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Summary 
For humankind, an elementary level of quality in the environment is a 
necessary precondition for life and life quality. Therefore, it is also desirable 
since we want to live. For humankind, foreseeability is also an important 
precondition since it makes it possible to plan one’s life and feel secure. In 
order to get foreseeability, law is an important means. However, there can be 
a tension between law and the environment if the law accepts behavior that is 
not in coherence with a sustainable environment.  
 
This thesis examines the relationship between Rule of Law (“Formell 
rättssäkerhet”) and Swedish environmental law. In order to investigate and 
analyze the relationship, a deep analysis of two legal scholars’ theoretical 
concepts of Rule of Law is performed. Through analysis of their concepts, a 
core can be seen of what Rule of Law implicates. From this core, a measuring 
device is created that, in practice, can measure the proportion of Rule of Law 
in a provision. The criteria of the measuring device are based on the reasoning 
by the scholars, but one certain aspect of their concepts is developed into an 
independent and important criterion that is named “Rättsnivåkriteriet”, or in 
English, “Criterion of legal level”. The Rättsnivåkriteriet demonstrates that 
different kinds of legal materials, such as different sources of law, have 
different abilities to contribute to the proportion of Rule of Law. 
 
The measuring device is then applied to a particularly important rule of 
consideration in Swedish environmental law, the “Rimlighetsavvägningen” 
in the Swedish Environmental Code (2nd Chapter 7th §), in order to analyze its 
proportion of Rule of Law. The result from the analysis of the 
Rimlighetsavvägningen shows not only the proportion of Rule of Law in the 
Rimlighetsavvägningen, it also indicates the proportions of Rule of Law in 
Swedish environmental law as a whole, since the Rimlighetsavvägningen has 
significant application in environmental legal proceedings. 
 
The analysis shows that the Rimlighetsavvägningen has a very low proportion 
of Rule of Law, which consequently means that the Swedish environmental 
law has a serious deficiency of Rule of Law. This result is mainly discussed 
from an environmental perspective. 
 
Finally, the relationship between Rule of Law and environmental law is also 
discussed on a deeper level and some notions on what that relation means for 
the relation between law and reality are presented. A conclusion is that law 
tends to simplify reality – for better or worse.  
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Sammanfattning 
För människan är en grundläggande miljökvalitet en nödvändig förutsättning 
för liv och livskvalitet. Eftersom vi vill leva är miljökvalitet eftersträvansvärt. 
För människan är även förutsebarhet en viktig förutsättning då den gör det 
möjligt att planera sin tillvaro och känna trygghet. För att få förutsebarhet är 
juridik ett viktigt medel. Det kan dock finnas ett spänningsförhållande mellan 
juridik och miljön om juridiken tillåter beteenden som inte är förenliga med 
en hållbar miljö.   
 
Denna uppsats undersöker förhållandet mellan formell rättssäkerhet och 
svensk miljörätt. För att undersöka och analysera förhållandet utförs en djup 
analys av två rättsteoretiskers formella rättssäkerhetsbegrepp. Genom analys 
av deras resonemang framkommer en kärna av vad formell rättssäkerhet 
innebär. Utifrån den konstrueras ett mätinstrument som i praktiken kan 
användas för att mäta rättssäkerheten i en rättsregel. Instrumentets kriterier 
bygger på författarnas resonemang, men en del i deras resonemang utvecklas 
betydligt till ett självständigt och centralt kriterium som kallas för 
”rättsnivåkriteriet”. Rättsnivåkriteriet handlar om att olika typer av rättsligt 
material, såsom olika rättskällor, har olika potential att ge formell 
rättssäkerhet.  
 
Mätinstrumentet appliceras sedan på den i svensk miljörätt mycket centrala 
rimlighetsavvägningen i miljöbalken 1998:808 (2 kap. 7 § 1 st.) för att 
analysera dess nivå av formell rättssäkerhet. Resultatet av analysen av 
rimlighetsavvägningen visar inte bara bestämmelsens nivå av formell 
rättssäkerhet, utan indikerar även nivån av formell rättssäkerhet i svensk 
miljörätt i stort, då bestämmelsen tillämpas i en mycket stor del av alla 
miljörättsprövningar.  
 
Analysens resultat visar att rimlighetsavvägningen har en mycket låg grad av 
formell rättssäkerhet, vilket alltså även betyder att den svenska miljörätten 
har en betydande brist i den formella rättssäkerheten. Resultatet diskuteras 
sedan bland annat i ljuset av materiell rättssäkerhet där miljöskydd ingår. 
 
Slutligen diskuteras förhållandet mellan formell rättssäkerhet och miljörätt på 
ett djupare plan och några tankar om vad förhållandet säger om förhållandet 
mellan juridik och verklighet presenteras. En slutsats är att juridiken tenderar 
att förenkla verkligheten – på gott och ont.  
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Förord 
Är juristprogrammet redan slut? Jag som just kommit igång! 
Juristprogrammet har varit en synnerligen intressant blandning av dels 
”informationskorvstoppning” i form av pluggande till salstentor, och dels 
djupare analyser av ”korvstoppningsmaterialet” vid uppsatsskrivande och 
seminarier. Som filosofiskt lagd person har jag föredragit det senare, men 
under senare delen av programmet har jag alltmer förstått värdet att det förra. 
Jag har utvecklats mycket i båda delar under programmet, dessutom har det 
varit roligt på vägen. För detta har jag många att tacka.  
 
Till att börja med vill jag tacka vänner och familj för bra stöd under 
juristprogrammet. Tack!  
 
Under programmet har några lärare betytt särskilt mycket. Till dem vill jag 
rikta ett särskilt tack. Under första terminens uppsats betydde Karol Nowaks 
handledning att jag på ett tidigt stadium fick upp ögonen för det filosofiska 
djup som finns i juridiken. Hans uppmuntrande ord: ”du kan verkligen 
analysera!” bidrog också till ett ökat självförtroendet. Tack Karol! 
 
”Korvstoppningsterminerna” två till fem var inte alltid behagliga, men så här 
i efterhand är jag mycket tacksam för duktiga lärare och vänner som gjorde 
även dessa terminer givande och roliga. Tack! 
 
Under kandidatuppsatskursen hade jag det stora nöjet att bli tilldelad David 
Reidhav som handledare. Handledningsmötena var intensiva, intellektuellt 
stimulerande och lustfyllda. Hans entusiasm och uppmuntran har betytt 
mycket för mig. Tack David! 
 
Några av lärarna på fördjupningskurserna har också betytt mycket. Annika 
Nilssons pragmatiska och jordnära förhållningssätt till juridiken fick mig att 
bli mer stringent och verklighetsfokuserad. Tack Annika! 
 
Forskningskursen med Sacharias Votinius var en särskilt stimulerande kurs. 
Sacharias kritiska förhållningssätt till juridiken, och hans uppmuntran om att 
gå sin egen väg kommer jag att bära med mig. Tack Sacharias! 
 
Till sist vill jag tacka min handledare Lena Wahlberg.  Att skriva sin första 
uppsats i allmän rättslära är inte lätt även om intresset och engagemanget är 
stort. Det kan liknas vid utsläpp av kor på grönbete – det finns mycket 
intressant runtomkring och det är svårt att välja rätt gräs. I en sådan situation 
är det ovärderligt att ha ett bollplank som är bättre än Björn Borgs berömda 
garageport. Ett stort tack till dig för att du ställt de rätta frågorna och haft 
tålamod med mina vilda och inte alltid fruktsamma tankevändor. Tack Lena! 
 
Viktor Carlsson, Lund, 20 maj 2019. 
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Prolog – snickare Justitia  
”Norm” i ordet rättsnorm kommer från latin och betyder vinkelmått, 
rättesnöre eller träregel.1 Alla dessa ting visar på något fast man bör förhålla 
sig till och rätta sig efter. Om snickaren, som heter Justitia, sätter ihop 
träreglar på rätt sätt blir resultatet ett stabilt och stadigt hus som inte rubbas 
av vinden. Samtidigt har träreglar en viss flexibilitet, och Justitia kan 
emellanåt vilja ”rucka på reglerna” för att bygget av huset – ”(trä)regel-
systemet” – ska bli så bra som möjligt. Vissa byggnader såsom vägbroar 
byggs till exempel med viss flexibilitet så att de ska kunna röra sig med 
vinden. Framtidens miljöutmaningar med exempelvis allt mer skiftande väder 
gör det troligt att framtidens byggnader i större grad kommer behöva forma 
sig efter de yttre omständigheterna. Samtidigt måste alla typer av regelsystem 
vara tillräckligt robusta för att man ska kunna räkna med en någorlunda fast 
punkt i livet. Justitia står inför svåra och viktiga avvägningar.  
 
 
 

 

                                                   
1 Matthias Baier & Måns Svensson, Om normer, (2009), s. 34. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
I välutvecklade samhällen kan rättsregler ses som ett grundläggande 
fundament för att reglera mellanmänskligt handlande. Det är rationellt och 
eftersträvansvärt att systematisera beteende mellan människor genom att 
reglera hur medborgarna får och inte får bete sig. Genom att känna till och 
följa rättsregler kan vi bättre hantera den på många sätt komplexa omgivning 
vi befinner oss i. Med rättsreglerna kan vi på förhand undersöka om man till 
exempel har rätt att bygga en brygga, eller om det råder förbud mot att avfyra 
fyrverkerier. Rättsreglerna utgör då medel att planera våra liv med. Men för 
att kunna planera våra liv med hjälp av rättsreglerna måste vi på förhand 
kunna lita på att innehållet i rättsreglerna gäller.2 Vi eftersträvar en slags 
rättslig förutsebarhet – rättssäkerhet.  
 
Det är även rationellt att följa ”lagar” som inte är skapade av människan. 
Naturens omfattande och komplicerade kretslopp har en avgörande påverkan 
på hur våra liv – utan naturen kan människan inte leva. Naturen följer bara 
”naturens lag” och begränsar genom den inom vilka ramar människan måste 
handla inom om hon vill ha förutsättningar att leva. Människan kan dock 
handla utanför ramen, och om människan gör det så ”straffar” naturen 
människan. ”Straffet” kan vara att naturen i mindre utsträckning 
tillhandahåller så kallade ekosystemtjänster – funktioner som gynnar 
människans välfärd och livskvalitet.3 Eftersom välfärd och livskvalitet är 
eftersträvansvärt så finns det skäl att låta ”naturens lag” påverka rättsreglerna 
så att människan i större grad håller sig inom ramen.  
 
Under de senaste decennierna har forskningsrapporterna om allvarliga 
miljöproblem orsakade av människan duggat tätt.4 Om vi vill ha ett 
fungerande samhälle har skälen för att låta ”naturens lagar” påverka 
rättsreglerna stärkts. I Sverige har dessa skäl lett till en miljölagstiftning med 
miljöbalken (1998:808) i spetsen.5 Men i den svenska miljörätten finns även 
andra relevanta intressen än miljöintresset såsom ekonomiska och sociala 
intressen som inte sällan lär ge upphov till svåra avvägningar om vad som ska 
prioriteras.   
 
Av det ovan skrivna kan sägas att miljörätten har flera värden att väga; å ena 
sidan ska rättens innehåll – de olika intressena – vägas mot varandra på ett 
vettigt sätt, å andra sidan ska medborgarna kunna förutse innehållet i rätten. 
Hur balanserar miljörätten förutsebarheten och de andra intressena?  
                                                   
2 Angående värdet att förhålla sig till rättsregler jämför Baier & Svensson s. 176 ff. 
3 Nationalencyklopedin, uppslagsord: ”ekosystemtjänster”, hämtat 6 maj 2019.   
4 T.ex. IPCC (FN:s klimatpanel), Special Report on Global Warming 1.5 °C, (2018); FAO 
(FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation), The State of the World’s Biodiversity for Food 
and Agriculture, (2019). 
5 Prop. 1997/97:45 del I t.ex. s. 1 ff, 156 ff, s. 162, s. 168. 
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1.2 Rättssäkerhet och 
rimlighetsavvägningen – en 
problembild 

Man kan fråga sig varför just rimlighetsavvägningen är intressant att studera 
i förhållande till rättssäkerhet? Bestämmelsen är en av svensk miljörättens 
mest centrala regler6 vilket gör eventuella problem omfattande. Finns det 
några potentiella rättssäkerhetsproblem? Vid läsning av bestämmelsen, som 
återfinns i miljöbalkens (1998:808) 2 kap. ”allmänna hänsynsregler m.m.” 7 
§ 1 stycke, framgår: 
 

Kraven i 2–5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan 
anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn 
tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med 
kostnaderna för sådana åtgärder. När det är fråga om en 
totalförsvarsverksamhet eller en åtgärd som behövs för totalförsvaret, ska 
vid avvägningen hänsyn tas även till detta förhållande.7  
 

I bestämmelsen hänvisas till miljöbalkens hänsynsregler 2–6 §§ som ställer 
krav på att den som utövar varsamhet vidtar skyddsåtgärder som till exempel 
måste följa kravet om lokalisering (2 kap. 6 § 1 st.) och principen om ”bästa 
möjliga teknik” (2 kap. 3 § 1 st. andra men.). Exempelvis kan kraven betyda 
att den som vill anlägga ett vindkraftverk måste välja en lämplig plats som 
inte stör omkringboende, och själva kraftverken måste vara av ”bäste möjliga 
teknik”. Men kraven på skyddsåtgärderna gäller bara så länge det inte anses 
”orimligt” att uppfylla dem enligt rimlighetsavvägningen.  
 
Men vad betyder egentligen ”orimligt” i sammanhanget? Att kraven inte får 
vara ”orimliga” ger rättstillämparen inte mycket ledning. I nästföljande 
mening förtydligas dock att ”särskild hänsyn” ska tas till ”nytta” jämfört med 
”kostnaden” för skyddsåtgärder. Med vad innebär egentligen ”nytta” och 
”kostnad?” Varken ”nytta” eller ”kostnad” ger någon vidare vägledning till 
hur rimlighetsavvägningen ska gå till. Hur ska domaren kunna döma med 
hjälp av bestämmelsen på ett någorlunda förutsebart och klart sätt? Spontant 
verkar bestämmelsen inte rättssäker. 
 
Vid lagstiftningsarbetet till rimlighetsavvägningen kom Lagrådet med 
kraftfull kritik mot rimlighetsavägningen och hänsynsreglerna. Lagrådet 
menade att:  
 

[r]egler av detta slag kan […] förväntas leda till åtskilliga 
tillämpningsproblem och kan inte i alla avseenden anses förenliga med 
rättssäkerhetens krav.8  

 

                                                   
6 Se vidare i 4.1.3.2. 
7 Mina kursiveringar. 
8 Regeringens proposition 1997/97:45 Miljöbalk (bilaga med Lagrådets yttrande) s. 448, min 
kursivering.  
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Vidare uttrycktes att hänsynsreglerna innebar ”mycket allmänt formulerade” 
regler som ”…modifieras av en lika allmänt hållen generell rimlighetsregel”.9  
 
Redan på förhand uppmärksammades alltså risken att bestämmelsen skulle ha 
rättssäkerhetsbrister. Men hur blev det i praktiken? Har bestämmelsen 
rättssäkerhetsproblem? Och finns det något som kan förklara bestämmelsens 
utformning? 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att analysera förhållandet mellan formell 
rättssäkerhet och den svenska miljörätten genom att analysera den mycket 
centrala rimlighetsavvägningen i miljöbalkens 2 kap. 7 § 1 st. Analysen av 
förhållandet kommer till stor del att ske i ljuset av den materiella 
rättssäkerheten.  
 
Uppfyllande av syftet sker genom att besvara följande övergripande 
frågeställning och dess underliggande frågeställningar: 
 

• Är den svenska miljörätten formellt rättssäker? 
o Vad är formell rättssäkerhet? 
o Hur kan formell rättssäkerhet mätas? 
o Är rimlighetsavvägningen i miljöbalkens 2 kap. 7 § 1 st. 

formellt rättssäker? 

1.4 Perspektiv 
Uppsatsens tyngdpunkt ligger i teoretiska resonemang om rättssäkerhet – 
rättsteoretikernas10 såväl som mina egna. Men uppsatsen kan även sägas ha 
ett djupare bakomliggande perspektiv i sin strävan om att nå kunskap om 
juridiken och dess fundamentala egenskaper och dess koppling till 
verkligheten. På så sätt blir diskussionen om förhållandet mellan formell 
rättssäkerhet och miljörätten inte bara intressant i sig, utan kan 
förhoppningsvis även säga något djupare om juridikens väsen.  

1.5 Metod och material 
Tillvägagångssätt i korta drag 
För att uppnå syftet och besvara frågorna har rättssäkerhetsbegreppet, och 
framförallt det formella rättssäkerhetsbegreppet, undersökts. Genom det 
formella rättssäkerhetsbegreppet har jag konstruerat ett instrument för att 
mäta den formella rättssäkerheten i en rättsregel. I uppsatsen används 
mätinstrumentet för att analysera graden av formell rättssäkerhet i den 
svenska miljörätten genom att analysera rimlighetsavvägningen. Resultatet 
av analysen visar i vilken grad rimlighetsavvägningen är formellt rättssäker. 
                                                   
9 Prop. 1997/97:45 del II s. 455.   
10 Aleksander Peczenik och Åke Frändberg, se metod och material-avsnitt just nedan. 
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Resultatet från rimlighetsavvägningen indikerar därmed också i vilken grad 
den svenska miljörätten är formellt rättssäker. Nu ska de olika momenten i 
metoden och dess material beskrivas och motiveras utförligare. 
 
Undersökningen av rättssäkerhetsbegreppet 
Rättssäkerhetsbegreppet har analyserats genom att djupgående studera verk 
av två rättsteoretiker, Aleksander Peczenik och Åke Frändberg, som båda 
varit framträdande i den svenska forskningen om rättssäkerhet. Författarna 
lägger delvis olika egenskaper i sina rättssäkerhetsbegrepp varför det varit 
intressant att jämföra skillnaderna. Vidare har båda författarna skrivit flera 
verk i ämnet, men det är deras senaste verk som valts då deras resonemang 
troligen är som mest förädlade där. Skälet till att endast två författare valts är 
att analysen strävar efter att vara djupgående istället för att ytligt analysera 
fler författares verk. Det kommer dock ges en kort generell bakgrund om 
rättssäkerhet inför analysen av författarnas resonemang där bland annat Lon 
L. Fullers resonemang om Rule of Law kort beskrivs.  
 
Ur Peczenik och Frändbergs resonemang framkommer två viktiga sidor av 
rättssäkerhetsbegreppet: materiell och formell rättssäkerhet, särskilt i 
Peczeniks resonemang. I uppsatsen ligger fokus i första hand på det formella 
rättssäkerhetsbegreppet, och senare i uppsatsen är det just den formella 
rättssäkerheten i rimlighetsavvägningen som mäts. Men även det materiella 
rättssäkerhetsbegreppet har undersökts då det finns en central spänning 
mellan formell och materiell rättssäkerhet som är viktig. Nivån av formell 
rättssäkerhet i miljörätten analyseras dessutom i slutet av uppsatsen i ljuset av 
det materiella rättsäkerhetsbegreppet, vilket ytterligare motiverar 
undersökning av det materiella rättssäkerhetsbegreppet.  
 
Framtagning av kriterier för mätning av formell rättssäkerhet 
Innan konstruerandet av mätinstrumentet är det relevant att fråga sig om det 
ens är möjligt att mäta formell rättssäkerhet? Den frågan ska besvaras genom 
ett kort tankeexperiment där två mycket olika lagar jämförs vilket ger 
slutsatsen att det går att mäta formell rättssäkerhet.  
 
Genom författarnas många kriterier och omfattande resonemang om formell 
rättssäkerhet har jag konstruerat ett mätinstrument för att kunna mäta formell 
rättssäkerhet i en rättsregel. Genom analysen av dem har jag konstruerat ett 
par kriterier som ska påvisa graden av formell rättssäkerhet i en rättsregel. 
Mitt mätinstrument innehåller några av författarnas viktigaste delar, men inte 
alla de kriterier och resonemang som författarna tar upp då instrumentet 
skulle bli alltför omfattande för uppsatsens ramar. Trots instrumentets 
begränsningar anser jag att mätinstrumentet på ett effektivt sätt kan påvisa 
graden av formell rättssäkerhet i en rättsregel.  
 
Mätinstrumentet består av två kriterier: ”klarhetskriteriet” och 
”rättsnivåkriteriet”. Klarhetskriteriet handlar om hur förståeligt innehållet i en 
rättsregel är. Det andra kriteriet rättsnivåkriteriet, är desto mer omfattande. 
Eftersom jag fann luckor och brister i författarnas formella 
rättsäkerhetsbegrepp, så konstruerade jag rättsnivåkriteriet som påvisar 
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vikten av vilken typ av rättsligt material som den formella rättssäkerheten 
hittas i. Kriteriet bygger på författarnas resonemang, men resonemangen finns 
utspridda i olika delar i deras texter, är ofullständiga och utgör ingen 
självständig del i deras verk. Utvecklingen av kriteriet kan ses som att jag 
”tagit konsekvenserna” av författarnas i vissa delar halvfärdiga resonemang, 
jag fyller i de ”luckor” som författarna lämnat. För att utveckla och motivera 
kriteriet krävdes flera teoretiska bakgrundsresonemang vilket gör 
rättsnivåkriteriet till en stor del av uppsatsen. Det har dock varit nödvändigt 
då kriteriet är mycket viktigt för mätandet av formell rättssäkerhet. 
 
Mätinstrumentet, alltså de två kriterierna tillsammans, är konstruerat för att 
mäta den formella rättssäkerheten i en rättsregel, men instrumentet är även 
vara applicerbart på till exempel rättsfrågor, rättsområden och rättssystem då 
kriteriernas innehåll och systematik är mycket central vid analys av formell 
rättssäkerhet. 
 
Mätinstrumentet ska senare i uppsatsen appliceras på miljöbalkens 
rimlighetsavvägning för att analysera graden av formell rättssäkerhet i den, 
och resultaten från den analysen indikerar på så sätt graden av formell 
rättssäkerhet i den svenska miljörätten.  
 
Rimlighetsavvägningen representerar miljörätten väl 
Rimlighetsavvägningen är givetvis endast en av många rättsregler i den 
svenska miljörätten. Resultatet av rimlighetsavvägningens formella 
rättssäkerhetsanalys ska därför inte tolkas som en fullständig slutsats av 
graden av formell rättssäkerhet i svensk miljörätt. Rimlighetsavvägningen är 
dock mycket central i den svenska miljörätten och måste tillämpas i en 
mycket stor andel av miljörättsliga prövningar.11 Eftersom så många 
miljörättsliga prövningar ska gå genom rimlighetsavvägningen lämpar sig 
bestämmelsen särskilt bra som indikator för graden av formell rättssäkerhet i 
svensk miljörätt i stort. Om det visar sig att den formella rättssäkerheten är 
hög i rimlighetsavvägningen tyder det på att den formella rättssäkerheten 
också är hög i den svenska miljörätten. Och tvärt om – är den formella 
rättssäkerheten låg i rimlighetsavvägningen tyder det på att den formella 
rättssäkerheten även är låg i svensk miljörätt.  
 
Hur rimlighetsavvägningen har undersökts 
För att kunna analysera rimlighetsavvägningens grad av formell rättssäkerhet 
måste rimlighetsavvägningens relevanta material undersökas. 
Undersökningen sker genom en rättsutredning där traditionella rättskällor 
använts. Lagtexten till rimlighetsavvägningen har givetvis undersökts, men 
även anslutande bestämmelser och målbestämmelser för miljörätten. 
Propositionen till miljöbalken (prop. 1997/97:45) såväl som doktrin har 
undersökts. Den doktrin som valts är författad av framstående miljörättsvetare 
som Gabriel Michanek, Charlotta Zetterberg och Bertil Bengtsson som alla 
har studerat och skrivit om miljöbalkens andra kapitel inklusive 

                                                   
11 Detta kommer förklaras än mer ingående i 4.1.3.2. 
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rimlighetsavvägningen. Både böcker och lagkommentarer av dessa författare 
har använts.   
 
Undersökningen av praxis utförs dock inte på ett traditionellt sätt genom 
direkt analys av domar. Av praktiska skäl har rimlighetsavvägningens praxis 
istället studerats indirekt genom en rapport om bestämmelsen skriven av 
Enveco Miljöekonomi AB.12 Rapporten innehåller en omfattande 
rättsfallstudie där 51 stycken fall från Miljööverdomstolen, Mark- och 
miljööverdomstolen och Högsta domstolen sammanfattas. Genom att 
använda mig av rapporten behöver jag inte själv utföra den omfattande 
uppgiften att göra en rättsfallsstudie utan kan relativt lättvindigt tillgodogöra 
mig innehållet av ett stort antal relevanta domar. 
 
Rapporten med rättsfallsstudien heter Hur tillämpas miljöbalkens 
rimlighetsavvägning?13 och utfördes av Enveco i samarbete med Svenska 
Miljöinstitutet AB och Mark- och Miljörättsbyrån AB. Enveco beskriver sig 
som ett konsultbolag som erbjuder tjänster inom hållbarhet.14 Rapporten 
skrevs på uppdrag av Naturvårdsverket och rapporten användes senare av 
Naturvårdsverket i sin utvärdering Styr med sikte på miljömålen: - 
Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av miljömålen 2015.15 Jag anser 
att Enveco Miljöekonomi AB är en tillförlitlig källa för uppsatsen syfte. I 
avsnitt 4.2.5.1 framgår mer information om rapportens tillvägagångssätt.  
 
Mätinstrumentet appliceras på rimlighetsavvägningen 
För att komma fram till graden av formell rättssäkerhet i miljörätten jämförs 
rimlighetsavvägningens rättsliga material med mätinstrumentets kriterier. 
Mätinstrumentets rättsnivåkriterium är styrande i vilken ordning olika 
rättskällor analyseras. I princip ska rättskällor med hög kapacitet att ge 
rättssäkerhet – såsom lagtext – analyseras först, för att sedan analysera 
rättskällor av lägre nivå. I 3.2.3 kommer metoden för mätningen förklaras 
vidare. 
 
Diskussion om förhållandet mellan formell rättssäkerhet och svensk 
miljörätt 
När resultatet av mätningen av formell rättssäkerhet i rimlighetsavvägningen 
är presenterat kommer det diskuteras genom några teman såsom genom ett 
par miljörättsvetares (Annika Nilsson och Staffan Westerlund) forskning på 
ämnet. Andra teman är särskilt intressanta aspekter som framkommit under 
uppsatsen som till exempel betydelsen av tekniska råd och vetenskap i 
miljörättsliga processer. Samtliga teman ska diskuteras i förhållande till 
Peczeniks rättssäkerhetsbegrepp. 

                                                   
12 Nuvarande Anthesis Enveco AB, fortsättningsvis ”Enveco”. 
13 Söderqvist m.fl., (2015). 
14 Envecos hemsida, ”Om Enveco”, hämtad 6 april 2019. 
15 Naturvårdsverket, (2015), s. 32, 46 ff.  
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1.6 Avgränsningar 
Eftersom rimlighetsavvägningen ska tillämpas i en så stor andel av 
miljörättsliga fall betyder det att den kombineras med många rättsliga 
bestämmelser och rättsområden. I uppsatsen ska dock rimlighetsavvägningen 
undersökas i förhållandevis renodlad form. Hur rimlighetsavvägningen 
förhåller sig till exempelvis EU-rätt, proportionalitetsprincipen, 
planlagstiftning eller andra avvägningsregler i miljöbalken16 är visserligen 
intressant och relevant men ska inte behandlas i denna uppsats.  
 
Som redan framkommit i avsnitt 1.2 så finns rekvisiten ”nytta” och ”kostnad” 
i rimlighetsavvägningen. Inom filosofin och etiken finns mycket forskning 
om begreppen, inte minst i otaliga varianter av utilitarism. Uppsatsen kommer 
dock inte gå djupare in på begreppen utifrån etikforskningen, utan håller sig 
till begreppet utifrån mer traditionellt rättsligt material.   

1.7 Forskningsläge 
Uppsatsämnet rör sig inom flera områden och har anknytning till olika 
forskningsområden. Forskningen kring ”rättssäkerhet” och andra närliggande 
begrepp som ”Rule of Law” är omfattande på både nationell och 
internationell nivå. Detta ska beskrivas utförligare i avsnitt 2.1. En generell 
slutsats av rättssäkerhetsforskningen och forskningen om ”Rule of Law” är 
att den till stor del handlar om definitionen av begreppen. Det verkar finnas 
betydligt mindre forskning om hur begreppen kan användas för att praktiskt 
beskriva rättssäkerheten i rätten. Stefan Voigt är dock ett undantag. Voigt 
skriver i sin artikel How to Measure the Rule of Law17 hur man kan mäta 
något så abstrakt som ”Rule of Law”. Han använder dock ett bredare begrepp 
än vad jag använder mig av, då hans kriterier inkluderar bland annat 
mänskliga rättigheter.  
 
Mitt instrument för att mäta formell rättssäkerhet i en rättsregel har genom 
sitt ”rättsnivåkriterium” ett särskilt fokus på vilken typ av ”rättsnivå”, 
exempelvis rättskällor, som bringar klarhet till rättsregeln. Även om det i 
teoribildningen om formell rättssäkerhet, exempelvis Peczenik och 
Frändbergs resonemang, finns vissa delar som uppmärksammar vikten av 
vilket material det är ger formell rättssäkerhet, så verkar den aspekten inte 
vidare undersökt. Här kan min uppsats bidra till teoribildningen då jag 
fördjupar mig i vilken potential olika rättsligt material har att ge formell 
rättssäkerhet.  
 
Vidare är mitt mätinstrument i det närmaste färdigt att användas på en 
rättsregel utan att behöva göra om teoretiska resonemang till ett praktiskt 
användbart instrument. Det är också en egenskap som verkar skilja sig från 

                                                   
16 Exempelvis miljöbalken 11 kap. 8 § 1 st. angående vattenverksamhet som kan skada fiske. 
Vid tillämpningen av bestämmelsen ska en avvägning mellan ”nytta” och ”kostnad” utföras.  
17 Voigt, (2012). 
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de flesta andras mer praktiskt fokuserade resonemang som saknar beskrivning 
om praktisk operationalisering av resonemangen. 
 
Flera författare har skrivit om förhållandet mellan rättssäkerhet (och 
närliggande begrepp) och miljörätten, både nationellt och internationellt. 
Antologin Rule of Law for Nature: New Dimensions and Ideas in 
Environmental Law,18 innehåller ett tjugotal kapitel som i huvudsak berör 
internationell miljörätt och Rule of Law, däribland Annika K. Nilssons kapitel 
Enforcing environmental responsibilities19. Jonas Ebbesson har i sin artikel 
The Rule of Law in Governance of Complex Socio-Ecological Changes in 
Global Environmental Change20 också ett internationellt perspektiv på 
rättssäkerhet och hur rättssäkerhet påverkar ”socio-ekologiska” förändringar. 
 
