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Nog finns det mål och mening i vår färd - 
men det är vägen, som är mödan värd1 

 

                                                 
1 Karin Boye ur "I rörelse" från diktsamlingen "Härdarna". 
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Sammanfattning 
 
Hållbar utveckling som begrepp har idag hunnit bli minst 38 år och har på så vis uppnått en 

mogen medelålder. Vid puberteten rönte begreppet stor internationell framgång och har sedan 

dess konsumerats flitigt inom politiken i allmänhet och miljöpolitiken i synnerhet. Vid 27 års 

ålder kom begreppet så för första gången att legaliseras i den svenska miljöpolitiken genom 

miljöbalken. Begreppet har intagit första parkett i miljöbalken genom att placera sig i 1:1. 

Fyra år senare vid 31 års ålder, rönte begreppet ännu en svensk framgång genom att inta en 

väl så förnämlig plats i svensk grundlag och regeringsformen 1:2. Hållbar utveckling har 

alltid vetat att hålla sig väl framme och aldrig tvekat för rampljusets sken. En del av 

begreppets framgångssaga är sannolikt dess diffusa egenskaper. Likt en kameleont har det 

förmågan att skifta i färg och egenskap samt vid behov spela ut sina väl dolda triumfkort. 

Efter tio års praktik i svensk lagstiftning har nu så hållbar utveckling även fått bekänna färg 

via rättspraxis. Det stora genombrottet i detta forum har dock låtit vänta på sig. 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Hållbar utveckling som begrepp kan sägas ha sitt ursprung från Stockholmskonferensen år 

1972. Konferensen var det första stora och globala mötet för miljöfrågor och drevs i FN:s 

regi. Begreppet fick dock sitt internationella genombrott först år 1987 då den av FN tillsatta 

Brundtlandkommissionen2 presenterade sin rapport. Målet för kommissionen var ett 

multilateralt samarbete mellan nationerna i sökandet efter en hållbar utveckling. I och med 

Brundtlandrapporten så definieras hållbar utveckling för första gången. Definitionen lyder: 

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.”3 Denna definition får väl 

sägas lämna ett ganska stort utrymme för vidare tolkning, men är inte desto mindre begreppets 

internationella avstamp. Klart är att det generationsperspektiv som här omnämns har gjort sitt 

avtryck i den svenska miljöbalkens portalparagraf tolv år senare. I rapporten presenteras även 

de tre grundläggande dimensionerna4 som ofta anses relatera till hållbar utveckling.  

Hållbar utveckling är ett begrepp som i sig inte förpliktar och dess innebörd har allt sedan 

dess ursprung varit vagt och mångtydigt. En del föredrar förmodligen ordet flexibelt i stället. 

Vagt eller flexibelt så ämnar sig just denna egenskap i allra högsta grad för den politiska 

arenan. Alla vill i dag värna om en hållbar utveckling. Oavsett vad innebörden är. Begreppet 

är svåröverträffat som retoriskt slagträd i den miljöpolitiska debatten.  

Det har nu gått tio år sedan miljöbalkens5 tillkomst och regleringen av hållbar utveckling i 

svensk lagstiftning, vilket innebär att en viss rättspraxis gjort sig gällande på området. 

Uppsatsens primära avsikt har varit att klarlägga begreppets genomslagskraft i svensk 

rättspraxis sedan miljöbalkens införande. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Efter dess ordförande Gro Harlem Brundtland. 
3 Our common future, 1987. s. 43 
4 Miljöskydd, ekonomisk tillväxt och social rättvisa. 
5 Miljöbalk SFS 1998:808. 
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1.2 Syfte och frågeställning  
 
Min primära avsikt har varit att utreda vilken genomslagskraft begreppet hållbar utveckling 

haft i svensk rättspraxis sedan miljöbalkens införande år 1999. Det är i detta fall främst  

miljööverdomstolen (MÖD) och dess domskäl som har beaktats.  

Syftet har även varit att försöka bringa klarhet i huruvida det är ”målet” eller 

”bestämmelserna” i miljöbalken som avser att främja en hållbar utveckling eftersom det i 

motiven och efterkommande propositioner framkommer olika tolkningar. 

Indirekt har miljöbalkens hänsynsregler6 i kapitel två och de av regeringen fastställda 

miljökvalitetsmålen ägnats uppmärksamhet. 

Frågeställning:  
 

• Har begreppet hållbar utveckling i miljöbalkens portalparagraf haft något genomslag 

i svensk rättspraxis sedan miljöbalkens införande 1999. 

• Är ”målet” med miljöbalken att främja en hållbar utveckling eller är ”målet” att 

”bestämmelserna” ska främja en hållbar utveckling. 

 

1.3 Avgränsningar 
 
Rent generellt kan sägas att miljöbalkens tillkomst 1999 och dess proposition 1997/98:45 

utgör det analytiska avstampet för uppsatsen. De tidigare miljölagarna ägnas här ingen 

uppmärksamhet. Vidare så är uppsatsens fokus koncentrerad på miljöbalkens två inledande 

paragrafer i allmänhet och 1:1 i synnerhet. De rättsfall som är av intresse för analysen utgår 

således från miljöbalkens tillkomst. Vid analysen av rättsfallen så är det övervägande 

domskälen i miljööverdomstolen som legat till grund för utvärderingen. Som nämnts ovan så 

har även hänsynsreglerna och miljökvalitetsmålen ägnats viss uppmärksamhet.  

 
1.4 Metod 
 
Traditionell rättsdogmatisk metod har använts.  
 
