvisas till 22 kap. 28 § första 
stycke första meningen samma balk. Länsstyrelserna och de kommunala 
nämnderna har genom hänvisningen möjlighet att meddela ett s.k. 
verkställighetsförordnande. Det finns däremot ingen möjlighet, med stöd av 
hänvisningen, att förordna om omedelbar verkställighet av skyldighet att 
tex. vidta skyddsåtgärder som fastställs efter ett uppskovsbeslut. Det 
hänvisas inte heller till bestämmelsens tredje stycke om inhibition av 
verkställighetsförordnande.74  Bestämmelsen i 22 kap. 28 § miljöbalken är 
med andra ord tillämplig i alla tillståndsmål som utgörs av A-verksamhet. 
När det gäller tillståndsmål som utgörs av B-verksamhet är endast regeln om 
möjlighet att meddela verkställighetsförordnande tillämplig. 
 

4.4 Förvaltningsrättens bestämmelser om 
inhibition och verkställighetsförordnande 
 
Även förvaltningsprocesslagen och förvaltningslagen innehåller 
bestämmelser om interimistiska beslut och inhibition. Då frågan om beslut 
om inhibition i mål som inleds i länsstyrelse eller i kommunal nämnd har 
lämnats oreglerad av miljöbalken, ska förvaltningsprocesslagens regler 
tillämpas. Detta framgår av avsnitt fyra ovan, där miljömålens processlagar 
behandlas. Förvaltningsprocesslagens 28 § stadgar att; 
 
”Domstol, som har att pröva besvär, kan förordna att det överklagade 
beslutet, om det eljest skulle lända till efterrättelse omedelbart, tills vidare 
icke skall gälla och även i övrigt förordna rörande saken.” 
                                                 
72 Bengtsson, Miljöbalken. En kommentar, 2008, s. 22:25.  
73 MB 22 kap. 28 § p. 11. 
74 Bengtsson, Miljöbalken. En kommentar, 2008, s. 19:21. 
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Bestämmelsen innehåller två led. Det första rör inhibition och det andra 
handlar om interimistiska beslut i allmänhet.75 I ett mål från Regeringsrätten 
fastslogs att interimistiska beslut i allmänhet även kan omfatta t.ex. beslut 
om omedelbar verkställighet utan avvaktan på laga kraft. 76 I målet tog 
Regeringsrätten även ställning till frågan om vilka förutsättningar som 
skulle föreligga för att ett sådant interimistiskt förordnande skulle kunna 
meddelas. Regeringsrätten tittade på 28 § förvaltningsprocesslagen och 
fastslog att ett interimistiskt beslut även kunde omfatta beslut om omedelbar 
verkställighet utan avvaktan på laga kraft. Vidare konstaterade 
Regeringsrätten att lagtexten inte närmare angav förutsättningarna för ett 
sådant förordnande. Det låg då nära till hands att titta på vad 
Regeringsrätten uttalat i samband med beslut om inhibition. I målet RÅ 
1990 ref. 82 framgick det att det i allmänhet bör krävas en tämligen hög 
grad av sannolikhet för att ett överklagande ska bifallas. På motsvarande sätt 
borde utgångspunkten när det gäller ett förordnande om omedelbar 
verkställighet vara att ett sådant förordnande meddelas endast om det 
föreligger en tämligen hög grad av sannolikhet för att ett avgörande kommer 
att stå fast. Regeringsrätten gick vidare med att konstatera att det framstod 
som i hög grad ovisst om länsrättens bedömning om förbudets giltighet 
skulle stå fast. Utgångspunkten borde därmed vara att det inte borde 
meddelas något interimistiskt förordnande som skulle innebära att 
länsrättens dom skulle gälla omedelbart. Bolagets argument om att förbudet 
skulle innebära betydande olägenheter för bolagets näringsverksamhet 
vägdes mot grunderna för ett sådant förbud. Då dessa bestod i att skydda 
människors liv och hälsa – ett angeläget allmänt intresse – ansågs det finnas 
skäl att sänka kravet på sannolikheten för att länsrättens dom skulle stå fast. 
Då denna förutsättning inte kunde sägas vara uppfylld, meddelades inte 
något interimistiskt förordnande.  
 
När det gäller praxis beträffande interimistiska beslut och beslut om 
inhibition finns det, inom förvaltningsrätten, med andra ord ett digert 
material att tillgå.77

 
 Att förvaltningsprocesslagens bestämmelser i vissa fall ska tillämpas då en 
fråga lämnats oreglerad av miljöbalken, tydliggörs även i ett mål från 
Miljööverdomstolen.78 Målet gällde frågan om ett täkttillstånd fick tas i 
anspråk innan det vunnit laga kraft under förutsättning att detta skedde på 
tillståndshavarens egen risk. Miljööverdomstolen påpekade att ett beslut om 
omedelbar verkställighet kan leda till skador på miljön som är svåra att 
återställa. Vidare skulle det innebära att motstående enskilda och allmänna 
intressen skulle få stå tillbaka. Detta kunde senare leda till att värdet av en 

                                                 
75 Wennergren, Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, 2005, s. 264. 
76 RÅ 1998 ref. 48. 
77 RÅ 1986 ref.7, RÅ 1990 ref. 82, RÅ 1992 not 333, RÅ 2004 not 150. I dessa uppräknade 
mål har RegR utförligt motiverat övervägandena i inhibitionsfrågorna. Av RÅ 1998 ref. 48 
framgår att dessa överväganden även tillämpas då fråga om verkställighetsförordnande 
aktualiseras. 
78 MÖD 2002:91. 
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överprövning försvårades eller rent av minskades. Utgångspunkten skulle 
därför vara den som gäller vid miljöfarlig verksamhet, att tillståndet får tas i 
anspråk först sedan beslutet har vunnit laga kraft. Nästa fråga som 
Miljööverdomstolen hade att besvara var om det fanns någon möjlighet att 
få till stånd ett verkställighetsförordnande. Det konstaterades att 
bestämmelsen i 22 kapitlet 28 § första stycket första meningen miljöbalken 
var tillämplig även i ärenden som prövas av länsstyrelse eller kommunal 
nämnd. Täktverksamhet omfattas av 9 kapitlet 1 § definition av miljöfarlig 
verksamhet. Tillståndsprövning av täktverksamhet åligger dock 
miljöprövningsdelegationen och inte länsstyrelsen. Detta innebär att någon 
hänvisning till miljöbalkens bestämmelse i 22 kapitlet 28 § miljöbalken inte 
finns. Någon möjlighet att med stöd av miljöbalkens bestämmelse om 
verkställighetsförordnande finns därmed inte. Miljööverdomstolen gick då 
vidare och tittade på bestämmelsen i 20 kap. 3 § 3 stycket miljöbalken och 
konstaterade att miljödomstolen hade att tillämpa förvaltningsprocesslagens 
bestämmelser i dit överklagade mål. Förvaltningsprocesslagens 28 § andra 
ledet reglerar interimistiska beslut i allmänhet. Miljööverdomstolen 
hänvisade till RÅ 1998 ref. 48 och slog fast att bestämmelsen kunde 
tillämpas av domstol för att interimistiskt förordna att underinstansens 
avgörande ska gälla omedelbart trots att beslutet inte vunnit laga kraft.  
 
Målet visar hur förvaltningsprocesslagens bestämmelser kompletterar 
miljöbalkens processregler i frågor som lämnats oreglerade av miljöbalken. 
Målet handlar visserligen om täktverksamhet - vilket inte omfattas av 
definitionen av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 8 § miljöbalken - men 
är trots detta intressant eftersom det klargör att förvaltningsprocesslagens 
bestämmelser om verkställighetsförordnande och inhibition kan tillämpas av 
miljödomstol i dit överklagade mål.  
 

4.5 Verkställighetsförordnande i praxis 
 
Som nämndes ovan är det vanligt att sökanden yrkar omedelbar 
verkställighet i samband med ansökan om tillstånd till en verksamhet. Vid 
en närmare granskning av praxis framgår det att miljödomstolarna, precis 
som Michanek påpekar, är benägna att i flertalet fall förordna om omedelbar 
verkställighet.79 Eftersom det sällan är verkställighetsförordnande som utgör 
själva huvudfrågan, framgår det nästan aldrig av domskälen vad 
miljödomstolen grundar beslut om verkställighetsförordnande på. I målen 
nedan har dock frågan behandlats mera ingående. 
    
I ett mål som rörde täktverksamhet80 hade ett bolag genom beslut av 
länsstyrelsen fått tillstånd till täktverksamhet. Beslutet överklagades av 
Kyltjänst som dessutom yrkade att miljödomstolen skulle inhibera 
länsstyrelsens beslut. Miljödomstolen konstaterade att tillstånd till 

                                                 
79 Se bl.a. MÖD 2002 DM 114, MÖD M 6840/05, MÖD M 3160/08 
80 MÖD 2003:21, M 993-03. 
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täktverksamhet inte fick verkställas innan det vunnit laga kraft och det fanns 
därmed inte något beslut att inhibera. Bolaget yrkade då att miljödomstolen 
skulle förordna om omedelbar verkställighet av länsstyrelsens beslut med 
stöd av 28 § förvaltningsprocesslagen. Miljödomstolen fastslog att det inte 
fanns någon möjlighet att med stöd av 12 kap. miljöbalken om täkt förordna 
om omedelbar verkställighet. Domstolen gick då vidare och tittade på 
förvaltningsprocesslagens bestämmelse. Denna bestämmelse kunde 
visserligen ge domstol möjlighet att meddela ett sådant förordnande, men 
domstolen fann inte att bestämmelsen var tillämplig i den nu aktuella 
situationen. I målet var det fråga om ett beslut som av den ursprungliga 
myndigheten inte försetts med något verkställighetsförordnande. Det fanns 
dessutom ett motstående enskilt intresse som motsatte sig att tillståndet över 
huvud taget lämnades till verksamheten. Miljödomstolen avslog därmed 
sökandes yrkande om interimistiskt förordnande och målet hamnade 
slutligen hos Miljööverdomstolen. Miljööverdomstolen konstaterade att 
täkten bedrivits under en ansenlig tid och att det inte fanns några skäl att 
anta att det skulle uppkomma beaktansvärda, irreversibla verkningar på 
grund av förordnandet. Vidare kunde inte enskilda motstående intressen 
anses ha en sådan tyngd att de skulle tala emot ett förordnande. I ett annat 
mål, som också rörde täktverksamhet, medgavs däremot inte 
verkställighetsförordnande.81 I målet var det fråga om en omfattande 
täktverksamhet som skulle bedrivas i nära anslutning till en skola, kyrka och 
bostadsbebyggelse. Den kommunala miljönämnden samt ett stort antal 
närboende ifrågasatte tillåtligheten av verksamheten. Miljödomstolen intog 
en ganska sträng inställning och hänvisade till hur motsvarande 
bestämmelse i miljöskyddslagen tillämpades. I regel meddelades inte 
verkställighetsförordnade när remissinstanser eller sakägare bestritt 
tillåtligheten, såvida inte bestridandet framstått som obefogat. I målet 
påpekades bland annat att täktverksamhet alltid innebar irreversibla ingrepp 
i naturen. Miljödomstolen avslog yrkandet om verkställighetsförordnade. 
Målet hamnade hos Miljööverdomstolen. Miljööverdomstolen ansåg att 
invändningar som framfördes mot att ett förordnande skulle meddelas 
framstod som befogade. Samtidigt hade bolaget, som skäl för sitt yrkande, 
angett att ett uppehåll i verksamheten skulle medföra ekonomiska 
konsekvenser som bolaget troligtvis inte kunde bära. Starka intressen stod 
med andra ord mot varandra. Miljööverdomstolen gjorde ingen bedömning 
av vilka intressen som vägde tyngst, utan tog i stället fasta på att det i detta 
läge inte gick att bedöma utgången av miljödomstolens kommande 
prövning. I ett sådant läge borde därför inte ett verkställighetsförordnande 
meddelas.   

4.5.1 Slutsatser 
 
I det första målet konstaterar Miljööverdomstolen att verksamheten 
bedrivits under en lång tid och menar att risken för oåterkalleliga skador inte 
är överhängande. När ett yrkande om verkställighetsförordnande framställs 

                                                 
81 MÖD 2003:52, M 2463-03. 
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måste domstolen, redan i ett tidigt skede, försöka avgöra hur den slutliga 
domen kommer att bli. Detta är troligtvis lättare för domstolen att 
överblicka i ett mål som rör en redan etablerad verksamhet än i mål där 
tillstånd söks till ny verksamhet. Utfallet i miljödomstolen verkar grunda sig 
i en osäkerhet om förvaltningsprocesslagens tillämplighet. Möjligtvis kan 
detta förklaras med att miljödomstolen utgörs av en tingsrätt som vanligtvis 
inte tillämpar förvaltningsrättsliga regler. I det andra målet intog dock 
Miljööverdomstolen en motsatt ståndpunkt. Även i detta mål rörde det sig 
om en redan etablerad verksamhet. Täktverksamhet hade bedrivits under en 
lång tid på platsen och det var nu fråga om att förnya tillståndet. 
Miljööverdomstolen gör inte någon bedömning av vilka intressen som väger 
tyngst. Detta betyder dock inte att intressena i målet inte har haft en stor 
betydelse. Tvärtom. Precis som i första målet rörde det sig om en redan 
etablerad verksamhet, men de motsatta intressena var avsevärt mycket 
starkare. Miljööverdomstolen konstaterar att ”Mot bakgrund härav är det i 
det läge målet nu befinner sig i inte möjligt att bedöma utgången av 
miljödomstolen kommande bedömning”. Resonemanget stämmer väl 
överens med Eklunds uppfattning om inihibitionsbedömningen.82 Han 
menar att en intresseavvägning kan påverka beviskravet för dels att en 
ändring av den slutliga domen kommer att ske och, dels att en skada faktiskt 
uppstår.  
 
I målen ovan intar miljödomstolarna en tämligen restriktiv inställning till att 
meddela verkställighetsförordnande. I första målet tycks detta snarare bero 
på en tveksamhet till om förvaltningsprocesslagen över huvud taget är 
tillämplig, än att det skulle vara materiellt oriktigt att meddela ett sådant 
förordnande. I det andra målet hänvisar miljödomstolen till hur motsvarande 
bestämmelse i miljöskyddslagen tillämpades. I regel meddelades inte 
verkställighetsförordnande om sakägare eller remissinstans bestritt 
tillåtligheten. Mot denna bakgrund avslås yrkandet. Detta resonemang 
stämmer väl överens med det som framfördes av författarna till 
miljöbalkskommentaren. Miljööverdomstolens tillvägagångssätt, vad gäller 
bedömningen av om ett verkställighetsförordnande bör beviljas, följer i stor 
utsträckning Eklunds rekommendation om hur en inhibitionsbedömning bör 
göras.83 I målen görs en sannolikhetsbedömning av om det tillfälliga 
beslutet kommer att ändras genom huvudavgörandet. Betydelse har även 
vilka skador en fortsatt verkställighet kan leda till. Vid en jämförelse av de 
båda målen verkar även intresseavvägningen ha betydelse för vilken grad av 
sannolikhet som kan krävas för att ett avgörande står fast. Sakägare och 
myndigheter ges därmed möjlighet att påverka beslut om omedelbar 
verkställighet. 
 

                                                 
82 För en utförlig redogörelse för inhibitionsbedömingen; se Eklund, Inhibition, Om 
verkställighetsförbud m.m. i judiciell process, inom förvaltningsrätten och i 
utsökningsförfarandet. 
83 Jfr även RÅ 1990 ref. 12. 
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4.6 Inhibition i praxis 
 
Beslut om inhibition innebär som sagt att ett överklagat beslut tills vidare 
inte ska gälla. Inhibitionsinstitutet kan med andra ord användas för att 
angripa ett av myndighet meddelat beslut om omedelbar verkställighet, och 
kan således ses som ett användbart instrument för enskilda och myndigheter 
att som representerar ett intresse som står i strid med en 
verksamhetsutövarens intresse. 
 
I ett omtalat mål från Miljööverdomstolen, som gällde tunnelbygget i 
Hallandsås,84 inhiberade Miljööverdomstolen ett verkställighetsförordnande 
utfärdat av miljödomstolen. I målet hade miljödomstolen meddelat ett 
verkställighetsförordnade i samband med en prövning av tillfälligt 
bortledande av grundvatten samt utsläppande av detta vatten. I målet 
framkom att det var svårt att avgöra vilka skador på enskilda intressen ett 
verkställighetstillstånd skulle kunna leda till. Banverket – sökande i målet – 
påtalade att betydande fördelar för Banverket och för det allmänna var 
knutna till en snabb byggstart. Miljödomstolen gick på Banverkets linje och 
konstaterade att det var av stor vikt att utförda arbeten inte försenades. 
Eftersom vissa begränsningar gjorts av mängden vatten som fick bortledas, 
ansåg miljödomstolen att ett verkställighetstillstånd kunde beviljas. Målet 
överklagades till Miljööverdomstolen som kritiserade miljödomstolen och 
fastslog att med hänsyn till den utredning som låg till grund för 
miljödomstolens beslut om verkställighet, borde ett sådant förordnande 
aldrig ha skett. Detta eftersom det av utredningen inte framgick om de 
föreskrivna skyddsåtgärderna kunde fylla sitt syfte om ett sådant 
förordnande kom till stånd. Frågan om inhibition aktualiserades även i ett 
annat mål från Miljööverdomstolen.85 Målet rörde ett sökt tillstånd till 
muddring och schaktning i Åhus hamn i Kristianstads kommun. 
Miljödomstolen hade med stöd av 22 kap. 28 § första stycke miljöbalken, 
förordnat att tillståndet till vattenverksamheten fick tas i anspråk utan hinder 
av att domen inte vunnit laga kraft. En granne överklagade beslutet och 
begärde inhibition. Förordnandet upphävdes av Miljööverdomstolen 
samtidigt som denna meddelade att beslutet endast fick överklagas i 
samband med huvudsaken. I ett annat mål,86 som rörde frågan om 
inhibition, hade tillstånd till täkt försetts med en upplysning om att 
tillståndet fick tas i anspråk även om det inte hade vunnit laga kraft. Beslutet 
överklagades av bland annat Göteborgs kommun och Lerums kommun, 
vilka samtidigt begärde inhibition av beslutet. Deras begäran avslogs av 
miljödomstolen och målet hamnade slutligen i Miljööverdomstolen. 
Miljööverdomstolen förordnade om att beslutet tills vidare inte skulle gälla. 
 

                                                 
84 MÖD 2003:100. 
85 Beslut i protokoll, MÖD DM 47. 
86 Beslut i protokoll, MÖD DM 
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4.6.1 Slutsatser 
 
Målen ovan visar att inhibitionsinstitutet är ett effektivt instrument när det 
gäller att hindra felaktiga beslut om verkställighet. I målet som rörde 
tunnelbygget i Hallandsås verkar miljödomstolen tagit stor hänsyn till 
sökandes behov av att snabbt komma igång med arbetet. Varken risken för 
skada eller motstående intressen beaktades av miljödomstolen. 
Miljööverdomstolen riktade senare skarp kritik mot beslutet. De två senare 
målen utgörs av beslut i protokoll och någon utförlig förklaring till varför 
miljödomstolen beviljat verkställighetsförordning finns inte. Det kan dock 
konstateras att miljödomstolarna, i inhibitionsmålen, har intagit en mer 
välvillig inställning till att meddela verkställighetsförordnande än i målen 
som rörde täktverksamhet.  
 