Inom svensk miljörätt har några författare diskuterat rättssäkerhetens 
förhållande till miljörätten. Staffan Westerlund har i flera verk diskuterat 
rätten och miljörätt, men utan att göra djupdykningar i 
rättssäkerhetsbegreppet eller att systematiskt applicera teorier.21 I 
Rättssäkerhet i miljövården utför Westerlund dock en praktisk applicering av 
rättssäkerhetsbegreppet på en del av miljörätten (vattenföroreningar), men 
han definierar sitt analysinstrument mycket kortfattat.22  
 
I Annika Nilssons verk Rättssäkerhet och miljöhänsyn : En diskussion belyst 
av JO:s praxis i miljöärenden,23 jämförs rättssäkerhet med tillämpningen av 
miljörätten. I verket går hon igenom praxis från Justitieombudsmannen och 
analyserar rättssäkerheten i den. Nilssons verk lägger relativt liten tyngdpunkt 
på att definiera vad (formell) rättssäkerhet är, och lägger ännu mindre 
tyngdpunkt på hur rättssäkerhetsbegreppet ska appliceras under själva 
jämförelsen. Detta är Nilsson öppen med.24 
 
Det finns alltså forskare som praktiskt har jämfört (formell) rättssäkerhet med 
den svenska miljörätten. De har dock inte lagt vikten vid att teoretiskt 
definiera det begrepp de jämför miljörätten med. Denna uppsats med sin 
tyngdpunkt på den formella rättssäkerheten, och hur den kan i praktiken kan 
mätas, verkar alltså tillföra något nytt.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att uppsatsen kan bidra till forskningen med 
två saker. Dels ett nytt mätinstrument för formell rättssäkerhet som betonar 
den stora betydelse olika typer av rättsligt relevant material (t.ex. traditionella 
rättskällor) har för potential att ge formell rättssäkerhet, och dels en analys 

                                                   
18 Christina Voigt, (red.), (2013). 
19 Annika K. Nilsson, (2013), observera att Annika K. Nilsson och Annika Nilsson är olika 
författare. 
20 Ebbesson, (2010). 
21 Se t.ex.  ”Rätt och riktig rättsvetenskap”, i nordisk miljörättslig tidskrift, (2010); En 
hållbar rättsordning : rättsvetenskapliga paradigm och tankevändor, (1997); Rätt och miljö 
(1988). 
22 Westerlund, ”Rättssäkerhet i miljövården”, i SvJT, (1980). 
23 Nilsson, (2002). 
24 Se Nilsson (2002) s. 18 f där Nilsson skriver ”…en rättsteoretiker kan finna min behandling 
av de olika termerna och begreppen en smula slarvig”. 
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om nivån av formell rättssäkerhet i svensk miljörätt där teori och 
operationaliseringen av den betonas. 

1.8 Disposition 
I första avhandlingskapitlet (kapitel 2) besvaras frågan om vad formell 
rättssäkerhet är. I kapitlet ges först en kort bakgrund till begreppet 
rättssäkerhet (2.1). Efter bakgrunden ska Aleksander Peczeniks och Åke 
Frändbergs rättssäkerhetsbegrepp undersökas. Peczenik först (2.2) och sedan 
Frändberg (2.3). Författarnas begrepp presenteras på liknande sätt, först 
genom beskrivning av bakomliggande teori som deras rättssäkerhetsbegrepp 
bygger på och förhåller sig till. Presentationen av författarnas 
rättssäkerhetsbegrepp sker genom beskrivning av deras kriterier för 
rättssäkerhet. Författarna beskriver dock inte alla sina kriterier i 
tillfredställande grad, varför jag behövt uttolka innebörden av några kriterier 
genom att till exempel vända mig till andra författare som bistår med 
utförligare förklaring. För några kriterier har jag fått göra vissa egna 
antaganden.  
 
Efter att varje författares rättssäkerhetsbegrepp har presenterats ges några 
kommentarer till var och en av författarna med särskilt fokus på deras 
formella rättssäkerhetsbegrepp. Vidare ska några problem och särskilt 
centrala punkter i författarnas rättssäkerhetsbegrepp beskrivas och diskuteras. 
Slutligen ska de två författarnas rättssäkerhetsbegrepp jämföras (2.4) genom 
att diskutera likheter och skillnader. 
 
I nästkommande kapitel (kapitel 3) besvaras frågan hur formell rättssäkerhet 
kan mätas, först genom ett kortare avsnitt (3.1) som motiverar att formell 
rättssäkerhet kan mätas. Därefter ska mina två kriterier beskrivas och 
motiveras, först klarhetskriteriet (3.2.1), och sedan rättsnivåkriteriet (3.2.2).  
 
Rättsnivåkriteriet kräver flera avsnitt då teoribildning sker. Avsnittets 
disposition kan verka komplicerat, men upplägget tydliggörs vid läsning då 
man ser att avsnitten naturligt följer varandra. Först ges några 
bakgrundsavsnitt för att motivera kriteriet (avsnitt 3.2.2.1–3.2.2.5). Sedan 
beskrivs i avsnitt 3.2.2.6 rättsnivåkriteriet i mer konkreta termer – hur 
rättsnivåkriteriet används som instrument för mätningen av formell 
rättssäkerhet. I nästkommande avsnitt (3.2.2.7) motiveras rättsnivåkriteriet 
ytterligare genom att förklara hur fler av författarnas kriterier och resonemang 
fångas upp av rättsnivåkriteriet.  
 
I avsnitt 3.2.3 förklaras hur mätinstrumentet, alltså klarhetskriteriet och 
rättsnivåkriteriet, samverkar för att få fram graden av rättssäkerhet i en 
rättsregel. Det ges även ett förenklat exempel för att förklara hur kriterierna 
används tillsammans. Efter det förklaras hur instrumentet ska appliceras på 
rimlighetsavvägningen. 
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Kapitel 4 kan sägas utgöra uppsatsens kärna då det är här de två tidigare 
teorikapitlen appliceras på rimlighetsavvägningen. Det är här resultatet av 
graden av den formella rättssäkerhet i rimlighetsavvägningen analyseras.  
 
Först ges dock bakgrund till bestämmelsen genom att sätta in den i sitt 
miljörättsliga sammanhang (4.1). Där ges till exempel kort förklaring till 
relevanta rättsregler omkring rimlighetsavvägningen som är särskilt viktiga 
som till exempel hänsynsreglerna.  
 
Efter det börjar genomgången av rimlighetsavvägningens olika rättsnivåer 
såsom lagtext, proposition och praxis med påföljande analys (4.2). 
Genomgången börjar med den högsta rättsnivån – lagtext – genom att 
presentera innehållet (4.2.1). Direkt efter genomgången av bestämmelsens 
innehåll följer ett avsnitt (4.2.2) som analyserar klarheten som finns i 
lagtexten genom klarhetskriteriet. Sedan följer samma mönster med lägre 
rättsnivåer som propositionen och doktrin, alltså innehållsgenomgång med 
påföljande klarhetsanalys av varje rättsnivås innehåll.  
 
I princip följer samma mönster för praxis-rättsnivån (4.2.5), men då rättsnivån 
är något mer komplicerad att behandla tillkommer några avsnitt såsom 
resonemang av Mark- och miljööverdomstolens domaruppsättning och dess 
praxis (4.2.5.2). Den rapport som praxis-avsnittet bygger (Enveco-rapporten) 
på har några egna slutsatser som kort kommer presenteras i 4.2.5.4. 
 
Slutligen ska innehållet i praxisen analyseras (4.2.5). Analysen sker på 
samma sätt som de andra rättsnivåerna, genom en klarhetsanalys, men några 
aspekter har belysts särskilt och därför fått egna avsnitt. I 4.2.5.1 ges några 
kommentarer om rapportens urval, och i 4.2.5.3 diskuteras Högsta 
domstolens och Mark- och miljödomstolens brist på resonemang i domskälen. 
 
Sista delen i kapitel 4 (4.3) är en slutanalys av klarheten i de olika 
rättsnivåerna tillsammans. Det är här svaret på frågan om 
rimlighetsavvägningen är formellt rättssäker ges, och som ovan beskrivet 
(1.5) indikerar resultatet graden av formell rättssäkerhet i svensk miljörätt 
som helhet.  
 
I femte kapitlet diskuteras den övergripande frågeställningen om den svenska 
miljörätten är formellt rättssäker genom några teman. Bland annat kommer 
miljörättsvetarna Annika Nilsson och Staffan Westerlunds tankar om 
förhållandet mellan miljörätt och formell rättssäkerhet kort beskrivas och 
diskuteras (5.1 respektive 5.2). Ett annat tema är vilken betydelse tekniska 
råd och vetenskap har för förhållandet (5.3). Efter det följer en slutdiskussion 
(5.4), och ett avsnitt som i korthet förklarar vad uppsatsen kommit fram till 
och hur frågeställningen besvaras (5.5).  
 
I kapitel 6 diskuteras uppsatsens syfte utifrån det djupare perspektivet som är 
beskrivet i 1.4. Slutligen ges en kort epilog som svarar på prologen.  
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2. Rättssäkerhet 

2.1 Kort bakgrund till begreppet 
”rättssäkerhet” 

Rättssäkerhet är ett mycket centralt begrepp i den svenska juridiska och 
rättspolitiska diskussionen.25 Flera namnkunniga författare har skrivit om 
definitionen av och vikten av rättssäkerhet som till exempel Josef Zila,26 Nils 
Jareborg,27 och Hans-Gunnar Axberger.28 Aleksander Peczenik29 och Åke 
Frändberg30 tillhör också denna skara och deras resonemang ska som ovan 
beskrivet analyseras i uppsatsen. En av huvudfrågorna för författarna är hur 
omfattande begreppet bör vara vilket inte minst syns i Peczenik och 
Frändbergs olika uppfattningar. 
 
Ofta beskrivs rättssäkerheten utgöra en del i rättsstaten, och rättsstaten utgör 
då ett vidare begrepp än rättssäkerhetsbegreppet. Rättssäkerhet kan också 
användas som ett begrepp för enskildas skydd mot staten –”samhällsfrid 
under lagens hägn”.31 Det förekommer också att termen används som 
beteckning för ”trygghet” i största allmänhet.32 Termen rättssäkerhet har 
alltså inte en entydig betydelse. 
 
Rättssäkerhetsbegreppet diskuteras givetvis inte bara i Sverige utan är centralt 
även utomlands, men diskuteras då ofta genom den anglosaxiska termen 
”Rule of Law”. Enligt Frändberg kan dock ”Rule of law” även avse begreppet 
rättsstatlighet.33  
 
För samhällsutvecklingen har rättssäkerhet och ”Rule of Law” varit central. 
Genom historien kan till exempel Aristoteles’, Thomas Hobbes’, John Lockes 
och Montesquieus tankar om begreppen sägas ha haft stor påverkan på rätten 
och den rättspolitiska utvecklingen.34 I modernare tid har diskussionen om 
”Rule of Law” fortsatt genom författare som till exempel Lon L. Fuller, 
H.L.A Hart, Brian Tamanaha, Joseph Raz och F.A Hayek.  
 
                                                   
25 Jfr. Frändberg, ”Om rättssäkerhet”, i JT, (2000/01), s. 269. 
26 Josef Zila, ”Om rättssäkerhet”, i SvJT, (1990), observera att Frändberg och Zila har 
artiklar med identiska titlar.  
27 I Straffrättsideologiska fragment, (1992), t.ex. kapitel 4 “Rättssäkerhetsbegreppet” s. 80-
94. 
28 Eko-brott, eko-lagar och eko-domstolar, (1988). 
29 Vad är rätt?, (1995). 
30 Frändberg, (2000/01); och Frändberg, ”Begreppet rättssäkerhet”, i Juridiska 
grundbegrepp, (2019). 
31 Frändberg (2000/01), s. 269, detta är dock Frändbergs diskursanalys av begreppet, hans 
egen ståndpunkt beskrivs först senare i texten (2.3).  
32 Jfr. Frändberg, (2019), s. 26. 
33 Frändberg, (2000/01), s. 269. 
34 Jfr. Jeremy Waldron, ”The Rule of Law”, i Stanford Encyclopedia of Philosophy, (2016), 
kapitel 3, 4. 
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Ett viktigt tema i diskussionen är hur lagens formella värden förhåller sig till 
materiella värden, såsom moral.35 Ett särskilt betydelsefullt namn i denna 
diskussion är Lon L. Fuller vars resonemang beskrivits som en medelväg 
mellan rättspositivism och naturrätt.36 Fuller presenterade åtta stycken 
(formella) kriterier som lagstiftning behöver uppfylla för att det ska vara fråga 
om ”Rule of Law”. Kriterierna är som följer: generalitet, tillgänglighet, icke-
retroaktivitet, förståelighet, icke-motsägande, möjlighet att följa lagen, 
stabilitet, och slutligen att rättsskipningen i praktiken följer lagen.37 Enligt 
Fuller finns det moraliska värden i kriterierna – ”the inner morality of law” – 
som gör samlevnad lättare då man kan förutse innebörden av lagen. ”Rule of 
Law” – ett formellt begrepp – har alltså enligt Fuller moraliskt värde.38  
 
Peczenik, och i viss mån även Frändberg, tar upp förhållandet mellan formella 
värden och materiella värden i sina rättssäkerhetsbegrepp vilka nu ska 
presenteras och analyseras. 

2.2 Aleksander Peczeniks 
rättsäkerhetsbegrepp 

I sitt omfattande verk Vad är rätt? tar Peczenik avstamp med ett kapitel om 
just ”rättssäkerhet”.39 Innan Peczenik går närmare in på begreppet anger han 
några begreppspar40 som hans rättssäkerhetsbegrepp förhåller sig till.  

2.2.1 Bakgrund och begreppspar 
Förutsebarhet och ovisshet 
Det första begreppsparet är ”förutsebarhet” och ”ovisshet” vilka står i 
motsättningsförhållande till varandra. Peczenik förklarar att rättstillämpare 
ständigt möter problemet ovisshetsproblemet, men att ”[o]vissheten måste 
bemästras på något sätt. Alla fall måste avgöras…”.41 Kravet om tillämparen 
måste döma följer av den grundläggande rättsprincipen om förbudet mot non-
liquet (fortsättningsvis förkortat non-liquet) till vilken Peczenik implicit 
refererar till.42 Alternativet till non-liquet är enligt Peczenik ”kaos och 
anarki”.43 Det finns alltså anledning att värdesätta förutsebarhet och stabilitet. 
Samtidigt måste det finnas ett visst mått av flexibilitet vilket leder till 

                                                   
35 Waldron, ”The Rule of Law”, kapitel 3, 5. 
36 Waldron, ”The Rule of Law”, kapitel 3.6. 
37 Lon L. Fuller, The Morality of Law, (1969) kap. II s. 33-94, sammanfattning s. 39. 
38 Colleen Murphy, ”Lon Fuller and the Moral Value of the Rule of Law”, i Law and 
Philosophy, (2005) s. 240 ff; Fuller t.ex. 46 ff.  
39 Peczenik s. 43-100. 
40 Min benämning.  
41 Peczenik, s. 44. 
42 Om non-liquet: Danelius, Fredrik, ”De maximis non curat praetor eller judicial review — 
Haagdomstolen i en brytningstid”, i SvJT, (1993), s. 857; även Axel Hilling och Maria 
Hilling,  ”Regleringsteknik i syfte att motverka aggressiv skatteplanering”, i Festskrift till 
Björn Westberg, (2016), s. 5. 
43 Peczenik, s. 44. 
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ovisshet. Således finns en spänning mellan flexibilitet och förutsebarhet. 
Peczenik skriver:  
 

Domaren måste försöka hitta ett jämviktsläge mellan den av lagstiftningen 
skapade stabiliteten och den vid tillämpningen nödvändiga flexibiliteten. 
Stabiliteten garanterar kontinuiteten i samhällets utveckling och befrämjar 
medborgarnas likhet inför lagen samt gör att rättsliga avgöranden kan 
förutses. Flexibiliteten å andra sidan anpassar lagen efter livets krav.44  
 

Det finns således en spänning mellan begreppsparen ”förutsebarhet” och 
”livets krav”, samt mellan ”stabilitet” och ”flexibilitet”. Dessa begrepp kan 
delas upp två i olika kategorier som jag väljer att benämna A- och B-sida:  
 
A-sidan                B-sidan 
Förutsebarhet       Livets krav 
Stabilitet      Flexibilitet 
 
Lagen och rättvisan 
Denna spänning kan också beskrivas med begreppsparet ”lagen” och 
”rättvisan” där lagen står för ”förutsebarhet”. Peczenik beskriver att den 
”extreme legalisten” försöker uppnå maximal förutsebarhet i juridiska 
avgöranden och att rättvisan blott uppfattas som en ”etisk egenskap med 
endast svag anknytning till det rättsliga beslutsfattandet”.45  
 
Dessa begrepp ovan kan placeras i sidorna; ”lag” på A-sidan, och 
”rättvisa”/”etik”46 på B-sidan:  
 
A-sidan                B-sidan 
Förutsebarhet     Livets krav 
Stabilitet    Flexibilitet 
Lag     Rättvisa (etik) 
 
Balansera A- och B-sidan 
Peczenik beskriver att det i det moderna rättstänkandet är viktigare att hitta 
en balans mellan förutsebarhet och rättvisa än vad det varit tidigare. ”Vi”, 
skriver Peczenik, accepterar inte en lag eller tillämpning om den är 
”oförutsebar” eller ”klart orättvis”. Uppgiften för jurister blir att komma fram 
till en välargumenterad och välavvägd kompromiss mellan de två sidorna.47  
 
Med denna bakgrund finns förutsättningar att ta sig an Peczeniks 
rättssäkerhetsbegrepp. 
 
 
 

                                                   
44 Peczenik, s. 44.  
45 Peczenik, s. 44.  
46 I uppsatsen görs ingen skillnad mellan etik, moral och rättvisa. 
47 Peczenik, s. 45.  
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2.2.2 Formell rättssäkerhet och dess främjande 
faktorer 

Peczenik kommer fram till begreppet rättssäkerhet genom att först beskriva 
”rättsstaten”: 
 

Rättsstaten kännetecknas […] av att maktutövningen i hög grad följer 
rättsreglerna. Maktutövningen i en rättsstat uppvisar följaktligen en hög 
grad av förutsebarhet. Det föreligger m.a.o. en hög grad av ’formell’ 
rättssäkerhet. Beslutens förutsebarhet skyddar den enskilde mot godtycklig 
maktutövning.48  

 
Rättssäkerhet, eller mer precist ”formell rättssäkerhet”, kännetecknas alltså 
enligt Peczenik av förutsebarhet relaterad till rätten. Med formell 
rättssäkerhet ökar möjligheterna för en individ att effektivt kunna planera sitt 
liv.49 
 
Peczenik listar en rad kriterier eller ”faktorer” som ”främjar” den formella 
rättssäkerheten. Den formella rättssäkerheten ökar ju… 
 

1. ...exaktare och generellare rättsreglerna är, 
2. …bättre dessa regler återspeglar idealet om likhet inför lagen, 
3. …långsammare reglernas förändringstakt är (stabilitet), 
4. …fler statliga beslut som fattas av formellt rättssäkra regler (faktisk 

rättssäkerhet) 
5. …öppnare rättsreglernas innehåll och rättstillämpningspraxis är för 

allmänhetens insyn,  
6. …större den oavhängighet är som domstolarna åtnjuter, 
7. …effektivare det ansvar är som åvilar makthavarna, 
8. …mindre beroende rätten är av andra samhälleliga normer och 

institutioner (autonomi),  
9. …bättre den juridiska argumentation som stöder rättsreglernas 

tolkning och tillämpning är.50 
   (10.  …mer de grundläggande processrättigheterna uppfylls)51 
 
1. Exakta och generella regler 
Den första faktorn är graden av exakthet och hur generella rättsreglerna är.52 
Peczenik förklarar dock inte vad han menar med exakthet eller generalitet 
varför jag definierat faktorn (eller egentligen faktorerna) med hjälp av Arne 
Næss’ verk Communication and argument.53 
 

                                                   
48 Peczenik, s. 51. 
49 Peczenik, s. 51, s. 90. 
50 Peczenik, s. 51 f för listan av faktorer.  
51 Nummer 10 listas inte av Peczenik utan tas upp separat, se genomgången av nummer 10 
nedan. 
52 Peczenik, s. 52.  
53Arne Næss, Communication and argument, (1966). 
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Med ”exakthet” antar jag att Peczenik menar hur precisa rättsreglerna är, och 
att man av deras innehåll kan dra slutsatser om rättsläget. Hög grad av 
exakthet i en rättsregel minskar tolkningsutrymmet och förutsebarheten ökar. 
Genom definitioner kan precisionen i en rättsregel öka.54  
 
Med generalitet antar jag att Peczenik menar hur allmängiltig en rättsregel är, 
till exempel att en rättsregel ska tillämpas mot alla utan undantag. 
Förutsebarheten ökar med generella rättsregler eftersom regeln blir 
överblickbar och det blir tydligt om regeln ska tillämpas eller ej.55 
 
2. Likhet inför lagen 
Peczenik skriver att formell likhet inför lagen är en konsekvens av att reglerna 
är generella, vilket gör att den är nära kopplad till faktorn just ovan om 
generalitet. Lika fall ska således behandlas lika.56 Detta medför att 
medborgare kan förutse att de skulle få samma prövning som en annan person 
i samma situation.  
 
3. Rättsreglernas stabilitet 
Rättssäkerheten kräver att rättsreglerna inte ändras alltför snabbt eftersom 
man måste hinna anpassa sig till förändringen, annars kan medborgarna inte 
planera sina handlingar och reglerna blir inte förutsebara. Reglerna ska vara 
så stabila att de utgör ”en fast ram” inom vilken medborgarna kan verka.57  
 
4. Antalet beslut som fattas av rättssäkra regler – faktisk rättssäkerhet 
Peczenik skriver att det inte är tillräckligt att det finns formellt rättssäkra 
regler, de måste också tillämpas i praktiken. De rättsliga besluten måste vara 
en produkt av en formellt rättssäker rättstillämpningsprocess.58  
 
5. Öppenhet 
Medborgarnas insyn i det allmännas verksamhet och regelverk främjar 
rättssäkerheten. Rättsreglers offentliggörande, tillgång till domstolars 
avgöranden och dess domskäl, samt transparens om vem som arbetar i 
myndigheterna är omständigheter som ökar öppenheten och därmed 
förutsebarheten.59 
 
6. Domstolarnas oavhängighet 
Peczenik skriver att maktmonopol alltid innebär ett hot mot individens frihet, 
och en stark ställning för domstolar utgör ett skydd för individerna. 
Maktdelningen mellan olika offentliga organ som till exempel domstolens 
självständighet gentemot lagstiftaren gör att rättstillämpningen i det enskilda 
fallet inte ska påverkas av lagstiftarens eventuella åsikt i det enskilda fallet.60 

                                                   
54 Jfr. Næss, s. 38 ff. 
55 Jfr. Næss, s. 40 f.  
56 Peczenik, s. 52. 
57 Peczenik, s. 53. 
58 Peczenik, s. 53, ”faktiskt rättssäkerhet” är min benämning. 
59 Peczenik, s. 54.  
60 Peczenik, s. 55 f. 
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Vidare beskriver Peczenik att domstolars uppgift är att lösa individuella fall i 
enlighet med lagen, och inte ”tävla” mot lagstiftaren i normgivning.61  
 
För den formella rättssäkerheten är det alltså av betydelse att rätt organ ägnar 
sig åt sitt område. Peczenik menar att denna ordning kan rubbas om riksdagen 
stiftar lagar med ”mycket elastiska och öppna normer” och exemplifierar med 
ramlagar – en typ av lagstiftning där förvaltningen får mycket stort inflytande 
vid tillämpningen.62 Av detta följer att förvaltningen övertagit 
normgivningsmakt från riksdagen. 
 
Vidare skriver Peczenik att möjligheten att överklaga till överinstans är viktig 
för den formella rättssäkerheten. Vid överklagande är allmänna domstolar att 
föredra som appellationsdomstol framför specialdomstolar då de ”har en lång 
oavhängighetstradition”. Peczenik menar att specialdomstolar bara kan 
försvaras om dess kunskapsområde håller sig till tvister som kräver 
specialkunskap.63  
 
7. Makthavarnas ansvar 
Rättssäkerheten ökar om de som tillämpar rätten gör det under rättsligt ansvar. 
Vid myndighetsmissbruk bör exempelvis straffrättsliga följder följa.64  
 
8. Rättens autonomi 
Peczenik skriver att ”rättsstatens rättssystem”, i vilket rättssäkerhet 
impliceras, i viss mån har lösgjort sig från andra samfälliga normsystem och 
då först och främst etiken. Rätten är då ”ett relativt autonomt fenomen” som 
i stor utsträckning är oberoende av andra slags regler och giltighetskällor.65  
 
Peczenik förklarar dock inte varför autonomi ger rättssäkerhet. En möjlig 
förklaring till varför autonomi kan ge rättssäkerhet är att autonomin begränsar 
det material som är relevant för rättsutredningar. På så sätt finns mindre 
material som behöver utredas för att för att nå förståelse av till exempel en 
rättsregel eller rättsfråga, och därmed blir det enklare att få förståelse för 
rättens innehåll. 
 
9. Den juridiska argumentationen 
För att rättens autonomi (faktor 8) ska kunna vidhållas krävs att rättssystemet 
tillämpas av professionella jurister som har särskild begreppsbildning och 
argumentationsmetoder.66 Det är rimligt att anta att en rättstillämpare med 
juridisk skolning (t.ex. domare) är bättre på att tolka rätten på ett förutsebart 
sätt än en rättstillämpare utan sådan skolning (t.ex. nämndemän). 
 
 
 

                                                   
61 Peczenik, s. 55.  
62 Peczenik, s. 55.  
63 Peczenik, s. 55. 
64 Peczenik, s. 58. 
65 Peczenik, s. 58.  
66 Peczenik, s. 58 f. 
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10. Grundläggande processrättigheter 
Ytterligare en faktor för formell rättssäkerhet som Peczenik tar upp är 
grundläggande processrättighet.67 Faktorn nämns inte tillsammans med de 
andra faktorerna, men att grundläggande förutsebarhet är viktigt är tydligt i 
framställningen: ”…grundläggande processprinciper, utgör viktiga 
rättssäkerhetsgarantier”.68  
 
Peczenik redogör inte för vilka processrättigheter som avses, men ett 
antagande är att i alla fall följande principer avses: ingen får dömas ohörd, 
parter ska få ta del av allt beslutsunderlag och ges möjlighet att kommentera 
det, parter ska behandlas lika, och dömandet ska vara opartiskt.69 Inte heller 
förklaras varför grundläggande processprinciper ger förutsebarhet. En möjlig 
anledningen torde vara att processrättsliga principer utgör medel för att 
innehållet i rätten ska kunna förverkligas och inte bara vara tjusigt ”på 
pappret”.  

2.2.3 Materiell rättssäkerhet, och dess 
förhållande till formell rättssäkerhet  

Peczenik menar att formell rättssäkerhet inte är den enda legitimitetsgrunden. 
Rättsstatens70 normsystem är enligt Peczenik ”inte legitimt om det 
genomsyras av stora orättvisor”.71 Peczenik skriver: 
 

[förutsebarheten] kan emellertid inte bli den enda faktorn som bestämmer 
[rättstillämparens] rättssäkra praxis. Praxis måste underkastas en 
fullständigare rättssäkerhetsnorm: beslut som innebär rättskipning eller 
myndighetsutövning bör vara rimligt förutsebara med stöd av lagen och 
förenliga med ett hänsynstagande till andra etiska värden.72 

 
Enligt Peczenik måste alltså förutsebarheten förenas med andra etiska värden 
än förutsebarhet. Han menar således att förutsebarhet är ett etiskt värde bland 
andra. Vidare måste etik förstås i en ”vidsträckt mening” där ekonomiska, 
fördelningspolitiska, miljöpolitiska och ”andra rättspolitiska värderingar” 
inkluderas i etiken.73 Peczenik skriver: 
 

Det är etiskt sett bra att ha en hög levnadsstandard, att leva i en ren miljö, 
att leva i ett fritt samhälle och att alla behandlas lika.74 

 

                                                   
67 Peczenik, s. 84, faktorn omnämns i sammanhang om formell rättssäkerhet.  
68 Peczenik, s. 84; (citatet), s. 70.  
69Angående grundläggande processprinciper se t.ex. Peter Westberg Kontrakterad 
privatdomare, (2008) s. 605; Lotta Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, 
(2015), s. 295. Dessa verk handlar dock inte främst om rättssäkerhet utan om processrätt. 
70 Här i vidare betydelse än ”stat där formell rättssäkerhet råder”.  
71 Peczenik, s. 60 f; citat s. 60. 
72 Peczenik, s. 92. 
73 Peczenik, s. 93. 
74 Peczenik, s. 93. 
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Det som avgör vad som är etiskt är i Peczeniks mening det som är ”gott för 
människor”.75 För rättssäkerhet krävs alltså både (typiska) etiska värden och 
formell rättssäkerhet. 
 
Det är i detta sammanhang Peczenik introducerar begreppet ”materiell 
rättssäkerhet”: 
 

Materiell rättssäkerhet innebär att rättskipningen och myndighetsutövning 
baserar sig på en förnuftig avvägning mellan hänsynen till den på 
rättsnormerna baserade förutsebarheten och andra etiska värden.76 

 
Materiella rättssäkerhetens fem komponenter  
”Materiell rättssäkerhet” innehåller fem stycken komponenter. Det krävs att 
följande kriterier uppfylls i beslutsfattande: 

a) Beslut… 
b) …som innebär rättskipning eller myndighetsutövning… 
c) …i hög grad är förutsebara (formell rättssäkerhet)… 
d) …på grund av rättsnormerna och 
e) samtidigt i hög grad är etiskt godtagbara.77 

 
Genom dessa punkter kan man sluta sig till att formell rättssäkerhet (punkt 
”c)” ingår i Peczeniks materiella rättsäkerhetsbegrepp. Peczenik skriver 
vidare att ”[m]ateriell rättssäkerhet är avvägningens resultat”.78  
 
Enligt Peczenik är formell rättssäkerhet ett viktigt värde,79 men formell 
rättssäkerhet har inte någon särställning gentemot andra värden då det är det 
slutliga sammanvägda resultatet som är relevant för den fullständiga 
rättsäkerhetsnormen, alltså materiella och formella värden sammanvägda.80 
 

2.2.4 Kommentarer om Peczeniks 
rättssäkerhetsbegrepp 

Rättssäkerhet – en blandning av materiella och formella värden 
Peczenik anser alltså att den formella rättssäkerheten ingår i det materiella 
rättsäkerhetsbegreppet. Det materiella rättssäkerhetsbegreppet blir väsentligt 
större än det formella rättssäkerhetsbegreppet då frågor om vad som är rättvist 
är en mycket svår och omfattande fråga, inte minst när ”miljöpolitik” ska 
vägas in i etikdiskussionen. Samtidigt är formell rättssäkerhet fortsatt relevant 
för Peczeniks rättssäkerhetsbegrepp vilket inte heller är ett lätt begrepp att 
definiera i alla situationer, vilket Peczeniks stora antal formella faktorer kan 
sägas påvisa.  
 