 
 

 

 

                                                 
6 Miljöbalken 2:1-9. 
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1.5 Disposition 
 
Uppsatsen innehåller sju kapitel. Kapitel två inleds med kort historik och resan mot den nya 

miljöbalken. Vidare så redogörs kort för proposition 1997/98:45 ”miljöbalk” samt yttranden 

från några av remissinstanserna. Kapitel tre återger några skeenden åren efter miljöbalkens 

ikraftträdande. Kapitel 4 redogör så för miljöbalkens portalparagraf 1:1 samt de påföljande 

hänsynsreglerna i 2:1. Kapitel fem beskriver de av riksdagen beslutade handlingsprogrammet 

om 16 miljökvalitetsmål som sägs konkretisera hållbar utveckling. Kapitel sex kommer in på 

rättspraxis. En mer ingående redogörelse görs för de fyra rättsfall som på ett markant sätt 

skiljer sig från mängden genom att direkt hänvisa till hållbar utveckling. Kapitlet avslutas 

med en tabell över analyserade rättsfall. Kapitel sju innehåller slutsats och diskussion kring 

frågeställningen samt ett kortare slutord. 
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2. Kort historik 
 
2.1 Vägen mot en ny Miljölagstiftning 
 
 Stockholmskonferensen om den mänskliga miljön år 1972, lade grunden för miljöfrågorna 

och blev det första stora globala miljömötet i FN:s regi. På Stockholmskonferensen antogs en 

miljödeklaration som innefattade 26 principer och där princip 21 anses som särskilt viktig ur 

miljösynpunkt. Den innebär att staterna ansvarar för att deras exploatering av naturresurser 

inte orsakar miljöskador utanför det egna territoriet. Princip 21 erkänner även staters suveräna 

rätt att formulera sina egna miljömål. Begreppet hållbar utveckling presenteras här för första 

gången, men blir inte etablerat som ett internationellt begrepp. Det anses dock vara 

startpunkten för dess framväxt. Konferensen är även ett resultat av upprättandet av FN: s 

miljöorgan UNEP7. UNEP arbetar bland annat med att främja internationellt miljösamarbete.  

FN tillsatte år 1983 en grupp8 med uppdrag att analysera miljö och utvecklingsfrågor. 

Gruppen kallades för Brundtlandkommissionen efter dess ordförande Gro Harlem Brundtland. 

Målet för kommissionen var ett multilateralt samarbete mellan nationerna i sökandet efter en 

hållbar utveckling och var även en global agenda för att föreslå långsiktiga miljöstrategier för 

att uppnå en hållbar utveckling till år 2000 och därefter. Kommissionen publicerade sin 

rapport år 1987 och fick namnet Brundtlandrapporten9. Rapporten gav begreppet hållbar 

utveckling ett internationellt genomslag. Definitionen av hållbar utveckling i 

Brundtlandrapporten lyder: “Sustainable development is development that meets the needs of 

the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”.10 

Eller på svenska: ”Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.”  

I rapporten utpekas även tre grundläggande komponenter (tre dimensioner) som relaterar 

till hållbar utveckling: miljöskydd, ekonomisk tillväxt och social rättvisa. Publiceringen av 

Brundtlandrapporten lade även grunden för Rio-konferensen11 år 1992.  

Vid Rio-konferensen antogs Rio-deklarationen med sina 27 principer om miljö och 

utveckling, samt ett handlingsprogram för det tjugoförsta århundradet, Agenda 21. Vid Rio-

konferensen undertecknades också klimatkonventionen och konventionen om biologisk 

                                                 
7 United Nations Environmental Programme. http://www.unep.org/. 
8 World Commission on Environment and Development. 
9 Our Common Future. http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm. 
10 Our common future, 1987. s. 43. 
11 Förenta Nationernas konferens om miljö och utveckling. Även känt som United Nations Conference on 
Environment and Development (UNCED), Earth summit eller ECO-92. 
 http://www.regeringen.se/content/1/c6/01/86/84/42a35d54.pdf. 
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mångfald. Rio-konferensens uppföljning bevakas kontinuerligt av Kommissionen för hållbar 

utveckling,12 som är ett funktionellt organ under ESOSOC.13 Handlingsprogrammet Agenda 

2114 ger mål och riktlinjer för att uppnå en hållbar utveckling genom att utrota fattigdom och 

undanröja hoten mot miljön. Det understryks att utvecklingen inte bara måste vara ekologiskt 

hållbar vad gäller miljö och naturresurser, utan även socialt och ekonomiskt (de tre 

dimensionerna). Agenda 21 betonar också att alla samhällsgrupper görs delaktiga i arbetet. 

Tilläggas ska att Rio-deklarationen och Agenda 21 inte är rättsligt bindande för nationerna 

men att dess tyngd ändå i hög grad påverkar den nationella rätten och politiken. 

På det nationella planet tillsattes år 1989 en miljöskyddskommittè i ett försök att samordna 

den dåvarande miljölagstiftningen.15 I januari år 1991 överlämnade kommittén sitt 

principbetänkande ”Miljölagstiftningen i framtiden”16 och senare huvudbetänkandet 

”Miljöbalk” 17 samtidigt som ramen för miljöpolitiken syfte slogs fast.18 Ett år senare den 18 

augusti, lämnade den då borgerliga regeringen fram propositionen ”Miljöbalk”19 endast några 

veckor före riksdagsvalet. Denna proposition återkallades den 13 oktober samma år av den 

nytillträdda socialdemokratiska regeringen.20  

Den nya regeringen tillsatte en miljöbalksutredning som fick i uppdrag att presentera ett nytt 

förslag till miljöbalk. Utredningen lämnade år 1996 över betänkandet ”Miljöbalken- En skärpt 

och samordnad miljölagstiftning för hållbar utveckling”21 samt betänkandet 

”Övergångsbestämmelser till miljöbalken”.22 I december år 1997 överlämnar regeringen 

propositionen ”Miljöbalk”.23 I mars år 1998 överlämnas slutligen till regeringen 

följdlagstiftningen till miljöbalken”.24 Riksdagen antar det nya förslaget och miljöbalken  blir 

gällande fr.o.m. 1 januari, år 1999.  