Det kan vidare noteras att i målen som rörde täktverksamhet tillämpades 
förvaltningsprocesslagens bestämmelse om interimistiska beslut i allmänhet. 
I dessa mål visar, i varje fall miljödomstolarna, en mer restriktiv inställning 
till verkställighetsförordnande än i målen där miljöbalkens bestämmelse 
tillämpas. När det gäller förvaltningsprocesslagens bestämmelser finns, som 
sagt, ett digert material att tillgå om hur bedömningen bör göras. I 
förhållande till förvaltningsprocesslagen är miljöbalken relativt ny, och 
någon motsvarande praxis finns inte. Inte heller motiven till miljöbalken ger 
några direkta riktlinjer om hur bedömningen bör göras och det enda krav 
som uppställs i miljöbalkens bestämmelse är att det ska finnas skäl för det. 
Möjligtvis kan detta vara en förklaring till varför länsstyrelserna och 
miljödomstolarna i de flesta fall väljer att bevilja dessa förordnanden. 
Givetvis är det svårt att dra allt för långtgående slutsatser enbart med stöd av 
dessa mål, men det kan vara intressant att notera. En troligare förklaring till 
varför miljödomstolarnas bedömningar skiljer sig åt är att det helt enkelt 
inte finns några tydliga riktlinjer om hur denna bedömning ska företas. I 
detta sammanhang ska även understrykas att beslut om verkställighet och 
inhibition kräver en skyndsam handläggning. Eklund påpekar att det i dessa 
situationer handlar om preliminära bedömningar och domaren har därmed 
inte samma tid till sitt förfogande som vid det slutliga avgörandet.87 
Dessutom är det material som domstolen har att grunda sitt avgörande på i 
de flesta fall mindre omfattande och av sämre kvalitet än vid det slutliga 
avgörandet.88 För parterna innebär detta att det är svårt att förutse hur 
domstolen ställer sig till ett yrkande om omedelbar verkställighet. 
 
Vilka slutsatser kan då dras av det ovan redogjorda materialet? För det 
första kan det konstateras att verkställighetsförordnande är vanligt 
förekommande i mål om miljöfarlig verksamhet. En av anledningarna är att 
det för sökanden kan innebära betydelsefulla fördelar ekonomiskt sett. 
Dessa beslut kan även få stor betydelse för enskilda motsatta intressen. 
Detta eftersom beslutet kan föra med sig oåterkalleliga skador som, om 

                                                 
87 Eklund, Inhibition – ett nödvändigt ont?, JT 1998-99, s. 58. 
88 Eklund, JT 1998-99, s. 63. 
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beslutet senare upphävs, inte kan kompenseras. Av denna anledning utgör 
inhibitionsinstitutet ett viktigt instrument för enskilda och myndigheter då 
det medger att verkställigheten av ett beslut i vissa fall snabbt kan hindras. 
Det är svårt att dra några entydiga slutsatser av den praxis som redogjorts 
ovan om vilka faktorer som spelar in i domstolarnas bedömning. Som 
Michanek påpekar verkar miljödomstolarna i de flesta fall bevilja sökandens 
yrkande, i varje fall när det gäller verkställighetsförordnande som yrkas med 
stöd av miljöbalkens bestämmelse. Eklund menar att då det handlar om 
preliminära bedömningar som företas i ett tidigt skede, har domaren att 
snabbt grunda sitt beslut på material av sämre kvalitet än vid det slutliga 
avgörandet. Oavsett förklaring tyder praxis på att domstolarna inte har några 
enhetliga bedömningsgrunder. För parterna innebär detta en mycket låg 
förutsägbarhet. Detta är olyckligt med tanke på att det rör sig om vanligt 
förekommande beslut, som dessutom är av stor betydelse för parterna. 
 
Mot bakgrund av det ovan sagda framstår frågan, om beslut om 
verkställighetsförordnande och inhibition får överklagas särskilt, dvs. utan 
samband med att huvudavgörandet överklagas, som ytterst central. 
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5 Överklagbarhet 

5.1 Syftet med verkställighetsförordnande 
och inhibition 
 
Beslut om verkställighet och inhibition motiveras av rättsskyddsskäl.89 Som 
framgick av avsnittet ovan, behövs dessa instrument för att, innan det är för 
sent, förhindra att felaktiga beslut verkställs som sedan inte kan göras 
ogjorda. En sökande kan även vara i behov av att få ett tillfälligt tillstånd 
utverkat innan den slutliga domen meddelas. En fördröjning kan för sökande 
innebära tex. ekonomiska förluster som leder till att ett tillstånd utverkat i ett 
senare skede, är meningslöst. För att själva syftet med dessa bestämmelser 
ska kunna upprätthållas måste ett yrkande om verkställighet eller inhibition 
handläggas mycket skyndsamt. Enligt Wennergren ska dessa beslut 
”givetvis prövas separat och med förtur, under förutsättning givetvis att de 
inte saknar mening eller är uppenbart chanslösa”.90 Mot denna bakgrund är 
således möjligheten att få överklaga dessa beslut särskilt, dvs. utan samband 
med att huvudavgörandet överklagas, en förutsättning för att syftet med 
verkställighetsförordnande och inhibition upprätthålls. 
 

5.2 Förvaltningsprocesslagens regler 
 
När det gäller mål som överklagas till miljödomstol (B-mål), återfinns 
bestämmelserna, om vilka beslut som får överklagas särskilt, i 
förvaltningsprocesslagen. I 34 § första stycket förvaltningsprocesslagen 
stadgas att talan mot beslut, som inte innebär att målet avgörs, får föras 
endast i samband med talan mot beslutet i själva målet. 
Förvaltningsprocesslagen innehåller dock undantag till huvudregeln. 
Bestämmelsen fortsätter med att slå fast att ”Talan får dock föras särskilt när 
rätten […] förordnat rörande saken i avvaktan på målets avgörande”.91  
Bestämmelsen slår tydligt fast att särskild talan får föras mot beslut i 
inhibitionsfrågan. Detta oavsett om beslutet innebär att inhibition beviljas 
eller att inhibition inte beviljas.92  
 

                                                 
89 Wennergren, 2005, s. 269. 
90 Wennergren, 2005, s. 269. 
91 Se 34 § 1 st. 3 p. FPL. 
92 Eklund, JT 1998-99, s.72. Detta framgår även av praxis. Se bl.a. RÅ 1995 ref. 59 och RÅ 
1996 ref. 24. 
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5.3 Rättegångsbalkens regler 
 
När det gäller mål som inleds i miljödomstol (A-mål), återfinns 
bestämmelserna, om vilka beslut som får överklagas särskilt, i 
rättegångsbalken. Huvudregeln beträffande hovrätternas avgörande är att 
slutliga beslut som oftast kan överklagas,93 medan icke-slutliga beslut i 
regel endast får överklagas i samband med överklagande av dom eller 
slutligt beslut.94 Det förekommer dock vissa fastställda undantag för 
tingsrätt.95 Genom en hänvisning ska dessa undantag gälla även för hovrätts 
icke-slutliga beslut.96 Frågan är då om man med stöd av dessa regler kan 
överklaga beslut om verkställighetsförordnande och beslut om inhibition. 
Av bestämmelserna i rättegångsbalken går inte dra några klara slutsatser. 
Svaret på frågan får i stället sökas i praxis.  
 
I NJA 1993 s. 354 tog Högsta domstolen ställning till om särskild talan 
skulle vara tillåten mot beslut av Vattenöverdomstolen, att inhibera av 
vattendomstol meddelat verkställighetsförordnande. Vattendomstolen hade 
lämnat vägverket tillstånd att dels bredda en befintlig bro, dels att bredda en 
befintlig vägbank i anslutning till bron. Enligt en av företaget upprättad 
beskrivning skulle hyttslagg användas som fyllnadsmaterial i vägbanken. 
Vattendomstolen meddelade att tillståndet fick tas i anspråk utan hinder av 
att domen inte vunnit laga kraft. Delägare i en bysamfällighet överklagade 
domen. Visserligen ställde de sig positiva till själva vägarbetet, men de 
motsatte sig användningen av hyttslagg och yrkade inhibition. 
Vattenöverdomstolen konstaterade att frågan om användningen av hyttslagg 
inte beaktats i vägverkets miljökonsekvensbeskrivning. Det fanns i målet 
inte heller någon annan utredning som behandlade hyttslagens effekter som 
fyllnadsmaterial. Vattenöverdomstolen fann därför att materialet inte fick 
användas innan en sådan utredning tagits fram. Förordnandet i 
vattendomstolens dom begränsades så till vida att hyttslagg inte fick 
användas. Vidare meddelade Vattenöverdomstolen att beslutet fick 
överklagas särskilt. Vägverket vände sig till Högsta domstolen och yrkade 
att Vattenöverdomstolens beslut skulle ändras så att hyttslagg fick användas 
i det fortsatta arbetet. Högsta domstolen hänvisade till bestämmelserna i 54 
kap 3 och 4 § § rättegångsbalken och konstaterade att särskild talan mot 
Vattenöverdomstolens beslut att inhibera vattendomstolens 
verkställighetsförordnande inte var tillåten. Högsta domstolen bortsåg från 
Vattenöverdomstolens föreskrift att beslutet fick överklagas särskilt och 
avvisade vägverkets besvärstalan. I ett mål från hovrätten, RH 1992:17, 
behandlades frågan om särskild talan var tillåten mot hovrätts beslut att 
inhibera beslut om särskild handräckning av kronofogdemyndigheten. 
Företaget Mabilo Eriksbergsfärjan AB (Mabilo) hade i ett beslut av 
kronofogdemyndigheten förpliktigats att ta bort en färja från en kajplats vid 

                                                 
93 Se 54 kap. 3 § RB. 
94 Se 54 kap. 5 § jämförd med 49 kap. 3 § 2 st. RB.  
95 Se 49 kap. 5 § RB. 
96 Se 54 kap. 4 § RB. 
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Gullbergskajen i Göteborg. Mabilo överklagade och yrkade att hovrätten 
genom inhibitionsbeslut skulle förklara att verkställigheten av 
kronofogdemyndighetens utslag tills vidare inte skulle få förekomma. 
Hovrätten förordnade att några åtgärder för verkställigheten av 
kronofogdemyndighetens utslag tills vidare inte fick vidtas. Vidare 
föreskrev hovrätten med stöd av 54 kap. 4 § och 49 kap. 8 § 
rättegångsbalken att hovrättens beslut inte fick överklagas.97  
 
Det finns inte någon möjlighet att med stöd av rättegångsbalkens 
bestämmelser, särskilt överklaga beslut om verkställighetsförordnande eller 
beslut om inhibition. I mål som överklagas med stöd av rättegångsbalkens 
regler gäller, att överklagandet endast får ske i samband med det slutliga 
avgörandet. 
 

5.3.1 Slutsatser 
 
Det föreligger med andra ord en skillnad beträffande överklagbarheten i mål 
som inleds i miljödomstol jämfört med mål som i stället inleds hos 
länsstyrelse. Dessa mål är många gånger snarlika och skiljer sig endast så 
till vida att mål som inleds i miljödomstol utgörs av verksamhet av större 
omfattning, medan mål som inleds i länsstyrelse utgörs av verksamhet av 
mindre omfattning. Dessutom rör det sig i båda fallen om en enskild med en 
myndighet som motpart. Tittar man på syftet som ligger bakom 
bestämmelserna om verkställighetsförordnande och inhibition framgår det 
klart att dessa instrument har tillkommit av rättsskyddsskäl. Vidare kan det 
konstateras att möjligheten att få överklaga dessa beslut särskilt, är en 
förutsättning för att syftet med verkställighetsförordnande och inhibition 
upprätthålls. Det är svårt att finna något övervägande skäl som talar för att 
rättssäkerheten i dessa frågor inte är av lika stor vikt vare sig det handlar om 
mål av mera omfattande miljöfarlig verksamhet eller mål om mindre 
omfattande miljöfarlig verksamhet. I båda fallen rör det sig, som sagt, om 
enskilda verksamhetsutövare med det offentliga som motpart.  
    Frågan är då om denna ordning får någon betydelse för målets utgång. 
Som nämnts tidigare kan en fördröjning av ett verkställighetsförordnande 
leda till att tillståndet som meddelas i ett senare skede är av mindre värde 
eller tom. meningslöst för sökanden. Som exempel kan nämnas situationen 
då en verksamhetsutövare är tvungen att förnya sitt tillstånd. Det rör sig om 
en redan etablerad verksamhet och sökanden är beroende av att snabbt få 
fortsätta sin verksamhet för att kunna uppfylla leveranskrav från kunder. 
Beslutar domstolen att inte bevilja verksamhetsutövaren ett sådant 
förordnande kan detta leda till stora ekonomiska konsekvenser i form av 
kundbortfall. För sökanden är det i detta läge av stor vikt att beslutet snabbt 
kan överklagas. Prövas yrkandet först i samband med att huvudavgörandet 
prövas har kanske verksamhetsutövaren redan misslyckats med att uppfylla 
sina leveransvillkor, och tillståndet framstår i detta läge som meningslöst. 

                                                 
97 Se även NJA 1989 s. 173 och NJA 1965 s 364. 
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På liknade sätt kan det vara av stor vikt att ett inhibitionsyrkande prövas 
snabbt. Här kan det tex. röra sig om en verksamhetsutövare som genom ett 
verkställighetsförordnande fått tillstånd att bedriva täktverksamhet. För en 
närboende som befarar att täktverksamheten leder till oåterkalleliga skador 
på naturmiljön, är det av stor betydelse att verkställigheten kan prövas redan 
i ett tidigt skede. Prövas inhibitionsyrkandet först i samband med att 
huvudavgörandet prövas, är skadan redan skedd. När så tillåtligheten senare 
slutligen prövas finns kanske inte längre något skäl i form av orörd 
naturmiljö som hindrar att tillstånd till täktverksamheten beviljas. På detta 
sätt kan möjligheten att föra särskild talan mot beslut om verkställighet och 
inhibition få betydelse för målets utgång. Givetvis innebär möjligheten att 
pröva dessa yrkanden särskilt, inte någon garanti för att domstolen alltid gör 
en korrekt bedömning. Som påpekades ovan handlar det i regel om 
preliminära bedömningar som grundas på material av sämre kvalitet än vid 
det slutliga avgörandet. Däremot borde möjligheten att få föra särskild talan 
mot dessa beslut minska risken för att felaktiga beslut står kvar. Mot denna 
bakgrund kan det konstateras att det föreligger en skillnad beträffande 
överklagbarheten i A- respektive B-mål, som dessutom kan få betydelse för 
målets utgång.  
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6 Förslag på ändring 
Miljöprocessutredningen tog i ett delbetänkande ställning till bland annat 
om det var möjligt att ersätta förvaltningsprocesslagen med ärendelagen. I 
detta avsnitt behandlas, med utgångspunkt i detta delbetänkande, frågan om 
en tillämpning av ärendelagen kan bidra till en mer rättssäker, enkel och 
rationell processordning. Fokus ligger på ärendelagens reglering av frågan 
om möjlighet att särskilt överklaga beslut om verkställighetsförordnande 
och inhibition.  
 

6.1 Ärendelagen 
I mars år 2008 kom ett delbetänkande av Miljöprocessutredningen.98 En del 
av Miljöprocessutredningens uppdrag bestod i att utreda miljödomstolarnas 
handläggningsregler. Bland annat utredde man möjligheten att gå över från 
en tillämpning av förvaltningsprocesslagen till en tillämpning av 
ärendelagen i miljödomstolen i de fall ett beslut av en 
förvaltningsmyndighet har överklagats dit. 99 Processutredningen påpekade 
att miljöbalken utarbetats innan den nya ärendelagen kommit till.100 Detta 
kan möjligtvis vara en anledning till varför förvaltningsprocesslagen och 
inte ärendelagen valdes som processlag i B-målen. Som nämndes i avsnitt 3. 
2 reglerade den äldre ärendelagen endast tingsrättsförfarandet och inte 
förfarandet efter ett överklagande. 
 

6.2 Överklagbarhet 
Bestämmelsen om vilka beslut som får överklagas särskilt återfinns i 37 
paragrafen, första stycket, andra meningen, tredje punkten, ärendelagen. 
Bestämmelsen stadgar att: 
 
”Ett beslut som inte innebär att ärendet avgörs får överklagas endast i 
samband med överklagande av ett beslut som innebär att ärendet avgörs. 
Överklagande får dock ske särskilt, när domstolen […] beslutat i en fråga 
om säkerställande av det som ärendet gäller eller beslutat att överklagat 
beslut till vidare inte får verkställas eller i övrigt beslutat tills vidare 
rörande saken”  
 
Bestämmelsen gäller inhibitionsbeslut och när domstolen i övrigt beslutat 
tills vidare rörande saken.101 Detta innebär att ett verkställighetsförordnande 
och positiva inhibitionsbeslut särskilt kan överklagas, men det framgår inte 

                                                 
98 SOU 2008:31, Miljödomstolarna – domkretsar – lokalisering – handläggningsregler.    
99 SOU 2008:31, s. 14. 
100 SOU 2008:31, s. 83. 
101 Fitger, Lagen om domstolsärenden. En kommentar, 2004, s. 284. 
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klart om ett beslut om att inte meddela inhibition omfattas. En möjlig 
tolkning är att lagstiftaren medvetet valt att inte formulera bestämmelsen så 
att den ska gälla ”i fråga om” inhibitionsbeslut, och därmed inte avsett att 
omfatta beslut som innebär att ett inhibitionsyrkande avslås.102 En annan 
tolkning är att bestämmelsen visserligen inte uttryckligen omfattar beslut 
om avslag på ett inhibitionsyrkande, men att vissa uttalanden i motiven till 
ärendelagen tyder på att även dessa beslut ska omfattas.103 Av motiven till 
ärendelagen framgår det nämligen att bestämmelsen har sin förebild i 
förvaltningsprocesslagen.104 Eftersom det enligt förvaltningsprocesslagen är 
tillåtet att särskilt överklaga såväl positiva som negativa inhibitionsbeslut, 
anser Eklund att även ärendelagens bestämmelse borde omfatta dessa beslut. 
Samtidigt påpekar Eklund att ett förtydligande kan vara nödvändigt för att 
klargöra för domstolarna att även beslut som innebär att ett 
inhibitionsyrkande avslås får överklagas särskilt. Detta kan ”lämpligen ske 
genom att orden eller ogillat ett yrkande om att beslutet tills vidare inte får 
verkställas skjuts in mellan verkställas och eller i 37 1 st. 2 men. 3 p. 
ärendelagen.” 105

 
Det kan mot denna bakgrund inte sägas vara helt klarlagt vad som gäller 
enligt ärendelagen i fråga om möjlighet att särskilt överklaga beslut som 
innebär att ett inhibitionsyrkande avslås. Då det inte finns några rättsfall 
som talar för att någon av tolkningarna ska ges företräde, får rättsläget anses 
vara oklart. Att i detta läge tillämpa ärendelagen i stället för 
förvaltningsprocesslagen, skulle kunna innebära en försämring beträffande 
motparternas ställning i B-målen. I dag framgår det uttryckligen av 
förvaltningsprocesslagens 34 paragraf, första stycke, tredje punkt att beslut i 
inhibitionsfrågan, oavsett om detta innebär ett negativt eller positivt 
inhibitionsbeslut, får överklagas särskilt. Vikten av att parterna har denna 
möjlighet i frågor om verkställighet och inhibition diskuterades i avsnitt 5.4. 
En förutsättning för att ärendelagen ska kunna ersätta 
förvaltningsprocesslagen måste därmed vara att ett förtydligande införs i 
ärendelagens 37 paragraf, som klargör att även beslut som innebär att ett 
inhibitionsyrkande avslås får överklagas särskilt. Detta kan exempelvis 
göras på det sätt som föreslås av Eklund.  
 

6.3 Ärendelagens tillämpningsområde 
 
Miljöprocessutredningens förslag omfattade dock endast B-målen. Detta 
innebär att skillnaden beträffande överklagbarheten i A- respektive B-mål 
kvarstår. Miljöprocessutredningens förslag innebär endast att 
förvaltningsprocesslagen ersätts av ärendelagen; rättegångsbalken kvarstår. 

                                                 
102 Fitger, Lagen om domstolsärenden. En kommentar, 2004, s. 284, not 709. 
103 Eklund, Inhibition, s. 291.  
104 Prop. 1995/96:115, s. 173 och 175. 
105 Eklund, Inhibition, s. 291. 