                                                   
75 Peczenik, s. 94.  
76 Peczenik, s. 94.  
77 Peczenik, s. 94.  
78 Peczenik, s. 95. 
79 Peczenik, s. 95.  
80 Peczenik, s. 92 ff. 
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A- och B-sidorna är fortsatt relevanta 
Trots att Peczenik anser att den formella rättssäkerheten ingår i den materiella 
rättssäkerheten är de olika begreppsparen ovan i 2.2.1 relevanta. 
Avvägningen mellan sida A och B måste göras för att uppnå materiell 
rättssäkerhet, men avvägningen måste göras inom ett rättssäkerhetsbegrepp 
– formella och materiella värden i ett. 
 
Även om B-sidans egenskaper enligt Peczenik är en del av det materiella 
rättssäkerhetsbegreppet så kommer jag i uppsatsen göra åtskillnad mellan 
sidorna. Jag väljer att bibehålla uppdelningen eftersom analysen blir klarare 
om sidorna till en början åtskiljs. Vid en senare analys (kap 5) ska dock 
balansen mellan sidorna diskuteras. Det är dock klargörande att i detta läge 
att kalla A-sidan för formella sidan och B-sidan för materiella sidan. Båda 
sidor handlar om rättssäkerhet, men den ena om formell rättssäkerhet, och den 
andra om materiell rättssäkerhet.  
 
Den slutliga uppspaltningen av sidorna blir som följer: 
 
(A) Formella sidan        (B) Materiella sidan  
Förutsebarhet        Livets krav 
Stabilitet      Flexibilitet 
Lag       Rättvisa, ”etik” (i vidsträckt mening) 
Formell rättssäkerhet     Materiell rättssäkerhet 
 
Lagstiftarens normgivning ska stå över myndigheters normgivning 
I Peczeniks faktor 6 ”domstolars oavhängighet” framgår implicit att det är 
bättre för den formella rättssäkerheten om lagstiftaren är det organ som 
(främst) står för normgivningen. Detta framgår eftersom det beskrivs som ett 
problem om domstolar konkurrerar med lagstiftaren om normgivning, och ett 
problem om förvaltningen tvingas komplettera ramlagstiftning med 
föreskriftsnormgivning. Sådan normgivning främjar inte formell 
rättssäkerhet, tvärtom. 
 
Oklart hur faktorerna förhåller sig till varandra 
Peczenik beskriver dock inte hur faktorerna förhåller sig till varandra, om 
några är av särskilt värde eller om några är nödvändiga villkor för 
rättssäkerhet. Exempelvis förklaras inte konsekvenserna för rättssäkerheten 
om alla faktorer uppfylls förutom den fjärde faktorn om att den faktiska 
tillämpningen ska uppfylla de övriga faktorerna. Ett sådant tillstånd där 
rättssäkerheten endast råder ”på pappret” skulle i praktiken inte ge en trygghet 
oavsett full uppfyllnad av de andra faktorerna.  
 
Ett annat problem angående hur faktorerna förhåller sig till varandra är att 
faktorerna kan komma i konflikt med varandra. Man kan till exempel tänka 
sig att en bestämmelse väl uppfyller den första faktorn om exakta regler, men 
att bestämmelsen stadgar att beslut inte ska kunna överklagas till domstol, 
vilket därmed strider mot faktor sex om maktdelning som bland annat 
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beskriver att möjlighet att överklaga till domstol främjar den formella 
rättssäkerheten.81  
 
Motsättning mellan faktorer utgör givetvis en brist i Peczeniks resonemang 
då oklarhet i vilka faktorer som prioriteras ger brister i förutsebarheten och 
därmed också i den formell rättsosäkerheten. Jag anser dock att bristerna inte 
är tillräckligt stora för att faktorerna inte skulle kunna användas för att ta fram 
kriterier för att analysera den formella rättssäkerheten i rättsregler.  
 
Hur faktorerna kan indikera förutsebarhet 
Peczeniks faktorer för formell rättssäkerhet kan fungera som indikatorer på 
hur formellt rättssäker en rättsregel är. Om många faktorer uppfylls i hög grad 
är det tecken på att rättssäkerheten är hög. Och tvärt om, om få faktorer 
uppfylls och dessutom i låg grad så är det tecken på låg rättssäkerhet. 
Motsättningar mellan faktorerna måste dock lösas på bästa sätt.  

2.3 Åke Frändbergs 
rättssäkerhetsbegrepp 

2.3.1 Bakgrund: ”rätt” och ”juridik” 
Åke Frändberg inleder sitt kapitel ”Begreppet rättssäkerhet”82 med att göra 
åtskillnad mellan termerna rätt och juridik. Med rätt avser Frändberg 
innehållet i rättsregler och dess system – rättssystemet.83 Således är 
exempelvis lagar, dess paragrafer och rekvisit en del av rätten.  
 
Enligt Frändbergs begrepp juridik inkluderar dock inte rätten utan juridik är 
själva arbetssätten man använder på rätten. Här gör Frändberg en liknelse till 
träsnidare som framställer ting ur träet med olika redskap och tekniker. Träet 
utgör då objektet, och redskapen och teknikerna utgör medel för arbetet. På 
motsvarande sätt är juristens objekt rätten, och juridiken är medlet för arbetet. 
Frändberg skriver att rätten är juristernas ”…objekt för sina mödor, det som 
de arbetar med”. Skillnaden mellan de olika professionerna är att juristernas 
objekt och arbetssätt är språkligt och abstrakt.84  
 
Vidare skiljer Frändberg mellan två olika underkategorier i begreppet juridik. 
Den ena kategorin är tekniska begrepp vilken handlar om ”intellektuell 
stringens” som handlar om att strukturera rätten logiskt. Exempelvis går 
begrepp som krav, plikt, kompetens, och rättsföljd in under denna 
underkategori.85  
 

                                                   
81 Exemplet är taget från ett rättsfall som Peczenik som kortast nämner, dock i ett annat 
sammanhang än om oförenliga faktorer (s. 95). 
82 Frändberg, (2019), s. 21–53.  
83 Frändberg, (2019), s. 21. 
84 Frändberg, (2019), s. 21; samma sida för citatet.  
85 Frändberg, (2019), s. 22. 
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Den andra underkategorin är värdemässiga/ideologiska begrepp som handlar 
om ”…värdering av hur den juridiska hanteringen av rätten bör vara 
beskaffad”. Begreppen rättsstat, legalitet, rättslikhet, rättstrygghet och 
rättssäkerhet ingår under denna underkategori.86 
 
Rätten och juridiken är dock ”oupplösligt sammanflätade”, och de 
värdemässiga/ideologiska begreppen handlar till stor del om hur tekniska 
begreppen ska vara beskaffade.87 Frändberg skriver: 
 

Juristerna behöver inte bara begrepp med vilkas hjälp de kan hantera rätten 
tekniskt. De underkastar också rätten och rättshanteringen en värdemässig 
granskning – och det är precis vad de bör göra.88  

2.3.2 Rättssäkerhet – ”på rätten grundad 
förutsebarhet”  

Skäl för definitionen 
Frändberg definierar rättssäkerhet som ”på rätten grundad förutsebarhet”. 
Argument för den definitionen är för det första att vetenskaper, inklusive 
allmän rättslära bör använda sig av preciserade och entydiga begrepp 
eftersom mångtydighet kan dölja värdekonflikter. För det andra kan 
”eventuellt konkurrerande begrepp” som till exempel ”rättstrygghet” och 
”rättslikhet” benämnas med just de termerna.89 Frändberg beskriver inte 
varför det är ett argument, men det är troligt att första argumentet om 
precisering uppnås med klar distinktion mellan dessa olika begrepp. För det 
tredje anser Frändberg att ”rättssäkerhet” är den bästa termen för att uttrycka 
”rättsligt grundad förutsebarhet”. Slutligen är det fjärde argumentet att det är 
mycket vanligt bland jurister att använda rättssäkerhet på ett sätt som stämmer 
överens med definitionen – de ”känner sig hemma med den”.90 
 
Rättssäkerhet och motsatsen rättsosäkerhet  
Frändberg redogör sedan djupare vad rättssäkerhet är genom att också 
beskriva vad motsatsen, rättsosäkerhet är. En person befinner sig i viss grad 
av rättsosäkerhet om hen inte kan avgöra vilken rättslig position hen befinner 
sig i, eller i ett framtida skede kommer befinna sig i, om vissa händelser 
inträffar, vissa handlingar utförs eller rättsreglerna ändras. Rättssäkerhet 
innebär alltså motsatsen; att kunna avgöra sin rättsliga position. Frändberg 
skriver att det för en rättsstat är viktigt att rättssäkerhet råder, vilket både 
lagstiftaren och rättstillämparen ansvarar för, ”[d]en enskilda individen ska 
ha rättssäkerhet gentemot staten genom att staten ålägger sig vissa 
restriktioner i sin framfart”.91  
 
 

                                                   
86 Frändberg, (2019), s. 22 ff; citatet s. 22.    
87 Frändberg, (2019), s. 23. 
88 Frändberg, (2019), s. 24. 
89 Frändberg, (2019), s. 28. 
90 Frändberg, (2019), s. 28.   
91 Frändberg, (2019), s. 28 f, citatet från s. 26. 



 26 

Förutsebarhet grundad på rätten själv 
Frändberg betonar att rättssäkerhet inte innebär vilken förutsebarhet som 
helst, utan det handlar om en speciell rättslig förutsebarhet – rättssäkerheten 
måste ”grundas på rätten själv”. Därför är förutsebarhet av annan grund som 
till exempel domares fördomar, politiska och religiösa tillhörighet inte rättslig 
förutsebarhet.92  
 
Legalitet  
Legalitet innebär att tillämpningen stämmer överens med rättsreglerna, och 
att tillämpningen sker med lojalitet och respekt för rätten. En domare får inte 
på eget bevåg frångå rättsreglerna. Frändberg beskriver att legalitet inte är ett 
tillräckligt villkor för rättssäkerhet, men att det är ett nödvändigt kriterium:  
 

Att legalitet är en nödvändig förutsättning för den rättsliga förutsebarheten 
ligger i öppen dag. Däremot är legalitet ingen tillräcklig förutsättning för 
att förverkliga rättssäkerheten.93 

 
För att ”förverkliga rättssäkerheten” krävs enligt Frändberg att fler 
nödvändiga villkor uppfylls94 vilket nu ska beskrivas. 

2.3.3 Fyra nödvändiga villkor för rättssäkerhet 
Enligt Frändberg måste följande nödvändiga villkor uppfyllas för att det ska 
råda rättssäkerhet i ett samhälle:  
 

I. Rättssystemet ska tillhandahålla svar på frågor av rättslig 
karaktär. 

II. De rättsliga svaren ska vara klara och tydliga. 
III. De rättsliga svaren ska vara lättillgängliga. 
IV. Man ska kunna lita på de rättsliga svaren.95 

 
Dessa villkor ska nu beskrivas närmare.  

2.3.3.1 I. Rättssystemet ska tillhandahålla svar på 
frågor av rättslig karaktär 

Frändberg skriver att om det i något ”samhälleligt viktigt område” saknas 
rättsregler som ger svar på frågor av ”rättslig karaktär”, så råder det 
”rättsbrist” och därmed brist i rättssäkerheten. Principen non-liquet (och 
principen déni de justice) råder dock bot på rättsbristen genom att förbjuda 
domaren att vägra döma på grund av avsaknad av tillämplig rättsregel. I en 
sådan situation får domaren ”konstruera en regel för det aktuella fallet”,96 och 
därmed skapas en tillämplig rättsregel. Sådan regelkonstruktion måste dock 
skapas i ”lagens anda” och ha ”rättssäkerhetsaspekt” involverad. Nivån av 
rättssäkerhet i sådana fall är dock ”högst tvivelaktig” eftersom enskilda 

                                                   
92 Frändberg, (2019), s. 31 f, citatet från s. 32.  
93 Frändberg (2019) s. 30 ff, citat från s. 31.  
94 Frändberg (2019) s. 31.  
95 Frändberg (2019) s. 30.  
96 Frändberg (2019) s. 32. 
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personer inte särskilt väl kan förutse utgången. Men, att kunna få ett rättsligt 
svar över huvud taget ger ändå en viss förutsebarhet, man kan förutse att man 
i alla fall kan få ett svar och befinner sig därmed inte i ett rättslöst tillstånd.97  
 
Frändberg beskriver att rättssystem har ett visst ”omfång”, alltså hur stor del 
av samhället som är rättsligt reglerat. Det finns dels ett direkt omfång och dels 
ett indirekta omfång. Med det direkta omfånget avses rättsliga situationer 
eller problem som explicit regleras av rättssystemet, och med det indirekta 
omfånget avses situationer eller problem som ingår i omfånget, men som inte 
ingår i det direkta omfånget.98 Det indirekta omfånget är således fall som inte 
explicit uttrycks i rättssystemet. Ju fler situationer och problem som i 
rättssystemet regleras av det direkta omfånget desto högre ”kvantitativ 
rättssäkerhet”. 
 
Frändberg poängterar dock att priset för maximal kvantitativ reglerande är 
högt. Då ”lagstiftningsmaskineriet” skulle få arbeta för högtryck och reglera 
även ”de mest oväsentliga och långsökta situationerna som skulle kunna 
uppkomma”. Samtidigt vore det en ”olycka” om ”väsentliga sociala relationer 
inom en stor grupp människor skulle förbli oreglerade”.99  

2.3.3.2 II. De rättsliga svaren ska vara klara och tydliga  
Enligt Frändberg måste rättsreglerna vara klara och tydliga för att de rättsliga 
svaren ska kunna vara klara och tydliga, vilket jag tolkar som att rättsreglernas 
innehåll är förståeligt – förståelse för innebörden av rättsreglerna krävs för att 
man ska förstå rättsläget och göra förutseelser av rätten. 
 
Olika sätt en rättsregel kan vara oklar på 
För detta villkor tar Frändberg upp olika sätt som rättsregler kan vara 
motsatsen, alltså oklara och otydliga. Frändberg går också igenom några typer 
av rättsligt material och deras potential att ge förutsebarhet. Först förklarar 
dock Frändberg några begrepp som visar olika sätt en rättsregel kan vara oklar 
på – om rättsreglerna är vaga, dunkla, mångtydiga, eller komplicerade är 
rättssäkerheten bristfällig. 
 

• Med vag rättsregel avses en regel där det finns fall där det inte står 
klart om regeln ska tillämpas eller inte.100  

 
• Med dunkel rättsregel avses rättsregler som är så innehållslösa att de 

inte säger något i ett visst fall.101 
 

• Med mångtydig rättsregel i ett fall avses att regeln kan förstås på minst 
två olika sätt.102 

 

                                                   
97 Frändberg (2019) s. 32 ff. 
98 Frändberg, (2019), s. 33 f.  
99 Frändberg, (2019), s. 33.  
100 Frändberg, (2019), s. 34. 
101 Frändberg, (2019), s. 34.  
102 Frändberg, (2019), s. 35. 
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• Med komplicerad rättsregel i ett visst fall avses att regeln är så 
”vittomfattande och så detaljerad” att det är svårt att avgöra om 
rättsregeln kan tillämpas på ett visst fall eller inte.103  

 
Generalklausuler 
En typ av vaga rättsregler är generalklausuler vilka har vaga rekvisit som kan 
tvinga rättstillämparen att tillämpa regeln med hjälp av värderingar. 
Frändberg skriver: ”[i]nte sällan är sådana regler så vaga att de är närmast 
innehållslösa och snarast får uppfattas som en slags blanco-fullmakt för 
rättstillämparen att själv svara för rättsbildningen”. Vidare beskriver 
Frändberg att sådan ”pseudolagstiftning” inte ger någon vidare grad av 
rättssäkerhet om inte omfattande prejudikatbildning tillkommer.104 
 
Prejudikat  
Prejudikat skulle enligt Frändberg kunna vara ”sista resursens rättssäkerhet”. 
Frändberg skriver att det inte finns möjlighet för Högsta domstolen att på 
något omfattande sätt bringa rättssäkerhet till hela rättssystemet. Högsta 
domstolen kan endast bringa rättssäkerhet till just den typ av fall som 
prejudikatet avser, vilket är ett alltför litet antal, och inte sällan udda fall.105  
 
Förarbeten  
Frändberg är kritisk till användandet av förarbeten som medel för att bringa 
rättssäkerhet till oklara rättsregler och framför två argument. Det första 
argumentet är att förarbetsuttalanden i sig ofta behöver tolkning, och då 
hamnar lagtolkaren i situationen att hen måste tolka lagen med något som i 
sin tur måste tolkas, och det oklara förklaras därmed med något (än mer) 
oklart – ”obscurum per obscuriora”.106  
 
Det andra argumentet handlar om att förarbeten inte har några etablerade 
prioriteringsprinciper avseende hur olika uttalanden i förarbetena ska tolkas 
vilket ger oklarhet. Exempelvis kan uttalandet av en departementschef vara 
förmånligt för en part, medan ett uttalande från till exempel utredningen kan 
ge stöd till den andra parten, i sådana fall är det oklart vilket uttalande som 
ska prioriteras.107 
 
Klassiska lagtolkningsprinciper 
Att tolka lagar enligt dess bokstav, den ”logisk-grammatiska principen”, är 
enligt Frändberg den främsta tolkningsprincip framför andra 
lagtolkningsprinciper som systematisk och teleologisk tolkning. 
Bokstavstolkning innebär kort och gott att innehållet i lagtexten ska förstås 
genom en vanlig läsning av lagtexten – det som framgår i lagtexten är det som 
gäller. Analogier, extensioner och reduktioner av lagtexten ska inte behövas. 
Med bokstavstolkning blir rättssäkerheten hög. Principen är dock inte 

                                                   
103 Frändberg, (2019), s. 35. 
104 Frändberg, (2019) s. 35, citat samma sida.  
105 Frändberg, (2019) s. 36 
106 Frändberg, (2019), s. 36 f; för betydelse av det latinska uttrycket ”obscurum per 
obscuriora” jämför Merriam Webster: ”obscurum per obscurius”.   
107 Frändberg, (2019), s. 37. 
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tillräcklig för majoriteten av svåra fall108 De andra tolkningsprinciperna än 
bokstavstolkning hade ju till exempel inte kommit ifråga om lagtexten varit 
tillräckligt tydlig och klar.  
 
Lag har högst förmåga att ge rättssäkerhet  
Frändberg skriver att lagen är den ”enda verkligt pålitliga 
rättssäkerhetsgarantin”, vilket betyder att de som skriver lagarna har stora 
krav på sig.109  
 
Perfekt rättssäkerhet – ouppnåeligt och icke önskvärt 
Frändberg beskriver en motsättning i rättssäkerhetsvillkoret om klarhet. Om 
lagstiftaren är ”övernitisk” – vilket jag tolkar som att lagstiftaren ger 
överdrivet detaljerade rättssystem – och eftersträvar ”perfekt klarhet” så blir 
resultatet så komplext att det istället stjälper klarheten i systemet. Visserligen 
ökar precisionen vilket är bra för klarhet, men rättssystemet blir inte 
”begripligt” och därmed ändå inte klart.110  
 
Jag tolkar Frändberg som att han gör skillnad på vad som kan kallas ”praktisk 
klarhet” och ”teoretisk klarhet”. I teorin kan ett extremt omfattande 
rättssystem klargöra alla möjliga rättsliga situationer i detalj. Den praktiska 
klarheten – ”begripligheten”– innebär istället att det i praktiken är enkelt att 
förstå rättssystemet. I det fallet kan rättssystemet inte vara alltför omfattande 
och detaljerat då storleken och svårighetsgraden minskar möjligheten att få 
översikt.111 Det finns således en motsättning mellan den praktiska och 
teoretiska klarheten varför en rimlig kompromiss bör eftersträvas.  
 
Frändbergs avslutande ord för detta villkor är att perfekt rättssäkerhet inte är 
önskvärd då ”[p]riset för den skulle bli alltför högt” och vidare: ”[v]i undgår 
aldrig den juridiska rättens ofrånkomliga osäkerhet”.112 Frändberg förklarar 
dock inte vilken typ av pris det är fråga om, men det är rimligen fråga om 
något värde som inte handlar om formell rättssäkerhet, möjligen ett materiellt 
värde.  

2.3.3.3 III. De rättsliga svaren ska vara lättillgängliga 
Det tredje nödvändiga villkoret innebär att om det inte finns tillgång till 
innehållet i rättsreglerna så finns ingen rättssäkerhet. En eventuellt klar och 
tydlig (II) rättsregel ger då ändå ingen rättssäkerhet. Vidare utgör 
offentliggörande av det rättsliga innehållet ett underkriterium för villkoret. 
Utöver offentliggörande av rätten krävs även distributionen av 

                                                   
108 Frändberg, (2019), s. 37. 
109 Frändberg, (2019), s. 38. 
110 Frändberg, (2019), s. 35.  
111 För den praktiska klarheten är tid av betydelse – klarheten ökar ju snabbare det går att få 
klarhet i en juridisk fråga, jämför Claes Sandgrens resonemang i sin artikel ”Vad gör 
juristen? Och hur?”, i JT, (1999/00), t.ex. del I s. 603 som beskriver att tidsbrist påverkar 
juristers kvalitet på arbetet negativt. Även om Sandgren skriver om jurister verkar det rimligt 
att tidsbrist även påverkar lekmän som utför rättsutredningar.  
112 Frändberg, (2019), s. 38.  
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rättspublikationer, och att rättsändringar meddelas i god tid innan 
ikraftträdande.113  

2.3.3.4 IV. Man ska kunna lita på de rättsliga svaren 
Även om rättssystemet kan tillhandahålla svar (I), har klara och tydliga regler 
(II), som är lättillgängliga (III), så finns det ändå ingen rättssäkerhet om man 
inte kan ”lita” på de svar som reglera ger (IV). Om det inte blir som reglerna 
utsäger blir reglerna ”otjänliga” som medel att göra förutseenden med. Om 
rättsutredningen av rättsregel ger ett svar, men svaret i praktiken inte 
förverkligas i den faktiska tillämpningen, så leder regeln inte till 
förutsebarhet, och rättsregeln har därmed i praktiken ingen rättssäkerhet.114  
 
Av villkoret följer att rättssäkerheten förutsätter ett lagar inte ständigt ändras 
med kort varsel – ett ”elementärt” mått av ”rättslig varaktighet” är nödvändigt 
för att kunna lita på rätten. Det kan dock uppstå ”extraordinära situationer” 
där det kan vara nödvändigt med viss rättslig ”överraskning” som till exempel 
valutarestriktioner när ett land befinner sig i ekonomisk kris. Frändberg 
skriver: ”[m]en i en rättsstat måste sådana åtgärder betraktas just som 
extraordinära”.115  
 
Slutligen krävs att man ska kunna lita på att de beslut man får av 
rättstillämparen inte kan ändras. Domar ska få rättskraft och res judicata och 
ne bis in idem ska gälla, annars skulle ”rättskaos” råda.116 

2.3.4 Kommentarer om Frändbergs 
rättssäkerhetsbegrepp 

Juridiken har fler värden än rättssäkerhet 
Frändberg ser inte rättssäkerheten som rättstillämpningens enda värde. Han 
anser till och med att det inte är ”önskvärt” att uppnå ”perfekt rättssäkerhet”. 
Frändberg förklarar inte explicit vilka andra värden som är värdefulla och vad 
som riskerar gå förlorat om rättstillämparen bara fokuserar på formell 
rättssäkerhet. Det är dock troligt att några av de andra 
värdemässiga/ideologiska begreppen som Frändberg radar upp jämte 
rättssäkerhet är värden som är relevanta för rättstillämpningen,117 men 
möjligen även materiella värden.  
 
Inget helt formellt rättssäkerhetsbegrepp 
Frändberg framhäver dock vikten av precis användning av 
rättssäkerhetsbegreppet. Han verkar anse att om man vill diskutera rätten ur 
bredare perspektiv så får man helt enkelt använda andra termer än 
rättssäkerhet. Det är därför anmärkningsvärt att hans rättssäkerhetsbegrepp 
innehåller etiska element vilket syns främst i resonemangen om rättsbrist, 
                                                   
113 Frändberg, (2019), s. 43 ff.  
114 Frändberg, (2019), s. 44 f, Frändberg, (2000/01), s. 278. 
115 Frändberg, (2019), s. 48 f. 
116 Frändberg, (2019), s. 48. 
117 Frändberg, (2019), s. 38; några av de värdemässiga/ideologiska begreppen är: ”rättsstat”, 
”rättslikhet” och ”rättstrygghet” s. 23.  
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men även i resonemanget om rättslig varaktighet. Detta kommer behandlas 
vidare under i detta avsnitt under rubrikerna om ”rättsbrister” och 
extraordinära situationer.  
 
De fyra nödvändiga villkoren 
Grundläggande för Frändbergs rättssäkerhetsbegrepp är att de fyra 
nödvändiga villkoren uppfylls. Det krävs att alla uppfylls i tillräcklig grad för 
att det ska råda rättssäkerhet. Frändberg beskriver dock inte vad som krävs 
för att ett villkor ska räknas som tillräckligt uppfyllt. Det framgår inte vilken 
grad av uppfyllande som krävs för att villkoren ska anses uppfyllda. Man kan 
till exempel tänka sig att en rättsregel kan anses ha ett visst mått av 
rättssäkerhet så fort det finns någon (om än minimal) nivå av uppfyllelse av 
de fyra villkoren. Minimal uppfyllnad skulle då vara tillräckligt för att tala 
om rättssäkerhet, även om den då skulle vara mycket bristfällig.  
 
Rättsbrist – ”samhälleligt viktigt område” 
I anslutning till villkoret om att rättstillämparen måste döma (I) framkommer 
en intressant passage (ovan 2.3.3.1 1 st.). Där beskrivs att det finns en 
”rättsbrist” om det saknas rättsregler i ”samhälleligt viktigt område”. För att 
göra bedömningen om ett område är ett ”samhälleligt viktigt område” måste 
kriteriet definieras. En sådan definition blir materiell eftersom vad som anses 
utgöra ett viktigt område för samhället är en etisk fråga. Eftersom Frändberg 
ger utrymme för denna materiella bedömning i sitt rättssäkerhetsbegrepp 
påvisar det att hans rättsäkerhetsbegrepp inte är helt formellt. 
 
Rättsbrist – oreglerat område 
I framställningen framgår inte vad som krävs för att ett område ska anses vara 
utan rättsregler. Det vore märkligt om ett oreglerat område nödvändigtvis 
måste ses som ett område där det råder rättsbrist. Exempelvis har USA ett 
mindre utbyggt offentligt välfärdssystem än vad Sverige har, men USA:s 
rättssystem är knappast mindre rättssäkert på grund av det.  
 
Brister i begreppet rättsbrist 
Styckena ovan om rättsbrist utgör en brist i Frändbergs rättsäkerhetsbegrepp 
eftersom klarheten i begreppet minskar när materiella element tillförs. Jag 
anser dock att bristen inte är så stor att rättsbrist inte ska anses utgöra ett 
kriterium för rättssäkerhet. Rättsbrist kan istället definieras snävare enligt 
följande: om det på ett område finns rättsliga bestämmelser så kan inte 
rättstillämparen avstå från att tillämpa bestämmelserna. 
 
Extraordinära situationer och rättssäkerhet  
I Frändbergs resonemang om ”rättslig varaktighet” framgår att det kan vara 
nödvändigt med åtgärder med visst mått av rättslig överraskning. Rättsliga 
överraskningar är givetvis oförutsebara och minskar därmed den formella 
rättssäkerheten. Detta tyder på att Frändbergs rättssäkerhetsbegrepp har 
materiella inslag vilket är märkligt eftersom Frändberg månar om att 
rättssäkerhet ska diskuteras i precisa termer.  
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Olika rättsligt material har olika förmåga att ge formell rättssäkerhet 
Vid Frändbergs genomgång av klarhetsvillkoret (II) förklaras vilken förmåga 
några typer av material har för förmåga att ge klarhet. Lagar har allra störst 
förmåga (men mindre om det är fråga om t.ex. generalklausul), och prejudikat 
och förarbeten har mindre förmåga. Således anser Frändberg olika rättsligt 
material har varierande förmåga att ge rättssäkerhet. Det finns dock flera 
traditionella rättskällor vars förmåga att ge förutsebarhet inte förklaras, som 
till exempel doktrin och hovrättspraxis.  
 
Villkoren har underkriterier 
Frändbergs rättssäkerhetsbegrepp har endast fyra villkor. Villkoren kan dock 
beskrivas som kategorier under vilka det finns delar. Exempelvis finns under 
villkor (II) om klara regler olika delar som vid uppfyllelse ger en viss 
uppfyllnad av villkoret. Frändberg skriver att om bokstavstolkning av en 
rättsregel räcker för att tillämpa en lag så är det en indikation på att villkoret 
om klarhet uppfylls, men om det behövs tolkning av förarbeten och prejudikat 
är det en indikation på att villkoret inte uppfylls i lika hög grad. Således är det 
rimligt att se till de olika underkriterierna för att bedöma i vilken grad ett 
villkor uppfylls. Sedan kan graden av uppfyllelse av de fyra villkoren 
bedömas som helhet för att ge en indikation på hur rättssäker en viss rättsregel 
är.  
 
Motsättning mellan non-liquet och klarhetsvillkoret (II) – Döm och döm 
med klarhet 
I villkor (II) om att de rättsliga svaren ska vara klara och tydliga finns det 
inget som begränsar hur klar och tydlig en regel ska vara för uppfylla 
villkoret. På tillämpningsnivå torde det betyda att tillämparen ska försöka 
maximera klarheten i sin rättsutredning. I villkoret finns ingen maxgräns för 
hur klar en regel ska bli innan utredningen är färdig – ju mer klarhet desto 
bättre.  
 