                                                 
12 Commission on Sustainable Development, CSD. 
13 United Nations Economic and Social Council. 
14 Agenda 21, en sammanfattning. http://www.regeringen.se/content/1/c6/01/86/84/6de2900f.pdf. 
15 Det fanns ett starkt intresse av att samla ihop de dåvarande 16 miljölagarna till en gemensam miljölagstiftning, 
för att på så sätt få en bättre överblick. 
16 SOU 1991:4. 
17 SOU 1993:27. 
18 I 1991 års miljöpolitiska beslut (prop. 1990/91:90) slog riksdagen fast att ramen för arbetet med miljöpolitiken 
skulle ha följande mål för hållbar utveckling. Att skydda människors hälsa, att bevara den biologiska 
mångfalden, att hushålla med naturresurser så att de kan nyttjas långsiktigt och att skydda natur och 
kulturlandskap. Nya miljömål tillkom regelbundet och antalet var uppe i ca 170 mer eller mindre genomtänkta 
och formulerade miljömål innan Miljödepartementet gav Naturvårdsverket i uppdrag att göra en översyn av 
dessa. 
19 Prop. 1994/95:10. 
20 Rskr. 1994/95:30. 
21 SOU 1996:103. 
22 SOU 1996:147. 
23 Prop. 1997/98:45.  
24 Prop.1997/98:90. 
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2.2 Regeringens proposition 1997/98:45 ”Miljöbalk” 
 
Inledningsvis betonar regeringen att den tilltänkta lagstiftningen ska ses som en ”både 

samordnad, skärpt och breddad miljölagstiftning för hållbar utveckling.”25 Det understryks 

också att den ekologiska dimensionen är särskilt viktig för ett ”hållbart industrisamhälle”.26  

 Regeringen driver vid denna tidpunkt en politik för att nå just en ekologisk hållbar 

utveckling, vilket även anges vara målet med den nya miljöbalken.27 För att förverkliga en 

ekologisk hållbar utveckling anser regeringen att det krävs ett arbete både på global, Europa 

och nationell nivå. Därmed kan samtidigt konstateras att den sociala och ekonomiska 

dimensionen av hållbar utveckling ges en underordnad betydelse. 

Regeringen betonar också att propositionen är resultatet av ett långvarigt arbete med den 

nya lagstiftningen, som inleddes år 1989. Ambitionen med lagstiftningsreformen är att ge den 

legala ramen för hur det framtida miljöarbetet ska bedrivas. Regeringen framhåller även 

värdet av att skapa ett centralt instrument som ger möjligheter till ett decentraliserat och 

förebyggande miljöarbete. Regeringen anser vidare att de analyser och de överväganden som 

ligger till grund för förslaget till miljöbalk, är väl förankrade och ger bättre förutsättningar för 

att främja en långsiktig hållbar utveckling än gällande lagstiftning.28 Det betonas även att 

behovet av den nya miljölagstiftningen bedöms var påtagbar och den bör därför träda i kraft 

så snart som möjligt.  

 
2.3 Remissinstanser 
 
De remissinstanser som varit delaktiga och uttalat sig i frågan om en ny miljöbalk har enligt 

regeringen över lag varit positiva och visat sitt samtycke till en samordning av den dåvarande 

miljölagstiftningen. Dock har ett tiotal av instanserna29 visat tveksamhet inför 

sammanslagningen. Det har ifrågasatts om det inte vore bättre med en skärpning och 

harmonisering av den befintliga lagstiftningen samt att låta de övergripande frågorna regleras 

i balken och de övriga via sektorslagar.  

Några exempel vad gäller invändningarna angående miljöbalkens mål att främja en hållbar 

utveckling kan nämnas de funderingar angående berättigandet i att ett allmänt hållet mål ingår 

som författningstext.30 Att reglerna till stor del har för avsikt att avhjälpa och förebygga 

                                                 
25 Prop. 1997/98:45, s. 1. 
26 Ibid. 
27 Ibid, s. 154. 
28 Ibid, s. 164. 
29 Till exempel Svea hovrätt, Göteborgs tingsrätt och Kammarrätten i Stockholm. 
30 Länsstyrelsen i Kristianstad Län. Prop. 1997/98:45 del 1, sid. 162. 
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tillfälliga missförhållanden och att det därför kan vara vilseledande att ange hållbar utveckling 

som det generella målet.31 Att reglerna i balken i sig inte på ett tillräckligt sätt kan skapa 

förutsättningar för en hållbar utveckling eftersom det i enlighet med Rio-deklarationen även 

ska omfatta sociala och ekonomiska frågor (dimensioner).32 Att miljöbalkens regler inte är 

tillräckliga för att de övergripande målen ska kunna uppfyllas.33 Framförallt så efterfrågas 

klarare och ett mer preciserat mål för att undvika tillämpningsproblem.34  

Lagrådet betonar i sitt yttrande att det är beklagligt att arbetet med reformen utförts under 

tidspress eftersom det ska tjäna som ett centralt instrument i miljö och resurspolitiken. 