 36



Frågan är om ärendelagen även kan tillämpas på mål som inleds i 
miljödomstol. 
 
Enligt ärendelagens första paragraf gäller lagen handläggningen av sådana 
rättsvårdsärenden som ska tas upp av en tingsrätt men som inte ska 
handläggas enligt rättegångsbalken. Det är inte helt enkelt att utifrån denna 
bestämmelse avgöra om när ärendelagen respektive rättegångsbalken ska 
tillämpas. Till att börja med kan man försöka avgöra om det rör sig om 
rättsskipning i egentlig mening. Föreligger det inte något egentligt 
partsförhållande och inte heller rör sig om ett administrativt ärende ska 
ärendelagen tillämpas. Vidare har lagstiftaren i anslutning till den materiella 
lagstiftningen många gånger angett om det är ärendelagen som ska 
tillämpas. I miljöbalken har exempelvis lagstiftaren angett att 
rättegångsbalken ska tillämpas när det gäller ansökningsmål. En annan 
riktlinje kan vara att om det sägs att någon får ”väcka talan” eller ”ansöka 
om stämning” ska rättegångsbalkens regler alltid tillämpas. Sägs det i stället 
att någon får inleda ett förfarande vid tingsrätt genom en ansökan, dock inte 
en ansökan om stämning, är det vanligtvis ärendelagen som tillämpas.106   
 
Det enda skäl som kan sägas tala emot att ärendelagen även tillämpas i mål 
som inleds i miljödomstol, är att lagstiftaren införde en hänvisning till 
rättegångsbalkens regler i samband med införandet av miljöbalken. I övrigt 
borde även A-målen falla inom ärendelagens tillämpningsområde. Vad som 
talar för detta är dels att tillståndsmålen anhängiggörs genom en ansökan 
och dels varken rör sig om något egentligt partsförhållande eller 
administrativt ärende.107 Mot denna bakgrund får ärendelagen sägas vara 
tillämplig även i A-målen. Det ska dock påpekas att en diskussion förs om 
att flytta A-målen från miljödomstolarna till länsstyrelserna med möjlighet 
att överklaga till miljödomstol.108 En sådan ordning skulle innebära att 
rättegångsbalkens regler aldrig blir tillämplig i mål om miljöfarlig 
verksamhet. Under förutsättning att även prövningen av A-målen inleds i 
länsstyrelsen skulle det alltså räcka med att det föreslagna förtydligandet 
införs i ärendelagen. Under förutsättningen att A-målen överflyttas till 
länsstyrelsen skulle en sådan ändring av ärendelagen innebära att 
miljöprocessen bättre svarar mot de krav som inledningsvis ställdes av 
miljöbalksutredningen om rättssäkerhet, enkelhet och rationalitet. 
 

                                                 
106 Fitger, Lagen om domstolsärenden. En kommentar, 2004, s. 27 f.  
107 Detta framgår av avsnitten 3 och 3.1 ovan. 
108 SOU 2008:31, s16. 
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7 Analys 
Det övergripande syftet med denna uppsats var att försöka svara på frågan 
om dagens prövningssystem lever upp till de krav som inledningsvis 
formulerades av miljöbalksutredningen. För att kunna ta ställning till denna 
fråga jämfördes reglerna som aktualiseras i A-mål i samband med 
överklagande av verkställighetsförordnande och inhibition med reglerna 
som aktualiseras i B-mål vid överklagande av verkställighetsförordnande 
och inhibition.  
 
I samband med införandet av miljöbalken ställdes även krav på en enhetlig 
miljöprocessordning. Detta skulle leda till en högre integrationsnivå med 
bättre anpassning till de materiella reglerna i balken. Ett av problemen som 
lagstiftaren hade att hantera var, att även om prövningen av miljömål 
överfördes till en specialinrättad domstol kvarstod det faktum att balken 
innehåller regler av skiftande karaktär. Detta problem framgår tydligt när 
det gäller tillståndsprövningen av miljöfarlig verksamhet. Problemet 
grundar sig i att lagstiftaren valde att behålla den uppdelning av 
tillståndsmålen som förelegat redan under koncessionsnämnden, nämligen 
en uppdelning i A-verksamhet, B-verksamhet och C-verksamhet. Skillnaden 
är dock den att medan koncessionsnämnden var en administrativ myndighet 
som tillämpade förvaltningslagens förfaranderegler, är miljödomstolen en 
specialdomstol, inbyggd i den allmänna domstolsorganisationen. Mål som 
inleds i en allmän domstol ska inte handläggas enligt 
förvaltningsprocessrättsliga regler. Detta leder till att mål som inleds i 
länsstyrelse och mål som inleds i miljödomstol i vissa avseende inte längre 
omfattas av samma förfaranderegler. Genom att låta förfarandet i 
ansökningsmålen till stor del regleras av särbestämmelser i miljöbalken, 
försökte lagstiftaren förebygga att några väsentliga skillnader skulle 
uppkomma. Det framgår dock vid en jämförelse av reglerna som 
aktualiseras i A-mål i samband med överklagande av 
verkställighetsförordnande och inhibition med reglerna som aktualiseras i 
B-mål, att avgörande skillnader kan uppkomma. Denna fråga regleras 
nämligen inte av miljöbalken, utan det är i stället rättegångsbalkens 
respektive förvaltningsprocesslagens regler som blir tillämpliga.  
 
Skillnaden som framkommer i ovanstående situation beror på att 
rättegångsbalken och förvaltningsprocesslagen reglerar olika typer av mål. 
Rättegångsbalken reglerar främst tvistemål och brottmål. Denna typ av mål 
kräver ett mer detaljerat regelsystem som bland annat har till syfte att 
skydda part mot otillbörligt agerande från motparts sida. Anledningen till att 
rättegångsbalken inte medger någon möjlighet för part att särskilt överklaga 
beslut om verkställighet och inhibition är att man vill motverka att part 
förhalar rättegången. När det gäller förvaltningsprocessrätten kännetecknas 
denna i stället av det rör sig om överprövning av ett myndighetsbeslut. Det 
rör sig här inte om två jämställda parter, utan om en enskild som har det 
allmänna som motpart. Eftersom det i dessa fall dessutom hör till 
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ovanligheten att den enskilde företräds av ett juridiskt ombud, ställs det 
höga krav på rättsäkerheten i dessa mål. Anledningen till att 
förvaltningsprocesslagen tillåter att beslut om verkställighetsförordnande 
och inhibition överklagas särskilt grundar sig troligtvis på rättsskyddsskäl. 
Möjligheten för den enskilde att snabbt få möjlighet att pröva riktigheten i 
dessa beslut har ansetts viktig.  
 
Miljödomstolen är visserligen knuten till den allmänna 
domstolsorganisationen och kan således aldrig betraktas som en 
förvaltningsdomstol, men samtidigt har lagstiftaren valt att ge 
miljödomstolen starka förvaltningsrättsliga drag. Bland annat sägs att 
miljödomstolen ska ha en långtgående utredningsskyldighet. Detta är 
framför allt tydligt i ansökningsmålen. Lagstiftaren har beträffande dessa 
mål valt att införa särbestämmelser i miljöbalken. Bland annat har inte 
bevisomedelbarheten ansetts lika viktig som i mål enligt rättegångsbalken. 
Vidare finns bestämmelser om syn som kan ses som ett utslag av 
utredningsskyldigheten. I detta sammanhang ska även påpekas att det i 
ansökningsmålen inte föreligger någon egentlig tvist mellan två bestämda 
parter, utan sökandens motpart utgörs i stället av det allmänna, representerat 
av tillståndsmyndigheten. Detta är en avgörande skillnad mot de mål som 
vanligtvis handläggs enligt rättegångsbalkens regler. Ansökningsmålen kan 
mot denna bakgrund sägas uppvisa större likheter med mål som vanligtvis 
handläggs enligt förvaltningsprocesslagen än med mål som handläggs enligt 
rättegångsbalken. I ljuset av detta framstår det som något märligt att 
lagstiftaren valt att låta rättegångsbalkens bestämmelser reglera frågan om 
överklagande av verkställighetsförordnande och inhibition. Studerar man 
syftet som ligger bakom dessa bestämmelser framgår det att dessa 
instrument har tillkommit av rättsskyddsskäl. Möjligheten att snabbt få 
riktigheten av dessa beslut prövat är en förutsättning för att detta syfte 
upprätthålls. Det finns ingenting i propositionen som tyder på att lagstiftaren 
ansett att rättssäkerheten i ansökningsmålen är av lägre vikt. Tvärtom talar 
särbestämmelserna som infördes och uttalandena om domstolens 
utredningsskyldighet för det motsatta. Slutsatsen som kan dras av detta är 
därför att skillnaden som föreligger i A- och B-målen beträffande 
överklagbarheten av verkställighetsförordnande och inhibition inte förutsågs 
av lagstiftaren när miljöbalken infördes. Skillnaden får vidare sägas vara av 
sådan betydelse, att svaret på frågan om dagens prövningssystem lever upp 
till kraven på rättssäkerhet, enkelhet och rationalitet blir nej.  
 
I uppsatsen undersöktes även möjligheten att tillämpa ärendelagen i A- och 
B-mål och därmed ersätta såväl rättegångsbalken som 
förvaltningsprocesslagen. Trots att ärendelagen i många avseende bygger på 
rättegångsbalkens regler, uppvisar ärendelagen principiellt större likheter 
med förvaltningsprocesslagen. Bland annat rör det sig oftast inte om något 
partsförhållande, och rättegångsbalkens grundläggande principer om 
muntlighet, omedelbarhet och koncentration behöver därför inte 
upprätthållas. På detta sätt får ärendelagen sägas vara en lämpligare 
processlag än rättegångsbalken när det gäller handläggningen av A-mål. 
Anledningen till att ärendelagen inte infördes redan i samband med att 
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miljöbalken trädde ikraft grundar sig troligen i det faktum att den nya, 
omarbetade versionen ännu inte tillkommit. Förutsättningen för att 
ärendelagen ska tillämpas i tillståndsmålen är dock den att ett förtydligande 
införs på så sätt att även negativa inhibitionsbeslut omfattas. I annat fall 
skulle motparternas ställning i B-målen kunna komma att försämras. Det 
förs, som nämndes, även en diskussion om att överflytta prövningen A-
målen från miljödomstol till länsstyrelse med möjlighet att överklaga till 
miljödomstol. En sådan ordning innebär att ställning inte behöver tas till om 
ärendelagen även kan anses tillämplig i mål som inleds i miljödomstol. En 
sådan omstrukturering tillsammans med att ett förtydligande införs i 
ärendelagen skulle leda till att, dels rättsäkerheten ökar, dels att de olikheter 
som föreligger i dag försvinner, men även till att prövningssystemet 
avsevärt förenklas. Detta eftersom endast ärendelagen och miljöbalkens 
förfaranderegler tillämpas, i stället för att rättegångsbalken, 
förvaltningsprocesslagen, ärendelagen och miljöbalken tillämpas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 40



Käll- och litteraturförteckning 
Bengtsson, Bengt, Bjällås, Ulf, Rubenson, Stefan, Strömberg, Rolf, 
Miljöbalken. En kommentar, Del II, Norstedts Juridik AB, 2008. 
 
Darpö, Jan, Festskrift till Hillnert. Rätten till en god miljö. Betraktelser 
kring rättspraxis om enskildas och föreningars möjligheter att komma till 
tals inom miljörätten, s. 101-136. 
 
Ekelöf, Per Olof, Edelstam, Henrik, Boman, Robert, Rättegång femte häftet. 
Norstedts Juridik AB, 2002. 
 
Eklund, Hans, Inhibition – ett nödvändigt ont? JT 1998-99, s. 51-79. 
 
Fitger, Peter, Lagen om domstolsärenden. En kommentar, Norstedts Juridik 
AB, 2004. 
 
Lavin, Rune, Inhibition i förvaltningsprocessen, FT, 1993, s. 1-42. 
 
Lindblom, Per Henrik, Miljöprocess I och II, Iustus Förlag, 2002. 
 
Michanek, Gabriel, Zetterberg, Charlotta, Den svenska miljörätten, Iustus 
Förlag, 2008. 
 
Nordh, Roberth, Talerätt i miljömål – särskilt om vattenrättsliga 
ansökningsmål samt talan rörande allmänna intressen, 1999. 
 
Wennergren, Bertil, Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, 
Norstedts Juridik AB, 2005. 
 
Offentligt tryck 
 
Propositioner 
 
Prop. 1969:28   Miljöskyddslagen 
 
Prop. 1971:30 del 1 och 2  Förvaltningsreform. 

Omorganisation av  
förvaltningsrättsskipning, 
Förvaltningslag, 
Förvaltningsprocesslag, m.m. 

 
Prop. 1981/82:130   Med förslag till ny vattenlag m.m. 
 
Prop. 1997/98:45 del 1 och 2  Miljöbalk 
 

 41



Prop. 2001/2002:65  Ändrad ordning för utdömande av 
vite enligt miljöbalken m.m. 

 
 
 
Statens offentliga utredningar 
 
SOU 1996:103 del 1 och 2 En skärpt och samordnad 

miljölagstiftning för en hållbar 
utveckling. 

 
SOU 2008:31  Miljödomstolarna – domkretsar – 

lokalisering – handläggningsregler  
 
 
 

 42



Rättsfallsförteckning 

Högsta domstolen 
 
NJA 1965 s. 364 
NJA 1989 s. 173 
NJA 1993 s. 354 
NJA 2004 s. 743 
 
Hovrätten 
 
RH 1992:17 
 
Regeringsrätten 
 
RÅ 1986 ref. 7 
RÅ 1990 ref. 12 
RÅ 1990 ref. 82 
RÅ 1992 not 333 
RÅ 1995 ref. 59 
RÅ 1996 ref. 24 
RÅ 1998 ref. 48 
RÅ 2004 not 150 
 
Miljööverdomstolen 
 
MÖD 2002 DM 114 
MÖD 2002:91 
MÖD 2003:21, M 993-03 
MÖD 2003:52, M 2463-03 
MÖD 2003:100 
MÖD 2005, M 6840/05 
MÖD 2007:11, M 580-06 
MÖD 2008, M 3160/08 
 
 

 43


	Innehåll
	Summary
	Sammanfattning
	Förkortningar
	1 Inledning 
	1.1 Frågeställning och syfte
	1.2 Metod och material
	1.3 Disposition

	2 Bakgrund
	2.1 Miljörättens utveckling

	3 Miljödomstolen – en specialdomstol
	3.1 Miljödomstolarnas sammansättning
	3.2 Processordningen
	3.2.1 Kritik

	3.3 Skillnader och likheter mellan miljödomstolens processlagar 

	4 Verkställighetsförordnande och inhibition
	4.1 Allmänt om verkställbarhet, verkställighetsförordnande och inhibition
	4.2 Förutsättning för verkställighet och inhibition
	4.3 Inhibition och verkställighet i miljömål
	4.3.1 Bestämmelsens tillämpningsområde

	4.4 Förvaltningsrättens bestämmelser om inhibition och verkställighetsförordnande
	4.5 Verkställighetsförordnande i praxis
	4.5.1 Slutsatser

	4.6 Inhibition i praxis
	4.6.1 Slutsatser


	5 Överklagbarhet
	5.1 Syftet med verkställighetsförordnande och inhibition
	5.2 Förvaltningsprocesslagens regler
	5.3 Rättegångsbalkens regler
	5.3.1 Slutsatser


	6 Förslag på ändring
	6.1 Ärendelagen
	6.2 Överklagbarhet
	6.3 Ärendelagens tillämpningsområde

	7 Analys
	Käll- och litteraturförteckning
	Rättsfallsförteckning


file_0.png



file_1.wmf







JURIDISKA FAKULTETEN

vid Lunds universitet







Marita Ekdahl



Rättssäkerhet, enkelhet och rationalitet

- En studie av tillståndsprövningen enligt miljöbalken









Examensarbete

30 poäng





Bengt Lundell





Miljörätt

Förvaltningsrätt





Ht 2008

Innehåll

Summary	1

Sammanfattning	2

Förkortningar	3

1	Inledning	4

1.1	Frågeställning och syfte	5

1.2	Metod och material	6

1.3	Disposition	7

2	Bakgrund	8

2.1	Miljörättens utveckling	8

3	Miljödomstolen – en specialdomstol	12

3.1	Miljödomstolarnas sammansättning	13

3.2	Processordningen	15

3.2.1	Kritik	17

3.3	Skillnader och likheter mellan miljödomstolens processlagar	18

4	Verkställighetsförordnande och inhibition	20

4.1	Allmänt om verkställbarhet, verkställighetsförordnande och inhibition	20

4.2	Förutsättning för verkställighet och inhibition	21

4.3	Inhibition och verkställighet i miljömål	22

4.3.1	Bestämmelsens tillämpningsområde	23

4.4	Förvaltningsrättens bestämmelser om inhibition och verkställighetsförordnande	23

4.5	Verkställighetsförordnande i praxis	25

4.5.1	Slutsatser	26

4.6	Inhibition i praxis	28

4.6.1	Slutsatser	29

5	Överklagbarhet	31

5.1	Syftet med verkställighetsförordnande och inhibition	31

5.2	Förvaltningsprocesslagens regler	31

5.3	Rättegångsbalkens regler	32

5.3.1	Slutsatser	33

6	Förslag på ändring	35

6.1	Ärendelagen	35

6.2	Överklagbarhet	35

6.3	Ärendelagens tillämpningsområde	36

7	Analys	38

Käll- och litteraturförteckning	41

Rättsfallsförteckning	43



1



Summary

Title: Legal security, simplicity and rationality

- A study of the permission process under the Environmental Code



With entry into force of the Environmental Code in 1999 both the environmental legislation and the environmental procedure was coordinated. Such coordination would, according to the environmental code investigation, lead to a legally secure, easy and efficient referral system. Previously, judicial reviews of environmental objectives have been divided between different courts depending on the type of question. The new scheme meant instead that a regional environmental court with strong administrative features was established. This court was given a mandate to deal with virtually all environmental issues. The environmental court would also be linked to the general judicial system and it was therefore not appropriate to apply the Administrative Procedure Act (förvaltningsprocesslagen). Instead the Code of Judicial Procedure (rättegångsbalken) rules on civil cases taken together with the Environmental Code (miljöbalken) would be applied. However, the Code of Judicial Procedure was not appropriate to apply on objectives from the Court Administration (länsstyrelsen) appealed to the environmental court. In these cases would instead the Administrative Procedure Act constitute as a complement to the Environmental Code. 



This “mixed” process means that the permission process, depending on where it begins, subject to different procedural rules. This may be important in cases where the applicant for a permit also applies for a so-called enforcement decree. In the case of A-activity, question of enforcement decree is dealt with by the Code of Judicial Procedure Act. Is it instead the case of B-activity, the question is dealt with by the Administrative Procedure Act. This thesis examines the possibility of appeal against the enforcement order or inhibition when the permission process is initiated in the Court Administration. What are the possibilities to appeal when instead the permission process is initiated in the environmental court? In this respect the process laws give different answers. The final part of the paper therefore aims to examine how the law can be designed to contribute to the process scheme that better meets the objectives initially set by environmental code investigation; namely the requirement of legal security, simplicity and rationality.  



Sammanfattning

Genom ikraftträdandet av miljöbalken år 1999 samordnades såväl miljölagstiftningen som processordningen. En sådan samordning skulle, enligt miljöbalksutredningen, leda till ett rättssäkert, enkelt och rationellt prövningssystem. Tidigare hade domstolsprövningen i miljömål varit fördelat på olika domstolar beroende på vilken typ av fråga som aktualiserades. Den nya ordningen innebar i stället att en regional miljödomstol med starka förvaltningsrättsliga drag inrättades. Denna gavs mandat att handlägga i stort sett alla miljömål. Miljödomstolen skulle vidare knytas till den allmänna domstolsorganisationen och det var därför inte lämpligt att tillämpa förvaltningsprocesslagen. I stället skulle rättegångsbalkens regler om tvistemål tillämpas tillsammans med miljöbalkens egna förfaranderegler. Däremot ansågs inte rättegångsbalkens regler lämpliga på mål som överklagats från länsstyrelse till miljödomstol. I dessa mål skulle i stället förvaltningsprocesslagen komplettera miljöbalkens förfaranderegler. 