Vissa rättsregler är relativt enkla att få klarhet i som till exempel rättsregeln 
som säger att sommartiden börjar klockan 02.00 normaltid den sista söndagen 
i mars (förordning om sommartid 2001:127 2 §). Elementära 
tidsenhetskunskaper är tillräckligt för att få ett stort mått av klarhet i den 
regeln. Vissa rättliga bestämmelser har dock avsevärt större oklarheter där det 
krävs mycket mer för att göra bestämmelsen ens någorlunda klar. 
Regeringsformens 2 kap. 21 § om att begränsningar i rättigheterna i 2 kap. 20 
§ bara får göras om de är ”godtagbara i ett demokratiskt samhälle”, är 
exempel på rättsnorm som är betydligt svårare att få klarhet i. En 
rättsutredning för att få klarhet i den rättsregeln kräver mer material än att 
bara lagtexten analyseras då ”demokrati” och ”godtagbart” är relativt oklara 
begrepp. Och eftersom det inte finns något i klarhetsvillkoret som säger att 
man uppnått tillräcklig klarhet betyder det att rättsutredningen för klarhet, till 
exempel klargörande av innebörden av ”demokrati” och ”godtagbarhet”, i 
teorin kan pågå i det oändliga. 
 
Arbetet med att få klarhet i rättsregler kan dock gå emot non-liquet som är en 
mycket central del av villkor (I) om att rättssystemet måste tillhandahålla 
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svar. Uppgiften att få klarhet i till exempel vad som är ”godtagbart” i ett 
”demokratiskt samhälle” kan därför rimligen inte analyseras i all evighet, utan 
ju snabbare svaret ges desto bättre för non-liquet. Således kan inte 
rättstillämparen göra alltför djupa analyser i vad som avses med ett 
”demokratiskt samhälle”, då den enskilde inte skulle få ett svar. Andra 
enskilda som väntar på rättsprocess skulle också få vänta alltför länge på att 
ens få sin process startad. Istället måste tillämparen nöja sig med ett visst mått 
av klarhet på grund av non-liquet, och rimligen kompromissa mellan 
intressena av maximal klarhet och att få till ett avgörande. Det finns alltså en 
skyldighet för rättstillämparen att kompromissa mellan non-liquet och 
klarhetsvillkoret. I det följande kommer kompromissen av motsättningen 
benämnas döm och döm med klarhet-principen. Och den minsta grad av 
klarhet som krävs för att klarhetsvillkoret ska uppnås kommer benämnas 
adekvat klarhet.  

2.4 Diskussion om författarnas 
rättssäkerhetsbegrepp 

Författarnas begrepp har stora likheter 
Det finns stora likheter mellan författarnas rättssäkerhetsbegrepp och några 
viktiga skillnader. Den största skillnaden mellan författarna är att Peczeniks 
begrepp inkluderar materiella aspekter medan Frändbergs begrepp till allra 
största del är formellt. Peczeniks har således ett bredare begrepp som omfattar 
fler värden än Frändbergs begrepp. Frändberg anser dock att det finns andra 
viktiga värden vid rättstillämpning än sitt rättssäkerhet, men att de värdena 
inte bör ingå i rättsäkerhetsbegreppet. Författarna verkar därmed ha en 
liknande grundläggande syn på vilka värden som är relevanta för rätten, men 
etiketterar värdena olika. Båda anser att rätten har formella värden men att de 
inte är de enda värdena.  
 
Förutsebarhet är rättssäkerhetens kärna 
Jämför man Frändbergs rättssäkerhetsbegrepp med Peczeniks formella 
rättssäkerhetsbegrepp så är likheterna mycket stora. Förutsebarhet i rätten kan 
beskrivas som båda författarnas mest centrala del och det som utgör kärnan i 
författarnas resonemang. Den gemensamma nämnaren för författarnas olika 
kriterier är att de ger förutsebarhet i rättsliga angelägenheter. Även om 
författarna inte tar upp exakt samma kriterier ser jag inte att författarna skulle 
ha mycket att invända mot den andres kriterier då de båda utgår från samma 
kärna och resonerar utifrån den. Författarnas begreppsbildning torde därför i 
hög grad vara kompatibla.  
 
Som exempel på kriterium som endast en författare tar upp men den andra 
rimligen skulle acceptera är Peczeniks kriterium om grundläggande 
processprinciper. Kriteriet torde kunna placeras under Frändbergs villkor om 
att man ska kunna lita på svaren (IV) eftersom frånvaron av processrättsliga 
bestämmelser – alltså medel för förverkligande av rättens innehåll i princip 
gör det omöjligt att förverkliga innehållet. En regel vars innehåll inte kan 
förverkligas är en regel man inte kan lita på. Frändbergs placerar även sitt 
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resonemang om res judicata och ne bis in idem under villkoret vilka rimligen 
kan anses utgöra grundläggande processprinciper även om Frändberg inte 
etiketterar principerna som sådana.  
 
”Den enskilde”  
Båda författare utgår ifrån att det formella rättssäkerhetsbegreppet tar sikte på 
”den enskilde”.118 Detta diskuteras dock inte närmare av någon av författarna 
utan framkommer i förbifarten i andra resonemang. Vad de menar med ”den 
enskilde” är därför inte klargjort varför det krävs uttolkning. Först och främst 
utgår jag ifrån att författarna med den ”enskilde” avser människor. Jag ser 
vidare inget hinder till varför flera enskilda tillsammans kan vara relevant 
utgångspunkt. Desto mer oklart är hur nära en enskild måste vara det 
rättsosäkra (t.ex. en rättsosäkra rättsregel) för att det ska vara ett 
rättssäkerhetsproblem. Måste den enskilda vara direkt part i målet? Eller 
räcker det att ha intresse av fråga där regeln är relevant? Kanske räcker det 
till och med att endast i någon mån påverkas av rättsosäkerheten för att utgöra 
en enskild? Rimligen ökar rättsosäkerheten ju mer den enskilda är involverad 
med rättsregeln. 
 
Starka rättskällor kan ger högre rättssäkerhet 
Även om ingen av författarna betonar vikten av vilken rättskälla som ger 
rättssäkerhet som ett självständigt kriterium så finns det flera resonemang 
som påvisar mönstret av att starka rättskällor har högre potential att ge formell 
rättssäkerhet. Peczenik påvisar detta i sina resonemang om lagstiftarens 
ställning mot myndigheter, och Frändberg påvisar detta vid sin genomgång 
av prejudikat och förarbeten. Jag menar att detta mönster kan sägas utgöra en 
princip – ju starkare rättskälla desto mer potential att bringa formell 
rättssäkerhet till rätten. Detta resonemang utgör grunden för ett av de två 
kriterierna i det mätinstrument jag konstruerar för att mäta formell 
rättssäkerhet, kriteriet går under namnet ”rättsnivåkriteriet”.  
 
Olika systematisering av kriterierna 
Författarna har dock olika systematisering av sina begrepp. Peczenik har en 
omfattande lista på nio ”faktorer” (tio inklusive den jag bedömde utgöra egen 
faktor) som alla utgör kriterier för formell rättssäkerhet. I flera av faktorerna 
kan man dessutom hitta fler underkriterier som till exempel i faktor 6 (ovan 
2.2.2) om domstolars oavhängighet, där specialdomstolar och rätten att 
överklaga till domstol utgör relevanta kriterier för faktorns uppfyllande. 
Peczeniks kriterier beskrivs inte som nödvändiga villkor utan får främst ses 
som villkor som gagnar förutsebarheten. Frändberg har istället endast fyra 
stycken villkor. Men i villkoren går att finna underkriterier till villkoren vilket 
gör att Frändbergs rättssäkerhetsbegrepp är mer omfattande än vad man vid 
en första anblick kan få intryck av.  
 
Författarnas kriterier är till stora delar förenliga 
I Frändbergs fyra nödvändiga villkor kan majoriteten av Peczeniks kriterier 
och resonemang placeras:  
                                                   
118 Se t.ex. Peczenik första (indragna) citatet ovan 2.2.2, eller 2.2.2 under faktor 6, Frändberg 
första stycket i 2.3.3.1 för Frändberg. 
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• I villkoret om att rättssystemet måste ge svar (I) kan Peczeniks resonemang om 

non-liquet placeras då förbudet handlar om att rättstillämparen måste ge svar, 
och Frändberg själv diskuterar non-liquet i detta villkor.  

 
• I villkoret om klarhet (II) kan flera av Peczeniks kriterier placeras som 

exakthetskriteriet och generalitetskriteriet (faktor 1), samt lika fall lika (faktor 
2), då samtliga kriterier gör att förståelsen av en bestämmelse ökar. 

 
• I villkoret om att rättsreglerna ska vara lättillgängliga (III) kan Peczeniks 

öppenhetskriterium placeras då till exempel resonemanget om medborgares 
tillgång till domstolsavgörande handlar om lättillgänglighet.  

 
• I villkoret om att man ska kunna lita på de rättsliga svaren (IV) kan flera av 

Peczeniks kriterier placeras. Peczeniks kriterium om grundläggande 
processprinciper kan placeras då som ovan beskrivet (2.2.2) processrätt kan ses 
som medel att förverkliga innehållet i regler. Kriteriet om faktisk rättssäkerhet 
kan placeras i villkoret då de båda handlar om att den faktiska tillämpningen blir 
rättssäker. I villkoret kan också kriteriet om makthavarnas ansvar placeras då 
sanktioner vid myndighetsmissbruk ger incitament att tillämpa rättsreglerna 
korrekt.  

 
Peczeniks kriterium om oavhängighet, rättens autonomi och stabilitet119 är 
dock så svårplacerade i villkoren att de troligen bättre lämpar sig som 
självständiga kriterier utanför de fyra villkoren. 
 
Författarna beskriver inte förhållandet emellan sina kriterier 
Ingen av författarna förklarar på ett tillfredställande sätt hur deras kriterier 
förhåller sig till sina andra kriterier. Frändbergs uppställning av nödvändiga 
villkor med underkriterier är det närmsta man kommer en prioritering mellan 
värdena vilket inte räcker särskilt långt. Det är dock oklart om till exempel 
något kriterium är viktigare än andra.120 Vidare är det oklart hur Peczeniks 
faktorer förhåller sig till varandra, är till exempel vikten av kriteriet om 
grundläggande processregler viktigare än till exempelvis kriteriet om exakta 
rättsregler eller kriteriet om rättsregler öppenhet? Ännu mindre förklaras hur 
författarnas kriterier förhåller sig till varandras kriterier.121  
 
Det är en dock en mycket omfattande och svår uppgift att en gång för alla slå 
fast hur de olika kriterierna och villkoren ska vägas mot varandra, och inte 
ens en bataljon av skickliga rättsteoretiker skulle troligen kunna komma 
överens i alla delar. Ett klart svar på de frågorna skulle givetvis vara av 
mycket stort värde för mätandet av en rättsregels nivå av formell 
rättssäkerhet. Bristen utgör således en betydande oklarhet i begreppet formell 
rättssäkerhet vilket får den dråpliga följden att begreppet som ska kunna 
analysera förutsebarhet i sig självt är delvis oförutsebart och oklart.  

                                                   
119 Även Frändberg resonerar implicit om värdet av stabilitet i sitt resonemang om ”rättslig 
varaktighet” (2.3.3.4).  
120 Alla villkor måste dock som ovan beskrivet (2.3.4) i någon grad vara uppfyllt. 
121 Att författarna inte behandlar varandras kriterier ska författarna givetvis inte lastas för, 
men eftersom jag använder mig av båda författarnas formella rättssäkerhetsbegrepp så är det 
relevant för uppsatsen. 
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Jag anser dock inte att bristen på förutsebarheten i författarnas gemensamma 
rättssäkerhetsbegrepp är så stor att kriterierna ska anses olämpliga för att 
göras om till kriterier som kan mäta den formella rättssäkerheten i rättsregler. 
Jag kommer inte själv försöka mig på att beskriva hur alla kriterier förhåller 
sig till varandra då det för sammanhanget är alltför omfattande uppgift. Jag 
kommer inte heller försöka jämföra samtliga kriterier med 
rimlighetsavvägningen då även det är en mycket omfattande uppgift.122 
Istället kommer jag själv i nästa kapitel definiera några gemensamma och 
centrala kriterier som följer av författarnas resonemang. 

                                                   
122 Man kan närmast göra en analogi till principen döm och döm med klarhet – jag måste ge 
klarhet i uppsatsämnet, men måste samtidigt komma med ett svar på frågorna för 
inlämningen.  



 37 

3. Metod för att mäta 
rättssäkerhet 

I uppsatsen ska alltså förhållandet mellan formell rättssäkerhet och svensk 
miljörätt analyseras genom att mäta graden av formell rättssäkerhet i 
rimlighetsavvägningen. Peczenik och Frändberg verkar inte huvudsakligen 
ha utformat sina resonemang om formell rättssäkerhet för att de direkt ska 
kunna användas som praktiska instrument för mätande av formell 
rättssäkerhet. Jag anser dock att författarnas begreppsbildning utgör en stor 
hjälp vid utformande av instrumentet då författarnas resonemang pekar ut 
många viktiga kriterier som kan användas för att analysera den formella 
rättssäkerheten. I detta kapitel ska jag utifrån författarnas begrepp definiera 
de kriterier som jag ska använda för att mäta den formella rättssäkerheten i 
rimlighetsavvägningen.  
 
Vid mätande av formell rättssäkerhet uppkommer svårigheter då formell 
rättssäkerhet är ett abstrakt begrepp och inte låter sig mätas i konkreta enheter 
såsom meter eller gram. Jag anser dock inte att det är omöjligt att mäta 
rättssäkerhet – det går att säga om det finns formell rättssäkerhet i en rättsregel 
eller inte, och i alla fall med viss precision beskriva vilken grad av formell 
rättssäkerhet en rättsregel har. Innan mätinstrumentets kriterier definieras ska 
först ett avsnitt (3.1) motivera att det faktiskt går att mäta rättssäkerhet.  

3.1 Kan formell rättssäkerhet mätas?  
För att visa att formell rättssäkerhet är mätbart kan ett tankeexperiment 
utföras med hjälp av två påhittade lagar som får representera en maximalt 
formellt rättssäker lag, respektive en minimalt formellt rättssäker lag. 
Beskrivningarna av lagarna är inte fullständiga utan syftar till att påvisa vad 
olika grader av rättssäkerhet innebär. Frändbergs nödvändiga villkor används 
som exempelkriterier. 
 
Minimal formell rättssäkerhet 
Hur skulle en minimal formell rättssäker rättsregel se ut? Man kan tänka sig 
att den skulle se ut ungefär som följande lag: 
 

Lag som omfattar mer eller mindre del av rätten (SFS 2019:fantasiljon) 
§ 1. Den här lagen är en av massvis av rättskällor i rättssystemet som måste 
läsas tillsammans med denna lag för att kunna förstås hyfsat. 
§ 2. Vissa saker är kanske rättsliga angelägenheter. 
§ 3. Lagen gäller möjligtvis för några rättsliga angelägenheter. 
§ 4. Lagen kanske måste tillämpas på några rättsliga angelägenheter. 
§ 5. Lagen har eventuellt någon slags innehåll, eller inte. 
§ 6. Lagen gäller nog för några. 
§ 7. Lagen kanske kan ändras ganska så lätt. 
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I lagens SFS-nummer framgår (om än på Kalle Anka-språk) att lagen bara är 
en av ett mycket stort antal lagar som tillkommit under året. Det tyder på att 
rättssystemet är mycket stort. Vid läsning av 1 § framgår att ”massvis” av 
andra rättskällor krävs för att kunna förstå lagen (i någon mån). Redan här 
kan sägas att den formella rättssäkerheten är låg då det är mycket svårt att 
begränsa sitt materialsökande. Lagens innehåll är alltså enligt Frändbergs 
villkor otillgängligt (III). Lagen är dessutom mycket oklar och otydlig (II) 
vilket framgår av de mycket vaga formuleringarna i till exempel 2-5 §§. 
Sammantaget är förutsättningarna för att kunna avgöra sin rättsliga position123 
mycket låg (om ens existerande) vilket betyder att den formella 
rättssäkerheten är mycket låg i lagen.  
 
Maximal formell rättssäkerhet 
Vad skulle då motsatsen – maximal formell rättssäkerhet innebära? Man kan 
tänka sig att en sådan lag skulle se ut ungefär så här: 
 

Lagen som omfattar all rätt (SFS urminnes tider:1)  
§ 1. Den här lagen är den enda rättskällan i rättssystemet, inget annat 
material är relevant. 
§ 2. Allt är rättsliga angelägenheter. 
§ 3. Lagen gäller för alla rättsliga angelägenheter 
§ 4. Lagen måste tillämpas på alla rättsliga angelägenheter. 
§ 5. Lagen gäller för alla.  
§ 6. Lagen har inget innehåll (förutom de övriga paragraferna). 
§ 7. Lagen kan under inga omständigheter ändras. 
 

Av 1 § framgår att inga andra rättskällor finns, och inget ytterligare material 
behövs för att kunna förstå innehållet i lagen. Endast sju stycken paragrafer 
utgör materialet som är relevant för rättsutredningen. En så begränsad mängd 
material är enklare att få klarhet i än en större mängd material då det är lätt 
att få översikt över materialet – det ger bra förutsättningar för att 
bestämmelsen ska vara klar och tydlig (II). Resterande paragrafer måste dock 
vara förståeliga. Av 2-5 §§ framgår att lagen är tillämplig på allt och alla, och 
6 § uttrycker att lagen inte har något innehåll. Sammanfattningsvis får lagen 
beskrivas som mycket formellt rättssäker – man kan med mycket stor 
sannolikhet avgöra sin rättsliga position.124 Således är lagen mycket formellt 
rättssäker. 
 
Att rättsregeln och rättssystemet i exemplet (i princip) är värdelöst i materiell 
mening är irrelevant för uppfyllelsen av det formella rättssäkerhetsbegreppet. 
Visserligen skulle man på Frändbergs manér kunna invända med att sådant 
rättssystem har en ”rättsbrist” då det kan sägas sakna rättsregler på 
”samhälleligt viktiga områden”. Men som ovan beskrivet av Peczenik (2.2 
och 2.2.3.) är en sådan bedömning materiell och hör inte hemma i det formella 
rättsäkerhetsbegreppet.  
 
 
 
                                                   
123 Se Frändberg ovan 2.3.2. 
124 Se Frändberg ovan 2.3.2. 
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Jämförelse av de två lagarna 
Vid analysen och jämförelse av lagarna torde det vara okontroversiellt att 
konstatera att graden av formell rättssäkerhet skiljer sig åt. Accepterar man 
skillnaden av graden av formell rättssäkerhet mellan lagarna så accepterar 
man att man kan mäta formell rättssäkerhet.  
 
Det torde heller inte vara kontroversiellt att hävda att det går att placera andra 
rättsregler mellan de två ytterligheterna. Exempelvis skulle lagen med 
maximal formell rättssäkerhet bli mindre formellt rättssäker om tillgången på 
lagen (III) är begränsad. Lagen skulle dock inte vara lika formellt rättsosäker 
som lagen med minimal formell rättssäkerhet. På så sätt går det att med viss 
precision gradera graden av rättssäkerhet i en rättsregel – ju mer uppfyllnad 
av de formella rättssäkerhetskriterierna desto bättre för den formella 
rättssäkerheten.  
 
Det är nu visat att det går att mäta formell rättssäkerhet med viss precision. 
Nu ska mina kriterier för att mäta formell rättssäkerhet och presenteras.  

3.2 Mina kriterier för att mäta formell 
rättssäkerhet 

Mina kriterier för att mäta formell rättssäkerhet har samma gemensamma 
nämnare och kärna som Peczenik och Frändberg – förutsebarhet i rättsliga 
angelägenheter. De kriterier jag konstruerar i detta avsnitt är i hög grad 
inspirerade av författarnas kriterier, men är inte direkt kopplade till dem. 
Skillnaden mellan mina kriterier och författarnas kriterier ligger inte främst i 
innehållet utan i strukturen, vilket syns genom rättsnivåkriteriet.  
 
Som beskrivet i metoden har jag två kriterier: klarhetskriteriet och 
rättsnivåkriteriet. Hur kriterierna samverkar ska förklaras i 3.2.3, men först 
ska kriterierna beskrivas separat. 

3.2.1 Klarhetskriteriet 
Mitt klarhetskriterium har stora likheter med Frändbergs villkor om klarhet 
(II) och några av Peczeniks faktorer som ovan (2.4) placerats i Frändbergs 
villkor. Om klarhetskriteriet uppfylls vid analys av en rättsregel är det en 
relativt omedelbar indikator på att rättsregeln har en viss grad av rättssäkerhet.  
 
Med klarhet i klarhetskriteriet avser jag graden av möjlighet att förstå 
innehållet i det juridiskt relevanta materialet, som till exempel rättskällor för 
en rättsregel. I kravet ska även den praktiska möjligheten att förstå innehållet 
räknas in, inte bara den ”teoretiska klarheten”.125  
 

                                                   
125 Jfr. Frändberg ovan 2.3.3.2 under rubriken ”Perfekt rättssäkerhet – ouppnåeligt och icke 
önskvärt”. 



 40 

Två begrepp ska användas som hjälpmedel för att analysera klarheten. För det 
första är vaghet relevant för klarhetskriteriet. Med vag rättsregel avser jag en 
rättsregel som saknar exakt innehåll – ju mindre exakt rättsregel desto mer 
vaghet och desto mer oklarhet.126 För det andra kan även en rättsregels grad 
av mångtydighet avgöra hur klar en rättsregeln. Med mångtydig rättsregeln 
avser jag en rättsregel som kan tolkas på flera sätt – ju fler sätt en rättsregel 
kan tolkas på desto mer mångtydighet och sämre klarhet.127 
 
Klarheten ska undersökas utifrån vad en imaginär figur som har relativt goda 
förutsättningar att sätta sig in i rätten, man kan kalla figuren ”bonus pater 
familias”.  
 
För att göra analysen av klarhets-avsnitten kommer jag ta hjälp av Frändbergs 
klassiska lagtolkningsprinciper (2.3.3.2). Även om de benämns som 
lagtolkningsprinciper torde tolkningsprinciperna vara relevanta även vid 
tolkning av andra rättskällor. 
 
Non-liquet är också en del av mitt klarhetskriterium. Kriteriet skulle 
visserligen kunna stå för sig själv, men jag väljer att placera det under 
klarhetskriteriet då det är nära kopplat till klarhet, inte minst genom döm och 
döm med klarhets-principen. 

3.2.2 Rättsnivåkriteriet 
Den andra typen av kriterium – rättsnivåkriteriet – är inte lika bekant som 
klarhetskriteriet. Författarna tar inte uttryckligen upp rättsnivåkriteriet som 
ett eget kriterium, men båda författarna har uttalanden om att olika rättsligt 
material har olika förmåga att ge formell rättssäkerhet.128 Men eftersom 
författarna inte presenterar en fullständig eller tillfredställande teori om 
vilken betydelse olika rättsligt material har för den formella rättssäkerheten 
har jag fyllt i luckor vilket mynnat ut i rättsnivåkriteriet.  
 
Rättsnivåkriteriet används tillsammans med klarhetskriteriet för att analysera 
den formella rättssäkerheten i en rättsregel. Denna exercis ska utföras på 
rimlighetsavvägningen i nästa kapitel, men i resterande del av avsnittet 
(3.2.2.1–3.2.2.7) ska först rättsnivåkriteriet beskrivas och motiveras. Sedan 
beskrivs hur rättsnivåkriteriet används tillsammans med klarhetskriteriet 
(3.2.3).  
 
Till skillnad från klarhetskriteriet handlar rättsnivåkriteriet inte om direkt 
uppfyllnad av formell rättssäkerhet. Istället handlar rättsnivåkriteriet om 
förmågan i det rättsliga materialet att kunna ge formell rättssäkerhet. För det 
första måste materialet anses relevant, och för det andra behöver man veta 
vilken potential olika typer av rättsligt material har att ge klarhet då olika 
rättsligt material – såsom lagar, propositioner och praxis – har olika 
förutsättningar att ge till klarhet. Detta beror på att graden av auktoritet 
                                                   
126 Jfr. Frändberg ovan 2.3.3.2 under rubriken ”Olika sätt en rättsregel kan vara oklar på”. 
127 Se fotnot just ovan. 
128 Som beskrivet ovan i 2.4 under rubriken ”Starka rättskällor kan ge högre rättssäkerhet”.  
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varierar beroende på vilket typ av rättsligt material det är fråga om. För denna 
bedömning är ”erkänningsregeln” och den traditionella ”rättskälleläran” 
avgörande. Dessa begrepp är alltså mycket centrala redskap för 
rättsnivåkriteriet och således för mätning av formell rättssäkerhet.129 

3.2.2.1 Erkänningsregeln och rättskälleläran 
Det rättsliga materialet som kan ge svar i juridiska frågor brukar kallas för 
”rättskällor”. Christian Dahlman skriver i sitt kapitel Begreppet rättskälla130  
som är influerat av rättspositivisten H.L.A Hart, att rättstillämpares sedvana 
– hur de vid sin rättstillämpning ser på auktoriteten i olika material – är det 
som avgör (”utgör handlingsskäl”) om material utgör en rättskälla eller inte. 
Dahlman skriver: ”[h]uruvida något är en rättskälla […] är en empirisk fråga 
som vi kan besvara genom att observera hur domare beter sig”.131  
 
Dessutom bestämmer sedvanan vilken grad av auktoritet – förmågan – de 
olika rättskällorna har att ge rättsliga svar. Denna rättstillämpnings-sedvana 
är en slags underliggande regel, eller metaregel, och brukar kallas för 
”erkänningsregeln” då den kan ses som en regel för vilket material som anses 
(”erkänns”) utgöra en rättskälla, och vilken grad av auktoritet de har. 
Dahlman skriver: ”[e]rkänningsregler är rättsliga sedvanor. De är en produkt 
av juristers kollektiva beteende i förhållande till begreppet rättskälla”. 
Sammanfattningsvis kan sägas att rättskälleläran är en konsekvens av 
erkänningsregelns ”rekvisit” om tillämpningssedvana.132  
 
Jag tolkar Dahlmans resonemang som att han skulle anse att rättskällor tillhör 
rätten enligt Frändbergs definition (beskriven ovan i 2.3.1), och således att 
rättskällor utgör det material i vilket rättsligt innehåll finns.133  
 
Sammanfattningsvis är alltså rättskällorna och deras rättskällenivåer 
relevanta för att bedöma vilken grad av klarhet en rättsregel uppnår. Nu ska 
traditionella rättskällor och deras rättskällenivå beskrivas, från hög 
rättskällenivå till låg rättskällenivå.134  
 
Lagtext 
”Lagstiftning” vilket jag tolkar som lagtext, är den typ av rättskälla som 
främst bör analyseras vid rättsutredning eftersom lagtext är den starkaste 
rättskällan.135 Eftersom lagtext är den starkaste rättskällan betyder det att 
lagtext är den rättskälla som har högst potential att ge formell rättssäkerhet 

                                                   
129 Denna slutsats är jag inte ensam om, se t.ex. Dahlman, ”Begreppet rättskälla”, i 
Juridiska grundbegrepp, (2019) s. 74.   
130 Dahlman (se referens i fotnot just ovan).  
131 Dahlman s. 63; samma sida för citatet.  
132 Dahlman s. 59 f, 65 ff, citat s. 62. 
133 Dahlman s. 58, se Frändberg ovan 2.3.1.  
134 Dahlmans genomgång innehåller fler rättskällor än de som beskrivs här som t.ex. EU-
rätt. Av de rättskällor Dahlman tar upp är dock dessa de som är relevanta för uppsatsen. 
Nedan kommer fler rättskällor beskrivas som Dahlman inte beskriver som praxis från 
Miljööverdomstolen (4.2.5.2). 
135 Dahlman s. 74, även Frändberg ovan 2.3.3.2. under rubriken ”Klassiska 
lagtolkningsprinciper”. 
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för en rättsfråga. Lagar ger dock inte alltid önskad grad av formell 
rättssäkerhet, vilket ofta är fallet vid till exempel ramlagstiftning eller 
generalklausuler vilket Peczenik och Frändberg diskuterade.136 Om lagtexten 
inte ger den grad av formell rättssäkerhet rättstillämparen är ute efter blir det 
särskilt relevant att se till rättskällor på lägre rättskällenivå.  
 
Lagförarbeten 
Som konstaterades ovan (2.3.3.2) var Frändberg tveksam till förarbeten som 
medel att nå formell rättssäkerhet, bland annat eftersom olika uttalanden i 
förarbetena kan gå emot varandra. Dahlman skriver dock att vissa av 
förarbetena ”tveklöst” är rättskällor, såsom propositioner,137 men att deras 
rättskällenivå är lägre än lagar.138  
 
Rättspraxis 
En annan typ av rättskälla är rättspraxis. Praxis kan preciseras genom att göra 
åtskillnad mellan avgöranden från Högsta domstolen och underrättspraxis. I 
strikt mening utgör endast Högsta domstolens avgöranden prejudikat.139 
Prejudikat kan sägas ha ”auktoritet med mellanstyrka”,140 vilket för 
uppsatsens syfte betyder att prejudikat har en potential av mellanstyrka att ge 
formell rättssäkerhet.  
 
Dahlman beskriver att jurister är oense om hovrättspraxis utgör en rättskälla 
eller inte. För att få svar på frågan använder Dahlman erkänningsregeln som 
i sin tur ställer frågan om hovrättspraxis faktiskt används som auktoritet vid 
rättstillämpning. Dahlman pekar på att det finns rättsfall där hovrätter 
hänvisar till andra hovrätters praxis som rättskällor, varför hovrättsdomarna 
är att betrakta som rättskällor – om än av relativt svag rättskällenivå.141  
 
Hur praxis står sig mot förarbeten är oklart,142 men jag kommer betrakta 
prejudikat och propositioner som rättskällor på samma rättskällenivå – en 
mellannivå. 
 
Rättsvetenskaplig doktrin 
Dahlman anser att rättsvetenskaplig doktrin sällan får auktoritet som 
rättskälla men att det finns några undantag. Desto oftare används doktrin som 
sakargument av domare, men Dahlman anser att sakskäl inte har rättslig 
auktoritet och därmed inte utgör rättskällor.143 
 
 

                                                   
136 Se Peczenik om ramlagar 3.2.2, och Frändberg om generalklausuler 3.3.3.2. 
137 Dahlman s. 69.  
138 Jfr. Dahlman s. 74. 
139 I strikt mening är det bara Högsta domstolen (och Högsta förvaltningsdomstolen enligt 
förvaltningsprocesslagen 1971:291 36 §) som kan utfärda prejudikat, se Westberg 
Civilrättskipning (2013) s. 391. 
140 Dahlman s. 70. 
141 Dahlman s. 70. 
142 Dahlman s. 74. 
143 Dahlman s. 70 f. 
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3.2.2.2 Skönsmässiga bedömningar är nödvändiga på 
grund av Humes lag 

Dahlman anser att rättskällor inte uteslutande är det som fäller rättsfalls 
avgöranden, utan att ”…det alltid [kommer] att uppkomma situationer som 
inte faller under någon lagregel och därför behöver lösas enligt domarens 
skönsmässiga bedömning”.144 I sådana fall menar Dahlman att 
rättstillämparen måste tillämpa en regel som saknar rättslig auktoritet, alltså 
något som inte är en rättskälla – annars kan fallet inte lösas,145 vilket jag tolkar 
som en vinkning till non-liquet.  
 