Lagrådet anser också att djupare analyser kunde utföras angående vilka regelområden som 

borde ingå i balken samt även kring de materiella reglernas innehåll.35 Det finns enligt 

lagrådet i nuvarande förslag även en svårighet i att få en helhetssyn av balkens tillämpning 

eftersom det inte tydliggörs vilka bestämmelser i andra lagar som ska ges företräde respektive 

gälla parallellt med balken. Lagrådet framför även kritik angående de allmänna 

hänsynsreglerna, som de anser är så allmänt hållna, att det kan ”förväntas leda till åtskilliga 

tillämpningsproblem och inte i alla avseenden kan anses förenliga med rättsäkerhetens 

krav”.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Lunds Universitet. Prop. 1997/98:45 del 1, sid. 162. 
32 Naturvårdsverket. Prop. 1997/98:45 del 1, sid. 162. 
33 Naturskyddsföreningen. Prop. 1997/98:45 del 1, sid. 162. 
34 Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet, Stockholms läns landsting samt flera kommuner. Prop. 
1997/98:45 del 1, sid. 162. 
35 Prop. 1997/98:45 del 1, sid. 164. 
36 Prop. 1997/98:45 del 1, sid. 164. 



 12 

3. Hållbar utveckling efter miljöbalken 
 
I april år 2001 överlämnar regeringen en proposition37 som innebär att miljöarbetet på ett 

kraftfullt sätt skall konkretiseras för de kommande åren. Regeringens miljöpolitiska mål är här 

att till nästa generation lämna över ett samhälle utan stora miljöproblem. Det förtydligas här 

även att den ekologiska dimensionen i hållbar utveckling görs tydlig i och med de 15 

miljökvalitetsmålen. 

Sverige fick sin första nationella strategi för hållbar utveckling år 2002 som ska spegla 

centrala hållbarhetsfrågor och värderingar inom olika politikområden. Strategin sägs där 

omfatta alla dimensioner av hållbar utveckling vilket innebär den ekologiska, sociala, 

kulturella och ekonomiska.38  

Världstoppmötet i Johannesburg om hållbar utveckling år 2002 samlade 20 000 deltagare 

från 189 medlemsländer och resulterade i en politisk deklaration och genomförandeplan för 

hållbar utveckling som innebar både en moralisk och politisk förpliktelse. All utveckling 

skulle härmed vara hållbar och med en integrerad behandling av ekonomiska, sociala och 

miljömässiga aspekter. 39 

Efter toppmötet i Johannesburg gjordes en revidering av regeringens skrivelse år 2004 med 

hänsyn till de åtaganden som gjordes i samband med toppmötet. Skrivelsen omfattar numera 

de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna.40 Värt att notera är att den kulturella 

dimensionen undanröjts efter besöket i Johannesburg. Den nya strategin har nu också fått en 

vision för hållbar utveckling sett i ur ett längre perspektiv samt tre utgångspunkter vilka 

innefattar globalt och regionalt samarbete, integration i alla politikerområden samt ytterligare 

nationella insatser.  

För att ytterligare framhäva Sverige som ett föregångsland vad gäller miljön och 

miljöskyddet, finns sedan den 1 januari år 2003, en hållbar utveckling reglerat i 

regeringsformen (RF) 1:2 ”det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en 

god miljö för nuvarande och kommande generationer”. Den allmänt hållna formuleringen för 

grundsatsen hållbar utveckling betyder här att dess värde som argument i enskilda fall 

begränsas. Detta innebär i sin tur RF 1:2 får mindre genomslagskraft än miljöbalken 1:1, där 

hållbarhetstanken har utvecklas tydligare.41 

                                                 
37 Prop. 2000/01:130. Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier. 
38 Regeringens skrivelse 2001/02:172. Nationell strategi för hållbar utveckling, s. 1. 
39 Regeringens skrivelse 2002/03:29. Johannesburg-FN:s världstoppmöte om hållbar utveckling, s. 2. 
40 Regeringens skrivelse 2003/04:129. En svensk strategi för hållbar utveckling, s. 2. 
41 Bertil Bengtsson (2001). Hållbar utveckling, biologisk mångfald och kontraproduktivitet. I Basse, E.M., 
Ebbesson, J. och Michanek, G. (2001). Fågelperspektiv på rättsordningen, s. 279. Iustus Förlag. 
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Den senaste och nu gällande skrivelsen från regeringen kom år 200642 som är en 

vidareutveckling av den tidigare strategin. Dimensionerna känns igen från föregående 

skrivelse. Strategin står fast vid visionen för hållbar utveckling i ett längre perspektiv. Det 

globala samarbetet poängteras liksom EU: s strategi för hållbar utveckling. Nytt är denna 

gång 87 stycken indikatorer som brett skall kunna spegla olika aspekter av hållbar utveckling. 

Av dessa, har tolv indikatorer valts ut som huvudindikatorer.43 För säkerhets skull konstateras 

att dessa 87 indikatorer på intet sätt avser att vara heltäckande. För detta ändamål krävs mer 

detaljerade indikatorer, kvalitativ information och analyser44. 

I proposition 2004/05:150 görs en fördjupad utvärdering av systemet med 

miljökvalitetsmålen. De 15 miljökvalitetsmålen kompletteras här även med ännu ett mål45 och 

de blir således 16 till antalet. 