Denna ”blandade” process leder till att tillståndsprövningen, beroende på var den inleds, omfattas av olika processregler. Detta kan få betydelse i de fall då den som söker om tillstånd även ansöker om ett så kallat verkställighetsförordnande. Är det fråga om en A-verksamhet ska frågan om verkställighetsförordnande handläggas enligt rättegångsbalkens regler. Är det i stället fråga om en B-verksamhet handläggs frågan enligt förvaltningsprocesslagens regler. I denna uppsats undersöks möjligheten att överklaga beslut om verkställighetsförordnande eller inhibition då tillståndsprövningen inleds i länsstyrelsen. Hur ser denna möjlighet ut då tillståndsprövningen i stället inleds i miljödomstol? I detta avseende ger de olika processlagarna olika svar. Den avslutande delen av uppsatsen syftar därför till att undersöka hur lagstiftningen kan utformas för att bidra till en processordning som bättre lever upp till de mål som inledningsvis ställdes upp av miljöbalksutredningen; nämligen kraven på rättssäkerhet, enkelhet och rationalitet.

Förkortningar

FL		förvaltningslagen

Fmynd		förvaltningsmyndighet

FPL		förvaltningsprocesslagen

FT		förvaltningsrättslig tidsskrift

HD		Högsta domstolen

HovR		hovrätten

JT		juridisk tidsskrift

KN		koncessionsnämnden för miljöskydd

KR		kammarrätten

LR		länsrätten

Lst		länsstyrelsen

MB		miljöbalken

MD		miljödomstolen

MskL		miljöskadelagen

MÖD		Miljööverdomstolen

NJA		nytt juridiskt arkiv

NVL		naturvårdslagen

PBL		plan- och bygglagen

Pt		prövningstillstånd

Prop		proposition

RB		rättegångsbalken (1942:740)

Reg		regeringen

RegR		Regeringsrätten

RH		rättsfall från hovrätterna

RÅ		regeringsrättens årsbok

SOU		statens offentliga utredningar

Tr FD		tingsrätten fastighetsdomstol

VD		vattendomstolen

VÖD		Vattenöverdomstolen

Inledning 

När miljöbalken trädde ikraft sammanfördes och omarbetades 15 olika lagar. Den bakomliggande tanken var att skapa en enhetlig miljölagstiftning. Innan införandet av miljöbalken hade miljölagstiftningen aldrig varit föremål för någon form av samordning i egentlig mening. Det fanns av denna anledning inte något övergripande intresse som skulle beaktas. Tvärtom uppvisade miljölagarna många gånger olika, för att inte säga, oförenliga intressen. I vissa fall kunde därför en fråga finna olika lösningar i olika lagar. På samma sätt karaktäriserades själva miljöprocessen av ett splittrat förfarande. Samtidigt som t.ex. mål om ersättning och skadestånd prövades av de allmänna domstolarna, prövades hälsoskyddsmål och vissa mål enligt plan- och bygglagen av de allmänna förvaltningsdomstolarna.  



År 1996 ansågs så tiden mogen för att samordna och effektivisera miljölagstiftningen. En miljöbalksutredning tillsattes och fick i uppdrag att utvärdera förutsättningarna för detta arbete. SOU 1996:103 Miljöbalken. En skärpt och samordnad miljölagstiftning för en hållbar utveckling. I sitt huvudbetänkande år 1996 kom utredningen med förslag på hur miljölagstiftningen borde utformas för att på bästa sätt främja ett effektivt miljöskydd. En central fråga som kom att lyftas fram i betänkandet var hur en enhetlig processordning skulle utformas. Lösningen blev införandet av ett samordnat prövningssystem fördelat på regionala miljödomstolar, vilka gavs mandat att handlägga i stort sett alla miljörättsliga ärenden. Genom denna lösning skulle det nya prövningssystemet enligt miljöbalksutredningen bäst svara mot de högt uppställda kraven om rättsäkerhet, enkelhet och rationalitet. 



Frågan om vilka regler som då skulle komma att tillämpas av de nya domstolarna fann dock ingen enkel lösning. Tidigare hade ju, som nämnts, olika mål prövats i olika domstolar beroende på vilken typ av fråga som aktualiserades. Och även om prövningen nu skulle överföras till en specialinrättad miljödomstol kvarstod det faktum att balken innehåller regler av skiftande karaktär. Vissa frågor är av mera offentligrättslig art med den enskilda mot det allmänna, emedan andra snarast karaktäriseras av tvistemål mellan två enskilda parter. Från lagstiftarens sida ansågs det därför inte lämpligt att uteslutande tillämpa förvaltningsprocesslagens eller rättegångsbalkens regler. Som en lösning på problemet valde lagstiftaren slutligen en ”blandad” process där såväl rättegångsbalken, förvaltningsprocesslagen som ärendelagen tillämpas. Dessutom rymmer miljöbalken egna processregler.



Huruvida det sätt, på vilket lagstiftaren valde att reglera det processuella förfarandet i miljödomstolarna verkligen var en lösning på de problem som tidigare kringgärdat prövningen av miljömål är dock inte oomtvistat. Kritik har bl.a. framförts av ett antal forskare Se bl.a. Jan Darpö, Rätten till en god miljö, Roberth Nordh, Talerätt i miljömål och Per Henrik Lindblom, Miljöprocess I och II. som menar att det nya prövningssystemet tvärtom leder till förvirring och oklarheter. Nordh Nordh, Talerätt i miljömål, s. 150. och Darpö Darpö, Rätten till en god miljö, s. 118.är två av de forskare som har kommit att lyfta fram hur den nya prövningsordningen kan leda till problem. Ett av dessa problem uppstår enligt Nordh och Darpö när det gäller prövningen av miljöfarlig verksamhet. Detta eftersom denna prövning, beroende på var prövningen inleds, omfattas av olika processregler. En fråga som ofta aktualiseras i samband med tillståndsprövningen i miljömål är den om verkställighetsförordnande, dvs. möjligheten att erhålla ett tillfälligt tillstånd i avvaktan på ärendets slutliga avgörande. I mål som rör miljöfarlig verksamhet av större omfattning, s.k. A-mål, inleds i miljödomstol, och frågan om verkställighetsförordnande regleras i dessa mål av miljöbalkens processregler kompletterade av rättegångsbalken. Mål som rör miljöfarlig verksamhet av mindre omfattning, s.k. B-mål, inleds i stället hos länsstyrelse och i dessa mål utgör i stället förvaltningsprocesslagens regler komplement till miljöbalkens processregler. Dessa mål är många gånger snarlika och det är därför märkligt att dessa mål i vissa avseende regleras av olika processlagar.  Detta kan inte sägas ligga i linje med kraven på rättssäkerhet, enkelhet och rationalitet.



Trots att det nu gått nästan tio år sedan förändringarna av miljörättslagstiftningen infördes och målet om en rättssäker, rationell och enkel prövning inledningsvis formulerades är frågan ännu minst lika aktuell. Med facit i hand är det därför hög tid att ställa sig frågan; lever dagens prövningssystem upp till de krav, utifrån vilka det formulerades? 



Frågeställning och syfte

Denna uppsats utgår från uppfattningen att en grundläggande förutsättning för att de materiella reglerna ska få genomslag är att processen regleras av tydliga bestämmelser. Bestämmelser om talerätt, överklagande etc. är allmänhetens instrument att delta och påverka när miljöbeslut fattas. För att det ska kunna talas om rättssäkerhet och enkelhet i samband med dessa prövningar är det därför av yttersta vikt att ett prövningssystem inte leder till osäkerhet och oklarheter. 



Med bakgrund av det ovan sagda är syftet med denna uppsats att svara på frågan om dagens prövningssystem verkligen kan anses uppfylla de krav på rättsäkerhet, enkelhet och rationalitet som var vägledande för arbetet med balkens införande. För att närma mig ett svar på denna fråga ämnar jag att med utgångspunkt i den kritik som framförts av Darpö och Nordh undersöka reglerna som aktualiseras i samband med verkställighetsförordnande och inhibition och jämföra dessa med motsvarande regler som aktualiseras i mål om mindre miljöfarlig verksamhet. Vidare behandlas även frågan om en tillämpning av ärendelagen kan bidra till en mer rättssäker, enkel och rationell processordning.



Mina frågeställningar är således:

Vilka regler aktualiseras i ansökningsmål i samband med överklagande av verkställighetsförordnande och inhibition?

Hur ser motsvarande reglering ut i mål om mindre omfattande miljöfarlig verksamhet?

Hur kan lagstiftningen utformas för att bidra till en mer rättssäker, rationell och enkel processordning?



Metod och material

Uppsatsen utgår från en jämförelse av s.k. A-mål och B-mål. Denna metod möjliggör en jämförelse av snarlika mål som i vissa avseende regleras av olika processlagar, nämligen förvaltningsprocesslagen och rättegångsbalken. En studie av skillnaden mellan reglerna som aktualiseras i respektive mål är därför intressant ur rättssäkerhetssynpunkt. A-målen, d.v.s. ansökningsmålen utgörs av vattenmål och mål om tillstånd till miljöfarlig verksamhet. Eftersom de materiella reglerna vad gäller vattenmålen skiljer sig från reglerna som aktualiseras vid tillstånd till miljöfarlig verksamhet, har jag avgränsat uppsatsen till att enbart omfatta mål om miljöfarlig verksamhet.



Vidare har jag avgränsat mig till vissa specifika regler, nämligen reglerna om överklagande i samband med verkställighetsförordnande och inhibition. Det är bland annat i samband med dessa regler som förvaltningsprocesslagen och rättegångsbalken aktualiseras. Av denna anledning är det intressant att undersöka hur frågan regleras i respektive processordning för att kunna ta ställning till om detta får någon betydelse för målens utgång. En möjlighet hade varit att även inkludera förfarandereglerna, d.v.s. bestämmelserna som reglerar domstolens handläggning. Vad gäller A-målen har förfarandereglerna i princip fullständigt tagits in i miljöbalken. För B-målens vidkommande har åtskilliga hänvisningar gjorts till miljöbalkens förfaranderegler, i övrigt tillämpas förvaltningsprocesslagen. En studie av skillnaderna mellan dessa regler skulle därmed innebära en jämförelse mellan förvaltningsprocesslagen och miljöbalken, och alltså inte mellan rättegångsbalken och förvaltningsprocesslagen. 



För att kunna göra mig en bild av hur de olika processordningarna hanterar frågor om överklagande har jag använt mig av lagtext, förarbeten och doktrin. En källmetod som inom juridiken kort brukar refereras till som rättsdogmatisk metod. Även om detta är en vedertagen metod inom juridiken, är denna precis som alla andra metoder för källhantering kopplad till vissa svårigheter som man som författare bör vara medveten om. Ett av dessa rör vetskapen om att förarbetena i högsta grad är en spegling av det politiska klimatet och utgör alltså inte en opartisk källa. Av denna anledning har jag, för att i någon mån balanser detta, även undersökt hur de processuella frågorna har hanterats i praxis. 



Disposition

Uppsatsen är disponerad på så sätt att den är indelad i fem huvudkapitel. Uppsatsen inleds med en kort redogörelse för bakgrunden till utformningen av dagens miljöprocessordning. Därefter beskrivs miljödomstolen och miljödomstolens processlagar närmare. Detta följs av en jämförelse av rättegångsbalkens och förvaltningsprocesslagens regler om överklagande i samband med verkställighetsförordnande och inhibition. Vidare undersöks möjligheten att i A- och B-mål ersätta förvaltningsprocesslagen och rättegångsbalken med ärendelagen. Uppsatsen avslutas med en analys. 

Bakgrund

Miljörättens utveckling

I detta avsnitt görs en kortfattad redogörelse för den svenska miljörättens utveckling, med avstamp i 1960-talet. Det var vid denna tidpunkt som den svenska miljörätten på allvar började utvecklas och är därför en lämplig utgångspunkt. Se Nordh, Talerätt i miljömål, s. 123.  Tanken är att titta på lagstiftningar och miljörättsliga institutioner som på olika sätt kan sägas ha påverkat utformningen av dagens miljödomstol och processordning. Vidare syftar även avsnittet till att tydliggöra problemen som uppstod då lagstiftaren sammanförde miljöprövningar som tidigare varit föremål för olika förfaranderegler.



Miljörätten har utvecklats under lång tid och har därför kommit att präglats av de olika synsätt som varit rådande vid olika tidpunkter. Under 1960-talet ansågs huvudansvaret för miljöfrågor ligga på staten. Nordh, Talerätt i miljömål. s,122. Myndigheter med ansvar för olika miljöfrågor inrättades, och 1967 tillkom bland annat Statens Naturvårdsverk som det centrala förvaltningsorganet inom hela miljövårdsområdet. Även länsstyrelsen infördes vid denna tidpunkt i tillsynsorganisationen. På lagstiftningsområdet är det främst miljöskyddslagen (1969:387) som är av intresse. Miljöskyddslagen betraktas, vid sidan av vattenlagen, som en av de viktigaste lagarna inom miljörätten och utövar i flera avseende fortfarande inflytande inom detta område. Nordh, Talerätt i miljömål, s. 135. Lagens syfte var att reglera immissioner med geografisk vidsträckta verkningar och den sammantagna effekten av många små störningskällor. Lagstiftaren ansåg att dessa frågor bäst hanterades genom insatser från det allmännas sida då den enskilde medborgaren ofta hade små möjligheter att hävda sig. Prop. 1969:28 s. 295. Däremot var det inte lämpligt att helt utestänga den enskilde från att initiera rättsliga prövningar. En av frågorna var därför om det skulle införas en civilrättslig och en offentligrättslig reglering. Det ansågs dock finnas ett så starkt samband mellan de allmänna och enskilda intressena i dessa frågor, att det lämpligaste var att låta regleringen ske i en gemensam lagstiftning. Prop. 1969:28 s. 191. Prop. 1969:28 s. 395. Följden blev en miljöskyddslag med starka offentligrättsliga inslag där mycket av det som tidigare legat på den enskilde i stället överläts på tillsynsmyndigheterna. Nordh, Talerätt i miljömål, s. 135.   



Vid införandet av miljöskyddslagen diskuterades även frågan om var tillståndsprövningen borde ske. Valet stod mellan en domstolsprövning eller en prövning vid en administrativ myndighet. Frågan ansågs, av departementschefen, vara av praktisk art och motiverade slutligen valet med att ett förfarande i administrativ ordning bäst tillgodosåg kraven på effektivitet, snabbhet och smidighet. Prop. 1969:28 s. 196.  Koncessionsnämnden för miljöskydd infördes och blev den myndighet som fick till uppgift att handlägga tillståndsfrågor. Koncessionsnämnden prövade som första instans mera omfattande ärenden. Dessa hade tagits upp i en bilaga till miljöskyddsförordningen (1989:364), den s.k. A-listan. Ärenden som var mindre omfattande togs upp på B-listan. Dessa ärenden prövade i stället av länsstyrelsen. Tanken var att koncessionsnämnden skulle ha en fristående och i viss mån domstolsliknande ställning. Prop. 1969:28 s. 200. I fråga om förfarandet vid nämnden tillämpades dock de enklare reglerna i förvaltningslagen tillsammans med miljöskyddslagens bestämmelser och inte förvaltningsprocesslagens bestämmelser som endast är tillämpliga i en domstolsprövning. Förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen infördes först i samband med förvaltningsreformen 1971. Lagarna innebar i stort sett en kodifiering av praxis och sedvana och innebar därför inte i sig någon större förändring.   



En annan lag som har haft ett stort inflytande över den svenska miljörätten är som sagt vattenlagen (1983:291). Den första vattenlagen trädde ikraft redan år 1918 samtidigt som prövningssystemet med vattendomstolar infördes. Nordh, Talerätt i miljömål, s. 138. Vattendomstolen var från början en fristående domstol, men sedan den 1 januari 1972 ingick vattendomstolen i tingsrättsorganisationen. Prop. 1981/82:130 s. 69. På detta sätt hade denna många likheter med dagens miljödomstolar. Darpö, Rätten till en god miljö, s. 104. Se även avsnitt 3 nedan. Vattenlagen reglerade i första hand hur motstående intressen som kunde uppkomma vid en tillståndsprövning till ett vattenföretag skulle hanteras. Handläggningen i vattenmålen följde i stor utsträckning rättegångsbalkens regler, men till följd av vattenmålens särskilda karaktär infördes en del särbestämmelser i vattenlagen. Prop. 1981/82:130 s. 69. Bland annat poängterades, att en prövning i vattendomstolen ofta innefattade intresseavvägningar som lättare avgjordes i administrativ ordning snarare än i en traditionell judiciell prövning. Prop. 1981/82:130 s. 72. 



En nyhet med vattenlagen jämfört med miljöskyddslagen var att lagstiftaren i motiven påpekade att de enskilda intressena inte alltid sammanfaller med de allmänna intressena. I miljöskyddslagen låg ju det övervägande ansvaret på tillsynsmyndigheterna. I vattenmålen ansågs sakägaren i vissa fall ha ett starkt intresse av att bevaka sin rätt redan i ett tidigt skede i prövningen. Prop. 1981/82:130 s. 75. För att ett intresse ska kunna tillgodoses på ett tillfredställande sätt krävs regler som möjliggör ett aktivt deltagande redan i tillåtlighetsfrågan. Nordh, Talerätt i miljömål, s. 214. Genom vattenlagen infördes därför krav på ansökans innehåll, kungörelser och underrättelser till samtliga berörda sakägare. Se VL 13:22 Dessutom skulle domstolen ha ett eget utredningsansvar. Detta ansågs framförallt viktigt när det gällde att tillgodose allmänna intressen. Prop. 1981/82:130 s. 529. 



Sammanfattningsvis kan sägas att miljöskyddslagen tillkom under en tid då staten ansågs ha det övergripande ansvaret för miljövården. Miljöskyddslagen var därför till stor del en offentligrättslig lagstiftning där huvudansvaret låg på tillsynsmyndigheten. Prövningen i ett miljöskyddsärende karaktäriserades av ett administrativt förfarande som i liten grad inkluderade den enskilde. Visserligen infördes den första vattenlagen redan 1918, men i början på 1980-talet ersattes den av en ny vattenlag. I den nya vattenlagen förutsattes att allmänna intressen inte alltid sammanfaller med enskilda intressen. Det krävdes därför regler som möjliggjorde ett deltagande redan i ett tidigt skede. En av anledningarna till den förändrade synen på den enskildes deltagande har förklarats av Nordh med att statens finanser började gå ned. Staten hade inte längre råd att ensam ta ansvaret för kontrollen. Nordh, Talerätt i miljömål, s. 123. Att synen på allmänhetens deltagande har genomgått en förändring inom den svenska miljörätten kan även till stor del tillskrivas vad som utspelat sig på den internationella arenan. Se bl. a. Stockholmsdeklarationen 1972, Riodeklarationen 1992 och Århuskonventionen 1998. Miljöproblemen är heller inte desamma som för fyrtio år sedan. Miljöproblemen har gått från enskilda punktkällor till mer omfattande diffusa problem i form av trafik- och energisystem. Nordh, Talerätt i miljömål, s. 123. Arbetet med att sammanföra miljölagar, som utvecklats under olika tidpunkter då olika synsätt varit rådande, i en miljöbalk var med andra ord ett viktigt men ytterst komplicerat arbete. 
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Miljö-		Övriga miljömål	vattenmål	ersättning

skyddsmål		tex. går till LR			MskL

		hälsoskyddsmål		NvL Modellen är tagen från SOU 1996:103, s. 473.

		vissa PBL-mål



Miljödomstolen – en specialdomstol

Syftet med införandet av regionala miljödomstolar var att ovanstående måltyper skulle prövas vid en och samma domstol. Modellen ovan visar vilka olika prövningar som kunde aktualiseras i miljömål. Som nämnts tidigare berodde denna uppdelning på miljömålens skiftande karaktär. Vissa mål var av mera offentligrättslig art, medan andra mer kunde liknas vid ett civilrättsligt tvistemål. Införandet av en gemensam domstol skulle onekligen leda till en effektivisering. För sökanden skulle det inte finnas någon tveksamhet om vilken domstol som hon eller han skulle vända sig till. Den miljörättsliga kompetensen skulle vidare koncentreras till miljödomstolarna i stället för att, som tidigare, vara utspridd på flera olika prövningsorgan. En gemensam domstol skulle även bidra till att gemensam praxis skulle komma att utvecklas på miljöområdet, och skulle således bidra till en mer enhetlig miljölagstiftning. SOU 1996:103, s 469. Problemet var hur prövningen skulle utformas. 