En skönsmässig bedömning innebär att det är domarens egna värdering som 
fäller avgörandet i ett rättsfall. Domarens skönsmässiga avgörande kan vara 
hur underbyggd av fakta som helst, det gör avgörandet inte mindre 
skönsmässigt. Anledningen är att varje beslutsprocess måste innehålla en 
värderingen – ett val, ett ”böra” – för att ett avgörande ska kunna nås. 
Rättsregler innehåller alltid ett ”böra” varför domarens värdering inte behövs. 
Men annat material som till exempel fakta och vetenskap i betydelsen 
”beskrivning av hur världen är” säger i sig själv inget om hur domslutet bör 
bli – rena fakta kan faktiskt inte ”tala för sig själv”. Om domaren ska döma 
med rena fakta är det nödvändigt att domaren själv bidrar med värdering av 
faktumen för att ett avgörande ska kunna nås. Detta enligt ”Humes lag” – ett 
”böra” kan inte härledas från ett ”är”.146  

3.2.2.3 Utgör den formella rättssäkerheten en 
rättskälla? 

I avsnitten ovan (3.2.2-3.2.2.1) framgår att rättskälleläran är mycket central 
för den formella rättssäkerheten. Men utgör formell rättssäkerhet en rättskälla 
i sig själv? Är den formella rättssäkerheten en rättskälla jämte lagtext, 
förarbeten, praxis och doktrin? För att svara på frågan får vi således tillämpa 
erkänningsregeln: finns det en sedvana av att fälla avgöranden med den 
formella rättssäkerheten som självständig källa?  
 
En mindre rättsutredning visar tydligt att eftersom det finns en sedvana av att 
rättstillämpare använder formell rättssäkerhet som en självständig källa för 
avgörande – vilket till exempel många prejudikat visar – så betyder det att 
formell rättssäkerhet att betrakta som en rättskälla. Den formella 
rättssäkerheten framstår dessutom som en stark rättskälla som torde vara 
relevant i princip alla rättsprocesser.147  
 
Slutsatsen är alltså att den formella rättssäkerheten är en rättskälla som 
dessutom torde vara av stor betydelse för rättstillämpningen. Källan i 

                                                   
144 Dahlman s. 67.  
145 Dahlman s. 67. 
146 Jfr. Dahlman t.ex. s. 65 och s. 72 ff. Angående ”Humes lag” se t.ex. Brian Tamanaha, 
On The Rule of Law, (2004) s. 40.   
147 Se till exempel: NJA 2018 s. 350 (ang. förvaltarskap), NJA 2008 s. 223, (ang. försvarares 
kostnadsräkning), NJA 1990 s. 401 (ang. rättskraft i brottmålsdom, HFD 2017 ref. 48 (ang. 
utvidgat strandskydd).  
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rättsutredningen är prejudikat, vilket är en rättskälla på mellanhög 
rättskällenivå. Jag anser dock att den formella rättssäkerheten är en 
genomgripande princip för all juridik och dess rättskällevärde egentligen är 
starkare än prejudikatnivå.148  

3.2.2.4 Konsekvenser av att den formella 
rättssäkerheten utgör en rättskälla 

Eftersom den formella rättssäkerheten utgör en rättskälla betyder det att dess 
kriterier blir relevanta för rättstillämpningen. Exempelvis måste 
rättstillämparen fatta beslut (enligt non-liquet) som är förenliga med 
klarhetskravet (tillsammans döm och döm med klarhet). Det torde inte vara 
möjligt att ge ett generellt svar på hur mycket klarhet som krävs, men som 
ovan beskrivet (2.3.4) krävs minst adekvat klarhet, alltså ett minimum av 
klarhet.  
 
Som beskrivet i 3.2.2.1 har de olika rättskällenivåerna betydelse för vilka 
förutsättningar det finns att uppnå rättssäkerhet i en rättsregel. Det innebär att 
olika rättskällematerial har olika potential att ge klarhet. För att uppnå 
klarhetskravet är det då rimligt att som ovan beskrivet gå igenom rättskällorna 
från hög rättskällenivå till lägre rättskällenivå – alltså från lagtext, formell 
rättssäkerhet, förarbeten och prejudikat – tills man når den nivå av klarhet 
som eftersträvas.  
 
Analys av rättskällematerialet är dock ingen garanti för att man ska nå den 
klarhetsnivå som eftersträvas och krävs. Vad händer då? Eftersom 
rättstillämparen genom den formella rättssäkerheten är skyldig att döma med 
minst adekvat klarhet så är rättstillämparen skyldig att gå längre än att 
undersöka de traditionella rättskällorna. Det är inte tillräckligt att göra 
skönsmässiga bedömningar i betydelsen av att domaren resonerar precis som 
den vill då det rimmar dåligt med klarhetskravet då de framstår som alltför 
ogenomtänkta, godtyckliga och slumpartade för att kunna bidra med 
klarhet.149 Som ovan beskrivet (3.2.2.2) kan dock skönsmässiga bedömningar 
innehålla välunderbyggda och sakliga motiveringar vilket rimmar desto bättre 
med klarhetskravet. För att klarhetskriteriet ska uppnås är det alltså inte 
nödvändigt att klarheten kommer ifrån just rättskällor, det kan komma från 
annat material. Det kan till och med vara nödvändigt att använda material som 
                                                   
148 Kort exkursion: vid undersökningen av formell rättssäkerhet, erkänningsregeln och 
Humes lag, framkommer en spännande bild. Det finns skäl till att den formella 
rättssäkerheten (rättslig förutsebarhet) inte bara är en rättskälla bland andra, utan att den 
samtidigt utgör en underliggande metanorm – som dessutom är ligger bakom 
erkänningsregeln. Ett skäl till det är att erkänningsregeln i sig själv bryter mot Humes lag 
eftersom den bygger på en empirisk undersökning, och därmed saknar en värdering som ger 
ett ”bör”. Dessutom är den formella rättssäkerheten och rättskälleläran mycket intimt 
kopplade till varandra. Vill man döma effektivt och förutsebart (döm och döm med klarhet), 
så finns det starka skäl att gå i andras spår – följa deras sedvana. Det är rationellt att följa 
andras sedvana, och då inte (enbart) av det skälet att det eventuellt finns en 
rättstillämpningssedvana. Genom att gå i andras spår slipper man fundera på en ad hoc-
lösning som tar både tid och riskerar att bli oförutsebar. För uppsatsen får detta konsekvensen 
att den formella rättssäkerheten får ses som än mer betydelsefull i juridiken.  
149 Jämför Frändberg ovan 2.3.2. under rubriken ”Förutsebarhet grundad på rätten själv” där 
Frändberg tar upp fördomar och politisk och religiös tillhörighet. 
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inte utgör rättskällor för att adekvat klarhet ska uppnås – i princip inga medel 
för att nå klarhet utesluts.  
 
För det fall rättskällorna inte ger tillfredställande svar måste alltså 
rättstillämparen konstruera en rättsregel. Detta menar även Dahlman, men 
utan att diskutera vad den formella rättssäkerheten kräver. Även Frändberg 
diskuterar rättstillämparens skyldighet att konstruera rättsregel för sådana 
fall, men Frändbergs resonemang innehåller vissa anvisningar att 
regelkonstruktionen måste ske med ”rättssäkerhetsaspekt” vilket måste 
inkludera klarhetskriteriet (jämför ovan 2.3.3.1). Detta utgör stöd för mitt 
resonemang.  
 
 I styckena nedan ska det förklaras hur man kan gå tillväga för att nå en 
adekvat klarhet med hjälp av annat material än rättskällor150 för de fall då det 
råder brist på rättskällor. Det bör dock poängteras att jag inte ser materialet 
nedan beskrivet (doktrin och vetenskap & saklighet) som rättskällor,151 utan 
det är klarhetskravet, en del av den formella rättssäkerheten – alltså en 
rättskälla – som tvingar rättstillämparen att använda icke-konventionellt 
material för sitt avgörande att i alla fall nå en adekvat klarhet.  
 
Doktrin som medel att nå klarhet  
Om rättsvetare har genomtänkta förslag på lösningar är det praktiskt att 
rättstillämpare använder de resonemangen vid sin konstruktionen av 
rättsregler. Rättsvetares lösningar är troligen generellt mer lämpade än andra 
experters lösningar då de beskrivit problemet och lösningen i juridiska 
ordalag genom juridiska avväganden vilket gör det lättare för rättstillämpare 
att sätta sig in i tankegångarna än om till exempel en naturvetare på ett 
naturvetenskapligt sätt skulle försöka ge klarhet i ett fall. Med doktrin kan 
rättstillämpare relativt snabbt få (viss) klarhet i rätten. 
 
Vetenskap & saklighet som medel att nå klarhet 
Vill det sig så illa att inte ens doktrinen ger adekvat klarhet tvingas 
rättstillämparen ut på ännu djupare vatten. Kravet om att domaren måste 
döma och döma med klarhet kvarstår – varje avgörande måste var förståeligt 
vilket gör att material tillkommet genom saklighet eftersträvas. Rimligen kan 
då material från vetenskapliga discipliner – naturvetenskapliga såväl som 
samhällsvetenskapliga – användas då vetenskap liksom rättsvetenskap 
kännetecknas av strävan om saklighet och systematisering.152 Trots att 
vetenskap & saklighet inte utgör en rättskälla utgör det rättsligt relevant 
material som kan ge klarhet.  
 
Värt att poängtera är att användandet av vetenskap & saklighet i dömandet 
inte är ett brott mot Humes lag eftersom det är den formella rättssäkerheten, 
bland annat klarhetskravet, som är rättskällan som gör rättsnivån vetenskap 
& saklighet relevant. Eftersom det är en rättskälla finns alltså ett ”böra” vilket 
gör att det inte bryter mot Humes lag. Skulle man inte acceptera det 
                                                   
150 Doktrin är dock med då doktrin utgör material som inte alltid anses vara rättskälla. 
151 Med vissa undantag från vissa verk i doktrinen, se ovan 3.2.2.1. 
152 Jfr. Nils Jareborg, ”Rättsdogmatik som vetenskap”, i SvJT, (2004), s. 2.  
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argumentet finns det andra sätt på vilket vetenskapen & saklighet kan fylla 
”oklarhetsluckor” i rättsreglerna. Min uppfattning är att det faktiskt 
förekommer värderingar i forskningen. Då är det visserligen inte fråga om 
”rena fakta”, men jag vill ändå påstå att det är vetenskap. Om inte heller det 
resonemanget accepteras menar jag att det i alla fall finns en dold premiss, en 
värdering i vetenskapen som i alla fall säger något så grundläggande som: ”vi 
vill leva!”.  
 
Svårigheterna med att nå klarhet genom vetenskap är dock stora. Vetenskaper 
kan vara svårbegripliga, inte minst för domare utan fackkunskaper på 
områdena. För att ändå nå en adekvat klarhet krävs därför i alla fall en strävan 
efter att vara så rationell som möjligt.  
 
Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan sägas att eventuell brist på traditionellt 
rättskällematerial vid tillämpning måste läkas, eller ”fyllas ut” med annat 
material för att avgörandet ska få en adekvat klarhet vilket alltså följer av 
principen om döm och döm med klarhet (ovan 2.3.4). Rättstillämparen måste 
helt enkelt göra det bästa av oklara situationer och parollen tillskriven Cajsa 
Warg är passande: ”man tager vad man haver!”.  

3.2.2.5 Praktisk beskrivningen av rättsnivåkriteriet 
Eftersom inte bara rättskällor kan bidra med klarhet, utan även vetenskap & 
saklighet, så är ”rättskälla” ett opassande begrepp för att tala om vad som kan 
ge förutsebarhet. Rättsligt material är därför en bättre term för det material 
som har förmåga att ge klarhet. Rättskällorna utgör en del av det rättsliga 
materialet, och är den största och mest centrala delen, men är alltså inte 
uttömmande – doktrin, och vetenskap & saklighet är också en del av det 
rättsliga materialet.  
 
På samma sätt är det inte heller lämpligt att tala om det rättsliga materialets 
rättskällenivå. Istället ska den potential som olika rättsligt material har att ge 
klarhet att beskrivas som rättsnivå. Rättskällenivåerna är dock högst centrala, 
men utgör endast en del av rättsnivåbegreppet – om än en mycket stor och 
central del. Utöver rättskällorna är även vetenskap & saklighet rättsnivåer – 
om än på mycket låg rättsnivå.  
 
På samma sätt som rättskällenivåerna påverkar rättskällornas potential att 
bringa klarhet i rätten varierar potentialen i de olika rättsnivåerna att bringa 
klarhet. Rättsligt material på hög rättsnivå (t.ex. lagtext) har hög förmåga att 
bringa förutsebarhet till en rättsregel, och tvärtom, rättsligt relevant material 
på låg rättsnivå (t.ex. vetenskap & saklighet) har liten potential att bringa 
förutsebarhet till en rättsregel. Följande uppställning kan göras av det rättsligt 
relevanta materialet och varje typ av materials rättsnivå:  
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Lagtext – hög rättsnivå 
Prejudikat och propositioner – medelhög rättsnivå 
Hovrättspraxis – medellåg rättsnivå 
Doktrin – låg rättsnivå 
Vetenskap & saklighet – mycket låg rättsnivå 
 
Det bör påpekas att dessa typer av material inte är de enda typerna av rättsligt 
material. Andra typer av rättsligt material kommer inte diskuteras i 
uppsatsen,153 men några kan kort omnämnas. Exempelvis torde 
tingsrättspraxis betraktas som en rättskälla på låg rättsnivå.154 Man kan även 
tänka sig att myndighetspraxis i regel befinner sig på en ännu lägre rättsnivå.  

3.2.2.6 Fler av författarnas kriterier beaktas av 
rättsnivåkriteriet 

I avsnitten ovan (3.2.2. till 3.2.2.5) har det på ett generellt plan beskrivits 
varför olika typer av rättsligt relevant material har olika rättsnivåer – potential 
– att bidra med förutsebarhet. Detta är vad klarhetskriteriet handlar om. Det 
finns dock fler funktioner med rättsnivåkriteriet som härrör från Peczenik och 
Frändbergs resonemang som gör rättsnivåkriteriet relevant. Det är möjligt att 
ännu fler av författarnas kriterier och resonemang kan placeras i kriteriet, men 
här ska det beskrivas hur rättsligt material generellt påverkar 
förutsättningarna för att några rättssäkerhetskriterier ska uppnås. Samtliga 
typer av rättsligt material är inte belysta i genomgången. 
 
Tillgänglighet 
Tillgänglighet bygger på Frändbergs tillgänglighetsvillkor (III) (ovan 
2.3.3.3.) och Peczeniks öppenhetsfaktor 6 (ovan 2.2.2). Med tillgänglighet 
avses möjligheten att komma åt det rättsliga materialet som krävs för att 
kunna påbörja analysen av klarhetskriteriet. Eftersom det generellt är enklare 
att få tillgång till rättsligt relevant material (jämför Frändbergs 
tillgänglighetsvillkor (III) ovan 2.3.3.3) på högre rättsnivå så ökar generellt 
förutsättningarna att kunna tillgå rättsligt relevant material på hög rättsnivå 
vilket ökar förutsebarheten.155  
 
Det är relativt lätt att tillgå relevant lagtext genom en internetsökning eller 
genom bläddrande i en lagbok.  
 
Även om förarbeten finns öppet publicerade bland annat på internet156 så är 
det generellt betydligt svårare att tillgå förarbeten än att hitta relevant lagtext 
då det finns många olika typer av förarbeten. Och även om man hittar till 
exempel en relevant proposition så är det förhållandevis svårt att hitta den del 
där en relevant rättsregel gömmer sig för en senare klarhetsanalys. 

                                                   
153 Med undantag för praxisen från Mark- och miljööverdomstolen som kommer beskrivas 
särskilt i 4.2.5.2. 
154 Dahlman s. 70. 
155 Hur stor skillnad det är mellan tillgänglighetskriteriet och klarhetskriteriet kan dock i 
vissa fall diskuteras då de kan kriterierna kan vara nära varandra.  
156 Bland annat på riksdagens webbplats för dokumentsökning: 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/ (läst de 17 maj 2019).  
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Det är relativt svårt att få tag i praxis som kan hjälpa en enskild att få klarhet 
i sin juridiska fråga. Prejudikat är lättare att tillgå än underrättspraxis, bland 
annat på grund av att Högsta domstolens publicerar avgörandena på sin 
hemsida och att referaten är sökbara genom vanliga sökmotorer. 
Underrättspraxis såsom hovrättspraxis är svårare att tillgå och kräver ofta 
sökning i särskilda databaser, såsom Sveriges domstolars sökhemsida 
”rattsinfosok.dom.se”, det finns dock rättsfall som inte hittas genom öppna 
databaser.157 Om ett relevant rättsfall hittas är det svårt för en enskild att utläsa 
var själva rättsregeln finns i domtexten. 
 
Doktrin kan vara svårt att tillgå om man inte bor nära ett juridiskt bibliotek. 
En del doktrin kan dock vara relativt pedagogisk och systematisera gällande 
rätt på ett sätt som även gör en rättsregels innehåll förståeligt för lekmän. Det 
är dock även vanligt med doktrin som är svårtillgänglig även om relevant 
innehåll gömmer sig i texten. 
 
Slutligen är det i regel mycket svårt att tillgå vetenskap som är relevant för att 
få klarhet i en rättslig fråga. Olika typer av vetenskap har sin typ av material, 
och diskussionen om vilken typ av källor som är relevanta i olika vetenskaper 
kräver ofta specifika fackkunskaper. Mängden forskning som kan vara 
relevant för en rättsfråga eller rättsregel torde också ofta vara mycket 
omfattande.  
 
Sammanfattningsvis kan man alltså säga något om en rättsregels nivå av 
tillgänglighet bara genom att veta vilken rättsnivå som behöver tillämpas för 
att hitta svar. Givetvis blir svaret inte exakt, det kan till exempel variera hur 
lättillgängliga olika lagars förarbeten är. Generellt går det att säga att ju högre 
rättsnivå desto mer tillgänglighet.  
 
Stabilitet 
Stabilitet bygger på Peczeniks stabilitetsfaktor 6 (ovan 2.2.2) och Frändbergs 
resonemang om ”rättslig varaktighet” (ovan 2.3.3.4) och handlar om att 
förutsättningarna att förutse rätten varierar med graden av föränderlighet i 
rätten. Eftersom olika rättsnivåer har olika grad av föränderlighetsmöjlighet 
varierar graden av stabilitet i de olika typerna av rättsligt material. 
 
Lagar (”lagtext”) har en hög stabilitet då de är relativt svårföränderliga och 
kräver en särskild lagstiftningsprocess för att skapas och ändras.  
 
Propositioner och andra förarbeten är knutna till en (eller flera) lagar och 
deras stabilitet är knuten till lagen och har därför en hög stabilitet. 
 
Praxis är desto mer instabilt rättsligt material. Rättsregler från prejudikat kan 
ändras på flera sätt. Till exempel genom plenumavgöranden 
(rättegångsbalken 1942:740 3 kap. 6 § 1 st.), eller genom så kallat 
”prejudikatstrots” vilket kräver tillkännagivande av det prejudikat man 
                                                   
157 Exempelvis går inte Svea hovrätts avgörande T 4968-07 dom den 14 november 2008 att 
finna genom rattsinfosok.dom.se/lagrummet 
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bortser ifrån (och sakligt skäl till det). Peter Westberg skriver i anslutning till 
sitt resonemang om regelrätta prejudikatstrots att det eventuellt är vanligare 
att domstolar inte är öppna med sina negligeranden av prejudikat.158 

3.2.2.7 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis fångar rättsnivåkriteriet en stor del av författarnas 
kriterier för formell rättssäkerhet. Rättsnivåerna kan förklara vilken potential 
olika typer av material har att ge formell rättssäkerhet. För att mäta 
rättssäkerhet i en specifik rättsregel behöver man dock applicera 
klarhetskriteriet på rättsnivåkriteriet. 

3.2.3 Klarhetskriteriet appliceras på 
rättsnivåkriteriet 

Vid själva analysen av en rättsregels grad av rättssäkerhet så får man fram 
resultatet genom att klarhetskriteriet jämförs med det rättsliga materialet på 
de olika rättsnivåerna. Eftersom lagar är den rättsnivå med störst potential att 
bringa förutsebarhet till en bestämmelse så är det lämpligt att börja där. Om 
inte lagtexten ger tillräcklig klarhet får man applicera klarhetskriteriet på 
nästkommande rättsliga material som då befinner sig på lägre rättsnivå. Det 
är den sammantagna graden av förutsebarhet av samtliga typer av rättsligt 
material som avgör hur formellt rättssäker en rättsregel är. I praktiken är det 
dock inte alltid nödvändigt att undersöka rättsligt relevant material på lägre 
rättsnivåer för att få ett tillfredställande svar. Ibland räcker till exempel 
läsning av lagtexten för att få klarhet – det tyder på att förutsebarheten, och 
därmed den formella rättssäkerheten är hög. 
 
En viktig poäng är att graden av förutsebarhet beror på i vilken typ av rättsligt 
relevant material som klarheten hittas i. Det bästa är alltså om man når 
förutsebarhet genom att endast läsa lagtexten. För förutsebarheten är det 
sämre om det krävs att andra nivåer av rättsligt material måste undersökas 
som till exempel doktrin. Och även om doktrinen skulle innehålla 
resonemang som är mycket klargörande för en rättsregel, så kan inte den 
typen av material ge en sammantagen grad av klarhet till en rättsregel på 
samma sätt som rättsligt material på högre nivå. 
 
En annan poäng är att ju längre ner man kommer bland rättsnivåerna desto 
mer utrymme finns det för ifrågasättande av hur det rättliga materialet ska 
tillämpas. Exempelvis kan lagtext inte ifrågasättas i samma grad som 
innehållet i doktrin. Denna poäng ligger nära Peters Westbergs resonemang 
om att det finns utrymme att ifrågasätta prejudikat under vissa förutsättningar 
som ges i NJA 1994 s. 194.159 Förutsättningarna för att ifrågasätta ett 
prejudikat är att man först är öppen med att man åsidosätter ett visst 
prejudikat, och att man sedan anger ”sakliga skäl” till varför man trotsar 
prejudikatet. Westberg kallar principen som ovan beskrivet (3.2.2.6) för 

                                                   
158 Westberg, (2013), s. 77; mer om prejudikatstrots och ifrågasättande av rättskällor strax 
nedan i 3.2.3.  
159 Westberg, (2013), s. 391. 
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”prejudikatstrots”.160 Jag menar att denna princip kan användas för annat 
material än bara prejudikat. Rimligen kan man även ifrågasätta propositioner, 
och rättsligt material på lägre rättsnivåer såsom doktrin – och då dessutom 
ifrågasätta i större grad. 
 
Exempel på förutsebarhetsanalys 
För att tydliggöra interaktionen mellan klarhetskriteriet och rättsnivåkriteriet 
ska ett illustrerande, och något förenklat, exempel ges på hur klarhetskriteriet 
appliceras på de olika rättsnivåerna. Exemplet gäller för en specifik rättsfråga 
och inte en rättsregel i vanlig mening, men som ovan nämnt (1.5) fungerar 
analysinstrumentet på flera typer av rättsliga frågor. I exemplet är de olika 
typerna av rättsligt relevant material utskrivet i fet stil. 
 

Företagare David har ingått ett avtal med sin affärskompanjon om att 
en tredje man med bindande verkan på avtalsrättslig väg ska lösa deras 
eventuella framtida konflikter. David undrar om den tredje mannen vid 
konflikt är skyldig att vara ojävig? David får ingen klarhet av 
avtalslagen, och han hittar inget relevant i dess proposition och inga 
prejudikat. Redan nu kan slutsatsen dras att rättssäkerheten inte kan 
bli särskilt hög på grund av icke-existensen av relevant material på de 
högre rättsnivåerna finns. David kan inte i nuläget förutse 
konsekvenserna av sitt avtal. Eventuellt material på lägre rättsnivå 
skulle öka rättssäkerheten, men den skulle inte kunna nå en särskilt hög 
grad av rättssäkerhet – den möjligheten är förbi. David hittar dock 
hovrättspraxis som uttrycker att en tredje man som anlitats för att med 
bindande verkan slita tvister måste vara ojävig. Här tycks viss klarhet 
ges för Davids fall. David analyserar dock domskälen och ser att 
domslutet bygger på ett uppenbart misstag från domstolens sida. 
Därför ifrågasätter han auktoriteten i hovrättens dom och kommer till 
slutsatsen att en liknande bedömning inte skulle döma på samma sätt. 
Ögonblicket av (viss) klarhet som hovrättsfallet först gav är förbi. 
David vänder sig slutligen till doktrinen och finner att den lutar åt att 
tredje man måste vara ojävig. Nu finns i alla fall ett litet korn av 
förutsebarhet – om än av material på en mycket bräcklig rättsnivå. 
David kan dock med i alla fall viss grund göra en riskbedömning av 
avtalet då han vet att domaren vid en eventuell tvist förhoppningsvis 
skulle finna samma material och göra samma bedömning som David.  
Med denna vetskap står David något bättre rustad för framtiden.161 

 
Hur instrumentet ska appliceras på rimlighetsavvägningen  
I min mätning av formell rättssäkerheten i rimlighetsavvägningen kommer 
jag i princip gå ifrån material på hög rättsnivå, och successivt gå emot 
material på lägre rättsnivå i linje med det resonemangen i detta kapitel. Först 
kommer innehållet i varje rättsnivå presenteras och efter det följer ett avsnitt 
med analys av klarheten på den rättsnivån. Detta betyder att jag kommer börja 

                                                   
160 Westberg, (2013), s. 391 och s. 77. 
161 Exemplet är förenklat men bygger på Svea hovrätts avgörande T 4968-07, dom den 14 
november 2008; och t.ex. Lars Edlunds ”Värderingsklausuler och tillträdesbokslut” i SvJT, 
(2007), s. 315; och Stefan Lindskogs Skiljeförfarande, en kommentar, (2018), avsnitt 3.2.2. 
Vidare innebär författarnas frånvaro av sakskäl (saklighet) för sin uppfattning att klarheten 
sjunker.  
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med att presentera lagtexten, varpå en klarhetsanalys av den följer. Vid 
genomgången av propositionen kommer dock uttalanden i doktrin följa 
parallellt vilket bryter mot ordningen av rättsnivåer. Anledningen till att 
doktrinen tas upp parallellt med propositionen är att doktrinen främst 
fokuserar på propositionen varför det är smidigt att läsa de två typerna av 
rättsligt material i samma avsnitt. Analysen av propositionen och doktrinen 
placeras även i samma avsnitt, men de analyseras var för sig.  
 
Beskrivningen av rimlighetsavvägningens praxis och klarhetsanalysen av den 
är placerad efter propositionen och doktrinen. Det betyder inte att praxis är på 
lägre rättsnivå än doktrinen, utan det är av liknande pedagogiska skäl som i 
stycket just ovan. Analysen är alltså i linje med detta kapitlets teoribildning. 
 
Vidare kommer jag inte gå igenom rättsligt relevant material på den lägsta 
rättsnivån – vetenskap & saklighet – då det är alltför mycket material att 
analysera, och jag saknar den kompetensen. Det kan framstå som slarvigt och 
ogenomtänkt att inte fullt ut använda rättsnivåkriteriet då det är framtaget att 
kunna användas på rättsregler som till exempel rimlighetsavvägningen. En 
viktig poäng med vetenskap & saklighet är dock att den ofta ligger utanför 
juristers kompetens. Jag, liksom merparten av juridiskt kunniga personer, har 
inte den kompetens som krävs för att orientera sig bland det vetenskapliga 
material som är relevant för rimlighetsavvägningen då det verkar rimligt att 
avvägningarna kan handla om miljövetenskapliga fenomen. Om analysen av 
den formella rättssäkerheten behöver gå så djupt till vetenskap & doktrin så 
tyder det på att att bestämmelsen inte är särskilt formellt rättssäker. Det kan 
dock vara så att jurister tillsammans med miljövetare kan nå viss nivå av 
klarhet som i alla fall är bättre än ingen klarhet. Dessutom är det nödvändigt 
att nå i alla fall en adekvat klarhet varför det kan bli nödvändigt att använda 
vetenskap & saklighet för att nå dit. Detta kommer diskuteras vidare i kapitel 
5. Första ska dock rimlighetsavvägningens nivå av formell rättssäkerhet 
mätas. 
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4. Rimlighetsavvägningen och 
dess grad av formell 
rättssäkerhet  

4.1 Rimlighetsavvägningens 
sammanhang och placering i 
miljörätten 

Innan materialet för rimlighetsavvägningen redogörs och analyseras ska först 
bakgrund till rimlighetsavvägningen ges genom att beskriva dess rättsliga 
sammanhang och placering.  

4.1.1 Miljöbalken och dess målregel 
Rimlighetsavvägningen162 finns i miljöbalken som är svensk 
miljölagstiftnings mest centrala regelverk.163 Två starka skäl till införandet av 
miljöbalken var att stärka miljöintresset och öka möjligheten till översikt.164  
 
Balkens första paragraf stadgar att det främsta målet för balken är att ”hållbar 
utveckling” ska främjas. Det innebär i korthet att: ”…nuvarande och 
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö”, och att den 
utvecklingen ”…bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att 
människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för 
att förvalta naturen väl” (miljöbalken 1 kap, 1 § 1 st.).  
 
För att uppnå målen ”skall” miljöbalken enligt 1 kap. 1 § andra stycket  
tillämpas så att: 
 

1. Människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter 
oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan, 

2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,      
3. den biologiska mångfalden bevaras, 
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från 

ekologisk och social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt 
långsiktigt god hushållning tryggas, och 

5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med 
material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.  