Vid Århuskonventionen46 utgår man från att vi har skyldigheter gentemot kommande 

generationer och gör en sammankoppling mellan mänskliga rättigheter och miljön som 

tidigare miljökonventioner inte gjort. Århuskonventionen brukar därför sägas innefatta dessa 

tre pelare: 

”1. allmänhetens rätt att ta del av miljöinformation som finns hos myndigheter,  

2. allmänhetens rätt till delaktighet i beslutsprocesser som har inverkan på miljön, samt  

3. allmänhetens tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor.”47 

 

 
 
 
 

 

                                                 
42 Regeringens skrivelse 2005/06:126. Strategiska utmaningar - En vidareutveckling av svensk strategi för 
hållbar utveckling.  
43 Ibid. s. 71. 
44 Ibid. 
45 Ett rikt växt och djurliv. 2004/05:150, s. 233.  
46 Prop. 2004/04:65, s. 18. 
47 Ibid, s. 21. 
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4. Miljöbalken de lege lata 
 
4.1 Miljöbalkens Portalparagraf 1:1 
 
Miljöbalken är en ramlag och innehåller sju avdelningar fördelat på 33 kapitel som 

kompletteras med ett antal regeringsförordningar och föreskrifter. Portalparagrafens första 

stycke innehåller övergripande bestämmelser och redovisar syftet med miljöbalken. Det andra 

stycket konkretiserar vad lagstiftaren anser vara det övergripande målet och syftet har här 

brutits ner i fem stycken delmål, det så kallade tolkningsimperativet. Målet med miljöbalken 

är att: 

 

”Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande 

och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling 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 skall 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, 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.”48 

 

Det förtydligas i första stycket att hållbar utveckling även innefattas av ett förvaltaransvar på 

så vis att varje generation har ett ansvar för miljön och naturresurserna och att dessa inte 

förstörs eller utarmas inför kommande generationer.49 Genom dess mål återges även avsikten 

med lagstiftningen som innebär att skyddsintresset ska stå i centrum för den sammanhållande 

resurs och miljölagstiftningen.50 Tillämpningsområdet för miljöbalken gäller i princip för all 

mänsklig påverkan som kan riskera balkens målsättning och är alltså inte begränsad till skador 

eller missförhållanden som kan uppstå genom nyttjande av mark, anläggningar och 

                                                 
48 Miljöbalken 1:1. 
49 Bertil Bengtsson, Ulf Bjällås, Stefan Rubenson, Rolf Strömberg (supp.8 2009): Miljöbalken, En kommentar. 
Nordstedts blå bibliotek, 1:2. 
50 Stefan Rubenson (2008): Den nya miljörätten, 4:e upplagan. Stockholm: Nordsteds Juridik AB, s. 25. 
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byggnader.51 Målsättningen blir därför betydelsefull vid tillståndsprövning när olika 

riksintressen skall bestämmas och värderas.52  

Den inledande paragrafen kan sägas ha funktionen som en anvisning av hur de materiella 

reglerna i t. ex hänsynsreglerna skall få genomslag. Samspelet mellan tillämpningsområdet i 

första kapitlet och hänsynsreglerna i andra kapitlet får därför en central innebörd när 

domstolar och myndigheter skall tillämpa rättspraxis.53 Miljöbalken skiljer sig från tidigare 

portalstadganden genom att konkretisera det övergripande målet om en hållbar utveckling i ett 

antal delmål som skall beaktas. Vid förvaltning och rättstillämpning av miljöbalken sägs 

uttryckligen att den ”skall tillämpas”.54 Denna tillämpning gäller parallellt med annan 

lagstiftning som reglerar en verksamhet.55  

Vid tveksamheter vid rättstillämpningen av miljöbalken skall målet och dess syfte 

prioriteras. 

 

”Samtliga bestämmelser i miljöbalken skall tillämpas på ett sådant sätt 

att balkens mål och syfte bäst tillgodoses. När tveksamhet råder om vad 

som bör beslutas eller göras skall väljas det som mest sannolikt gynnar 

uthållig utveckling. Det är av betydelse att miljöbalken tillämpas 

på ett sådant sätt att den i kombination med andra styrmedel ger en 

optimal effekt i strävan att åstadkomma en hållbar utveckling.” 56 

 

Det poängteras också i motiven att miljöbalken i sig inte är tillräcklig för att nå det uppsatta 

målet om hållbar utveckling utan dess bestämmelser har för avsikt att vara ett av flera 

styrmedel för att uppnå varaktigt hållbara lösningar.57  

I och med balkens tillkomst, så regleras begreppet hållbar utveckling för första gången i 

svensk lagstiftning.58 

 

 

 
 

                                                 
51 Ibid. 
52 Jonas Ebbesson (2008): Miljörätt , 2:a upplagan. Uppsala: Iutsus Förlag AB, s. 65. 
53 Bengtsson, m. fl, 1:5. 
54 Ebbesson, s. 65. 
55 Prop. 1997/98:45 del 1, s. 1. 
56 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 137. 
57 Ibid. 
58 Gabriel Michanek, Charlotta Zetterberg (2008): Den svenska miljörätten, 2:a upplagan. Uppsala: Iutsus 
Förlag AB, s. 107. 
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4.2 De allmänna hänsynsreglerna 2:1-9 
 
Hänsynsreglerna är rättsligt bindande och får av en tillsynsmyndighet läggas till grund för ett 

förbud eller föreläggande enligt miljöbalken 26:9. De krav som ställs får dock inte vara 

orimliga med tanke på den olägenhet och det ingrepp i den personliga valfriheten som de kan 

förorsaka.59  Vid tillämpningen av hänsynsreglerna skall även nyttan av en försiktighetsåtgärd 

ställas i relation till kostnaderna för att vidta denna.60  

Hänsynsreglerna omfattar begreppen verksamhet och åtgärd, utan att ge någon närmare 

förklaring till dessa. Av motiven går det dock att sluta sig till att en åtgärd är av en mer 

tillfällig karaktär medans begreppet verksamhet har en varaktig och kontinuerlig karaktär.61 

Hänsynsreglerna som är de grundläggande handlingsreglerna för alla som utövar verksamhet i 

någon form, är utgångspunkten för all bedömning vad gäller tillåtligheten. De åtgärder som 

omfattas av hänsynsreglerna ska vara av påtaglig betydelse för miljön och gälla verksamheter 

och åtgärder som inte enligt 2:1 är av ”försumbar betydelse i det enskilda fallet”.62   

 
4.3 Hänsynsreglerna i korthet 
 

1 § Regeln om bevisbördan: Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet skall kunna visa 

att den bedrivs på ett miljömässigt godtagbart sätt enligt hänsynsreglerna.  