Miljöbalksutredningen fann att ett system med regionala miljödomstolar i den allmänna domstolsorganisationen bäst skulle svara mot de krav som ställts upp. Detta på grund av att alternativet avsevärt skulle förenkla instansordningen. Det skulle vidare leda till en högre integrationsnivå med full anpassning till de materiella reglerna i balken. SOU 1996:103, s. 470. Kraven som ställdes upp var följande; 



		miljötänkandet bör genomsyra hela miljöbalken, även prövningssystemet,

		prövningssystemet bör anpassas till balkens materiella regler,



integrationen och sammansmältning bör ske så långt det är möjligt,

Europakonventionens krav på domstolsprövning ska uppfyllas,

rättsprövning bör undvikas,

		prövningssystemet bör vara rättssäkert med hög kompetens hos beslutsfattarna,

		instansordningen bör göras så enkel som möjligt,

		prövningssystemet bör vara så billigt, effektivt och rationellt som möjligt,

		regeringen bör avlastas förvaltningsärenden. SOU 1996:103, s. 469.  



Vid införandet av miljöbalken upprättades fem olika miljödomstolar som var och en knöts till olika tingsrätter. De tingsrätter som skulle utgöra miljödomstolar skulle även vara fastighetsdomstolar vilket innebar att tjänstemännen vid miljödomstolarna även skulle ha kompetens att handlägga fastighetsmål. Enligt förordningen (1998:1323) om miljödomstolarnas domkretsar beslutades att miljödomstolarna skulle förläggas till Umeås, Östersunds, Nackas, Växjös och Vänersborgs tingsrätter. Inledningsvis var Stockholms tingsrätt miljödomstol, men i samband med en omfattande domstolsreformering utsågs i stället Nackas tingsrätt till miljödomstol under 2007. Miljödomstolarnas avgöranden skulle sedan kunna överklagas till Miljööverdomstolen, som i sin tur förlades till Svea hovrätt i Stockholm. Prop. 1997/98: 45, s. 450. 



Miljödomstolarnas sammansättning

Trots att man valde att knyta miljödomstolarna och Miljööverdomstolen till den allmänna domstolsorganisationen, gavs dessa specialdomstolar starka förvaltningsrättsliga drag. Bland annat angav lagstiftaren i motiven, att vid mål om tillstånd till miljöfarlig verksamhet skulle domstolen ha en långtgående utredningsskyldighet. Prop. 1997/98:45 del 1 s. 459. Vidare ansågs det inte lämpligt att låta miljödomstolens sammansättning vara densamma som den i de allmänna domstolarna. I dessa typer av mål krävdes särskilda sakkunskaper, och vissa frågor var av mer teknisk art. Det behövdes därför kunskap som omfattade även icke-juridiska frågor. Vid tiden för införandet av miljöbalken var en stor del av miljömålen förlagda till koncessionsnämnden för miljöskydd. Det ansågs därför lämpligt att låta miljödomstolarna överta koncessionsnämndens sammansättning och kompetens. KN bestod av två fasta ledamöter, en ordförande och ett miljöråd. En miljödomstol som prövar tillstånd i första instans består av två fasta ledamöter, en ordförande, ett miljöråd. Dessutom ingår två sakkunniga

ledamöter utan fast anknytning till miljödomstolen enl. 20 kap.4 § MB. Miljödomstolen kom att bestå av en ordförande som skulle vara en lagfaren domare i tingsrätten, ett miljöråd samt två sakkunniga ledamöter. Ytterligare en lagfaren domare och ett miljöråd fick ingå i domstolen. Miljörådet skulle ha en teknisk eller naturvetenskaplig utbildning samt erfarenhet av miljöfrågor. Dessutom skulle en av de sakkunniga ledamöterna ha erfarenhet av frågor inom verksamhetsområdet för Naturvårdsverket. Ordföranden i miljödomstolen gavs möjlighet att bestämma med hänsyn till målets beskaffenhet om den andre sakkunniga ledamoten skulle ha erfarenhet av industriell eller kommunal verksamhet. 



I samband med införandet av miljödomstolen överfördes vissa ärenden från administrativ prövning i en förvaltningsmyndighet till en domstolsprövning. Miljöprövningar som tidigare reglerats av förvaltningsrättsliga bestämmelser skulle alltså i stället förläggas till en domstol knuten till den allmänna domstolsorganisationen. Även fördelningen av ärenden övertogs. Miljödomstolen skulle som första instans pröva verksamheter som betecknas med bokstaven A, medan verksamheter som betecknas med bokstaven B prövas av länsstyrelsen som första instans, och verksamheter som endast omfattas av anmälningsplikt betecknas som C-verksamheter. Fördelningen mellan kommun, länsstyrelse och miljödomstol framgår av förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.



Huruvida miljödomstolen skulle knytas till de allmänna domstolarna eller till de allmänna förvaltningsdomstolarna diskuterades i förarbetena. Valet föll, som framgått ovan, slutligen på den allmänna domstolsorganisationen. En stor betydelse för valet verkar vara det faktum att såväl fastighetsdomstolar som vattendomstolar var knutna till tingsrätter. Denna ordning hade visat sig fungera väl. Prop. 1997/98:45 del 1 s. 453. 
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Mål enligt plan-	Kommuners beslut	Ansökningsmål

och bygglagen	i frågor som rör	Stämningsmål

		bildande, ändring	Mål om utdömande

		el upphävande av	av vite

		kultur- och natur-

		reservat, naturminnen,

		djur- och växtskyddsomr

		samt strand- och vatten-

skyddsomr.

Lst:s miljöprövningsdelegation

prövar tillstånd till mfv (B-mål)





Processordningen

Trots miljödomstolens förvaltningsrättsliga karaktär ansågs det inte lämpligt att en domstol knuten till den allmänna domstolsorganisationen skulle tillämpa förvaltningsprocesslagen. I stället skulle rättegångsbalkens regler om tvistemål tillämpas tillsammans med miljöbalkens egna förfaranderegler. Däremot ansågs inte rättegångsbalkens regler lämpliga på mål som överklagades från länsstyrelse till miljödomstol. I dessa mål ansågs förvaltningsprocesslagens regler vara bättre lämpade. Prop. 1997/98:45 del 1 s. 459. För närvarande finns det därmed tre olika processlagar som reglerar förfarandet i miljömål; rättegångsbalken, förvaltningsprocesslagen och ärendelagen. Dessutom finns åtskilliga särbestämmelser i miljöbalken. 



I ansökningsmålen har förfarandet vid domstolen till stor del reglerats i miljöbalken. Detta har varit en nödvändighet då rättegångsbalkens regler är utformade med en annan typ av mål i åtanke. I ansökningsmålen är det ofta frågan om omfattande material och det har därför införts särbestämmelser i miljöbalken om bland annat huvudförhandling. Det har inte ansetts nödvändigt att allt material behandlas i detalj vid huvudförhandlingen, då detta skulle ta alltför mycket tid i anspråk. Se 22 kap. 20 § MB jfr 43 kap. RB. Bevisomedelbarheten är inte lika viktig i dessa mål, som i mål enligt rättegångsbalken. En annan avgörande skillnad är, att det i ett ansökningsmål inte föreligger någon egentlig tvist mellan två bestämda parter. I stället utgör sökandens motpart av det allmänna, representerat av tillståndsmyndigheten. I dessa mål ska därför domstolen ha en långtgående utredningsskyldighet. Miljöbalkens regler om syn kan ses som ett utslag av denna utredningsskyldighet, och huvudregeln är därför att syn ska hållas. Se 22 kap. 18 § MB. Om det inte är obehövligt ska domstolen hålla syn. Bestämmelser om länsstyrelsernas och de kommunala nämndernas prövning av miljöfarlig verksamhet återfinns i 19 kap. 4 § miljöbalken. Det framgår dock av kapitlets femte paragraf att flera av de processuella bestämmelserna som gäller för förfarandet i miljödomstol även ska gälla för länsstyrelsernas och de kommunala nämndernas prövning av miljöfarlig verksamhet. Bengtsson, Bjällås, Rubenson, Strömberg, Miljöbalken. En kommentar, 2008, s. 19:17. Anledningen var bland annat att öka rättsäkerheten och ge prövningen i länsstyrelsen fastare former. Prop. 1997/98:45 del 1 s. 470 f. Det är med andra ord endast i de frågor som lämnats oreglerade av miljöbalken som rättegångsbalken respektive förvaltningsprocesslagen blir tillämpliga.

 

För att kunna avgöra i vilka mål de olika processlagarna blir tillämpliga får man gå till 20 kap. 3 § miljöbalken. Av bestämmelsens första stycke framgår att i mål och ärenden som inletts i miljödomstol ska rättegångsbalkens regler om tvistemål i allmän domstol tillämpas på miljödomstols, Miljööverdomstols samt Högsta domstolens prövning, om inte annat följer av balken eller annan lag. Det finns dock ett undantag, nämligen mål om utdömande av s.k. materiellt vite. Vite efter särskild ansökan av myndighet. Genom en lagändring som trädde ikraft den 1 juli 2002 handläggs numera dessa mål enligt förvaltningsprocesslagen och inte rättegångsbalken. Prop. 2001/2002:65. Anledningen till ändringen var bland annat att det uppstod en del tillämpningsproblem i domstolarna. Bengtsson, Miljöbalken. En kommentar, 2008, s. 20:6 Vid handläggningen av ärenden ska lagen (1996:242) om domstolärenden (ärendelagen) tillämpas. Lagen tillämpas vid handläggningen av ärenden i tingsrätt, hovrätt och Högsta domstol.

    När det gäller mål och ärenden som handläggs av en miljödomstol först efter överklagande framgår det av bestämmelsens andra stycke att förvaltningsprocesslagen ska tillämpas, om inte annat följer av miljöbalken eller annan lag. Anledningen till att lagstiftaren valde förvaltningsprocesslagen för dessa mål var att förfarandet enligt denna lag var något enklare och friare. Den särskilda regleringen som behövdes för dessa måls del var inte lika omfattande som för ansökningsmålens del. Dessutom ansågs förvaltningsprocesslagen till skillnad från rättegångsbalken vara särskilt anpassad för ärenden som prövats av förvaltningsmyndighet. Prop. 1997/98:45 del 1 s. 459. 



I detta sammanhang finns det även anledning att lyfta fram miljöbalkens bestämmelser om gemensam handläggning. Miljöbalken medger i vissa fall att flera mål och ärenden handläggs i en gemensam rättegång. Enligt 21 kap 3 § miljöbalken är förutsättningarna att målet eller ärendet har ett samband med varandra och att det är fråga om samma sökande. En motsvarande bestämmelse beträffande miljöfarlig verksamhet som prövas av länsstyrelse finns i 19 kap. 3 § miljöbalken. Uppfylls förutsättningarna ska ärendet eller målet, oavsett om miljödomstol agerar som första instans eller överprövningsinstans, pröva målet i ett sammanhang. En miljödomstol har dessutom möjlighet att ta till sig ett ärende som prövas hos länsstyrelse eller kommun om ärendet bör handläggas gemensamt med målet eller ärendet som handläggs av miljödomstolen. Länsstyrelsen och kommunen har även en skyldighet att överlämna ärendet efter en sådan begäran. Undantaget är de mål som prövas av förvaltningsmyndighet om avgörandet kan överklagas till regeringen. Sker en sådan gemensam handläggning kommer rättegången att följa ansökningsmålens förfaranderegler oavsett om målet i annat fall skulle ha handlagts enligt förvaltningsprocesslagens regler. Detta innebär att rättegångsbalken även i dessa mål eller ärenden ska utgöra komplement till miljöbalken.  Bengtsson, Miljöbalken. En kommentar, 2008, s. 21:5-6. Se dock MÖD 2007:11, M 580-06 Kumulation hade skett i miljödomstolen med stöd av 21 kap. 3 § MB Någon motsvarande regel för Miljööverdomstolens handläggning finns dock inte. Det finns inte heller någon möjlighet till kumulation med stöd av rättegångsbalkens regler om inte samma rättegångsform tillämpas i målet.

		

Kritik

Det är som sagt bestämmelsen i 20 kap. 3 § miljöbalken som skapar problem. Bland annat påtalade lagrådet att den nya instansordningen från processrättslig utgångspunkt hade flera principiellt otillfredsställande inslag och att det kunde bidra till minskad enlighet och konsekvens i systemet. Lagrådet ställde sig kritiskt till att olika förfaranderegler i mål som överklagats till miljödomstol från förvaltningsmyndighet och mål som börjar i miljödomstol skulle komma att tillämpas. Prop. 1997/98:45 del 1 s. 460. Även remissinstanserna påtalade bristerna med lösningen. Koncessionsnämnden för miljöskydd föreslog att rättegångsbalkens regler skulle tillämpas även i de mål som överklagas till domstolarna, ”om det inte fanns andra fördelar med att tillämpa förvaltningsprocesslagen än att det skulle vara friare och enklare”. Prop. 1997/98:45 del 1 s. 457. Naturskyddsföreningen ansåg att en sammanblandning av de olika processlagarna skulle skapa oreda, och förordade att förvaltningsprocesslagen borde väljas. Prop. 1997/98:45 del 1 s. 457.I doktrinen har bland annat Nordh uttalat en viss tveksamhet till gällande ordning. Han menar att när det gäller miljöfarlig verksamhet kommer prövningen i sak många gånger vara i stort sett densamma i mål där miljödomstolen är första instans och i ärenden rörande överklagade tillståndsbeslut. Han menar vidare att bestämmelsen i 21 kap. 3 § miljöbalken om gemensam handläggning av mål ytterligare understryker det faktum att det inte finns någon anledning till att miljödomstolen ska tillämpa olika processlagar i dessa mål. ”Man kan mot denna bakgrund hysa än större tvivel om det finns några bärande skäl för att upprätthålla olika processordningar vid miljödomstolen. Det hade varit mer ändamålsenligt att låta förfarandet vid domstolen styras av ett regelsystem, utformat på ett sätt som medgav en snabb, billig och enkel handläggning utifrån förhållandena i varje enskilt mål och ärende.” Roberth Nordh, Talerätt i miljömål. s. 150. Även Darpö har ställt sig kritisk till den nuvarande processordningen enligt miljöbalken, och han menar att de olika processreglerna leder till omotiverade skillnader. Jan Darpö, Rätten till en god miljö. s. 118. 



Regeringen kommenterade kritiken och tillstod att vissa frågor vad gällde tillståndsprövningen behövde genomarbetas ytterligare, men att tiden inte medgav att översynen genomfördes innan miljödomstolarna inrättades. Behovet av en samlad hantering av prövningen av miljöfrågor ansågs väga tyngre. Regeringens föresats var att inom en snar framtid behandla frågan om tillståndsprövningen i första instans. Beträffande lagrådets kritik, om risken för motstridiga avgöranden, hade regeringen för avsikt att noga följa utvecklingen och om problem uppstod skulle dessa rättas till. Prop. 1997/98:45 del 1 s. 455.



Skillnader och likheter mellan miljödomstolens processlagar 

Tidigare reglerades all domstolsprocess av en processlag, rättegångsbalken i 1734 års lag. Det var först i samband med införandet av den nuvarande rättegångsbalken år 1948 som behovet av en uppdelning av process i allmän domstol respektive förvaltningsprocess uppstod. Förfarandet i den nya rättegångsbalken kom nämligen att reglera främst tvistemål och brottmål. För denna typ av mål var det påkallat med ett mer detaljerat regelsystem. Bland annat behövdes det regler om förbud mot ändring av talan, åberopande av nya bevis för att skydda part mot otillbörligt agerande från motparts sida. Det ställdes vidare långtgående krav på muntlighet, omedelbarhet och koncentration. Ekelöf, Rättegång 5:e häftet, s.11 ff. 



Beträffande förfarandet i allmänna förvaltningsdomstolar var det först i samband med förvaltningsreformen 1971 som det infördes uttryckliga lagregler. Tidigare har detta område främst reglerats av sedvanerättsliga principer. Förvaltningsreformen innebar i stort sett en kodifiering av dessa principer. Till skillnad från rättegångsbalken utformades förvaltningsprocesslagen som en mera allmänt hållen lag. En av anledningarna till detta var att förvaltningsmålen ofta var av skiftande karaktär och förvaltningsdomstolen behövde därför en viss frihet att anpassa förfarandet. Vidare gällde officialprincipen i stort sett alla mål som handlades av en förvaltningsdomstol. Vid tiden för införandet av förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen var det dessutom nästan alltid fråga om en offentlig motpart, och risken för otillbörligt agerande från motparts sida ansågs därför inte särskilt överhängande. Tanken var att underlätta för den enskilde så att denna inte skulle behöva anlita ett juridiskt ombud. Prop. 1971:30, s. 291.  Detta modifierades dock något i samband med införandet av tvåpartsprocessen i mitten på 1990-talet. Numera kan myndigheten ikläda sig rollen som motpart till den enskilde. Se FPL 7 a §. Något som kan ses som ett tecken på att förvaltningsprocessen återigen börjar närma sig den allmänna processen.  



Behovet av en särskild ärendelag uppstod i samband med reformen av 1734 års rättegångsbalk och den första ärendelagen infördes år 1946. Anledningen var att den nya rättegångsbalken främst var tillämplig på den typ av rättsskipning som karaktäriseras av att domstolen fastställer vad som är rätt mellan två parter. Den så kallade frivilliga rättsvården däremot, har snarare en förebyggande karaktär som, i de fall den tillkommer domstolarna, brukar betecknas som ärenden. När det gäller rättsskipning ställs krav på muntlighet, omedelbarhet och koncentration. Den frivilliga rättsvården däremot rör sig i regel inte om något partsförhållande, och kraven på förfarandet ser därför annorlunda ut. I den gamla rättegångsbalken från 1734 var det möjligt att i viss mån anpassa förfarandet och rättegångsbalken var på detta sätt tillämplig oavsett om det rörde sig om rättskipning eller frivillig rättsvård. I samband med reformen av rättegångsbalkens 1734 års lag kom i stället rättegångsbalken, som sagt, att präglas av ett relativt detaljerat regelsystem och var därför inte tillämplig när det gällde den frivilliga rättsvården. Ärendelagen kom att innehålla ett fåtal självständiga handläggningsregler. I övrigt skulle fortfarande rättegångsbalkens bestämmelser om vad som var föreskrivet för tvistemål tillämpas, och vid överklagande till högre domstolar skulle uteslutande rättegångsbalkens regler tillämpas. År 1996 ersattes 1946 års ärendelag av en ny, omarbetad version. Den nya ärendelagen var mer detaljerad än sin föregångare och hade i många avseende förvaltningsprocesslagen som förebild. Vidare reglerade den nya ärendelagen även förfarandet efter ett överklagande, medan den äldre ärendelagen endast reglerade tingsrättsförfarandet. Fitger, Lagen om domstolsärende. En kommentar, 2004, s. 23 f.