 
”Miljö” i första punkten är mycket omfattande och inkluderar till exempel de 
övriga punkternas naturvärden. Den vetskapen är viktig vid tillämpningen av 
                                                   
162 Även kallad ”skälighetsregeln”, se t.ex. Gabriel Michanek & Charlotta Zetterberg, Den 
svenska miljörätten, (2017), s. 136. 
163 Michanek & Zetterberg, s. 75. 
164 T.ex. prop. 1997/97:45 del I s. 1 ff, 156 ff, s. 162, s. 168. 
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de andra kapitlet (där rimlighetsavvägningen återfinns), då ”natur” inte står 
med i kapitlets lagtext.165  

4.1.2 Målregeln i den praktiska tillämpningen 
Målstadgandet om hållbar utveckling är inte i regel den primära 
utgångspunkten för balkens praktiska tillämpning. Istället är det andra mer 
specifika bestämmelser i balken som tillämpas först. Men i de fall då 
bestämmelserna är oklara kan rättstillämparen hitta stöd i miljöbalkens mål. 
Miljöbalkens mål har enligt Michanek & Zetterberg en ”särskild tyngd” 
eftersom målen uttrycks direkt i lagtexten.166 
 
Michanek skriver att den omständighet att begreppet ”hållbar utveckling” är 
relativt oprecis inte utgör skäl att i tillämpningen bortse från målet. Andra 
styckets punkter (punkterna ovan i 4.1.1.) har funktionen att klargöra vad 
hållbar utveckling innebär i praktiken.167 
 
Målregeln kan alltså vara relevant för den praktiska tillämpningen, och det är 
andra styckets punkter som är av störst intresse. Michanek & Zetterberg 
skriver dock att:  
 

…målregeln [kan] inte utgöra ett hinder om lagtexten i en annan regel i ett 
visst fall, uttryckligen och otvetydigt, skulle tillåta ett förfarande som kan 
anses motverka en hållbar utveckling.168  
 

Om en lag uttryckligen och otvetydigt skulle motverka hållbar 
utveckling kan alltså målregeln inte få företräde. Författarna skriver att 
en sådan tillämpning inte skulle vara förenligt med legalitetsprincipen i 
regeringsformen.169 

4.1.3 Miljöbalkens andra kapitel – de allmänna 
hänsynsreglerna 

4.1.3.1 Allmän bakgrund 
Rimlighetsavvägningen är placerad i andra kapitlet i miljöbalken tillsammans 
med hänsynsreglerna 2–6 §§. I propositionen till miljöbalken förklaras att 
hänsynsreglerna är medel för att uppnå miljöbalkens mål,170 och särskild 
tyngd ska ges till miljöhänsynen.171 
 
Kapitlets systematik  
Hänsynsreglerna 2–6 §§ innebär i korthet krav på att ett antal 
försiktighetsåtgärder  (som ger ett visst ”försiktighetsmått”) ska vidtas för att 
                                                   
165 Michanek & Zetterberg, s. 97 f.  
166 Michanek & Zetterberg, s. 97 f. 
167 Gabriel Michanek, Miljöbalk (1998:808) 2 kap. 7 §, Lexino 2018-04-25 (2018); 
168 Michanek & Zetterberg, s. 100. 
169 Michanek & Zetterberg, i fotnot 19 s. 96.  
170 Prop. 1997/97:45 del I s. 201 ff. 
171 Prop. 1997/97:45 del I s. 206. 



 54 

skydda miljön. Som exempel kan försiktighetsprincipen (3 § 1 st. 1 men.), 
”bästa möjliga teknik” (3 § 1 st. 2 men.), och lokaliseringsprincipen (6 § 1 st.) 
nämnas. Flertalet hänsynsregler överlappar dock varandra, ”bästa möjliga 
teknik” innebär till exempel att man är försiktig med miljön vilket innebär 
överlappning med försiktighetsprincipen. De krav som hänsynsreglerna 2–6 
§§ sätter upp får dock inte vara på en ”orimlig” nivå enligt 
rimlighetsavvägningen (7 §).  
 
Rimlighetsavvägningen är alltså mycket nära kopplad till hänsynsreglerna 
och rimlighetsavvägningen skulle närmast kunna ses som ett 
”orimlighetsrekvisit” i hänsynsreglerna. Det är dock en sammantagen 
bedömning av hänsynsreglerna som ska göras.172  
 
Även om de försiktighetsåtgärder som krävs för en viss åtgärd/verksamhet 
vidtas, och de enligt rimlighetsavvägningen inte anses orimliga, är det ingen 
garanti för att åtgärden/verksamheten ska få vidtas. Om 
åtgärder/verksamheten ändå innebär en risk för skada eller olägenhet av 
väsentlig betydelse på människors hälsa och miljö så får verksamheten inte 
bedrivas om inte regeringen under vissa särskilda förutsättningar som till 
exempel ”synnerlig betydelse från allmän synpunkt” tillåter 
åtgärden/verksamheten (9–10 §§).  
 
Regeringens tilltro till ”fria oaktsamhetsbedömningar” 
I propositionen uttrycker regeringen vid redogörelsen av den allmänna 
motiveringen att hänsynsreglerna i miljöbalken har ett mycket vitt 
tillämpningsområde som hänsynsreglerna måste användas på. För att kunna 
göra bedömningar i så många olika typer av fall skriver regeringen att ”fria 
oaktsamhetsbedömningar” kan göras, och hänvisar till Jan Hellners verk 
Skadeståndsrätt.  
 

…det finns ett stort utrymme för att inom balkens allmänna 
tillämpningsområde använda sig av den fria oaktsamhetsbedömning som 
domstolar använder sig av när författningar, föreskrifter, prejudikat eller 
sedvana inte ger tillräcklig ledning.173 

4.1.3.2 Tillämpningsområde och tillämpningsgrad (1 §) 
Andra kapitlet, och därmed rimlighetsavvägningen, gäller i princip för alla 
åtgärder/verksamhet enligt balken,174 och ingen typ av aktivitet är 
undantagen.175 Således är tillämpningsområdet mycket stort. 
Hänsynsreglerna tillämpas dock i varierande grad beroende på 
åtgärdens/verksamhetens ”effekt på människors hälsa och miljö och inte vem 
som vidtar åtgärden”. En privatpersons åtgärder/verksamheter i det dagliga 
livet har typiskt sett mindre miljörisker än en industriverksamhet vilket gör 
att industrier får vidta försiktighetsmått i större omfattning för att begränsa 
verksamhetens olägenheter.176  
                                                   
172 Angående sammantagen bedömning: prop. 1997/97:45 del I s. 206 f. 
173 Prop. 1997/97:45 del I s. 205. 
174 Prop. 1997/97:45 del I s. 2. 
175 Prop. 1997/97:45 del I s. 206.   
176 Prop. 1997/97:45 del I s. 204 f.  
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För åtgärder av ”försumbar betydelse i det enskilda fallet” tillämpas dock inte 
kapitlet vilket framgår av 1 § andra stycket. Regeringens förslag i utredningen 
hade inte inskränkningen om försumbar betydelse, men Lagrådet menade att 
sådan inskränkning behövdes då bestämmelsen annars skulle ”leda till 
orimliga konsekvenser för den enskilde”. Lagrådet menade att det till 
exempel ofta är ”ogörligt” för enskilda bilägare att bilda sig en uppfattning 
av vilket bilrengörningsmedel som är mest miljövänligt. Regeringen följde 
sedermera Lagrådets inrådan.177  

4.1.3.3 Bevisbörda och beviskrav (1 §) 
Bevisbördan att visa att försiktighetsmåtten uppfylls tillfaller enligt 
huvudregeln den som ansvarar för en åtgärd/verksamhet. Enligt propositionen 
varierar beviskravet för hänsynsreglerna efter en skälighetsavvägning.178 För 
rimlighetsavvägningen är dock beviskravet ”högt” enligt Michanek & 
Zetterberg.179 

4.2 Rimlighetsavvägningen miljöbalken 2 
kap. 7 § 

Det är nu dags att mer ingående beskriva rimlighetsavvägningen och 
analysera de olika rättsnivåernas nivå av klarhet. Efter att innehållet i olika 
rättsligt material presenterats följer ett avsnitt som analyserar klarheten i 
materialet, alltså klarhetskriteriet applicerat på rättsnivåkriteriet. Materialets 
sammanlagda grad av klarhet ska sedan i 4.3 analyseras för att komma fram 
till graden av förutsebarhet – och därmed formell rättssäkerhet – i 
rimlighetsavvägningen.  

4.2.1 Rimlighetsavvägningens lagtext 
Även om lagtexten redan presenterats i avsnitt 1.2 kan en påminnelse av 
innehållet i bestämmelsen kan vara på sin plats: 
 

Kraven i 2–5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan 
anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn 
tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med 
kostnaderna för sådana åtgärder. När det är fråga om en 
totalförsvarsverksamhet eller en åtgärd som behövs för totalförsvaret, ska 
vid avvägningen hänsyn tas även till detta förhållande (miljöbalken 2 kap. 
7 § 1 st.)180 

 
De allmänna hänsynsreglerna i 2–6 §§ gäller alltså så länge det inte är 
”orimligt” att uppfylla de försiktighetsmått de ger. Vid 
orimlighetsbedömningen ska ”särskild hänsyn” tas till ”nyttan” av 
                                                   
177 Prop. 1997/97:45 del I s. 205, Prop. 1997/97:45 del II s. 455 f (Bilaga med Lagrådets 
remissvar).  
178 Prop. 1997/97:45 del I s. 210.  
179 Michanek & Zetterberg, s. 110. 
180 Mina kursiveringar. 
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försiktighetsmåtten och jämföra den med ”kostnaden” för 
försiktighetsmåtten.  
 
Det bör nämnas att eventuella miljökvalitetsnormer har företräde framför 
rimlighetsavvägningen vilket framgår i samma paragraf som 
rimlighetsavvägningen (miljöbalken 7 § 2 st.). 

4.2.2 Klarhetsanalys av lagtexten  
Det är nu dags för mitt mätinstrument – klarhetskriteriet och rättsnivåkriteriet 
– att användas. Eftersom lagtext är rättsligt material på den högsta rättsnivån, 
och därmed har högst potential att ge klarhet, så är analysen i detta avsnitt den 
mest avgörande klarhetsanalysen. Det bör påpekas att analysen sker utifrån 
perspektivet att läsaren inte har bakgrundsinformationen ovan om 
miljöbalkens två första kapitel.  
 
Hänvisningar till andra bestämmelser 
Första meningens hänvisningar till andra bestämmelser (hänsynsreglerna) är 
negativt för förutsebarheten då det är lättare att förstå innebörden i en 
rättsregel om innehållet finns mer samlat. Samtidigt ska 
rimlighetsavvägningen för alla hänsynsregler göras i ett skede181 varför det 
ger klarhet att placera rimlighetsavvägningen i nära anslutning till 
hänsynsreglerna. 
 
”Orimligt” 
I kommande stycken ska en bokstavstolkning göras av lagtexten. I första 
meningen framgår att hänsynsreglerna ska följas så länge det inte anses 
”orimligt”. En mycket central fråga blir då vad ”orimligt” betyder? En 
bokstavstolkning genom Svensk ordbok ger att ”orimlig” betyder ”uppenbart 
helt felaktig”, och motsatsen ”rimlig” betyder enligt Svenska Akademiens 
ordlista ”sannolik”, ”skälig” och/eller ”befogad”.182 Det betyder att de krav 
”försiktighetsmått” (alltså skyddsåtgärder) som hänsynsreglerna sätter upp 
inte ska vidtas om det är ”uppenbart helt felaktigt”, ”osannolikt”, ”otroligt”, 
”oskäligt” och/eller ”obefogat” att göra det. Inom de här orden är skillnaden 
på styrkan mellan ”uppenbart helt felaktig” och de andra orden relativt stor 
vilket innebär oklarhet i termen ”orimligt”. Ingen av förklaringarna 
konkretiserar heller betydelsen av ”orimlig”. ”Orimlig” är således ett otydligt 
ord vars betydelse kan variera i stor grad vilket betyder att rekvisitet är mycket 
mångtydigt. 
 
”Nytta” 
Nästkommande mening i bestämmelsen syftar dock till att klargöra hur 
rimlighetsavvägningen ska gå till genom att tillföra rekvisiten ”nytta” och 
kostnad”. Vid avvägningen ska särskilt försiktighetsmåttens ”nytta” jämföras 
med ”kostnaderna” för dem. Här uppkommer flera frågetecken. Till att börja 
                                                   
181 Se ovan 4.1.3.1. 
182 Svensk ordbok: utgiven av Svenska Akademien, (2009), Svenska Akademiens Ordlista över 
svenska språket, (2015); Svenska Akademiens Ordlista över svenska språket har en mer 
klargörande definition än ordboken i detta fall, vilket även gäller kommande uppslagsord.  
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med: vad innebär ”nytta”? Enligt Svenska Akademiens ordlista förklaras att 
nytta betyder ”gagn” och/eller fördel,183 alltså något positivt. ”Nytta” får 
därför beskrivas som ett mycket vagt rekvisit som skulle kunna fyllas med en 
mängd olika betydelser. 
 
”Kostnad” 
Man måste också fråga sig vad ”kostnad” betyder då inte heller det definieras 
i lagtexten. Enligt Svenska Akademiens ordlista betyder kostnad ”vad ngt 
[något] kostar” och/eller ”pris”.184 Rimligen innebär då ”kostnad” det pris den 
personen som vidtar åtgärden/verksamheten får betala för skyddsåtgärderna 
jämfört med de positiva konsekvenserna av åtgärderna – ett marginalnytta-
resonemang. Här vore det ”uppenbart felaktigt” eller ”oskäligt”185 om låga 
kostnader för mycket nytta är det som anses som ”orimligt”. Istället är det 
troligen tvärt om: det är ”orimligt” om kostnaderna är höga men endast ger 
låg nytta. ”Kostnad” i sig är någorlunda klart, men tillsammans med 
bestämmelsens jämförelse med ”nytta” så är meningen med de två rekvisiten 
som helhet mycket vag.  
 
”Särskild hänsyn” 
Klarheten sjunker ytterligare av att ”nytta” och ”kostnad” ska visas ”särskild 
hänsyn”, vilket betyder att det kan finns fler intressen som är relevanta. Det 
ges heller ingen ledtråd till vad som annars kan anses relevant, varför 
rekvisitet ”särskild hänsyn” gör lagtexten mycket vag.  
 
”Totalförsvaret” 
I lagtexten framgår att om det är fråga om en verksamhet för ”totalförsvaret” 
så ska det tas med i avvägningen. Det utgör då ett relativt tydligt definierat 
intresse vilket bidrar till klarhet. Hur mycket intresset ska väga framgår inte, 
men eftersom det är det enda konkreta intresset i lagtexten är det troligt att 
det kan få relativt stor betydelse.  
 
Vid vilken punkt är marginalnyttan orimlig? 
Som ovan beskrivet innebär rimlighetsavvägningen en bedömning av 
försiktighetsåtgärders marginalnytta. Det ges dock ingen förklaring till vid 
vilken punkt en skyddsåtgärd inte längre anses rimlig. Sammanfattningsvis 
kan sägas att en bokstavstolkning av lagtexten ger mycket låg klarhet. 
 
Systematisk och teleologisk tolkning 
En systematisk och teleologisk tolkning av miljöbalkens generella syften i 
miljöbalken 1 kap. 1 §, och de intressen som finns i hänsynsreglerna i andra 
kapitlet miljöbalken (2–6 §§) kan användas för att försöka öka klarheten i 
lagtexten till rimlighetsavvägningen. I andra kapitlet framgår att miljö 
och/eller hälsa är relevant (1–4 §§, 6 §) vilket är ett klart tecken på att de 
intressena är relevanta även i rimlighetsavvägningen. Det är också rimligt att 
miljöintresset generellt är relevant i en balk där ”miljö” framgår i namnet. 

                                                   
183 Svenska Akademiens ordlista över svenska språket. 
184 Svenska Akademiens ordlista över svenska språket. 
185 Jämför betydelsen av ”orimlig” ovan. 
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Slutsatsen att miljön kan vara relevant för avvägningen ökar förståelsen och 
klarheten i bestämmelsen. 
 
I miljöbalkens målbestämmelser i 1 kap. 1 § framgår också föga förvånande 
att miljön generellt är ett relevant mål i balken. Men där ges fler mål som 
eftersträvas. Man kan dock fråga sig hur mycket klarheten ökar vid läsningen 
av målen då de är många och oprecisa. Att miljön är relevant är väntat på 
grund av balkens namn, men vad betyder det att till exempel sociala och 
samhällsekonomiska intressen är relevanta? Dessa intressen torde ofta stå 
emot varandra, hur ska de då prioriteras? Och finns det överhuvudtaget något 
intresse som man med säkerhet kan exkludera från miljöbalkens mål? 
Slutligen gör rekvisitet om ”kommande generationer” också att oklarheten 
ökar då framtiden för flera generationer utgör ett stort osäkerhetsmoment. 
Sammanfattningsvis får miljöbalkens målbestämmelser ses som mycket 
vaga.  
 
Sammanfattning av klarheten i lagtexten 
Eftersom rekvisiten i rimlighetsavvägningen är mycket vagt och mångtydigt 
formulerade så får lagtextens innehåll bedömas som mycket oklart och 
förutsebarheten är därmed mycket låg.  
 
Eftersom lagtext är den typ av rättsligt material som är på högsta rättsnivån  
så innebär den stora oklarheten att slutsatsen redan nu kan dras att den 
formella rättssäkerheten i rimlighetsavvägningen inte är hög. Det finns dock 
fortfarande potential i de andra lägre rättsnivåerna att öka förutsebarheten i 
bestämmelsen.   

4.2.3 Propositionen och doktrin angående 
rimlighetavvägningen 

4.2.3.1 Grundläggande om avvägningensprocessen  
Redan i första stycket i delen om regeringens skäl till rimlighetsavvägningen 
framgår att avvägningsprocessen innebär en bedömning av marginalnyttan av 
försiktighetsåtgärderna 2–6 §§ i förhållande till deras kostnad:  
 

Hänsynsreglerna måste […] tillämpas så inte orimliga krav ställs på 
verksamhetsutövaren med hänsyn till den effekt skyddsåtgärderna och 
försiktighetsmåtten kommer att ha på miljön och kostnaderna för dess 
åtgärder. Någonstans går en gräns där marginalnyttan för miljön inte 
uppväger de kostnader som läggs ned på försiktighetsmåtten.186  

 
I samma stycke framgår även att ”hälsa” är ett intresse. Senare i 
propositionen uttrycks att: ”[k]ostnaderna för att uppfylla 
hänsynsreglerna skall vara motiverad från miljösynpunkt”.187 
 

                                                   
186 Prop. 1997/97:45 del I s. 231 f, mina kursiveringar. 
187 Prop. 1997/97:45 del II s. 24.  
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Bertil Bengtsson m.fl. skriver i Zeteos lagkommentar att den som vidtar 
åtgärd/verksamhet ska se till olika åtgärder och se till deras påverkan eller 
sannolikheten för påverkan på hälsa och miljö. De gynnsamma effekterna av 
åtgärderna ska sedan ”sättas i relation till kostnaderna” för dem. Följaktligen 
bör en åtgärd som har relativt liten positiv påverkan vidtas om kostanden är 
låg, och vice versa – om kostnaden för en åtgärd är hög och nyttan begränsad 
är det desto troligare att åtgärden är orimlig och den ansvariga slipper 
kostnadsbördan.188  
 
I propositionen uttrycks inte explicit att rimlighetsavvägningen endast kan 
sänka åtgärdskraven, men uttalandena (som t.ex. citatet ovan) går endast i den 
sänkande riktningen. Michanek skriver: ”[det] finns inget stöd för att enligt 7 
§ första stycket höja kraven utöver vad som följer av 2–6 § [sic]”.189 
 
Slutligen ska bedömningen göras utifrån omständigheterna i det enskilda 
fallet.190 

4.2.3.2 Miljö och hälsa – de främsta nyttovärdena 
Trots att miljö och hälsa inte står med i lagtexten är miljö och hälsa mycket 
framträdande värden i propositionens resonemang om 
rimlighetsavvägningen,191  och de utgör de intressen som främst avses med 
”nytta”: ”[o]m kostnaden för en åtgärd är orimlig skall bedömas framfört allt 
med hänsyn till miljönyttan som åstadkoms genom åtgärden”.192  
 
Bengtsson m.fl. skriver ”[m]ed nyttan menas de fördelar för miljön som 
åtgärden får anses innebära” för att i nästkommande mening lägga till 
”hälsa”.193  
 
Michanek uppmärksammar att miljöintresset inte är ett intresse, utan att det 
består av olika typer av miljöintressen, som dessutom kan gå emot varandra. 
Han exemplifierar med ett rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen. I 
fallet gav en återvinningscentral (en miljögynnande verksamhet) upphov till 
buller (att slippa buller är ett miljöintresse).194  

4.2.3.3 Fler nyttointressen 
I flera av propositionens och doktrinens uttalanden nämns bara miljö- och 
hälsovärdena. Men de intressena är inte de enda nyttovärdena som beskrivs i 
propositionen och doktrinen. I propositionens allmänna skäl till andra 
kapitlet, men angående rimlighetsavvägningen uttrycks att:  

                                                   
188 Bertil Bengtsson, Ulf Bjällås, Stefan Rubenson, Rolf Strömberg: Miljöbalken, (7 juni 
2018) kommentaren till miljöbalken 2 kap. 7 §. 
189 Michanek, Lexino; även Bertil Bengtssons Miljöbalkens återverkningar (2001) s. 68 står 
bakom denna tolkning.  
190 Prop. 1997/97:45 del I s. 201, 231 f. 
191 Försvarsintresset som står inskrivet i lagtexten får endast en bråkdel av det utrymme miljö- 
och hälsointresset får. 
192 Prop. 1997/97:45 del I s. 231 (min kursivering); även t.ex. prop. del I s. 206 f, 231 ff; 
prop. 1997/97:45 del II s. 24.  
193 Bengtsson m.fl., (2018). 
194 Michanek, (2018). 
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Andra skyddsvärda intressen [än miljöintressen] kan stå i konflikt med 
miljöhänsynen. T.ex. kan den kortsiktigt effektivaste olycksförebyggande 
åtgärden innebära en långsiktigt större försämring för den yttre miljön än 
en mindre, men kanske ändå tillräckligt, effektiv lösning. I en sådan 
situation måste en avvägning göras mellan vad som kan anses vara en 
acceptabel nivå för de olika skyddsintressena och med beaktande av den 
totalt sett bästa lösningen.195 
 

Något senare i propositionen uttrycks att: ”…de krav som ställs får inte vara 
orimliga med avseende på den olägenhet och det intrång i den personliga 
valfriheten som de föranleder”.196 
 
I propositionen svarar regeringen på Lagrådets remissyttrande angående 
relevansen av andra intressen än miljön. Lagrådet menade att det är 
”uppenbart” att andra intressen än miljöintressen är relevanta för 
bedömningen och att till exempel andra samhällsintressen än totalförsvaret, 
som ju står specifikt angivet, är relevanta samhällsintressen.197 Regeringen 
gör ingen invändning mot Lagrådets resonemang utan verkar stödja sig på 
yttrandet,198 vilket kan ses som en acceptans av att fler intressen än 
miljöintresset som till exempel samhällsintressen är relevanta för 
bedömningen.199  
 
Även flera rättsvetare är av åsikten att också andra intressen än miljönytta är 
relevanta för avvägningen (vid sidan av totalförsvarsintresset). Bengtsson 
m.fl. skriver att ”..verksamhets värde från samhällssynpunkt skulle att döma 
av motiven kunna beaktas…” och att det är naturligt att fler intressen 
beaktas.200 Michanek skriver att behovet av råvaruförsörjning och 
kommunikationer skulle kunna vara relevant. Han menar även att ”behovet 
av arbetstillfällen” sannolikt omfattas, men påpekar att det är 
anmärkningsvärt att det inte tas upp i förarbetena till 
rimlighetsavvägningen.201  
 
Bengtsson m.fl. har dock vissa reservationer om hur relevant 
samhällsintresset i rimlighetsavvägningen är när miljöbalkens 2 kap. 10 § 
tillämpas.202 Anledningen är enligt Bengtson m.fl. att propositionsuttalandena 
till 10 § tar upp sysselsättningsintresset som ett relevant samhällsproblem, 
vilket propositionsuttalandena till rimlighetsavvägningen inte gör. Den 
omständighet att det i propositionsuttalandena till rimlighetsavvägningen inte 
finns något uttalat om sysselsättningens relevans, tillsammans med den 
omständighet att det i propositionsuttalandena till 10 § finns uttalanden om 
att samhällsintresset är relevant, skulle alltså, enligt Bengtsson m.fl. kunna 
utgöra skäl till att sysselsättningsintresset inte är relevant i 
                                                   
195 Prop. 1997/97:45 del I s. 207, min kursivering.  
196 Prop. 1997/97:45 del I s. 207. 
197 Prop. 1997/97:45 del II (bilaga med Lagrådets yttrande) s. 459. 
198 I propositionen står att ”Som Lagrådet har påpekat...” vilket antyder medhåll, s. 232 del I.  
199 Prop. 1997/97:45 del I s. 232. 
200 Bengtsson m.fl., (2018). 
201 Michanek, (2018).  
202 10 § beskrivs kort ovan 4.1.3.1 under rubriken ”Kapitlets systematik”.  
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rimlighetsavvägningen – utan endast är relevant för 10 §. I samband med detta 
påpekar författarna att sysselsättningsintresset i äldre miljörättsliga 
rimlighetsavvägningar  varit ett tungt vägande intresse och implicerar att 
frånvaron av propositionsuttalanden angående sysselsättningsintresset 
troligen betyder att sysselsättningsintresset inte är relevant i 
rimlighetsavvägningen.203 

4.2.3.4 Särskilt om kostnad 
I avsnitten ovan beskrivs hur kostnaden kommer in i avvägningen, men här 
ska några resonemang om rekvisitet i sig redogöras.  
 
I propositionen framgår att orimlig kostnad i rimlighetsavvägningen bedöms 
utifrån den påverkansgrad åtgärd/verksamhet riskerar att medföra.204 Detta är 
i linje med propositionens allmänna resonemang för hänsynsreglerna 
(beskrivet ovan 4.1.3.1) vilket betyder att det till exempel är av betydelse om 
det är en privatperson eller näringsidkare som ansvarar för 
åtgärden/verksamheten.  
 
Är det fråga om näringsidkare som ansvarar för åtgärden/verksamheten så 
utgår bedömningen ifrån vad ett typiskt företag i aktuell bransch kan klara av: 
 

En avvägning enligt skälighetsregeln skall dessutom ta hänsyn till vad ett 
typiskt företag inom branschen kan klara i form av miljöinvesteringar. Det 
är inte meningen att ett företag inom branschen skall få konkurrensfördelar 
eller -nackdelar jämfört med andra i samma bransch.205 

4.2.4 Klarhetsanalys av proposition och doktrin 
I propositionen och doktrinen utgör diskussionen om vilka intressen som är 
relevanta en relativt stor del. Frågan är dock om man blir så mycket klokare 
av den diskussionen eller av diskussionen av hur marginalnyttabedömningen 
ska utföras?  
 
Miljö 
Som ovan beskrivet (4.2.3.2) slås det i propositionens specifika skäl till just 
rimlighetsavvägningen206 direkt fast att miljö och hälsa är mycket centrala 
intressen i rimlighetsavvägningen. Det uttrycks inte att miljö och hälsa är de 
enda intressena, men det finns risk att den som endast översiktligt läser 
igenom propositionen uppfattar miljö och hälsa som de enda relevanta 
intressena (jämte försvarsintresset). För att vara klarare borde regeringen 
tidigt i framställningen nämna att det finns fler intressen än miljö och hälsa. 
Frånvaron av sådan formulering gör att klarheten sjunker. 
 

                                                   
203 Bengtsson m.fl. (2018), resonemanget kommer diskuteras vidare i klarhetsanalysen 4.2.4. 
204 Prop. 1997/97:45 del I s. 232. 
205 Prop. 1997/97:45 del I s. 218; min kursivering.  
206 Alltså inte de allmänna skälen till hänsynsreglerna. 
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Visserligen framgår redan tidigare i propositionen vid de allmänna skälen till 
andra kapitlet att miljö och hälsa inte är de enda relevanta intressena,207 men 
det finns risk att den som söker förståelse om rimlighetsavvägningen endast 
vänder sig till de specifika skälen för just rimlighetsavvägningen (och inte 
generellt för hänsynsreglerna) där man måste läsa långt innan andra intressen 
nämns.  
 
I doktrinen framgår att miljöintresset är det främsta intresset men att det inte 
utgör ett intresse, utan att ”miljö” består av flera intressen som dessutom kan 
gå emot varandra. ”Miljö” är alltså ett mångtydigt och vagt begrepp vilket gör 
att klarheten i bestämmelsen sjunker.  
 
Andra relevanta intressen 
Som ovan beskrivet (4.2.3) framgår det i propositionen att samhällsintressen 
är relevanta för rimlighetsavvägningen. Samhällsintressen får dock ses som 
ett mycket mångtydigt begrepp eftersom samhällsintresse torde kunna betyda 
en stor mängd olika intressen. Samma fråga som ställdes i 
förutsebarhetsanalysen av lagtexten kan ställas: finns det överhuvudtaget 
något intresse som med säkerhet kan exkluderas från samhällsintresset? I 
nuläget är svaret nej, och begreppet ”samhällsintresse” är mycket vagt.  
 
I doktrinen är författarna i princip överens om att samhällsintressen bör kunna 
beaktas, men det råder delade meningar om vad som ingår i begreppet.  
Bengtsson m.fl. menar att sysselsättningsintresset eventuellt kan exkluderas 
från samhällsintresset. Författarna skriver att andra bestämmelser i kapitlet 
(10 §) inkluderar sysselsättningsintresset och att det därför är lämpligt att 
beakta samhällsintresset i den bestämmelsen snarare än i 
rimlighetsavvägningen då det i skälen till rimlighetsavvägningen inte framgår 
något om sysselsättning. Som ovan beskrivet verkar det även som att 
författarna anser att sysselsättningsintresset i äldre rätt var ett tungt vägande 
intresse, och om det fortfarande är viktigt så borde det stå med. Man kan dock 
vända på författarnas argumentation. Om miljöbalkens rimlighetsavvägning 
inte längre ska beakta sysselsättning skulle det innebära en stor förändring i 
rätten, vilket utgör skäl tydligt ställningstagande i propositionen om 
förändringen. Och eftersom sådant ställningstagande saknas kan det vara 
rimligt att tidigare ordning fortfarande gäller.208 Denna diskussion pekar på 
bristen av tolkningsregler för förarbeten vilket Frändberg tar upp som en 
formell rättssäkerhetsbrist (2.3.3.1). 
 