2 § Kunskapskravet: En verksamhetsutövare skall skaffa sig tillräckligt med kunskap för att på ett 

miljösäkert sätt driva sin verksamhet. Avsikten är att kunskap skall gälla före handling. Kraven 

varierar med hänsyn till verksamhetens omfattning och storlek.  

3 § Innefattar egentligen tre principer. Försiktighetsprincipen 63: Anses vara den grundläggande 

hänsynsregeln i miljöbalken och har kommit till uttryck i artikel 15 Rio-deklarationen. Principen har 

fått stort genomslag i svensk rättspraxis och innebär att brist på vetenskapligt säkerställda bevis inte 

skall vara skäl till att skjuta upp kostnadseffektiva åtgärder för att förhindra miljöförstöring. 

Principen om att förorenaren betalar: (Polluter Pay Principle, PPP) innebär att det alltid är den som 

vållar eller riskerar att vålla en miljöförstörning som ska bekosta de uppkomna skadorna. Principen 

om bästa möjliga teknik: (Best Available Techniques BAT) innebär att bästa möjliga teknik på 

området skall användas för att undvika och förhindra skador. Tekniken måste vara både ekonomiskt 

och tekniskt industriellt möjlig inom branschen.  

                                                 
59 Prop. 1997/98:45 del 1, s. 206. 
60 Ibid s. 200. 
61 Michanek, m. fl. s.115. 
62 Prop. 1997/98:45, del 1, sid. 204. 
63 Prop. 1997/98:45, del 1,s. 208. "man skall aldrig göra saker vars konsekvenser man inte kan förutse.” Syftet 
med principen är att förebygga inte bara förutsebara utan även möjliga skador. Principen har funnits som 
förebyggande instrument i 20 år på det internationella miljöområdet.  
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4 § Produktvalsprincipen (kallas även för substitutionsprincipen eller utbytesprincipen) 

(ursprungligen 2:6): En verksamhetsutövare skall så långt det är möjligt undvika att använda sig av 

miljöfarliga kemiska eller biotekniska produkter, om dessa kan ersättas av mindre farliga produkter.  

5 § Hushållnings och Kretsloppsprincipen: Innebär att den som bedriver en verksamhet skall så 

effektivt som möjligt hushålla med råvaror och energi. Förnybara energikällor skall användas i 

första hand vid återvinning och återanvändning.   

6 § Lokaliseringsprincipen (ursprungligen 2:4): En verksamhetsutövare skall välja en plats som är 

lämplig med hänsyn till ändamålet och som samtidigt innebär minsta möjliga intrång för människors 

hälsa och miljö.  

7 § Skälighetsprincipen (regeln): Kraven i hänsynsreglerna gäller så länge de kan anses vara 

miljömässigt motiverade och ekonomiskt rimliga. Orimliga krav får alltså inte ställas på en 

verksamhetsutövare vad gäller skyddsåtgärder och effektivisering. Nyttan för miljön har företräde 

vid eventuella avvägningsfall.  

8 § Ansvarig för att avhjälpa skada: Den som har orsakat en skada eller olägenhet för miljön är 

ansvarig för att avhjälpa skadan. Ansvaret gäller till dess skadan eller olägenheten har upphört, 

oavsett om verksamheten bedrivs eller ej.  

9 § Stoppregeln: En verksamhet som orsakar allvarliga skador trots att de allmänna hänsynsreglerna 

är uppfyllda, får endast bedrivas om särskilda skäl föreligger samt endast med regeringens tillstånd. 
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5. Regeringens miljökvalitetsmål 
 
5.1 Ytterligare konkretisering 
 
För att konkretisera hållbar utveckling har riksdagen beslutat om ett handlingsprogram med 

16 miljökvalitetsmål,64 för att ge vägledning om hur miljöbalkens bestämmelser på bästa sätt 

ska tillämpas. Dessa mål utgör den övergripande miljöpolitiska målsättningen samt innefattar 

det generationsmål som anger vilket tillstånd som eftersträvas i ett generationsperspektiv. 

Generationsperspektivet är den tid som det förväntas ta innan miljökvalitetsmålen är 

uppfyllda, dvs. 20–25 år65 efter att de antogs.66 Miljökvalitetsmålen är inte rättsligt reglerade, 

men är som sagt vägledande vid bedömning av vad hållbar utveckling innebär.67 De tre 

miljömålspropositionerna68 är naturligtvis av stor betydelse i miljöarbetet. 

Regeringen har nyligen valt att göra en översyn över miljömålsystemets struktur, där man 

understryker att takten måste öka för att de stora miljöproblemen ska lösas samt de 16 

miljökvalitetsmålen uppnås.69 Detta till trots att generationsperspektivet automatiskt har 

förskjutits framåt med ca 5-10 år.70 Dessa miljökvalitetsmål har sedan var och för sig ett antal 

delmål knutna till sig som skall uppfyllas inom en specificerad tidsram.71  

 
5.2 Miljökvalitetsmålen i korthet 
 

”1. Begränsad klimatpåverkan 

Halten av växthusgaser i atmosfären skall i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar 

stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. ... 