Förvaltningsprocesslagen och ärendelagen är i många avseende väldigt lika. Detta eftersom målen och ärendena som handläggs enligt dessa processlagar i regel inte rör sig om något tvåpartsförhållande. Båda lagarna bygger därför till skillnad från rättegångsbalken på ett skriftligt förfarande. Vidare har inte rättegångsbalkens bärande principer om omedelbarhet och koncentration ansetts tillämpliga. Trots att ärendelagen i många avseende bygger på rättegångsbalkens regler, uppvisar ärendelagen av denna anledning principiellt större likheter med förvaltningsprocesslagen. Prop. 1995/96:115, s. 76 f. Det ska dock påpekas att även förvaltningsprocesslagen i stor omfattning hänvisar till rättegångsbalkens bestämmelser. Wennergren, Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, 2005, s.99.







  

Verkställighetsförordnande och inhibition

I avsnittet ges en kortfattad genomgång av hur frågan om besluts verkställbarhet regleras inom förvaltningsrätten. Vidare ges även en allmän beskrivning av vad verkställighetsförordnande och inhibition innebär och i vilken utsträckning dessa instrument används i samband med att tillstånd söks till miljöfarlig verksamhet. Vidare undersöks ett antal mål från Miljööverdomstolen i syfte att försöka utreda vilka bedömningskriterier som ligger till grund för miljödomstolarnas och Miljööverdomstolens avgörande i dessa frågor.



Allmänt om verkställbarhet, verkställighetsförordnande och inhibition

Frågan om när beslut blir verkställbara regleras i regel i specialförfattningar. Inom förvaltningsrätten förekommer det ofta att beslut vinner laga kraft omedelbart trots att beslutet överklagas. Har frågan om ett besluts verkställbarhet lämnats oreglerad får ledning i stället sökas i de allmänna grundsatser som vuxit fram i praxis. Hellners, Malmqvist, Förvaltningslagen med kommentarer, 2007, s. 364. Enligt Wennergren får det allmänna rättsläget anses vara att ett beslut blir gällande först då det inte längre kan överklagas av den som varit part i ärendet. När det gäller beslut som innebär avslag, förbud eller om det är ett tillfälligt beslut bör dock det motsatta gälla, dvs. att beslut ska träda ikraft omedelbart. Wennergren, Förvaltningsprocesslagen m.m., En kommentar, 2005, s. 267. Se även Förvaltningsrättsutredningen, SOU 1983:73 s. 22, 110.



Verkställighetsförordnande innebär att en förvaltningsmyndighet kan fatta ett tillfälligt beslut i avvaktan på ärendets slutliga avgörande. Inom förvaltningsrätten används möjligheten tex. vid överflyttning av barn, om det föreligger starka skäl för att ett beslut fattas omedelbart. Även i miljörättsliga sammanhang kan beslut om verkställighetsförordanden aktualiseras. Sökande i tillståndsmålen vill ofta få ett verkställighetsförordnande till stånd, eftersom hon eller han då har möjlighet att ta tillståndet i anspråk trots att domen inte har vunnit laga kraft. Michanek, Den svenska miljörätten, s. 342. 



Beslut om inhibition av verkställigheten av ett överklagat avgörande innebär att det överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla. Det kan i vissa fall vara nödvändigt att avvakta med att verkställa beslutet till dess att beslutet blivit slutligt avgjort. I miljörättsliga sammanhang kan åtskilliga beslut, om omedelbar verkställighet, med stor sannolikhet föra med sig verkningar för enskilda som, om beslutet senare upphävs av högre instans, inte kan kompenseras. Inhibition ska med andra ord ses som en säkerhet mot att oåterkalleliga skador inträffar. Eklund, Inhibition – ett nödvändigt ont?, JT 1998-99, s 



För sökandes del, oavsett om denne yrkar omedelbar verkställighet eller inhibition av verkställigheten av ett verkställighetsförordnande, är det av stor vikt att riktigheten av beslutet snabbt prövas av en högre instans. En motsatt ordning skulle för inhibitionssökanden innebära att verkställigheten fortgår och möjligheten att återställa rättsläget därmed försämras. På motsvarande sätt kan en verkställighet som kommer alltför sent bli mindre värd eller tom. meningslös, vilket kan leda till att den i slutändan faktiskt aldrig kommer till stånd. Eklund, JT 1998-99, s. 72 och 78, Lavin, Inhibition i förvaltningsprocessen, FT 1993, s. 38, prop. 1971:30 del 2 s.421.  



Bestämmelser om inhibition och interimistiska beslut återfinns i rättegångsbalken, förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen, FL 29 § reglerar dock endast inhibition. FPL 28 § reglerar däremot både inhibition och interimistiska beslut i allmänhet. men bestämmelser om inhibition och verkställighetsförordnade har även tagits in i miljöbalken. MB 22 kap 28 §. 







Förutsättning för verkställighet och inhibition



Utgångspunkten för att ett verkställighetsförordnande ska meddelas bör vara att det finns en tämligen hög grad av sannolikhet för att avgörandet kommer att stå fast. Kravet på sannolikheten kan i vissa fall sättas lägre, tex. om det finns en påtaglig risk för att väsentlig skada kommer att drabba ett enskilt intresse om ett verkställighetsförordnande inte beviljas. Se RÅ 1998 ref.48 och RÅ 1990 ref. 82.

När det gäller beslut om inhibition är en grundläggande förutsättning givetvis att det överklagade beslutet ”träder i tillämpning omedelbart”. Wennergren, Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, 2005, s. 267. I annat fall skulle ju inte ett yrkande om inhibition ha någon funktion att fylla. Vidare krävs det en viss sannolikhet att huvudavgörandet kommer att ändras samt att en fortsatt verkställighet leder till skada eller olägenhet. Den instans som har att fatta ett beslut om verkställighet eller inhibition av ett sådant beslut måste med andra ord försöka förutsäga huvudsakens slutliga utgång. Eklund, JT 1998-99, s. 56 f.

Inhibition och verkställighet i miljömål



I ”Den svenska miljörätten” påpekar Michanek att det, i mål om miljöfarlig verksamhet, är vanligt förekommande att den som söker tillstånd även ansöker om ett så kallat verkställighetsförordnande. Michanek, Den svenska miljörätten, s.342. För sökanden innebär ett sådant förordnande en möjlighet att ta tillståndet i anspråk trots att domen inte vunnit laga kraft. På motsatta sidan återfinns den berörda allmänheten. Ett verkställighetsförordnande skulle för den berörda allmänheten kunna föra med sig verkningar som inte kan kompenseras även om beslutet senare upphävs av en högre instans. 



Miljöbalkens 22 kapitel 28 § stadgar att:



”När det finns skäl till det, får miljödomstolen förordna att tillståndet till en verksamhet får tas i anspråk även om domen inte har vunnit laga kraft. Som villkor skall föreskrivas att sökanden hos länsstyrelsen ställer säkerhet för den ersättning som för en vattenverksamhet kan komma att utgå, om domstolens dom ändras. I fråga om slaget av säkerhet gäller 2kap. 25 § Utsökningsbalken.

Om sökanden, sedan tillstånd till en verksamhet enligt balken har meddelats, åläggs skyldighet att förebygga eller minska skador eller att betala ersättning, får miljödomstolen förordna att domen skall gå i verkställighet som om den hade fått laga kraft.

Överklagas en dom med ett förordnande enligt första eller andra stycket, får Miljööverdomstolen undanröja förordnandet, innan talan mot domen i övrigt prövas.”



I bestämmelsens första och andra stycke regleras beslut om omedelbar verkställighet och i tredje stycket om inhibition av verkställighetsförordnande. Eftersom miljöbalken reglerar beslut om verkställighetsförordnande och inhibition finns det ingen anledning att titta på rättegångsbalkens bestämmelser i detta avseende. Som framgår av bestämmelsen är kravet för att ett verkställighetsförordnande ska få meddelas att det finns skäl till det. I förarbetena till miljöbalken nämns bland annat situationen då arbeten måste utföras före en snabbt annalkande vinter. I dessa fall kan det vara av vikt att beslutet verkställs omgående, utan att beslutet är slutligen avgjort. Prop. 1997/98:45 del 2 s. 247. Enligt Michanek har denna möjlighet beviljats alltför lättvindigt av länsstyrelser såväl som miljödomstolar.  Michanek, Den svenska miljörätten, s 342. Se även Miljöbalken. En kommentar, 2008, s. 22:25. Detta påstående får stöd av den praxis jag tagit del av. Se bl.a. MÖD 2002 DM 114, MÖD M 6840/05, MÖD M 3160/08  Författarna till miljöbalkskommentaren menar att det i förarbetena till miljöskyddslagen finns vissa uttalande som fortfarande bör ha betydelse för tolkningen av miljöbalkens bestämmelse. Bland annat att huvudregeln bör vara, att ett beslut om tillstånd inte blir gällande förrän det har vunnit laga kraft. Detta eftersom det i regel rör många olika intressen och ofta är av mycket ingripande slag. Under miljöskyddslagens tid tillämpades bestämmelsen om verkställighetsförordnande restriktivt. Bestreds tillåtligheten av en sakägare eller remissinstans nekades i regel verkställighetsförordnande om inte bestridandet framstod som klart obefogat. Författarna till miljöbalkskommentaren menar att det inte finns något skäl till varför bestämmelsen i miljöbalken ska tillämpas mindre restriktivt. Bengtsson, Miljöbalken. En kommentar, 2008, s. 22:25. 



Bestämmelsens tillämpningsområde



Bestämmelserna i miljöbalkens 22 kapitel tillämpas, som tidigare nämnts, vid förfarandet vid miljödomstolarna i ansökningsmål, vilket innebär att miljöbalkens regler om verkställighet och inhibition alltid är tillämpliga vid tillstånd till A-verksamhet. När det gäller tillstånd till B-verksamhet får man i stället söka vägledning i miljöbalkens 19 kap. Av 19 kap. 5 § framgår vilka processuella bestämmelser, som gäller för miljödomstolarnas prövning, som även ska gälla för länsstyrelsernas och de kommunala nämndernas prövning av miljöfarlig verksamhet. MB 22 kap. 28 § p. 11. I bestämmelsen hänvisas till 22 kap. 28 § första stycke första meningen samma balk. Länsstyrelserna och de kommunala nämnderna har genom hänvisningen möjlighet att meddela ett s.k. verkställighetsförordnande. Det finns däremot ingen möjlighet, med stöd av hänvisningen, att förordna om omedelbar verkställighet av skyldighet att tex. vidta skyddsåtgärder som fastställs efter ett uppskovsbeslut. Det hänvisas inte heller till bestämmelsens tredje stycke om inhibition av verkställighetsförordnande. Bengtsson, Miljöbalken. En kommentar, 2008, s. 19:21.  Bestämmelsen i 22 kap. 28 § miljöbalken är med andra ord tillämplig i alla tillståndsmål som utgörs av A-verksamhet. När det gäller tillståndsmål som utgörs av B-verksamhet är endast regeln om möjlighet att meddela verkställighetsförordnande tillämplig.



Förvaltningsrättens bestämmelser om inhibition och verkställighetsförordnande



Även förvaltningsprocesslagen och förvaltningslagen innehåller bestämmelser om interimistiska beslut och inhibition. Då frågan om beslut om inhibition i mål som inleds i länsstyrelse eller i kommunal nämnd har lämnats oreglerad av miljöbalken, ska förvaltningsprocesslagens regler tillämpas. Detta framgår av avsnitt fyra ovan, där miljömålens processlagar behandlas. Förvaltningsprocesslagens 28 § stadgar att;



”Domstol, som har att pröva besvär, kan förordna att det överklagade beslutet, om det eljest skulle lända till efterrättelse omedelbart, tills vidare icke skall gälla och även i övrigt förordna rörande saken.”



Bestämmelsen innehåller två led. Det första rör inhibition och det andra handlar om interimistiska beslut i allmänhet. Wennergren, Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, 2005, s. 264. I ett mål från Regeringsrätten fastslogs att interimistiska beslut i allmänhet även kan omfatta t.ex. beslut om omedelbar verkställighet utan avvaktan på laga kraft.  RÅ 1998 ref. 48. I målet tog Regeringsrätten även ställning till frågan om vilka förutsättningar som skulle föreligga för att ett sådant interimistiskt förordnande skulle kunna meddelas. Regeringsrätten tittade på 28 § förvaltningsprocesslagen och fastslog att ett interimistiskt beslut även kunde omfatta beslut om omedelbar verkställighet utan avvaktan på laga kraft. Vidare konstaterade Regeringsrätten att lagtexten inte närmare angav förutsättningarna för ett sådant förordnande. Det låg då nära till hands att titta på vad Regeringsrätten uttalat i samband med beslut om inhibition. I målet RÅ 1990 ref. 82 framgick det att det i allmänhet bör krävas en tämligen hög grad av sannolikhet för att ett överklagande ska bifallas. På motsvarande sätt borde utgångspunkten när det gäller ett förordnande om omedelbar verkställighet vara att ett sådant förordnande meddelas endast om det föreligger en tämligen hög grad av sannolikhet för att ett avgörande kommer att stå fast. Regeringsrätten gick vidare med att konstatera att det framstod som i hög grad ovisst om länsrättens bedömning om förbudets giltighet skulle stå fast. Utgångspunkten borde därmed vara att det inte borde meddelas något interimistiskt förordnande som skulle innebära att länsrättens dom skulle gälla omedelbart. Bolagets argument om att förbudet skulle innebära betydande olägenheter för bolagets näringsverksamhet vägdes mot grunderna för ett sådant förbud. Då dessa bestod i att skydda människors liv och hälsa – ett angeläget allmänt intresse – ansågs det finnas skäl att sänka kravet på sannolikheten för att länsrättens dom skulle stå fast. Då denna förutsättning inte kunde sägas vara uppfylld, meddelades inte något interimistiskt förordnande. 



När det gäller praxis beträffande interimistiska beslut och beslut om inhibition finns det, inom förvaltningsrätten, med andra ord ett digert material att tillgå. RÅ 1986 ref.7, RÅ 1990 ref. 82, RÅ 1992 not 333, RÅ 2004 not 150. I dessa uppräknade mål har RegR utförligt motiverat övervägandena i inhibitionsfrågorna. Av RÅ 1998 ref. 48 framgår att dessa överväganden även tillämpas då fråga om verkställighetsförordnande aktualiseras.



 Att förvaltningsprocesslagens bestämmelser i vissa fall ska tillämpas då en fråga lämnats oreglerad av miljöbalken, tydliggörs även i ett mål från Miljööverdomstolen. MÖD 2002:91. Målet gällde frågan om ett täkttillstånd fick tas i anspråk innan det vunnit laga kraft under förutsättning att detta skedde på tillståndshavarens egen risk. Miljööverdomstolen påpekade att ett beslut om omedelbar verkställighet kan leda till skador på miljön som är svåra att återställa. Vidare skulle det innebära att motstående enskilda och allmänna intressen skulle få stå tillbaka. Detta kunde senare leda till att värdet av en överprövning försvårades eller rent av minskades. Utgångspunkten skulle därför vara den som gäller vid miljöfarlig verksamhet, att tillståndet får tas i anspråk först sedan beslutet har vunnit laga kraft. Nästa fråga som Miljööverdomstolen hade att besvara var om det fanns någon möjlighet att få till stånd ett verkställighetsförordnande. Det konstaterades att bestämmelsen i 22 kapitlet 28 § första stycket första meningen miljöbalken var tillämplig även i ärenden som prövas av länsstyrelse eller kommunal nämnd. Täktverksamhet omfattas av 9 kapitlet 1 § definition av miljöfarlig verksamhet. Tillståndsprövning av täktverksamhet åligger dock miljöprövningsdelegationen och inte länsstyrelsen. Detta innebär att någon hänvisning till miljöbalkens bestämmelse i 22 kapitlet 28 § miljöbalken inte finns. Någon möjlighet att med stöd av miljöbalkens bestämmelse om verkställighetsförordnande finns därmed inte. Miljööverdomstolen gick då vidare och tittade på bestämmelsen i 20 kap. 3 § 3 stycket miljöbalken och konstaterade att miljödomstolen hade att tillämpa förvaltningsprocesslagens bestämmelser i dit överklagade mål. Förvaltningsprocesslagens 28 § andra ledet reglerar interimistiska beslut i allmänhet. Miljööverdomstolen hänvisade till RÅ 1998 ref. 48 och slog fast att bestämmelsen kunde tillämpas av domstol för att interimistiskt förordna att underinstansens avgörande ska gälla omedelbart trots att beslutet inte vunnit laga kraft. 



Målet visar hur förvaltningsprocesslagens bestämmelser kompletterar miljöbalkens processregler i frågor som lämnats oreglerade av miljöbalken. Målet handlar visserligen om täktverksamhet - vilket inte omfattas av definitionen av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 8 § miljöbalken - men är trots detta intressant eftersom det klargör att förvaltningsprocesslagens bestämmelser om verkställighetsförordnande och inhibition kan tillämpas av miljödomstol i dit överklagade mål. 



Verkställighetsförordnande i praxis



Som nämndes ovan är det vanligt att sökanden yrkar omedelbar verkställighet i samband med ansökan om tillstånd till en verksamhet. Vid en närmare granskning av praxis framgår det att miljödomstolarna, precis som Michanek påpekar, är benägna att i flertalet fall förordna om omedelbar verkställighet. Se bl.a. MÖD 2002 DM 114, MÖD M 6840/05, MÖD M 3160/08 Eftersom det sällan är verkställighetsförordnande som utgör själva huvudfrågan, framgår det nästan aldrig av domskälen vad miljödomstolen grundar beslut om verkställighetsförordnande på. I målen nedan har dock frågan behandlats mera ingående.

   

I ett mål som rörde täktverksamhet MÖD 2003:21, M 993-03. hade ett bolag genom beslut av länsstyrelsen fått tillstånd till täktverksamhet. Beslutet överklagades av Kyltjänst som dessutom yrkade att miljödomstolen skulle inhibera länsstyrelsens beslut. Miljödomstolen konstaterade att tillstånd till täktverksamhet inte fick verkställas innan det vunnit laga kraft och det fanns därmed inte något beslut att inhibera. Bolaget yrkade då att miljödomstolen skulle förordna om omedelbar verkställighet av länsstyrelsens beslut med stöd av 28 § förvaltningsprocesslagen. Miljödomstolen fastslog att det inte fanns någon möjlighet att med stöd av 12 kap. miljöbalken om täkt förordna om omedelbar verkställighet. Domstolen gick då vidare och tittade på förvaltningsprocesslagens bestämmelse. Denna bestämmelse kunde visserligen ge domstol möjlighet att meddela ett sådant förordnande, men domstolen fann inte att bestämmelsen var tillämplig i den nu aktuella situationen. I målet var det fråga om ett beslut som av den ursprungliga myndigheten inte försetts med något verkställighetsförordnande. Det fanns dessutom ett motstående enskilt intresse som motsatte sig att tillståndet över huvud taget lämnades till verksamheten. Miljödomstolen avslog därmed sökandes yrkande om interimistiskt förordnande och målet hamnade slutligen hos Miljööverdomstolen. Miljööverdomstolen konstaterade att täkten bedrivits under en ansenlig tid och att det inte fanns några skäl att anta att det skulle uppkomma beaktansvärda, irreversibla verkningar på grund av förordnandet. Vidare kunde inte enskilda motstående intressen anses ha en sådan tyngd att de skulle tala emot ett förordnande. I ett annat mål, som också rörde täktverksamhet, medgavs däremot inte verkställighetsförordnande. MÖD 2003:52, M 2463-03. I målet var det fråga om en omfattande täktverksamhet som skulle bedrivas i nära anslutning till en skola, kyrka och bostadsbebyggelse. Den kommunala miljönämnden samt ett stort antal närboende ifrågasatte tillåtligheten av verksamheten. Miljödomstolen intog en ganska sträng inställning och hänvisade till hur motsvarande bestämmelse i miljöskyddslagen tillämpades. I regel meddelades inte verkställighetsförordnade när remissinstanser eller sakägare bestritt tillåtligheten, såvida inte bestridandet framstått som obefogat. I målet påpekades bland annat att täktverksamhet alltid innebar irreversibla ingrepp i naturen. Miljödomstolen avslog yrkandet om verkställighetsförordnade. Målet hamnade hos Miljööverdomstolen. Miljööverdomstolen ansåg att invändningar som framfördes mot att ett förordnande skulle meddelas framstod som befogade. Samtidigt hade bolaget, som skäl för sitt yrkande, angett att ett uppehåll i verksamheten skulle medföra ekonomiska konsekvenser som bolaget troligtvis inte kunde bära. Starka intressen stod med andra ord mot varandra. Miljööverdomstolen gjorde ingen bedömning av vilka intressen som vägde tyngst, utan tog i stället fasta på att det i detta läge inte gick att bedöma utgången av miljödomstolens kommande prövning. I ett sådant läge borde därför inte ett verkställighetsförordnande meddelas.  