Michanek skriver dock att det är sannolikt att sysselsättningsintresset ingår i 
rimlighetsavvägningen, men argumenterar inte för sin uppfattning. Eftersom 
det finns mer utrymme för ifrågasättande av innehållet av rättsligt material ju 
längre ner man kommer bland rättsnivåerna, så finns relativt stora möjligheter 

                                                   
207 Se 4.2.3.3. 
208 Man kan jämföra denna tankegång med Högsta domstolens plenumavgöranden 
(rättegångsbalken 1942:740 3 kap. 6 § 1 st.) som kan ses som ett särskilt tydligt 
ställningstagande vid eventuell ändring av tidigare gällande prejudikat. Propositioner borde 
på liknande sätt tydligt uppmärksamma ändringar från tidigare gällande rättsläge om det ska 
kunna ändra rättsläget.   
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att inte acceptera Michaneks slutsats. Samma sak gäller uttalandena av 
Bengtsson m.fl., men då är det rimligt att begära saklig motivering varför 
deras uppfattning ska trumfas.209 Meningsskiljaktigheten mellan författarna i 
sig innebär dock en minuspost för klarheten.  
 
Man skulle kunna tänka sig att samhällsintressen exkluderar individuella 
intressen. Det är dock svårt att göra en sådan uppdelning mellan individ och 
samhälle då individer tillsammans kan sägas utgöra samhället. Dessutom 
framgår i propositionen att ”intrång i den personliga valfriheten” är relevant 
vilket rimligen får tolkas som ett individuellt intresse. 
 
”Totalt sett bästa lösningen” 
I de allmänna skälen till kapitel två (men i anslutning till 
rimlighetsavvägningen, citatet 4.2.3.3) uttrycks i samband med resonemang 
om effekter på lång och kort sikt att man vid tillämpning 
rimlighetsavvägningen måste göra en avvägning mellan vad som är en 
acceptabel nivå för skyddsintressena och beakta vad som är den ”totalt sett 
bästa lösningen”. Det är svårt att tänka sig ett uttalande som är öppnare och 
vagare än den eftersom ordet ”total” per definition inkluderar allt. En tolkning 
av uttalandet är dock att den ”totalt sett bästa lösningen” ska göras endast när 
man beaktar åtgärders effekter på kort och långt sikt. Å andra sidan torde det 
alltid vara relevant att beakta åtgärders effekter på kort och lång sikt. En 
tolkning är att uttalandet gjordes i de allmänna skälen för kapitel två som 
helhet, och inte i den specifika motiveringen till rimlighetsavvägningen och 
att en slags lex specialis i uttolkandet av propositioner borde gälla.210 Med en 
sådan tolkning torde de generella uttalandena för hänsynsreglerna inte vara 
av samma betydelse som de specifika uttalandena för rimlighetsavvägningen, 
och uttalandet får inte samma betydelse. Sammantaget innebär uttalandet en 
brist för rimlighetsavvägningens klarhet.  
 
Kostnad 
Som ovan beskrivet anger propositionen att utgångspunkten för kostnad är 
vad ”ett typiskt företag inom branschen kan klara i form av 
miljöinvesteringar”. Med hur snävt eller vitt ska man tolka ”bransch”? Är 
tillverkare av plastverktyg samma bransch? Eller är det fråga om ett snävare 
branschbegrepp som till exempel tillverkare av plast-köksredskap av högsta 
klass? Det framgår inte av propositionen vilket ger oklarhet. 
 
Hur avvägningen går till 
I propositionen förtydligas att rimlighetsavvägningen handlar om 
marginalnyttan av försiktighetsåtgärderna vilket som ovan beskrivet (4.2.2) 
implicit redan framgår i lagtexten. Det ges dock ytterst lite klarhet i hur 
bedömningen ska göras, men implicit tycks det framstå att 
rimlighetsavvägningen endast kan mildra kraven för den som vidtar åtgärd 

                                                   
209 Jämför ovan 3.2.3 angående ifrågasättande av prejudikat.  
210 Lex specialis torde vara en del av klassiska lagtolkningsmetoder, jämför Lena Wahlbergs 
kapitel  ”Begreppet lagtolkning”, i Juridiska grundbegrepp, (2019), s. 158. Återigen finns 
oklarheter i hur förarbeten ska tolkas (2.3.3.2).   
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eller utför verksamhet. Doktrinen ger också stöd för uppfattningen att 
bestämmelsen endast kan sänka skyddskraven.  
 
Sammanfattning av klarheten i propositionen 
Då propositionen endast i liten grad förklarar vilka intressen som är relevanta, 
vad som avses med kostnad, och hur marginalnytta-beräkningen ska utföras 
så bidrar inte propositionen till att klargöra bestämmelsen i stor grad.  
 
Jämfört med lagtexten är dock graden av klarhet större i propositionen. Det 
finns trots allt termer som specificerar betydelsen av rimlighet även om de 
termerna i sig är mycket vaga och mångtydiga. Man kan dock dra slutsatser 
av hur olika intressen betonas. Miljö- och hälsointresset ska till exempel 
troligen väga relativt tungt då många uttalanden tydligt uttrycker det. 
Prioriteringen av miljö och hälsa gör att klarheten ökar i viss grad, men 
klarheten är ändock mycket låg.  
 
Den potential som fanns i propositionen (rättsligt material på medelhög 
rättsnivå) att bringa klarhet har alltså inte använts i någon större grad vilket 
är negativt för rättssäkerheten. Sammantaget är klarheten i propositionen 
mycket låg och förutsebarheten är därmed mycket låg. 
 
Sammanfattning av klarheten i doktrinen 
Doktrinen förklarar nästan inget som inte propositionen förklarar, utan 
fungerar främst som förtydligande utpekare av särskilt viktiga avsnitt i 
propositionen. Doktrinen utgör därmed främst ett hjälpverktyg för att 
snabbare förstå propositionen snarare än att komma med några självständiga 
aspekter som måste tas med i bedömningen. På så sätt bidrar doktrinen med 
praktisk klarhet då det är enklare att utreda innehållet i det än att utreda 
propositionen.  
 
Frågan om sysselsättning ingår i samhällsintresset är dock en fråga som 
diskuteras mer i doktrinen än i propositionen. Doktrinen bidrar dock inte till 
klarhet på då det finns olika åsikter och dessutom frågetecken i 
argumentationen. Resonemangen (och bristen på dem) bjuder närmast in till 
diskussion och släpper på så sätt in rättsligt material på lägsta rättsnivån – 
vetenskap & saklighet.  
 
Som ovan beskrivet befinner sig doktrin på en låg rättsnivå och doktrinen till 
rimlighetsavvägningen lyckas inte använda sin begränsade potential att ge 
klarhet i teoretisk mening till bestämmelsen. Den kan dock i praktisk mening 
öka klarheten då den är mer översiktlig än propositionen och läsaren kan 
relativt snabbt ta till sig av innehållet i propositionen. Men eftersom 
propositionen har så låg grad av klarhet lyckas inte doktrinen ge mer klarhet 
än propositionen. Sammanfattningsvis får graden av klarhet som doktrinen 
bidrar med beskrivas som mycket låg.  
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4.2.5 Rimlighetsavvägningens rättspraxis 
Som beskrivet i metod- och materialavsnittet (1.5) så ska inte praxis 
undersökas på sedvanligt sätt utan genom Envecos rapport som utfördes på 
uppdrag av Naturvårdsverket.   

4.2.5.1 Bakgrund till Enveco-rapporten 
I Naturvårdsverkets uppdragsbeskrivning fanns inget explicit uttalande om att 
undersöka den formella rättssäkerheten i rimlighetsavvägningen. Uppdraget 
handlade snarare om att undersöka utfallet av rimlighetsavvägningen och hur 
rekvisiten däri tolkats av domstolarna.211 Följaktligen kom rapporten att 
undersöka de frågorna snarare än att undersöka den formella rättssäkerheten. 
Rapportens resultat är ändock användbart för att analysera den formella 
rättssäkerheten i rimlighetsavvägningen då rapportens frågeställning är 
relevanta för analysen av den formella rättssäkerheten.  
 
Kort om urvalsprocessen 
I Envecos rättsfallsstudie gjorde en urvalsprocess för att få fram domar som 
var relevanta för det uppdrag Naturvårdsverket givit dem. Några av de 
urvalskriterier som användes var att fallen handlade om tillståndsprövning av 
miljöfarlig verksamhet, att domarna kom från antingen Miljööverdomstolen, 
Mark- och miljööverdomstolen eller Högsta domstolen (ingen åtskillnad 
mellan domstolarnas avgöranden gjordes), domarna kom mellan åren 2009 
och 2014, samt handlade om ”A-verksamhet” som strax nedan ska förklaras. 
I åtta av fallen gjordes en fördjupad analys då de hade mer utförliga 
resonemang än de andra rättsfallen.212  
 
För att få fram rättsfall gjordes sökningar i rättsfallsdatabaser.213 Sökorden 
var ”miljöfarlig verksamhet” tillsammans med olika utskrivningar av 
rimlighetsavvägningen, som till exempel ”2 kap. 7 § miljöbalken” eller ”2 
kap. 7 § MB”. Urvalsprocessen fick till slut fram 51 stycken domar som 
utsattes för ”översiktlig analys”.214 Endast två av fallen kom ifrån Högsta 
domstolen och resterande 49 fall kom ifrån Miljööverdomstolen eller Mark- 
och miljööverdomstolen.215  
 
Något om A-verksamhet 
Tillståndsansökan för A-verksamhet är bara en liten del av alla ärenden som 
ska gå igenom rimlighetsavvägningen, men inget tyder på att ärendetypen 
behandlas på ett särskilt sätt i rimlighetsavvägningen. Ärendetypen torde 
                                                   
211 Söderqvist m.fl., s. 11.  
212 Söderqvist m.fl., s. 12 ff.  
213 Författarna använde flera databaser, t.ex. www.rattsinfosok.dom.se/ som är Sveriges 
domstolars söksida för vägledande avgöranden, http://www.domstol.se/Ladda-ner--
bestall/Vagledande-avgoranden. 
214 Söderqvist m.fl., s. 14 
215 Söderqvist m.fl., s. 26; år 2011 förändrades miljödomstolssystemet men för uppsatsen 
syften räcker det att förenklat säga att Miljööverdomstolarna i princip blev Mark- och 
miljööverdomstolen och att de bestämmelser som nu gäller för Mark- och 
miljööverdomstolen gällde för Miljööverdomstolen, jämför Michanek & Zetterberg s. 365 
(2017).  
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därför vara lämplig att generalisera som en representativ ärendetyp för 
rimlighetsavvägningen. 
 
A-verksamheter är den verksamhetskategori som typiskt sett anses vara 
farligast.216 Vidare innebär A-verksamhet att det är fråga om ”tillståndsplikt 
A” enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) 1 kap. 6 § 1 st. vilket 
betyder att miljödomstol är förstainstans för tillståndsansökan. Enligt lagen 
om mark- och miljödomstolar (2010:921) 1 kap. 2 § kan domar från mark- 
och miljödomstol överklagas till Mark- och miljööverdomstolen, och dom 
därifrån kan i sin tur överklagas till Högsta domstolen. För att överklagande 
till Mark- och miljööverdomstolen och Högsta domstolen ska kunna ske får 
inget annat vara föreskrivet. För A-verksamhet finns inget förbud om 
överklagande föreskrivet. 

4.2.5.2 Något om (Mark- och) Miljööverdomstolen 
Rättskällevärdet av (Mark- och) miljööverdomstolens praxis 
Som ovan nämnt (3.2.2.1) är det i strikt mening bara Högsta domstolen som 
kan ge prejudikat. Eftersom rättsfallsstudien endast bygger på två avgöranden 
från Högsta domstolen aktualiseras vilken rättsnivå de resterande domarna 
har då det är fråga om en typ av praxis som varken är hovrättspraxis eller 
prejudikat från Högsta domstolen. Frågan är: vilken rättsnivå ligger praxis 
från Miljööverdomstolen och Mark- och miljööverdomstolen på vid A-
verksamhet?217  
 
Eftersom MMÖD vid A-verksamhet är mellaninstans har MMÖD:s 
avgöranden mer auktoritet än mark- och miljödomstolar, men mindre 
auktoritet än Högsta domstolen. Praxis kan då närmast jämföras med 
hovrättspraxis då den också utgör mellaninstans.  
 
Det finns dock ett avgörande från Högsta domstolen där det framstår som att 
MMÖD:s avgöranden har prejudikatstatus: 
 

Mark- och miljööverdomstolen har ett betydande ansvar för 
prejudikatbildningen inom miljörättens område både genom egna 
avgöranden och genom möjliggöra en prövning i Högsta domstolen.218 

 
Uttalandet får tolkas som att MMÖD:s avgöranden är på högre rättsnivå än 
hovrättspraxis. Jag har dock svårt att se att MMÖD:s avgöranden kan utgöra 
regelrätta prejudikat då ett eventuellt överklagat MMÖD-avgörande i Högsta 
domstolen kan ändras, och då finns det plötsligt två motstående prejudikat i 
samma ärende. Rimligen befinner sig då Högsta domstolens avgörande på en 
högre rättsnivå än MMÖD:s avgörande. Ett annat skäl till varför MMÖD:s 
avgörande inte bör ha prejudikat-status är att det för MMÖD till skillnad från 

                                                   
216 Michanek & Zetterberg, s. 267, B- och C-verksamhet är andra kategorier av verksamhet 
som typiskt sett har en ”lägre grad” av farlighet. 
217 Fortsättningsvis kommer Miljööverdomstolen och Mark- och Miljööverdomstolen 
behandlas som en och samma domstol ”MMÖD”.  
218 NJA 2011 s. 782 punkt 9; min kursivering.  
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Högsta domstolen inte finns möjlighet till plenumavgöranden219 som kan 
tydliggöra rättsläget.  
 
Sammantaget kan praxis från MMÖD anses vara på ”medellåg rättsnivå”, fast 
möjligen något högre rättsnivå än hovrättspraxis, men klart lägre rättsnivå än 
Högsta domstolens avgöranden.220 
 
Tekniska råd 
De ärenden som MMÖD prövar är ofta ”naturvetenskapligt komplicerade” 
och innehåller intressemotsättning varför sammansättningen av domare 
skiljer sig från allmänna domstolar.221 I Mark- och miljööverdomstolen ska 
det finnas både lagfarna domare och tekniskt råd (lagen om mark och 
miljödomstolar 2010:921 1 kap. 1 §). Enligt samma lag 2 kap. 2 § ska tekniska 
råd ha ”…teknisk eller naturvetenskaplig utbildning och erfarenhet av sådana 
sakfrågor som domstolen prövar”. I mål som överklagats till MMÖD (vilket 
är fallet i rapportens fall då det är fråga om A-tillstånd) ska det finnas minst 
fyra domare varav minst tre ska vara lagfarna, och ett tekniskt råd ska ingå i 
rätten om det inte är ”uppenbart obehövligt”.  

4.2.5.3 Resultat av rättsfallsstudien 
28 fall hänvisade till rimlighetsavvägningen 
Resultatet visade att i 27 av domarna gavs explicit hänvisning till 
rimlighetsavvägningen, och i ett fall implicit.222 Sammanlagt fanns således 
någon form av hänvisning i 28 av fallen. Därmed fanns inte någon hänvisning 
till rimlighetsavvägningen i 23 av fallen.  
 
I 13 fall framgick utfallet  
I 13 av de 28 fallen där hänvisning fanns till rimlighetsavvägningen framgick 
hur utfallet av rimlighetsavvägningen blev.223 Därmed visades inte vad 
(eventuellt) utfall av rimlighetsavvägningen blev i 15 av fallen med 
hänvisning, och sammanlagt 38 fall saknade slutsats om utfall. I fyra av fallen 
med visat utfall ansågs kraven rimliga, och i sex fall ansågs kraven orimliga. 
Besluten ledde alltså både till slutsats om att åtgärderna var rimliga och 
orimliga. I resterande tre fall var resultatet inte lika binärt, till exempel på 
grund av kompromiss mellan parterna.224  
 
Kostnad tolkades olika 
I fem av domarna framgick hur domstolarna tolkade kostnad. I 46 av domarna 
fanns således inga sådana uppgifter. I två av de fem domarna ansåg Enveco 
att domstolen hade ett tydligt branschperspektiv men att man samtidigt tagit 
viss hänsyn till de enskilda företagens ekonomiska förutsättningar. I två andra 
av de fem domarna hade istället större vikt lagts på de enskilda företagens 
ekonomi. I den kvarvarande domen ansåg Enveco att domstolen verkade ”ha 

                                                   
219 Högsta domstolens möjlighet till plenumavgöranden: rättegångsbalken 3 kap. 6 § 1 st. 
220 Jfr. ovan 3.2.2.5. 
221 Jfr. Michanek & Zetterberg, s. 386.  
222 Södervist m.fl. s. 9. 
223 Södervist m.fl. s. 9. 
224 Södervist m.fl. s. 27, vissa delar av verksamheten ansågs rimliga och vissa delar orimliga. 
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haft ett bredare samhällsperspektiv” då domstolen hade jämfört med 
kostnader för utsläppsminskning i andra samhällssektorer, alltså kostnader 
som inte bärs av företaget.225 
 
Nytta 
Rapporten visade att miljö och/eller hälsa var det enda nyttovärdet i ”de allra 
flesta av de 28 fallen”.226 Inget specifikt antal anges dock. I ”några enstaka 
fall” vägdes andra värden in som till exempel ”energihushållningspotential”, 
landskapsbild, rennäring och fiske vilket i rapporten tolkats som 
samhällsintressen.227 I ett fall anser domstolen att ”samhällsnytta” inte är 
relevant för avvägningen.228 
 
Särskilt om Högsta domstolens avgöranden 
Som ovan nämnt var två av fallen avgöranden från Högsta domstolen. Endast 
ett av dem hänvisade till rimlighetsavvägningen, men det uttrycktes inte vad 
slutsatsen av den blev.229   
 
Något om rättsfallen som analyserades djupare 
I de enskilda rättsfall som analyserades mer i detalj återkommer några 
aspekter. I rättsfallen finns utförliga resonemang om många och komplicerade 
omständigheter och hur de tillämpats mot andra omständigheter. 
Resonemangen handlar om naturvetenskapliga frågor såsom farligheten i 
olika kemikalier, eller hur mycket luftkvalitén påverkas av en verksamhet.230 
I rättsfallen utförs också komplicerade uträkningar med många 
omständigheter om hur kostanden ska beräknad som till exempel framtida 
miljöinvesteringar och utländska verksamheter.231   

4.2.5.4 Envecos slutsatser av rättsfallsanalysen 
I rapportens slutdiskussion framkommer några uttalanden som beskriver  
rapportförfattarnas syn på resultatet: 
 

Efter en genomgång av de avgöranden som har presenterats i rapporten, 
kan en generell slutsats dras att domstolarna synes tillämpa 2 kap. 7 § 
miljöbalken utan att på ett tydligt sätt redovisa de bedömningar som ligger 
till grund för rimlighetsavvägningen.232  

 
Den slutsats som författarna avslutar rapporten med, och som därmed kan ses 
som den mest centrala slutsatsen är följande:  
 

…det [saknas] inte allt för sällan en grundlig redovisning av varför en 
åtgärd har ansetts vara orimlig eller inte. Utifrån presenterad rättspraxis kan 
det vidare konstateras att domstolarnas tillämpning av 

                                                   
225 Södervist m.fl. s. 33.  
226 Södervist m.fl., s. 31, 28 stycken fall är det antal där det förekommer någon form av 
hänvisning till rimlighetsavvägningen. 
227 Södervist m.fl,. s. 32, s. 8. 
228 Södervist m.fl., s. 54.  
229 Södervist m.fl., s. 28, 30. 
230 T.ex. Södervist m.fl., s. 47 ff , ”Rönnskärsverken” och ”LKAB Mertainen”. 
231 Södervist m.fl., s. 44 ff ,”SCA Östrands bruk”; Södervist m.fl. s. 48 ff ”Rönnskärsverken”.  
232 Södervist m.fl., s. 54. 
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rimlighetsavvägningen inte är tillräckligt klargörande för att förutsebarhet 
kan uppnås. En oförutsebar rättstillämpning kan innebära en inskränkning 
i rättssäkerheten…233 

 
Författarna till rapporten menar alltså att rimlighetsavvägningens praxis inte 
är tillräckligt klargörande för att vara förutsebar, och därmed inte heller 
rättssäker. Rapporten syftar dock till att svara på frågan om hur utgången 
motiverats i de enskilda målen, medan jag sett till målen som helhet och om 
det går att uppnå klarhet utifrån dem. Det betyder att författarnas slutsats inte 
behöver vara densamma som min, även om likheten rimligen är stor. 

4.2.6 Klarhetsanalys av rättspraxis 

4.2.6.1 Kommentarer om rapportens urval 
För att få fram domar att jämföra med urvalskriterierna användes alltså 
sökorden ”miljöfarlig verksamhet” tillsammans med ”2 kap. 7 § MB” eller 
liknande utskrivning av lagrummet. Trots att rimlighetsavvägningen varit 
med i samtliga sökningar visar resultatet att flera domar ändå inte har någon 
hänvisning till rimlighetsavvägningen. Man kan då fråga sig varför de 
avgörandena ändå tagits med? Rapporten förklarar inte detta, men jag utgår 
ifrån att det beror på att rimlighetsavvägningen faktiskt var tillämplig i fallen. 
Som ovan visat (4.1.3.2) ska rimlighetsavvägningen tillämpas vid alla 
åtgärder eller verksamheter förutom om det är fråga om ”försumbar betydelse 
i det enskilda fallet”. Så är dock inte fallet vid A-verksamhet eftersom sådan 
verksamhet typiskt sett är den farligaste kategorin av verksamhet. Domstolen 
var alltså skyldig att tillämpa rimlighetsavvägningen vid samtliga 
avgöranden, även i de fall det inte hänvisats till bestämmelsen.  
 
Följaktligen hade det inte varit nödvändigt att inkludera lagrummet i 
sökningen om rapporten enbart hade strävat efter att visa hur stor andel domar 
som hänvisar till rimlighetsavvägningen.234 Det faktum att lagrummet ändå 
var med i sökningen gör det troligt att en större andel av sökträffarna handlar 
om rimlighetsavvägningen än om lagrummet inte var med i sökningen. 
Således är rapportens resultat troligen missvisande i viss grad då det framstår 
som att rimlighetsavvägningen hänvisas till oftare än vad som troligen sker i 
verkligheten. Resultatet att 28 av 51 domar hänvisar till 
rimlighetsavvägningen är alltså troligen en alltför hög andel, i verkligheten är 
troligen andelen betydligt lägre.  
 
Som ovan beskrivet (4.2.5) gjordes ingen åtskillnad mellan Högsta 
domstolens avgöranden och de andra domstolarnas avgöranden i 
urvalsprocessen, och endast två avgöranden från Högsta domstolen 
analyserades. Eftersom Högsta domstolens avgöranden befinner sig på en 
högre rättsnivå än MMÖD:s avgöranden så hade fler avgöranden från Högsta 
domstolen varit värdefullt för den formella rättssäkerheten. Vid en mindre 

                                                   
233 Södervist m.fl., s. 54.  
234 Naturvårdsverkets uppdrag till Enveco syftade främst till att utreda resonemangen i de 
enskilda fallen, Södervist m.fl. s. 11.  
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sökning efter rimlighetsavvägnings-avgöranden från Högsta domstolen hittas 
dock inte fler rättsfall.235 Det tyder på att avgöranden från MMÖD 
(tillsammans med de två avgörandena frön Högsta domstolen) i princip är den 
enda relevanta praxisen som kan ge förutsebarhet till bestämmelsen (och med 
rapportens urvalskriterier), och rapportens samling av rättsfall förefaller vara 
representativ i dess fördelning mellan Högsta domstolen-avgöranden och 
avgöranden från MMÖD.  

4.2.6.2 Klarhetsanalys 
Nytto-intressen 
Som ovan presenterat var miljö och hälsa det enda nyttovärdet i majoriteten 
av fallen, men samhällsintressen var relevant i några fall. Rättsfallen är alltså 
i linje med propositionen som föreskriver att miljö och hälsa är det mest 
centrala intresset, men att även samhällsintressen är relevanta. Att det i ett 
rättsfall framgår att samhällsintresset inte är relevant är då anmärkningsvärt 
eftersom det går emot innehållet i propositionen, men också emot de andra 
rättsfallen. Eftersom praxis på denna punkt inte är konsekvent och går emot 
propositionen innebär det att det finns relativt stor grad av oklarhet i 
begreppet ”nytta”.   
 
Kostnad 
I endast fem av fallen framgick hur domstolarna tolkar ”kostnad”. I två fall 
har domstolen tagit viss hänsyn till det enskilda företagets ekonomi men 
branschperspektivet ansåg viktigast. I två andra har enskilda företags 
ekonomi ansetts viktigare än att inta ett branschperspektiv. I propositionens 
delar om rimlighetsavvägningen är resonemanget om hur ”kostnad” ska 
tolkas ett av få tydliga resonemang – det är ett branschperspektiv som gäller. 
Att avgörandena då inte följer innehållet i propositionen är då 
anmärkningsvärt och utgör en brist för klarheten då dömandet bör vara 
konsekvent och följa det propositionen anger. Således försämrar avgörandena 
klarheten i kostnadsrekvisitet.  
 
Punkten när åtgärder går från rimliga till orimliga 
Efter utredning av rättsfallen är det fortsatt oklart hur själva jämförandet 
mellan nytta och kostnad ska göras. Det är oklart vid vilken punkt 
försiktighetsåtgärder går från att anses rimliga till att anses vara orimliga. 
 
Sammanfattande kommentarer 
Till att börja med kan det konstateras att det är svårt att överhuvudtaget finna 
praxis som kan klargöra innehållet i rimlighetsavvägningen då det endast 
finns resonemang om utfallet i en mycket liten andel av rättsfallen. Och det 
trots att domstolarna var skyldiga att tillämpa rimlighetsavvägningen. Det ger 
i sig formella rättsäkerhetsbrister. Diskussion om enkelheten att hitta relevant 
praxis framstår dock som en fråga om tillgänglighet vilket jag egentligen inte 

                                                   
235 ”Avancerad” sökning i http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/ efter 
”rimlighetsavvägning*” och ”skälighetsreg*” ger inte fler träffar om miljöbalkens 
rimlighetsavvägning (sökning 10 maj 2019). Sveriges rikes lag 2019 (Johan Munck red.) 
hänvisar inte till något Högsta domstolen-avgörande under lagrummet (s. 445).  
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direkt ska analysera, men för att kunna analysera klarheten krävs tillgång till 
material.  
 
Det kan konstateras att förutsättningarna att få klarhet till 
rimlighetsavvägningen genom analys av praxis torde vara sällsynt dåliga. 
 
I de rättsfall som ändå har resonemang om rimlighetsavvägningen ges dock i 
princip ingen klarhet då dömandet är inkonsekvent och delvis direkt stridande 
mot uttalanden i propositionen. Sammanfattningsvis får praxisen beskrivas 
som mycket oklar då den inte bidrar till förståelse av innehållet i 
rimlighetsavvägning.  

4.2.6.3 Särskilt om MMÖD:s och Högsta domstolens 
brist på resonemang  

Vid analysen av praxis framgick att en mycket stor andel av de rättsfall som 
borde haft resonemang om rimlighetsavvägningen saknade det. Vad kan 
tänkas ligga bakom domstolarnas stora frånvaro av att öppet resonera utifrån 
rimlighetsavvägningen?  
 
Jag har mycket svårt att tro att domarna inte känner till rimlighetsavvägningen 
då MMÖD och Högsta domstolen med största sannolikhet består av mycket 
professionella jurister som inte missar centrala rättsregler. Istället anar jag att 
det förekommer att domstolarna medvetet undviker att hänga upp sina 
resonemang på bestämmelsen, och att de gör så för att nå en så hög formell 
rättssäkerhet i dömandet som möjligt. Jag misstänker att domarna inte känner 
sig trygga i hur de ska ta sig an bestämmelsen och bygga sina domskäl på den. 
Domarna kan anse att öppen tillämpning av rimlighetsavvägningen kan leda 
till mer oklarhet än klarhet när så många olika typer av omständigheter ska 
sammanvägas till tillämpningen. Då avgörandena från MMÖD och Högsta 
domstolen ger vägledning åt framtida rättstillämpning känner domarna 
sannolikt särskilt ansvar att i alla fall inte öka oklarheten i bestämmelsen 
genom spretiga domskäl. Ju fler omständigheter som diskuteras i domarna 
desto svårare blir det att i framtiden vara konsekvent i hur omständigheter ska 
beaktas. Därmed finns alltså incitament att hålla tyst om 
rimlighetsavvägningen. 
 
En annan förklaring till varför domstolen inte tillämpat 
rimlighetsavvägningen skulle kunna vara att den anser att en bedömningar av 
hänsynsreglernas krav på försiktighetsåtgärder inte är orimliga och därför 
anser att den inte behöver hänvisa eller resonera om rimlighetsavvägningen. 
Det är visserligen en möjlighet, men då får man ställa frågan varför det inte 
ansågs vara orimligt. Den frågan är eventuellt av mindre intresse för 
verksamhetsutövaren, den är troligen nöjd med domslutet oavsett motivering. 
Men för motparten är det viktigt att få en motivering. Vidare visar rapporten 
att fördelningen mellan domslut där kraven ansågs orimliga i princip var lika 
många som de domslut som ansåg att kraven var rimliga.236 Det tyder på att 

                                                   
236 Se ovan 4.2.5.5 under rubriken ”I 13 fall framgick utfallet”.  
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domstolarna anser det vara viktigt att motivera domsluten även i de fall där 
skyddskraven ansågs rimliga.  
 
Ytterligare en möjlig förklaring till varför det saknas resonemang i domskälen 
är att rimlighetsavvägningen ska tillämpas på ”omständigheterna i det 
enskilda fallet”, vilket kan ge tanken ”inget fall är det andra likt”, och därmed 
öka frihet för domstolarna att se varje fall i sig själv och bortse från pressen 
att ge vägledande fall med generella regler för andra rättsfall.   
 
Jag anar alltså att domarna genom att undvika att resonera om 
rimlighetsavvägningen anser sig undvika att göra bestämmelsen mer oklar, 
vilket leder till att den totala graden av klarhet håller sig på en så hög nivå 
som möjligt. Visserligen sjunker den sammantagna graden av klarhet i regeln 
när det inte finns några resonemang, men den förlusten (verkar) av 
domstolarna ses som en ”minuspost” som är mindre än den klarhetsförlust 
som öppna resonemang skulle ge. Domstolarna verkar alltså stå mellan två 
val där inget val ger någon vidare klarhet, utan det handlar om att minimera 
oklarheten i sitt dömande.  
 