2. Frisk luft 

Luften skall vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. 

Inriktningen är att miljökvalitetsmålet skall nås inom en generation. … 

3. Bara naturlig försurning 

De försurande effekterna av nedfall och markanvändning skall underskrida gränsen för vad mark 

och vatten tål. … 

                                                 
64 15 av målen angavs i prop. 1997/98:145. Svenska miljömål för ett hållbart Sverige, s. 41. Miljökvalitetsmål 16 
beslutades i prop. 2004/05:150. Svenska miljömål ett gemensamt uppdrag, s. 233. hösten 2005. 
65 Prop. 1997/98:145, s. 19. 
66 Tilläggas här skall att medelåldern för förstföderskor i landet har ökat markant. År 2006 var genomsnittsåldern 
för förstföderskor 29 år och för männen 31,5 år. Män är generellt set äldre än kvinnor när de får barn. 
Stockholms län har den högsta medelåldern för nyblivna föräldrar. Folkmängd i hela riket, sid 6, 
http://www.scb.se/Statistik/BE/BE0101/2006A01a/BE0101_2006A01a_SM_BE12SM0701.pdf. 
67 Michanek, m. fl. s.110. 
68 Prop. 1997/98:145, 2000/01:130 och 2004/05:150.  
69 Miljömålen i nya perspektiv, SOU 2009:83, s. 14. 
70 Författarens slutsats. 
71 Prop. 2000/01:130, Svenska miljömål-delmål och åtgärdsstrategier, s. 13. 
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4. Giftfri miljö 

Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan 

hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. … 

5. Skyddande ozonskikt 

Ozonskiktet skall utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning. … 

6. Säker strålmiljö 

Människors hälsa och den biologiska mångfalden skall skyddas mot skadliga effekter av strålning i 

den yttre miljön. … 

7. Ingen övergödning 

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten skall inte ha någon negativ inverkan på människors 

hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och 

vatten. … 

8. Levande sjöar och vattendrag 

Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer skall bevaras.  

9. Grundvatten av god kvalitet 

Grundvattnet skall ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö 

för växter och djur i sjöar och vattendrag. … 

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Västerhavet och Östersjön skall ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska 

mångfalden skall bevaras. Kust och skärgård skall ha en hög grad av biologisk mångfald. … 

11. Myllrande våtmarker 

Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet skall bibehållas och 

värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. … 

12. Levande skogar 

Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion skall skyddas samtidigt som den 

biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. Inriktningen är att 

miljökvalitetsmålet skall nås inom en generation. … 

13. Ett rikt odlingslandskap 

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion 

skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks. 

14. Storslagen fjällmiljö 

Fjällen skall ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt 

natur- och kulturvärden. Verksamheter i fjällen skall bedrivas med hänsyn till dessa värden och så 

att en hållbar utveckling främjas. ... 

15. God bebyggd miljö 

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka 

till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall tas till vara och utvecklas. ... 
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16. Ett rikt växt och djurliv 

Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida 

generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer skall 

värnas.”72 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
72 Prop. 1997/98:145. Svenska miljömål för ett hållbart Sverige, s. 41 och prop 2004/05:150. Svenska miljömål 
ett gemensamt uppdrag, s. 233. 
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6. Rättpraxis 
 
6.1 Begrepp och praxis 
 
I miljööverdomstolens domskäl (och generellt) används begreppet ”verksamhetsutövaren”, 

vilket dels kan förklaras av den reglering av allmänna bestämmelser om 

verksamhetsutövarens kontroll som finns i miljöbalken 26:19. Denna reglering lyder: ”Den 

som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för 

människors hälsa eller påverka miljön skall fortlöpande planera och kontrollera verksamheten 

för att motverka eller förebygga sådana verkningar.” Verksamhetsutövarens kontroll regleras 

även i förordning 1998:901. Den 6 § i denna förordning framhåller att ”Verksamhetsutövaren 

skall fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från 

hälso- och miljösynpunkt”. Resultatet av undersökningar och bedömningar skall 

dokumenteras”.   

Även Naturvårdsverket har gett ut allmänna råd om egenkontroll.73 Där framgår det att 

utgångspunkten bör vara att alla kemiska produkter i verksamheten skall förtecknas. 

Undantag bör endast göras om det inte föreligger någon fara för hälsa och miljö. Det finns i 

motiven till miljöbalken heller ingen definition på ordet verksamhetsutövare. 

Miljödomstolarna är överlag generösa med att bevilja ”prövotid” till verksamhetsutövaren. 

Detta har sin grund i tidigare praxis från miljöskyddslagen där ”prövotid” var ett 

förhållandevis effektivt sätt att låta en verksamhetsutövare pröva ny teknik för att på så sätt 

minska utsläpp och andra störningar. Tillämpningen av denna praxis bedöms ha bidragit till 

stora minskningar vad gäller utsläppen från industriverksamheter.74 Det finns inget i 

miljöbalkens stadganden eller motiv som talar för en ändring av denna praxis. Förutom praxis 

gäller bestämmelsen i miljöbalken 22:27, för att reglera prövotid vid meddelande om tillstånd. 

I lagmotiven75 anges oprövad reningsteknik som ett exempel på en svårbedömd verksamhet, 

vilket kan resultera i uppskov med villkor och en prövotid för att modifiera redan känd teknik. 