Slutsatser



I det första målet konstaterar Miljööverdomstolen att verksamheten bedrivits under en lång tid och menar att risken för oåterkalleliga skador inte är överhängande. När ett yrkande om verkställighetsförordnande framställs måste domstolen, redan i ett tidigt skede, försöka avgöra hur den slutliga domen kommer att bli. Detta är troligtvis lättare för domstolen att överblicka i ett mål som rör en redan etablerad verksamhet än i mål där tillstånd söks till ny verksamhet. Utfallet i miljödomstolen verkar grunda sig i en osäkerhet om förvaltningsprocesslagens tillämplighet. Möjligtvis kan detta förklaras med att miljödomstolen utgörs av en tingsrätt som vanligtvis inte tillämpar förvaltningsrättsliga regler. I det andra målet intog dock Miljööverdomstolen en motsatt ståndpunkt. Även i detta mål rörde det sig om en redan etablerad verksamhet. Täktverksamhet hade bedrivits under en lång tid på platsen och det var nu fråga om att förnya tillståndet. Miljööverdomstolen gör inte någon bedömning av vilka intressen som väger tyngst. Detta betyder dock inte att intressena i målet inte har haft en stor betydelse. Tvärtom. Precis som i första målet rörde det sig om en redan etablerad verksamhet, men de motsatta intressena var avsevärt mycket starkare. Miljööverdomstolen konstaterar att ”Mot bakgrund härav är det i det läge målet nu befinner sig i inte möjligt att bedöma utgången av miljödomstolen kommande bedömning”. Resonemanget stämmer väl överens med Eklunds uppfattning om inihibitionsbedömningen. För en utförlig redogörelse för inhibitionsbedömingen; se Eklund, Inhibition, Om verkställighetsförbud m.m. i judiciell process, inom förvaltningsrätten och i utsökningsförfarandet. Han menar att en intresseavvägning kan påverka beviskravet för dels att en ändring av den slutliga domen kommer att ske och, dels att en skada faktiskt uppstår. 



I målen ovan intar miljödomstolarna en tämligen restriktiv inställning till att meddela verkställighetsförordnande. I första målet tycks detta snarare bero på en tveksamhet till om förvaltningsprocesslagen över huvud taget är tillämplig, än att det skulle vara materiellt oriktigt att meddela ett sådant förordnande. I det andra målet hänvisar miljödomstolen till hur motsvarande bestämmelse i miljöskyddslagen tillämpades. I regel meddelades inte verkställighetsförordnande om sakägare eller remissinstans bestritt tillåtligheten. Mot denna bakgrund avslås yrkandet. Detta resonemang stämmer väl överens med det som framfördes av författarna till miljöbalkskommentaren. Miljööverdomstolens tillvägagångssätt, vad gäller bedömningen av om ett verkställighetsförordnande bör beviljas, följer i stor utsträckning Eklunds rekommendation om hur en inhibitionsbedömning bör göras. Jfr även RÅ 1990 ref. 12. I målen görs en sannolikhetsbedömning av om det tillfälliga beslutet kommer att ändras genom huvudavgörandet. Betydelse har även vilka skador en fortsatt verkställighet kan leda till. Vid en jämförelse av de båda målen verkar även intresseavvägningen ha betydelse för vilken grad av sannolikhet som kan krävas för att ett avgörande står fast. Sakägare och myndigheter ges därmed möjlighet att påverka beslut om omedelbar verkställighet.



Inhibition i praxis



Beslut om inhibition innebär som sagt att ett överklagat beslut tills vidare inte ska gälla. Inhibitionsinstitutet kan med andra ord användas för att angripa ett av myndighet meddelat beslut om omedelbar verkställighet, och kan således ses som ett användbart instrument för enskilda och myndigheter att som representerar ett intresse som står i strid med en verksamhetsutövarens intresse.



I ett omtalat mål från Miljööverdomstolen, som gällde tunnelbygget i Hallandsås, MÖD 2003:100. inhiberade Miljööverdomstolen ett verkställighetsförordnande utfärdat av miljödomstolen. I målet hade miljödomstolen meddelat ett verkställighetsförordnade i samband med en prövning av tillfälligt bortledande av grundvatten samt utsläppande av detta vatten. I målet framkom att det var svårt att avgöra vilka skador på enskilda intressen ett verkställighetstillstånd skulle kunna leda till. Banverket – sökande i målet – påtalade att betydande fördelar för Banverket och för det allmänna var knutna till en snabb byggstart. Miljödomstolen gick på Banverkets linje och konstaterade att det var av stor vikt att utförda arbeten inte försenades. Eftersom vissa begränsningar gjorts av mängden vatten som fick bortledas, ansåg miljödomstolen att ett verkställighetstillstånd kunde beviljas. Målet överklagades till Miljööverdomstolen som kritiserade miljödomstolen och fastslog att med hänsyn till den utredning som låg till grund för miljödomstolens beslut om verkställighet, borde ett sådant förordnande aldrig ha skett. Detta eftersom det av utredningen inte framgick om de föreskrivna skyddsåtgärderna kunde fylla sitt syfte om ett sådant förordnande kom till stånd. Frågan om inhibition aktualiserades även i ett annat mål från Miljööverdomstolen. Beslut i protokoll, MÖD DM 47. Målet rörde ett sökt tillstånd till muddring och schaktning i Åhus hamn i Kristianstads kommun. Miljödomstolen hade med stöd av 22 kap. 28 § första stycke miljöbalken, förordnat att tillståndet till vattenverksamheten fick tas i anspråk utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft. En granne överklagade beslutet och begärde inhibition. Förordnandet upphävdes av Miljööverdomstolen samtidigt som denna meddelade att beslutet endast fick överklagas i samband med huvudsaken. I ett annat mål, Beslut i protokoll, MÖD DM som rörde frågan om inhibition, hade tillstånd till täkt försetts med en upplysning om att tillståndet fick tas i anspråk även om det inte hade vunnit laga kraft. Beslutet överklagades av bland annat Göteborgs kommun och Lerums kommun, vilka samtidigt begärde inhibition av beslutet. Deras begäran avslogs av miljödomstolen och målet hamnade slutligen i Miljööverdomstolen. Miljööverdomstolen förordnade om att beslutet tills vidare inte skulle gälla.



Slutsatser



Målen ovan visar att inhibitionsinstitutet är ett effektivt instrument när det gäller att hindra felaktiga beslut om verkställighet. I målet som rörde tunnelbygget i Hallandsås verkar miljödomstolen tagit stor hänsyn till sökandes behov av att snabbt komma igång med arbetet. Varken risken för skada eller motstående intressen beaktades av miljödomstolen. Miljööverdomstolen riktade senare skarp kritik mot beslutet. De två senare målen utgörs av beslut i protokoll och någon utförlig förklaring till varför miljödomstolen beviljat verkställighetsförordning finns inte. Det kan dock konstateras att miljödomstolarna, i inhibitionsmålen, har intagit en mer välvillig inställning till att meddela verkställighetsförordnande än i målen som rörde täktverksamhet. 



Det kan vidare noteras att i målen som rörde täktverksamhet tillämpades förvaltningsprocesslagens bestämmelse om interimistiska beslut i allmänhet. I dessa mål visar, i varje fall miljödomstolarna, en mer restriktiv inställning till verkställighetsförordnande än i målen där miljöbalkens bestämmelse tillämpas. När det gäller förvaltningsprocesslagens bestämmelser finns, som sagt, ett digert material att tillgå om hur bedömningen bör göras. I förhållande till förvaltningsprocesslagen är miljöbalken relativt ny, och någon motsvarande praxis finns inte. Inte heller motiven till miljöbalken ger några direkta riktlinjer om hur bedömningen bör göras och det enda krav som uppställs i miljöbalkens bestämmelse är att det ska finnas skäl för det. Möjligtvis kan detta vara en förklaring till varför länsstyrelserna och miljödomstolarna i de flesta fall väljer att bevilja dessa förordnanden. Givetvis är det svårt att dra allt för långtgående slutsatser enbart med stöd av dessa mål, men det kan vara intressant att notera. En troligare förklaring till varför miljödomstolarnas bedömningar skiljer sig åt är att det helt enkelt inte finns några tydliga riktlinjer om hur denna bedömning ska företas. I detta sammanhang ska även understrykas att beslut om verkställighet och inhibition kräver en skyndsam handläggning. Eklund påpekar att det i dessa situationer handlar om preliminära bedömningar och domaren har därmed inte samma tid till sitt förfogande som vid det slutliga avgörandet. Eklund, Inhibition – ett nödvändigt ont?, JT 1998-99, s. 58. Dessutom är det material som domstolen har att grunda sitt avgörande på i de flesta fall mindre omfattande och av sämre kvalitet än vid det slutliga avgörandet. Eklund, JT 1998-99, s. 63. För parterna innebär detta att det är svårt att förutse hur domstolen ställer sig till ett yrkande om omedelbar verkställighet.



Vilka slutsatser kan då dras av det ovan redogjorda materialet? För det första kan det konstateras att verkställighetsförordnande är vanligt förekommande i mål om miljöfarlig verksamhet. En av anledningarna är att det för sökanden kan innebära betydelsefulla fördelar ekonomiskt sett. Dessa beslut kan även få stor betydelse för enskilda motsatta intressen. Detta eftersom beslutet kan föra med sig oåterkalleliga skador som, om beslutet senare upphävs, inte kan kompenseras. Av denna anledning utgör inhibitionsinstitutet ett viktigt instrument för enskilda och myndigheter då det medger att verkställigheten av ett beslut i vissa fall snabbt kan hindras. Det är svårt att dra några entydiga slutsatser av den praxis som redogjorts ovan om vilka faktorer som spelar in i domstolarnas bedömning. Som Michanek påpekar verkar miljödomstolarna i de flesta fall bevilja sökandens yrkande, i varje fall när det gäller verkställighetsförordnande som yrkas med stöd av miljöbalkens bestämmelse. Eklund menar att då det handlar om preliminära bedömningar som företas i ett tidigt skede, har domaren att snabbt grunda sitt beslut på material av sämre kvalitet än vid det slutliga avgörandet. Oavsett förklaring tyder praxis på att domstolarna inte har några enhetliga bedömningsgrunder. För parterna innebär detta en mycket låg förutsägbarhet. Detta är olyckligt med tanke på att det rör sig om vanligt förekommande beslut, som dessutom är av stor betydelse för parterna.



Mot bakgrund av det ovan sagda framstår frågan, om beslut om verkställighetsförordnande och inhibition får överklagas särskilt, dvs. utan samband med att huvudavgörandet överklagas, som ytterst central.



Överklagbarhet

Syftet med verkställighetsförordnande och inhibition



Beslut om verkställighet och inhibition motiveras av rättsskyddsskäl. Wennergren, 2005, s. 269. Som framgick av avsnittet ovan, behövs dessa instrument för att, innan det är för sent, förhindra att felaktiga beslut verkställs som sedan inte kan göras ogjorda. En sökande kan även vara i behov av att få ett tillfälligt tillstånd utverkat innan den slutliga domen meddelas. En fördröjning kan för sökande innebära tex. ekonomiska förluster som leder till att ett tillstånd utverkat i ett senare skede, är meningslöst. För att själva syftet med dessa bestämmelser ska kunna upprätthållas måste ett yrkande om verkställighet eller inhibition handläggas mycket skyndsamt. Enligt Wennergren ska dessa beslut ”givetvis prövas separat och med förtur, under förutsättning givetvis att de inte saknar mening eller är uppenbart chanslösa”. Wennergren, 2005, s. 269. Mot denna bakgrund är således möjligheten att få överklaga dessa beslut särskilt, dvs. utan samband med att huvudavgörandet överklagas, en förutsättning för att syftet med verkställighetsförordnande och inhibition upprätthålls.



Förvaltningsprocesslagens regler



När det gäller mål som överklagas till miljödomstol (B-mål), återfinns bestämmelserna, om vilka beslut som får överklagas särskilt, i förvaltningsprocesslagen. I 34 § första stycket förvaltningsprocesslagen stadgas att talan mot beslut, som inte innebär att målet avgörs, får föras endast i samband med talan mot beslutet i själva målet. Förvaltningsprocesslagen innehåller dock undantag till huvudregeln. Bestämmelsen fortsätter med att slå fast att ”Talan får dock föras särskilt när rätten […] förordnat rörande saken i avvaktan på målets avgörande”. Se 34 § 1 st. 3 p. FPL.  Bestämmelsen slår tydligt fast att särskild talan får föras mot beslut i inhibitionsfrågan. Detta oavsett om beslutet innebär att inhibition beviljas eller att inhibition inte beviljas. Eklund, JT 1998-99, s.72. Detta framgår även av praxis. Se bl.a. RÅ 1995 ref. 59 och RÅ 1996 ref. 24. 



Rättegångsbalkens regler



När det gäller mål som inleds i miljödomstol (A-mål), återfinns bestämmelserna, om vilka beslut som får överklagas särskilt, i rättegångsbalken. Huvudregeln beträffande hovrätternas avgörande är att slutliga beslut som oftast kan överklagas, Se 54 kap. 3 § RB. medan icke-slutliga beslut i regel endast får överklagas i samband med överklagande av dom eller slutligt beslut. Se 54 kap. 5 § jämförd med 49 kap. 3 § 2 st. RB.  Det förekommer dock vissa fastställda undantag för tingsrätt. Se 49 kap. 5 § RB. Genom en hänvisning ska dessa undantag gälla även för hovrätts icke-slutliga beslut. Se 54 kap. 4 § RB. Frågan är då om man med stöd av dessa regler kan överklaga beslut om verkställighetsförordnande och beslut om inhibition. Av bestämmelserna i rättegångsbalken går inte dra några klara slutsatser. Svaret på frågan får i stället sökas i praxis. 



I NJA 1993 s. 354 tog Högsta domstolen ställning till om särskild talan skulle vara tillåten mot beslut av Vattenöverdomstolen, att inhibera av vattendomstol meddelat verkställighetsförordnande. Vattendomstolen hade lämnat vägverket tillstånd att dels bredda en befintlig bro, dels att bredda en befintlig vägbank i anslutning till bron. Enligt en av företaget upprättad beskrivning skulle hyttslagg användas som fyllnadsmaterial i vägbanken. Vattendomstolen meddelade att tillståndet fick tas i anspråk utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft. Delägare i en bysamfällighet överklagade domen. Visserligen ställde de sig positiva till själva vägarbetet, men de motsatte sig användningen av hyttslagg och yrkade inhibition. Vattenöverdomstolen konstaterade att frågan om användningen av hyttslagg inte beaktats i vägverkets miljökonsekvensbeskrivning. Det fanns i målet inte heller någon annan utredning som behandlade hyttslagens effekter som fyllnadsmaterial. Vattenöverdomstolen fann därför att materialet inte fick användas innan en sådan utredning tagits fram. Förordnandet i vattendomstolens dom begränsades så till vida att hyttslagg inte fick användas. Vidare meddelade Vattenöverdomstolen att beslutet fick överklagas särskilt. Vägverket vände sig till Högsta domstolen och yrkade att Vattenöverdomstolens beslut skulle ändras så att hyttslagg fick användas i det fortsatta arbetet. Högsta domstolen hänvisade till bestämmelserna i 54 kap 3 och 4 § § rättegångsbalken och konstaterade att särskild talan mot Vattenöverdomstolens beslut att inhibera vattendomstolens verkställighetsförordnande inte var tillåten. Högsta domstolen bortsåg från Vattenöverdomstolens föreskrift att beslutet fick överklagas särskilt och avvisade vägverkets besvärstalan. I ett mål från hovrätten, RH 1992:17, behandlades frågan om särskild talan var tillåten mot hovrätts beslut att inhibera beslut om särskild handräckning av kronofogdemyndigheten. Företaget Mabilo Eriksbergsfärjan AB (Mabilo) hade i ett beslut av kronofogdemyndigheten förpliktigats att ta bort en färja från en kajplats vid Gullbergskajen i Göteborg. Mabilo överklagade och yrkade att hovrätten genom inhibitionsbeslut skulle förklara att verkställigheten av kronofogdemyndighetens utslag tills vidare inte skulle få förekomma. Hovrätten förordnade att några åtgärder för verkställigheten av kronofogdemyndighetens utslag tills vidare inte fick vidtas. Vidare föreskrev hovrätten med stöd av 54 kap. 4 § och 49 kap. 8 § rättegångsbalken att hovrättens beslut inte fick överklagas. Se även NJA 1989 s. 173 och NJA 1965 s 364. 



Det finns inte någon möjlighet att med stöd av rättegångsbalkens bestämmelser, särskilt överklaga beslut om verkställighetsförordnande eller beslut om inhibition. I mål som överklagas med stöd av rättegångsbalkens regler gäller, att överklagandet endast får ske i samband med det slutliga avgörandet.



Slutsatser



Det föreligger med andra ord en skillnad beträffande överklagbarheten i mål som inleds i miljödomstol jämfört med mål som i stället inleds hos länsstyrelse. Dessa mål är många gånger snarlika och skiljer sig endast så till vida att mål som inleds i miljödomstol utgörs av verksamhet av större omfattning, medan mål som inleds i länsstyrelse utgörs av verksamhet av mindre omfattning. Dessutom rör det sig i båda fallen om en enskild med en myndighet som motpart. Tittar man på syftet som ligger bakom bestämmelserna om verkställighetsförordnande och inhibition framgår det klart att dessa instrument har tillkommit av rättsskyddsskäl. Vidare kan det konstateras att möjligheten att få överklaga dessa beslut särskilt, är en förutsättning för att syftet med verkställighetsförordnande och inhibition upprätthålls. Det är svårt att finna något övervägande skäl som talar för att rättssäkerheten i dessa frågor inte är av lika stor vikt vare sig det handlar om mål av mera omfattande miljöfarlig verksamhet eller mål om mindre omfattande miljöfarlig verksamhet. I båda fallen rör det sig, som sagt, om enskilda verksamhetsutövare med det offentliga som motpart. 