I sammanhanget bör det uppmärksammas att inget tyder på att domarna bryter 
mot non-liquet då de enskilda ändå får domslut, fast genom andra 
bestämmelser än rimlighetsavvägningen såsom hänsynsreglerna. 
Sammantaget får denna typ av dömande, där domstolarna inte redovisar sina 
resonemang ses som undermålig för den formella rättssäkerheten. Jag anser 
att det hade varit bättre för den formella rättssäkerheten om domstolarna varit 
öppna med sina resonemang. Även om det hade varit svårt att skriva en dom 
med resonemang som ger klarhet när rimlighetsavvägningen är med, så finns 
det troligen mer att vinna på att försöka ge klarhet, kanske genom att föra in 
rättsnivån vetenskap & saklighet. 

4.3 Slutanalys: formell rättssäkerhet i 
rimlighetsavvägningen 

Slutsatsen av klarhetsanalysen är tydlig: klarheten i rimlighetsavvägningen 
når endast en mycket låg nivå av klarhet. Möjligheterna att nå en hög grad 
förutsebarhet grusades redan vid lagtextanalysen då klarheten i lagtexten är 
mycket låg då lagtext är den typ av rättsligt material som har högst rättsnivå 
– alltså högst potential att bringa klarhet till rättsregeln. Vidare analys av 
rättsligt material på lägre rättsnivåer lyckas inte öka graden av klarhet i 
särskilt stor grad. Materialet ger dock vissa utgångspunkter för hur 
avvägningen ska ske, som att miljö och hälsa är det mest centrala intresset. 
Utgångspunkterna är dock inte tillräckliga för att kunna beskriva klarheten i 
rimlighetsavvägningen på något annat sätt än mycket låg.  
 
Eftersom klarheten av rimlighetsavvägningen är mycket låg betyder det att 
den formella rättssäkerheten i bestämmelsen är mycket låg. Det går inte att 
med någon större säkerhet på förhand avgöra vilken rättslig position 
bestämmelsen kan försätta en i. Och vidare, den mycket låga graden av 
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formell rättssäkerhet i rimlighetsavvägningen har ytterligare implikationer: 
den betyder att det finns en betydande brist i den svenska miljörättens 
formella rättssäkerhet, då rimlighetsavvägningen har en mycket central roll i 
miljöbalken.  
 
Analysen av den formella rättssäkerheten visar att Lagrådets farhågor att 
bestämmelsen skulle bli svårtillämpad och brista i rättssäkerhet (ovan 1.2) 
besannades, och regeringens förhoppning om att andra rättskällor skulle 
bildas och lösa oklarheter genom ”fri oaktsamhetsbedömning” (ovan 4.1.3.1) 
infriades inte. I nästa kapitel ska bristen av formell rättssäkerhet i svensk 
miljörätt diskutera, bland annat i ljuset av materiell rättssäkerhet. 
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5. Miljörätt och formell 
rättssäkerhet – ett komplext 
förhållande 

Vid läsning av ovanstående kapitel (4) kan den skolade juristen sätta en och 
annan kaffeklunk i halsen.  ”Har lagstiftaren tappat vettet?!”, ”har domarna 
tappat vettet?!”, ”har miljörätten kört av vägen?!” är möjliga reaktioner på 
kapitlet. Det är också rimliga reaktioner eftersom den formella rättssäkerheten 
är allt annat än bra i rimlighetsavvägningen (och därmed den svenska 
miljörätten i stort). Man kan gå ännu längre och påstå att jurister har en 
yrkesskyldighet att reagera på innehållet – eller snarare bristen på innehållet 
– i rimlighetsavvägningen. Vilka skulle vara bättre lämpad än jurister att inse 
och påtala det mycket stora samhällsvärdet av förutsebarhet i rättsliga 
angelägenheter?  
 
I detta kapitel ska förhållandet mellan formell rättssäkerhet och svensk 
miljörätt diskuteras genom några temaavsnitt där några särskilt intressanta 
punkter från tidigare kapitel diskuteras. Några generella tankar angående 
förhållandet mellan formell rättssäkerhet och svensk miljörätt från 
miljörättsvetarna Annika Nilsson och Staffan Westerlunds ska beskrivas och 
diskuteras. Centrala diskussionspunkter är om den formella rättssäkerheten 
nödvändigtvis är oförenlig med miljörätten? och om det är godtagbart att 
miljörätten har brister i den formella rättssäkerheten?  
 
Diskussionen om förhållandet kommer till stor del diskuteras i ljuset av 
materiell rättssäkerhet. Peczeniks formella och materiella ”sidor” beskrivna 
ovan (2.2.1 och 2.2.4) kommer användas som referenspunkter i avsnitten:  
 
(A) Formella sidan          (B)  Materiella sidan  
Förutsebarhet          Livets krav 
Stabilitet        Flexibilitet 
Lag         Rättvisa, ”etik” (i vidsträckt mening) 
Formell rättssäkerhet       Materiell rättssäkerhet 
 
I Peczeniks rättssäkerhetsbegrepp betonas vikten av att balansera värdet av 
rättslig förutsebarhet med andra etiska värden, som till exempel 
miljövärden.237 Det krävs en avvägning mellan formella värden och 
materiella värden – inklusive miljövärden.  

                                                   
237 Jfr. Peczenik ovan 2.2.1 och 2.2.3. 
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5.1 Nilsson om förenlighet mellan formell 
rättssäkerhet och miljörätten 

Nilsson skriver i sin bok Rättssäkerhet och miljöhänsyn238 att den formella 
rättssäkerheten kan vara ett miljöproblem: ”…det finns en motsättning mellan 
behovet av rättssäkerhet, så som begreppet uppfattas idag, och behovet av 
miljöskydd”.239 Nilsson framhåller dock att hon inte har något problem med 
formell rättssäkerhet i sig, hon ifrågasätter inte att enskilda behöver ett skydd 
från staten.240  
 
Skälet till varför den formella rättssäkerheten kan vara ett miljöproblem är 
enligt Nilsson inte begreppets oförenlighet med materiella värden, eller 
innehållet i miljölagstiftningen. Den poäng Nilsson gör är att problemet ligger 
i hur tolkningen av ”enskilda” görs vid tillämpningen av 
miljörättsbestämmelser. Enligt Nilsson tolkar rättstillämparna ”enskilda” 
alltför snävt och på ett sätt som gynnar verksamhetsutövare, men på 
bekostnad av andra enskilda vars rättigheter bör stå starkare. Den snedvridna 
tolkningen utgör ett miljöproblem. 
 
Nilsson menar, att eftersom miljörätten ger människor rätt till en 
tillfredställande miljö så har alla, alltså summan av alla enskilda människor, 
rätt till tillfredställande miljöskydd.241 Det finns inget i rätten242 som anger 
att verksamhetsutövare har starkare rättigheter än exempelvis 
verksamhetsutövarens grannar som kan drabbas av bland annat försämrad 
luftkvalitet på grund av verksamheten. Den juridiska tolkningen gör dock att 
verksamhetsutövare otillbörligt gynnas – vilket inte är hållbart för miljön. Det 
krävs därför en omfattande förändring i den rådande rättskulturen. Nilsson 
skriver att det ”…krävs ett grundläggande paradigmskifte i den allmänna 
rättsuppfattningen…”.243 Nilsson skriver också ”[vi] behöver utveckla [det 
formella] rättssäkerhetsbegreppet”.244  
 
Sammanfattningsvis tolkar jag Nilsson som att det inte finns något i rätten 
som förhindrar att nödvändiga miljöskyddsåtgärder vidtas – nuvarande 
innehåll är tillräckligt för en hållbar utveckling. Rimlighetsavvägningen 
skulle i sammanhanget kunna ge utrymme för en vidare tolkning av vilka som 
ingår i kretsen ”enskilda”. Problemet ligger istället i den juridiska tolkningen 
som gynnar verksamhetsutövare och missgynnar omkringboende som 
egentligen har lika stark rätt att till att få sina miljörättigheter tillgodosedda.  
 

                                                   
238 Nilsson, (2002). 
239 Nilsson, (2002), s. 14.  
240 Nilsson, (2002), s. 11 f, s. 120. 
241 Nilsson, (2002), s. 181. 
242 Rätten, och kommande ”juridiken” är Frändbergs termer som passar bra i 
sammanhanget, Nilsson använder dock inte de termerna.  
243 Nilsson, (2002), s. 180, 150, citatet från s. 180. 
244 Nilsson, (2002), s. 138.  
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En intressant aspekt i Nilssons analys är att hon verkar vilja hålla sig inom 
det formella rättsäkerhetsbegreppet. Det är tolkningen av den formella sidan 
(A) som är problemet, inte innehållet i sig (B). Jag anser att Nilsson har en 
stark poäng i sitt resonemang, det är faktiskt inte förutsebart att 
verksamhetsutövare gynnas och omkringboende missgynnas när det inte 
finns någon rättsregel som klargör att så är fallet.  
 
Vad Nilsson dock inte uppmärksammar är det formella 
rättssäkerhetsbegreppets kriterium om stabilitet.245 Att genomföra ett 
”grundläggande paradigmskifte”, som Nilsson anser nödvändig för 
miljöskyddet, går stick i stäv med stabilitetskriteriet. Stabilitetskriteriets 
oförenlighet med förändring minskar alltså möjligheterna för att genom det 
formella rättsäkerhetsbegreppet förbättra miljön vilket utgör en brist i 
Nilssons resonemang.  

5.2 Westerlund om förenlighet mellan 
formell rättssäkerhet och miljörätten 

Westerlund menar liksom Nilsson att det behövs ett ”paradigmskifte” inom 
miljörätten, men Westerlunds paradigmskifte är mer radikalt och kan sägas 
komma från den materiella sidan (B) till skillnad från Nilssons mer 
”inomrättsliga” och formella skifte enligt A-sidan.  
 
I sin artikel ”Rätt och riktig rättsvetenskap”246 argumenterar Westerlund för 
behovet av ”miljörättslig metodik” och miljörättsligt paradigmskifte. Artikeln 
har särskilt fokus mot rättsvetenskapen och miljörättsvetenskapen. Men 
eftersom Westerlund så starkt värnar om miljön så är det troligt att han anser 
att paradigmet behöver införlivas även i praktiserande juristers dagliga 
tillämpande, och i alla fall merparten av resonemangen i artikeln torde vara 
överförbara på andra jurister, såsom domare i miljödomstol.   
 
Innan Westerlund beskriver vad paradigmskiftet innebär börjar han beskriva 
de förutsättningar som termodynamikens lagar, ekosystemens 
förutsättningar, och andra naturlagar ger, för att sedan föra in människan i 
sammanhanget. Westerlund beskriver att mänskligheten har ett ”ekologiskt 
dilemma” som något förenklat innebär att mänskligheten lever över sina 
naturtillgångar vilket måste hanteras för att undvika en ”ekologisk krasch”. 
Vid en sådan ”krasch” skulle en stor del av jordens befolkning dö, antingen 
på grund av svält eller konflikter. Kraschen skulle inte upphöra förrän 
mänskligheten lever i balans med naturens förutsättningar.247 
 
Den återstående delen av artikeln ägnar Westerlund åt att förklara varför 
nuvarande syn på juridik och rättsvetenskap är problematisk för miljön, och 
hur rättsvetenskapen borde utföras på miljöområdet.  
 
                                                   
245 Beskrivet ovan t.ex. 3.2.2.6. 
246 Westerlund, i Nordisk miljörättslig tidskrift, (2010). 
247 Westerlund, (2010), s. 3 f.  
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Westerlund beskriver att han mött uppfattningar att miljörätt inte är en 
fullvärdig del av rättsvetenskapen. Bland annat påstår Westerlund (möjligen 
med något raljerande ton) att det verkar som att några kollegor anser att 
”…rättsvetenskapens uppgift inte är att åstadkomma något i verkligheten, 
utan bara inom sig själv”.248 En annan uppfattning han mött är att eftersom 
miljörätten fokuserar på miljöproblem så krävs kunskaper om naturen vilket 
skulle utesluta att miljörätt är juridik.249 Det är i detta skede som Westerlund 
beskriver det miljörättsliga paradigmskifte som han anser vara nödvändigt. 
Westerlund besvarar dessa uppfattningar och förklarar varför 
miljörättsvetenskapen är viktig och måste vara ett speciellt rättsområde, som 
dessutom måste ha kapacitet att tränga igenom andra rättsområden. 
 
Under rubriken ”Verklighetens rättsvetenskapliga relevans” skriver 
Westerlund:  
 

…varje rättsvetenskaplig analys som rör en regel vars syfte är att uppnå 
eller undvika något utanför rätten själv, och som avses inbegripa en 
effektivitets- eller ändamålsenlighetsanalys, måste bygga på information 
om, och bedömningar av, sådant som ändamålet inbegriper.250  

 
Och vidare:  
 

I teoretiskt hänseende är detta generande självklart. Varje miljörättslig teori 
som utgår från ett miljöproblem, men som förutsätter något som är 
naturvetenskapligt felaktig, blir därmed också rättsvetenskapligt 
felaktig.251 

 
Det är alltså naturens lagar som i första hand sätter ”spelreglerna” för 
människans tillvaro, inte människans lagar. Om människans lagar inte 
stämmer överens med naturens lagar bör ”människolagarna” anses som 
bristfälliga.  Bristen ligger alltså inte i naturens lag då den utgör den orubbliga 
grundförutsättningen. Till följd av detta blir juridiska värdeord som ”rättsstat” 
och ”Rule of Law” inte lika viktiga som miljöproblemen. Här nämner inte 
Westerlund (formell) rättssäkerhet, men av resonemanget följer att även det 
begreppet har underordnad status jämfört med naturens lagar.252 
 
Westerlund förnekar inte att paradigmskiftet medför stora utmaningar för 
rättsvetenskapen och juristerna. Han anser dock att förändringen är 
nödvändig. I miljörättsvetenskapen kliver naturvetenskapen rätt in i rätten och 
rättspositivismen,253 och rättskällorna får underordnad status mot naturens 

                                                   
248 Westerlund, (2010), s. 10.  
249 Westerlund, (2010), s. 10 f.  
250 Westerlund, (2010), s. 11 f. 
251 Westerlund, (2010), s. 12. 
252 Westerlund, (2010), s. 18; I sammanhanget är det intressant att se tillbaka till Frändbergs 
resonemang om att ”extraordinära situationer” (2.3.3.4) kan göra det nödvändigt med 
rättslig ”överraskning”. Frändberg exemplifierar dock med ekonomisk kris, men om det är 
nivån av kris som är relevant så torde även ekologisk kris få leda till minskning av ”rättslig 
varaktighet”. 
253 Westerlund förklarar inte vad han menar med ”rättspositivister”, men det verkar troligt 
att han avser en teori med koppling till någon av de stora rättspositivisterna som t.ex. H.L.A 
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lagar.254 Westerlund skriver: ”[r]ättskällor är naturligtvis inte tillräckligt 
material för proaktiv forskning”.255 Företrädet för naturens lagar medför 
vidare att begrepp som äganderätt och rättssäkerhet i princip blir en del av 
miljörättsvetenskapen, och att miljörättsvetenskapen även kan forma 
konstitutionell rätt och förvaltningsrätt.256  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att det vid analys av Westerlunds syn på rätten 
och formell rättssäkerhet kan konstateras att han till allra största del ser till 
materiella sidan (B) och dess miljövärde som går under (den vidsträckta) 
etikpunkten. Westerlund verkar närmast förakta A-sidan med sina gliringar 
och kritik mot juridiken, rättspositivismen och rättssäkerheten.  
 
Det finns dock ett inslag av den formella sidan (A) i artikeln. Till att börja 
med skulle artikeln i sig kunna ses som doktrin, och därmed en potentiell 
rättskälla och rättsnivå. Rättstillämpare har alltså viss möjlighet använda 
artikeln som material som självständigt kan påverka domslut. I artikeln finns 
också hänvisningar till ett par internationella överenskommelser som i viss 
mån kan stödja hans argumentation. Det finns dock andra internationella 
överenskommelser som skulle vara mer aktuella.  

5.3 Tekniska råd och rättsnivån vetenskap 
& saklighet 

De tekniska rådens centrala betydelse i miljörätten är intressant av flera 
anledningar, inte minst angående hur de förhåller sig till A- och B-sidan. 
Existensen av tekniska råd tyder på att vetenskaplig kunskap anses nödvändig 
för att miljörätten ska tolkas på rätt sätt, annars hade miljödomstolarna 
troligen bara haft konventionella domare. Tanken verkar vara att de tekniska 
råden ska se till omständigheterna i fallet, och jämföra med relevant 
rättsregel, till exempel fråga sig om omständigheterna till exempel är 
”(o)rimliga” enligt rimlighetsavvägningen. Om det i MMÖD:s domar 
framkommer vetenskapligt betonade diskussioner antar jag att det är de 
tekniska råden som främst ligger bakom dem och utreder dem.257 
 
I de rättsfall som Enveco-rapporten utför en fördjupad analys på framgår att 
domstolen utför vad som framstår vara en mycket seriös och utförlig 
rimlighetsavvägning. I de resonemangen framgår en mängd komplicerade 
omständigheter som domstolen ansett vara relevanta för prövningen. 
Resonemangen hängs dock inte upp på annat traditionellt rättsligt material än 
just rimlighetsavvägnings-paragrafen. Istället är det en (natur)vetenskaplig & 
saklig diskussion som förs – man kan alltså säga att rättsligt material på den 
lägsta rättsnivån har tillämpats.  

                                                   
Hart som influerat Dahlmans beskrivningen av erkänningsregeln och rättskälleläran som 
beskrivits ovan 3.2.2.1. 
254 Jfr. Westerlund, (2010), s. 20.  
255 Westerlund, (2010), s. 17. 
256 Westerlund, (2010), s. 16.  
257 Givetvis kan det ske på uppmaning av parterna, men även ex officio. 
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Den uppfattning jag får av att läsa rapportens fördjupade analys är att de 
slutsatserna domstolarna når vid tillämpandet av de enskilda fallen är väl 
genomtänkta och underbyggda. Det bör dock sägas att uppfattningen är 
relativt ytlig och bygger på begränsat material och jag har inga djupare 
kunskaper i naturvetenskapliga ämnen. Men jag anser att tendensen är tydlig 
– vetenskap & saklighet kan användas för att ge klarhet till avgörandena. 
Eftersom vetenskap & saklighet är material på en låg rättsnivå så är 
förutsättningarna för att ge klarhet begränsade, men för att nå en adekvat 
klarhet finns det starka skäl att försöka nå viss nivå av klarhet genom 
vetenskapen.   
 
Vid tillförseln av vetenskap uppfylls aspekter på B-sidan.258 Man kan då fråga 
sig vad det får för betydelse för A-sidan då det kan finnas en motsättning 
mellan sidorna. Jag anser att eftersom de vetenskapligt betonade 
resonemangen bidra med klarhet (eftersom formell rättssäkerhet är en 
rättskälla) så uppfylls även A-sidan i viss grad. Vetenskap kan till exempel 
bidra till klarhet om hur kemikalie X påverkar en viss växtart. Visserligen är 
ett sådant klargörande mycket snävt, men det bidrar ändå till klarhet – i alla 
fall mer klarhet än att inte resonerar över huvud taget vilket verkar vara det 
vanliga tillvägagångssättet.  
 
Rättspositivister skulle möjligen kunna invända med att vetenskapen ändå 
inte är en rättskälla, utan att det till exempel är rimlighetsavvägningen i sig 
som är källan, eller att det är domarnas skönsmässiga värderingar, om än väl 
underbyggda, som fäller avgörandet. Det är ingen tvekan om att det är 
rimlighetsavvägningen som ligger till grund för avgörandena, men eftersom 
den inte ger klarhet och att klarhet är en skyldighet enligt den formella 
rättssäkerheten, så krävs vidare klarhetsutredning. Egentligen är det inte 
konstigare än att rättstillämpare använder prejudikat för att klargöra en 
lagbestämmelse. Men i fallet med rimlighetsavvägningen saknas (till stor del) 
traditionella källor för att få klarhet varför vetenskapen blir nödvändig för att 
uppnå någon som helst klarhet.   
 
Vidare kan man fråga sig om domarna verkligen ägnar sig åt skönsmässiga 
bedömningar när de använder sig av vetenskapligt material? Som ovan 
beskrivet betyder skönsmässiga bedömningar att det är skönsmässiga 
bedömningar om det är domarens egna värderingar som används vid 
avgörandet. Den traditionella synen på vetenskap är att den enbart beskriver 
verkligheten och därmed inte innehåller ett ”böra”. Jag inser poängen av den 
definitionen då det är viktigt att skilja på beskrivningar och värderingar. Men 
min uppfattningar (beskriven i 3.2.2.4) är att i det som benämns som 
”vetenskapligt material” förekommer värderingar, inte bara ”rena fakta”. Om 
inte annat menar jag att det ofta finns en dold premiss eller värdering i 
vetenskap – inte minst i forskningen om miljö – som säger: ”vi vill leva!”.  
 

                                                   
258 Generellt i uppsatsen säger jag inget om B-sidan uppfylls i tillräcklig grad för att 
tillämpningen ska vara hållbar, jag påstår bara att det är B-sidan som uppfylls i viss grad.  
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Att Högsta domstolen verkar undvika att ge prejudikat är också något som 
kan ses som en erkänningsregel-sedvana av att det främst är instanser med 
vetenskapskompetens som ska lösa miljörättsliga problem. Denna sedvana 
kan ses i att enbart två av de 51 rättsfallen i Enveco-rapporten kom från 
Högsta domstolen och att Högsta domstolen i NJA 2011 s. 782 särskilt 
påpekar MMÖD:s ansvar för ”prejudikatbildningen”.  
 
Sammanfattningsvis menar jag att MMÖD, och särskilt de tekniska råden 
leder till uppfyllande av B-sidan, men även till A-sidan då de bidrar med 
klarhet som är ett kriterium för den formella rättssäkerheten.  

5.4 Slutdiskussion – den svenska 
miljörättens förhållande till formell 
rättssäkerhet  

Det går inte att säga att det inte finns någon formell rättssäkerhet i den svenska 
miljörätten, tillståndet är långt ifrån situationen i den påhittade lagen i avsnitt 
3.1, och det finns en systematik med en del punkter att förhålla sig till. 
Analysen av rimlighetsavvägningen visade att klarheten i bestämmelsen är 
mycket låg, vilket visar på en betydande brist i den svenska miljörätten. Det 
finns ändå ett visst mått av formell rättssäkerhet vilket till exempel 
framkommer i de få rättsfall som faktiskt resonerar om bestämmelsen, samt 
att det i det genomgångna materialet framgår att miljö och hälsa är särskilt 
viktiga intressen vid avvägningen. 
 
Rimlighetsavvägningen är ”lag” på A-sidan (se ”sidorna” strax nedan), men 
har dock stark koppling till den materiella sidan (B). De värden som ligger i 
rimlighetsavvägningen som miljö, hälsa, samhällsintressen kan till exempel 
gå in under etik i ”vidsträckt mening” då kunskapssökande i de värdena kan 
ge rättvisa slutsatser. Rimlighetsavvägningen kan också beskrivas som 
”flexibel” då den som ovan visat är en mycket formbar rättsregel. ”Livets 
krav” är dock ett vagt begrepp, men kan rimligen tolkas som ”förutsättningar 
för livet”, vilket stämmer bra överens med Westerlunds argumentation om att 
naturens lagar måste prioriteras framför människans lagar. 
 
Som diskuterat i avsnittet just ovan finns det dock viss möjlighet att 
rimlighetsavvägningen klargörs genom de tekniska rådens användande av 
vetenskapligt material – den lägsta rättsnivån. Det betyder att aspekter från 
B-sidan också kan placeras i aspekter i A-sidan som ”lag”, i betydelsen 
gällande rätt.  
 
Som ovan anfört (3.2.3) finns det prejudikat som ger utrymme att ifrågasätta 
rätten, i alla fall rättsnivåer under lagtext-rättsnivån. Man kan alltså med 
prejudikat-stöd ifrågasätta rätten med saklighet. Därmed blir vetenskap & 
saklighets-rättsnivån relevant för A-sidan eftersom vetenskap & saklighet per 
definition är saklig.   
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(A) Formella sidan          (B)  Materiella sidan  
Förutsebarhet          Livets krav 
Stabilitet        Flexibilitet 
Lag – ”gällande rätt”        Rättvisa, ”etik” (i vidsträckt mening) 
-  Rimlighetsavväg.       - Miljöskydd 
-  Tekniska råd,        - Vetenskap 
-  Prejudikatstrots 
Formell rättssäkerhet       Materiell rättssäkerhet 
 
Det finns alltså olika sätt som B-sidan, till exempel i form av vetenskap, kan 
tränga in i A-sidan och bli en del av ”lagen”. Då finns det formella 
rättssäkerhetsskäl att följa den ”lagen”. Samtidigt innebär dessa intrång i A-
sidan stora risker för rättssäkerheten då stabiliteten sjunker när dessa relativt 
främmande företeelser gör intrång i den formella sidan. Detta visar det 
mycket komplexa förhållandet mellan formell rättssäkerhet och den svenska 
miljörätten. 

5.5 Vad uppsatsen kom fram till 
Genom att analysera två rättsteoretiskers rättssäkerhetsbegrepp har jag i 
kapitel två kommit fram till vad kärnan i den formella rättssäkerheten är, och 
på så sätt besvarat frågan om vad formell rättssäkerhet är – förutsebarhet i 
rättsliga angelägenheter. Med den slutsatsen konstruerade jag ett nytt 
instrument som praktiskt kan uppmäta nivån av formell rättssäkerhet i en 
rättsregel. Mätinstrumentet – klarhetskriteriet och rättsnivåkriteriet 
tillsammans – besvarar frågan hur den formella rättssäkerheten kan mätas.  
 
Genom att applicera mätinstrumentet på rättskällorna i miljöbalkens 
rimlighetsavvägning framkom ett resultat om graden av formell rättssäkerhet 
i bestämmelsen. Resultatet visade att rimlighetsavvägningen har stora brister 
i sin formella rättssäkerhet, rimlighetsavvägningen är endast formellt 
rättssäker på en mycket låg nivå, och den tredje underliggande 
frågeställningen besvarades. Eftersom bestämmelsen är mycket central i den 
svenska miljörätten så indikerar resultatet även graden av formell 
rättssäkerhet i den svenska miljörätten i stort. Därmed besvarades den 
övergripande frågeställningen om den svenska miljörätten är formellt 
rättssäker, svaret blev att den formella rättssäkerheten i den svenska 
miljörätten har en betydande brist.  
 
Sedan diskuterades frågeställningens resultatet mot syftet i uppsatsen – 
förhållandet mellan formell rättssäkerhet och den svenska miljörätten. 
Diskussionen skedde genom några teman som särskilt belystes genom 
materiell rättssäkerhet och dess påverkan på den formella rättssäkerheten. 
Slutsatsen blev att förhållandet är mycket komplext, bland annat eftersom 
materiella aspekter kan tränga in i formella aspekter.  
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Nu ska slutligen uppsatsens resultat diskuteras utifrån det bakomliggande 
perspektivet om vad formell rättssäkerhet och miljörätt har att säga om 
förhållandet mellan juridiken och verkligheten. 
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6. Avslutande reflektioner 
…the rule of law is just one of the virtues which a legal system may possess 
and by which it is to be judged.  
– Joseph Raz 259 
 
Den formella rättssäkerheten är viktig för människan. Den gör att vi kan 
förutse och planera våra liv och känna trygghet och frihet vilket är essentiellt 
för vår tillvaro.  
 
Den formella rättssäkerheten har ett speciellt förhållande till verkligheten.260 
Formell rättssäkerhet kan sägas ha en tendens att förenkla verkligheten då i 
princip endast rättskällor (formellt) avgör vad som är utgör juridiskt relevanta 
omständigheter. När få omständigheter utgör delar i ett system, exempelvis 
ett rättssystem, så är det generellt enklare att förstå innehållet och nå 
förutsebarhet. Därför finns det ett förutsebarhetsvärde i att begränsa hur 
många omständigheter som ska omfattas i rättssystemet. Om alltför många 
omständigheter är relevanta skulle man aldrig eller alltför långsamt nå en 
slutsats vilket inte är önskvärt.261  
 
Men om inte omständigheter som är viktiga för människan omfattas av 
juridiken så riskerar andra värden att missgynnas. Man bör därför fråga sig: 
hur stor mängd omständigheter bör vara relevant för juridiken? Eller med 
andra ord, ”hur mycket ’verklighet’ bör vi ha i juridiken?”.262 Frågorna är 
mycket svåra, men man kan rimligen sluta sig till att det bör göras en 
avvägning av hur stor mängd omständigheter som ska vara relevanta i 
juridiken.  
 
Det är detta tema jag ser i diskussionen om förhållandet mellan formell 
rättssäkerhet och den svenska miljörätten – hur ska juridiken förhålla sig till 
verkligheten – miljön? Om samhället inte är föränderligt skulle det inte leda 
någonstans – förutom när verklighetens förändringar som miljökatastrofer 
skulle leda oss ner i fördärvet. Juridiken och rätten bör vara medel för 
skapande av gynnsamma förhållanden för människor – inte ett mål i sig. 
Behovet av förutsebarhet är dock också mycket viktigt och får inte glömmas 
bort. Därför krävs en rimlig och underbyggd avvägning mellan juridiken och 
verkligheten, mellan människans lagar och naturens lagar, och mellan formell 
rättssäkerhet och miljörätten.  
 

                                                   
259 “The Rule of Law and Its Virtue”, i The Law Quarterly Review, (1979) s. 211. 
260 Jämför Jareborg (2004) s. 8 f om förhållandet mellan rättssystemet och dess 
”annorlunda” ”verklighetskaraktär”.  
261 Jämför med principen i uppsatsen döm och döm med klarhet.  
262 Jämför min tolkning av Peczeniks autonomi-faktor 9 (2.2.2). 
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Epilog 
Det är nu tillfälle att försöka svara på frågan i uppsatsens titel: har miljörätten 
kört av vägen? Jag tror att snickare Justitia som vi stötte på i prologen kan 
hjälpa till. Hon är inte bara bra på att använda reglar och regler, hon är en 
mycket kompetent vågmästare. Justitia skulle troligen anse att det är 
nödvändigt att vi bryter mot några traditionella delar av regelsystemet såsom 
den formella rättssäkerheten. Det skulle kunna ses som att miljörätten ”kört 
av vägen”. Men troligen anser hon att det är att föredra framför att 
mänskligheten ”kör av vägen” och orsakar en ”ekologisk krasch”. Det är en 
inte alltför vågad slutsats.  
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