    Frågan är då om denna ordning får någon betydelse för målets utgång. Som nämnts tidigare kan en fördröjning av ett verkställighetsförordnande leda till att tillståndet som meddelas i ett senare skede är av mindre värde eller tom. meningslöst för sökanden. Som exempel kan nämnas situationen då en verksamhetsutövare är tvungen att förnya sitt tillstånd. Det rör sig om en redan etablerad verksamhet och sökanden är beroende av att snabbt få fortsätta sin verksamhet för att kunna uppfylla leveranskrav från kunder. Beslutar domstolen att inte bevilja verksamhetsutövaren ett sådant förordnande kan detta leda till stora ekonomiska konsekvenser i form av kundbortfall. För sökanden är det i detta läge av stor vikt att beslutet snabbt kan överklagas. Prövas yrkandet först i samband med att huvudavgörandet prövas har kanske verksamhetsutövaren redan misslyckats med att uppfylla sina leveransvillkor, och tillståndet framstår i detta läge som meningslöst. På liknade sätt kan det vara av stor vikt att ett inhibitionsyrkande prövas snabbt. Här kan det tex. röra sig om en verksamhetsutövare som genom ett verkställighetsförordnande fått tillstånd att bedriva täktverksamhet. För en närboende som befarar att täktverksamheten leder till oåterkalleliga skador på naturmiljön, är det av stor betydelse att verkställigheten kan prövas redan i ett tidigt skede. Prövas inhibitionsyrkandet först i samband med att huvudavgörandet prövas, är skadan redan skedd. När så tillåtligheten senare slutligen prövas finns kanske inte längre något skäl i form av orörd naturmiljö som hindrar att tillstånd till täktverksamheten beviljas. På detta sätt kan möjligheten att föra särskild talan mot beslut om verkställighet och inhibition få betydelse för målets utgång. Givetvis innebär möjligheten att pröva dessa yrkanden särskilt, inte någon garanti för att domstolen alltid gör en korrekt bedömning. Som påpekades ovan handlar det i regel om preliminära bedömningar som grundas på material av sämre kvalitet än vid det slutliga avgörandet. Däremot borde möjligheten att få föra särskild talan mot dessa beslut minska risken för att felaktiga beslut står kvar. Mot denna bakgrund kan det konstateras att det föreligger en skillnad beträffande överklagbarheten i A- respektive B-mål, som dessutom kan få betydelse för målets utgång. 







Förslag på ändring

Miljöprocessutredningen tog i ett delbetänkande ställning till bland annat om det var möjligt att ersätta förvaltningsprocesslagen med ärendelagen. I detta avsnitt behandlas, med utgångspunkt i detta delbetänkande, frågan om en tillämpning av ärendelagen kan bidra till en mer rättssäker, enkel och rationell processordning. Fokus ligger på ärendelagens reglering av frågan om möjlighet att särskilt överklaga beslut om verkställighetsförordnande och inhibition. 



Ärendelagen

I mars år 2008 kom ett delbetänkande av Miljöprocessutredningen. SOU 2008:31, Miljödomstolarna – domkretsar – lokalisering – handläggningsregler.    En del av Miljöprocessutredningens uppdrag bestod i att utreda miljödomstolarnas handläggningsregler. Bland annat utredde man möjligheten att gå över från en tillämpning av förvaltningsprocesslagen till en tillämpning av ärendelagen i miljödomstolen i de fall ett beslut av en förvaltningsmyndighet har överklagats dit.  SOU 2008:31, s. 14. Processutredningen påpekade att miljöbalken utarbetats innan den nya ärendelagen kommit till. SOU 2008:31, s. 83. Detta kan möjligtvis vara en anledning till varför förvaltningsprocesslagen och inte ärendelagen valdes som processlag i B-målen. Som nämndes i avsnitt 3. 2 reglerade den äldre ärendelagen endast tingsrättsförfarandet och inte förfarandet efter ett överklagande.



Överklagbarhet

Bestämmelsen om vilka beslut som får överklagas särskilt återfinns i 37 paragrafen, första stycket, andra meningen, tredje punkten, ärendelagen. Bestämmelsen stadgar att:



”Ett beslut som inte innebär att ärendet avgörs får överklagas endast i samband med överklagande av ett beslut som innebär att ärendet avgörs. Överklagande får dock ske särskilt, när domstolen […] beslutat i en fråga om säkerställande av det som ärendet gäller eller beslutat att överklagat beslut till vidare inte får verkställas eller i övrigt beslutat tills vidare rörande saken” 



Bestämmelsen gäller inhibitionsbeslut och när domstolen i övrigt beslutat tills vidare rörande saken. Fitger, Lagen om domstolsärenden. En kommentar, 2004, s. 284. Detta innebär att ett verkställighetsförordnande och positiva inhibitionsbeslut särskilt kan överklagas, men det framgår inte klart om ett beslut om att inte meddela inhibition omfattas. En möjlig tolkning är att lagstiftaren medvetet valt att inte formulera bestämmelsen så att den ska gälla ”i fråga om” inhibitionsbeslut, och därmed inte avsett att omfatta beslut som innebär att ett inhibitionsyrkande avslås. Fitger, Lagen om domstolsärenden. En kommentar, 2004, s. 284, not 709. En annan tolkning är att bestämmelsen visserligen inte uttryckligen omfattar beslut om avslag på ett inhibitionsyrkande, men att vissa uttalanden i motiven till ärendelagen tyder på att även dessa beslut ska omfattas. Eklund, Inhibition, s. 291.  Av motiven till ärendelagen framgår det nämligen att bestämmelsen har sin förebild i förvaltningsprocesslagen. Prop. 1995/96:115, s. 173 och 175. Eftersom det enligt förvaltningsprocesslagen är tillåtet att särskilt överklaga såväl positiva som negativa inhibitionsbeslut, anser Eklund att även ärendelagens bestämmelse borde omfatta dessa beslut. Samtidigt påpekar Eklund att ett förtydligande kan vara nödvändigt för att klargöra för domstolarna att även beslut som innebär att ett inhibitionsyrkande avslås får överklagas särskilt. Detta kan ”lämpligen ske genom att orden eller ogillat ett yrkande om att beslutet tills vidare inte får verkställas skjuts in mellan verkställas och eller i 37 1 st. 2 men. 3 p. ärendelagen.”  Eklund, Inhibition, s. 291.



Det kan mot denna bakgrund inte sägas vara helt klarlagt vad som gäller enligt ärendelagen i fråga om möjlighet att särskilt överklaga beslut som innebär att ett inhibitionsyrkande avslås. Då det inte finns några rättsfall som talar för att någon av tolkningarna ska ges företräde, får rättsläget anses vara oklart. Att i detta läge tillämpa ärendelagen i stället för förvaltningsprocesslagen, skulle kunna innebära en försämring beträffande motparternas ställning i B-målen. I dag framgår det uttryckligen av förvaltningsprocesslagens 34 paragraf, första stycke, tredje punkt att beslut i inhibitionsfrågan, oavsett om detta innebär ett negativt eller positivt inhibitionsbeslut, får överklagas särskilt. Vikten av att parterna har denna möjlighet i frågor om verkställighet och inhibition diskuterades i avsnitt 5.4. En förutsättning för att ärendelagen ska kunna ersätta förvaltningsprocesslagen måste därmed vara att ett förtydligande införs i ärendelagens 37 paragraf, som klargör att även beslut som innebär att ett inhibitionsyrkande avslås får överklagas särskilt. Detta kan exempelvis göras på det sätt som föreslås av Eklund. 



Ärendelagens tillämpningsområde



Miljöprocessutredningens förslag omfattade dock endast B-målen. Detta innebär att skillnaden beträffande överklagbarheten i A- respektive B-mål kvarstår. Miljöprocessutredningens förslag innebär endast att förvaltningsprocesslagen ersätts av ärendelagen; rättegångsbalken kvarstår. Frågan är om ärendelagen även kan tillämpas på mål som inleds i miljödomstol.



Enligt ärendelagens första paragraf gäller lagen handläggningen av sådana rättsvårdsärenden som ska tas upp av en tingsrätt men som inte ska handläggas enligt rättegångsbalken. Det är inte helt enkelt att utifrån denna bestämmelse avgöra om när ärendelagen respektive rättegångsbalken ska tillämpas. Till att börja med kan man försöka avgöra om det rör sig om rättsskipning i egentlig mening. Föreligger det inte något egentligt partsförhållande och inte heller rör sig om ett administrativt ärende ska ärendelagen tillämpas. Vidare har lagstiftaren i anslutning till den materiella lagstiftningen många gånger angett om det är ärendelagen som ska tillämpas. I miljöbalken har exempelvis lagstiftaren angett att rättegångsbalken ska tillämpas när det gäller ansökningsmål. En annan riktlinje kan vara att om det sägs att någon får ”väcka talan” eller ”ansöka om stämning” ska rättegångsbalkens regler alltid tillämpas. Sägs det i stället att någon får inleda ett förfarande vid tingsrätt genom en ansökan, dock inte en ansökan om stämning, är det vanligtvis ärendelagen som tillämpas. Fitger, Lagen om domstolsärenden. En kommentar, 2004, s. 27 f.   



Det enda skäl som kan sägas tala emot att ärendelagen även tillämpas i mål som inleds i miljödomstol, är att lagstiftaren införde en hänvisning till rättegångsbalkens regler i samband med införandet av miljöbalken. I övrigt borde även A-målen falla inom ärendelagens tillämpningsområde. Vad som talar för detta är dels att tillståndsmålen anhängiggörs genom en ansökan och dels varken rör sig om något egentligt partsförhållande eller administrativt ärende. Detta framgår av avsnitten 3 och 3.1 ovan. Mot denna bakgrund får ärendelagen sägas vara tillämplig även i A-målen. Det ska dock påpekas att en diskussion förs om att flytta A-målen från miljödomstolarna till länsstyrelserna med möjlighet att överklaga till miljödomstol. SOU 2008:31, s16. En sådan ordning skulle innebära att rättegångsbalkens regler aldrig blir tillämplig i mål om miljöfarlig verksamhet. Under förutsättning att även prövningen av A-målen inleds i länsstyrelsen skulle det alltså räcka med att det föreslagna förtydligandet införs i ärendelagen. Under förutsättningen att A-målen överflyttas till länsstyrelsen skulle en sådan ändring av ärendelagen innebära att miljöprocessen bättre svarar mot de krav som inledningsvis ställdes av miljöbalksutredningen om rättssäkerhet, enkelhet och rationalitet.



Analys

Det övergripande syftet med denna uppsats var att försöka svara på frågan om dagens prövningssystem lever upp till de krav som inledningsvis formulerades av miljöbalksutredningen. För att kunna ta ställning till denna fråga jämfördes reglerna som aktualiseras i A-mål i samband med överklagande av verkställighetsförordnande och inhibition med reglerna som aktualiseras i B-mål vid överklagande av verkställighetsförordnande och inhibition. 



I samband med införandet av miljöbalken ställdes även krav på en enhetlig miljöprocessordning. Detta skulle leda till en högre integrationsnivå med bättre anpassning till de materiella reglerna i balken. Ett av problemen som lagstiftaren hade att hantera var, att även om prövningen av miljömål överfördes till en specialinrättad domstol kvarstod det faktum att balken innehåller regler av skiftande karaktär. Detta problem framgår tydligt när det gäller tillståndsprövningen av miljöfarlig verksamhet. Problemet grundar sig i att lagstiftaren valde att behålla den uppdelning av tillståndsmålen som förelegat redan under koncessionsnämnden, nämligen en uppdelning i A-verksamhet, B-verksamhet och C-verksamhet. Skillnaden är dock den att medan koncessionsnämnden var en administrativ myndighet som tillämpade förvaltningslagens förfaranderegler, är miljödomstolen en specialdomstol, inbyggd i den allmänna domstolsorganisationen. Mål som inleds i en allmän domstol ska inte handläggas enligt förvaltningsprocessrättsliga regler. Detta leder till att mål som inleds i länsstyrelse och mål som inleds i miljödomstol i vissa avseende inte längre omfattas av samma förfaranderegler. Genom att låta förfarandet i ansökningsmålen till stor del regleras av särbestämmelser i miljöbalken, försökte lagstiftaren förebygga att några väsentliga skillnader skulle uppkomma. Det framgår dock vid en jämförelse av reglerna som aktualiseras i A-mål i samband med överklagande av verkställighetsförordnande och inhibition med reglerna som aktualiseras i B-mål, att avgörande skillnader kan uppkomma. Denna fråga regleras nämligen inte av miljöbalken, utan det är i stället rättegångsbalkens respektive förvaltningsprocesslagens regler som blir tillämpliga. 



Skillnaden som framkommer i ovanstående situation beror på att rättegångsbalken och förvaltningsprocesslagen reglerar olika typer av mål. Rättegångsbalken reglerar främst tvistemål och brottmål. Denna typ av mål kräver ett mer detaljerat regelsystem som bland annat har till syfte att skydda part mot otillbörligt agerande från motparts sida. Anledningen till att rättegångsbalken inte medger någon möjlighet för part att särskilt överklaga beslut om verkställighet och inhibition är att man vill motverka att part förhalar rättegången. När det gäller förvaltningsprocessrätten kännetecknas denna i stället av det rör sig om överprövning av ett myndighetsbeslut. Det rör sig här inte om två jämställda parter, utan om en enskild som har det allmänna som motpart. Eftersom det i dessa fall dessutom hör till ovanligheten att den enskilde företräds av ett juridiskt ombud, ställs det höga krav på rättsäkerheten i dessa mål. Anledningen till att förvaltningsprocesslagen tillåter att beslut om verkställighetsförordnande och inhibition överklagas särskilt grundar sig troligtvis på rättsskyddsskäl. Möjligheten för den enskilde att snabbt få möjlighet att pröva riktigheten i dessa beslut har ansetts viktig. 



Miljödomstolen är visserligen knuten till den allmänna domstolsorganisationen och kan således aldrig betraktas som en förvaltningsdomstol, men samtidigt har lagstiftaren valt att ge miljödomstolen starka förvaltningsrättsliga drag. Bland annat sägs att miljödomstolen ska ha en långtgående utredningsskyldighet. Detta är framför allt tydligt i ansökningsmålen. Lagstiftaren har beträffande dessa mål valt att införa särbestämmelser i miljöbalken. Bland annat har inte bevisomedelbarheten ansetts lika viktig som i mål enligt rättegångsbalken. Vidare finns bestämmelser om syn som kan ses som ett utslag av utredningsskyldigheten. I detta sammanhang ska även påpekas att det i ansökningsmålen inte föreligger någon egentlig tvist mellan två bestämda parter, utan sökandens motpart utgörs i stället av det allmänna, representerat av tillståndsmyndigheten. Detta är en avgörande skillnad mot de mål som vanligtvis handläggs enligt rättegångsbalkens regler. Ansökningsmålen kan mot denna bakgrund sägas uppvisa större likheter med mål som vanligtvis handläggs enligt förvaltningsprocesslagen än med mål som handläggs enligt rättegångsbalken. I ljuset av detta framstår det som något märligt att lagstiftaren valt att låta rättegångsbalkens bestämmelser reglera frågan om överklagande av verkställighetsförordnande och inhibition. Studerar man syftet som ligger bakom dessa bestämmelser framgår det att dessa instrument har tillkommit av rättsskyddsskäl. Möjligheten att snabbt få riktigheten av dessa beslut prövat är en förutsättning för att detta syfte upprätthålls. Det finns ingenting i propositionen som tyder på att lagstiftaren ansett att rättssäkerheten i ansökningsmålen är av lägre vikt. Tvärtom talar särbestämmelserna som infördes och uttalandena om domstolens utredningsskyldighet för det motsatta. Slutsatsen som kan dras av detta är därför att skillnaden som föreligger i A- och B-målen beträffande överklagbarheten av verkställighetsförordnande och inhibition inte förutsågs av lagstiftaren när miljöbalken infördes. Skillnaden får vidare sägas vara av sådan betydelse, att svaret på frågan om dagens prövningssystem lever upp till kraven på rättssäkerhet, enkelhet och rationalitet blir nej. 



I uppsatsen undersöktes även möjligheten att tillämpa ärendelagen i A- och B-mål och därmed ersätta såväl rättegångsbalken som förvaltningsprocesslagen. Trots att ärendelagen i många avseende bygger på rättegångsbalkens regler, uppvisar ärendelagen principiellt större likheter med förvaltningsprocesslagen. Bland annat rör det sig oftast inte om något partsförhållande, och rättegångsbalkens grundläggande principer om muntlighet, omedelbarhet och koncentration behöver därför inte upprätthållas. På detta sätt får ärendelagen sägas vara en lämpligare processlag än rättegångsbalken när det gäller handläggningen av A-mål. Anledningen till att ärendelagen inte infördes redan i samband med att miljöbalken trädde ikraft grundar sig troligen i det faktum att den nya, omarbetade versionen ännu inte tillkommit. Förutsättningen för att ärendelagen ska tillämpas i tillståndsmålen är dock den att ett förtydligande införs på så sätt att även negativa inhibitionsbeslut omfattas. I annat fall skulle motparternas ställning i B-målen kunna komma att försämras. Det förs, som nämndes, även en diskussion om att överflytta prövningen A-målen från miljödomstol till länsstyrelse med möjlighet att överklaga till miljödomstol. En sådan ordning innebär att ställning inte behöver tas till om ärendelagen även kan anses tillämplig i mål som inleds i miljödomstol. En sådan omstrukturering tillsammans med att ett förtydligande införs i ärendelagen skulle leda till att, dels rättsäkerheten ökar, dels att de olikheter som föreligger i dag försvinner, men även till att prövningssystemet avsevärt förenklas. Detta eftersom endast ärendelagen och miljöbalkens förfaranderegler tillämpas, i stället för att rättegångsbalken, förvaltningsprocesslagen, ärendelagen och miljöbalken tillämpas. 



















Käll- och litteraturförteckning

Bengtsson, Bengt, Bjällås, Ulf, Rubenson, Stefan, Strömberg, Rolf, Miljöbalken. En kommentar, Del II, Norstedts Juridik AB, 2008.



Darpö, Jan, Festskrift till Hillnert. Rätten till en god miljö. Betraktelser kring rättspraxis om enskildas och föreningars möjligheter att komma till tals inom miljörätten, s. 101-136.



Ekelöf, Per Olof, Edelstam, Henrik, Boman, Robert, Rättegång femte häftet. Norstedts Juridik AB, 2002.



Eklund, Hans, Inhibition – ett nödvändigt ont? JT 1998-99, s. 51-79.



Fitger, Peter, Lagen om domstolsärenden. En kommentar, Norstedts Juridik AB, 2004.



Lavin, Rune, Inhibition i förvaltningsprocessen, FT, 1993, s. 1-42.



Lindblom, Per Henrik, Miljöprocess I och II, Iustus Förlag, 2002.



Michanek, Gabriel, Zetterberg, Charlotta, Den svenska miljörätten, Iustus Förlag, 2008.



Nordh, Roberth, Talerätt i miljömål – särskilt om vattenrättsliga ansökningsmål samt talan rörande allmänna intressen, 1999.



Wennergren, Bertil, Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, Norstedts Juridik AB, 2005.



Offentligt tryck



Propositioner



Prop. 1969:28 		Miljöskyddslagen



Prop. 1971:30 del 1 och 2 	Förvaltningsreform. Omorganisation av 

förvaltningsrättsskipning, Förvaltningslag, Förvaltningsprocesslag, m.m.



Prop. 1981/82:130 		Med förslag till ny vattenlag m.m.



Prop. 1997/98:45 del 1 och 2 	Miljöbalk



Prop. 2001/2002:65 	Ändrad ordning för utdömande av vite enligt miljöbalken m.m.







Statens offentliga utredningar



SOU 1996:103 del 1 och 2	En skärpt och samordnad miljölagstiftning för en hållbar utveckling.



SOU 2008:31 	Miljödomstolarna – domkretsar – lokalisering – handläggningsregler 







Rättsfallsförteckning

Högsta domstolen



NJA 1965 s. 364

NJA 1989 s. 173

NJA 1993 s. 354

NJA 2004 s. 743



Hovrätten



RH 1992:17



Regeringsrätten



RÅ 1986 ref. 7

RÅ 1990 ref. 12

RÅ 1990 ref. 82

RÅ 1992 not 333

RÅ 1995 ref. 59

RÅ 1996 ref. 24

RÅ 1998 ref. 48

RÅ 2004 not 150



Miljööverdomstolen



MÖD 2002 DM 114

MÖD 2002:91

MÖD 2003:21, M 993-03

MÖD 2003:52, M 2463-03

MÖD 2003:100

MÖD 2005, M 6840/05

MÖD 2007:11, M 580-06

MÖD 2008, M 3160/08