 

 

 

 

                                                 
73 NFS (2001:2). 
74 MÖD 2004:35. 
75Prop. 1997/98:45 del 2 s. 247. 
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6.2 Kort om analysen av rättsfall 
 
Vid analysen av nedanstående rättsfall har det primära målet varit att klarlägga i vilken 

utsträckning begreppet hållbar utveckling76 i miljöbalkens portalparagraf haft något 

genomslag via rättspraxis i överinstanserna.77 Det är uteslutande domskälen i rättsfallen som 

legat till grund för analysen. I den omfattning som rättsfallen även hänvisar till 

hänsynsreglerna78 eller miljökvalitetsmålen, så har även detta noterats. Övriga eventuella 

lagrum i rättsfallen har alltså utelämnats från mina kommentarer. Rättsfallen i tabellen har 

inhämtats via vägledande avgöranden79 och dess sökmotor.  

Konkluderas kan att av de 685 rättsfall som föredrogs i MÖD mellan åren 2000 – 2009, var 

det endast 37 av dessa som på något sätt relaterade direkt till begreppet hållbar utveckling80 

(eller 5.4%). Av dessa 37 rättsfall har 25 valts ut i tabellen nedan, vilka överensstämmer med 

de för undersökningen relevanta lagrummen.81 Rättsfallen i tabellen har det gemensamt att 

underinstanserna82 antingen parallellt eller var för sig hänvisar till hållbar utveckling.83 

Undersökningen avser inte att vara heltäckande på området, utan bara en indikation på den 

faktiska återspeglingen i rättspraxis av hållbar utveckling. 

 
6.3 Fyra betydande rättsfall 
 
Följande rättsfall i MÖD avviker märkbart från övriga genom att på ett markant sätt 

återkoppla till miljöbalkens bestämmelse om en hållbar utveckling. Här görs även avstamp i 

allmänrättsliga principer och värderingar som t ex. likabehandlingsprincipen och det allmänna 

intresset. Förbehållet är dock det första rättsfallet som avgjordes i HD men som ändå känns 

relevant med sin prejudicerande dom. 

 

 

 

                                                 
76 Miljöbalken 1:1. 
77 Som regel Miljööverdomstolen (MÖD) men enstaka fall vid Högsta Domstolen (HD) förekommer. 
78 Miljöbalken 2:1-9. 
79 Vägledande avgöranden. http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/index.jsp. 
80 Vilket inkluderar Remissinstanser, Miljödomstolen, MÖD och HD. 
81 Miljöbalken 1:1 samt miljöbalken 2:1-9. 
82 Remissinstanser som t ex Naturvårdsverket samt Miljödomstolen (MD). 
83 I samband med miljöbalkens tillkomst inrättades fem stycken miljödomstolar i landet, som utgör en del av 
tingsrätterna i Umeå, Östersund, Nacka, Växjö och Vänersborg. Deras uppgift är att överpröva 
tillsynsmyndigheternas avgöranden samt fungera som tillståndsmyndighet och överklagandeinstans. Som 
överklagandeinstans för miljödomstolarna finns MÖD, som i sin tur är en del av Svea Hovrätt. De avgöranden 
som fattas i MÖD kan efter prövningstillstånd överklagas till HD. 
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6.3.1 NJA 2004 s. 421 
 
Målet handlar om en versamhetsutövares miljöfarliga och långväga transporter till och från en 

stor industriell anläggning samt om dessa är att betrakta som följdföretag enligt miljöbalken. 

Högsta domstolen (HD) slår här fast det orimliga att en verksamhetsutövare skall hållas 

ansvarig för miljökonsekvenserna av långväga transporter ”när dessa rör sig på stort avstånd 

från anläggningarna i fråga och där endast utgör en liten del av den totala trafiken och 

olägenheterna från denna”. HD konstaterar också att det måste föreligga faktiska och rättsliga 

möjligheter för uppfyllandet av ett transportvillkor. Vägtransporter kan således regleras i 

tillstånd, men bara om verksamhetsutövarens anläggningar finns i dess närområde. I målet 

fastslås även att det inte är miljöbalkens uppgift att ställa tekniska krav på fordon som 

används i transporter. HD undviker här att relatera till hållbar utveckling och lutar sig istället 

bland annat mot hänsynsreglernas försiktighetsprincip 2:3.  

Intressant här är att MÖD som föregående instans gör en indirekt hänvisning till hållbar 

utveckling genom att konstatera att ”i princip gäller miljöbalken för all mänsklig påverkan 

som kan äventyra målet för miljöbalken som det kommer till uttryck i 1 kap. 1 §”.  

 

6.3.2 MÖD 2004:35 
 
Målet gäller ett tillstånd för en befintlig och utökad produktion vid ett pappersbruk. Bolaget 

hade överklagat ett föreläggande angående miljöpåverkan av transporter. Under rubriken 

”utgångspunkter”, görs en kraftfull återkoppling till hållbar utveckling och syftet med 

miljöbalken. Det hänvisas också till det tolkningsimperativ i 1:1 andra stycket, som enligt 

MÖD innebär ”en viss precisering av hur begreppet hållbar utveckling ska tolkas”. Vidare 

klargörs att tolkningsimperativet innehåller en anvisning om hur de materiella 

hänsynsreglerna ska tolkas och förtydligar på så sätt samtidigt det samspel som skall råda 

mellan 1:1 och 2:1.84 Det poängteras även att en ”viktig utgångspunkt för 

miljööverdomstolens tillämpning i detta mål” är att de ovanstående bestämmelserna ”gäller 

alla typer och verksamheter och åtgärder som kan påverka miljöbalkens mål”. De 

hänsynsregler som omnämns i domskälen är paragraferna 2:2, 3, 4, 7. Av dessa markeras 

särskilt försiktighetsprincipen som är den grundläggande hänsynsregeln samt dess inneboende 

princip BAT.  

För ovanlighetens skull görs även en koppling till miljökvalitetsmålet ”giftfri miljö” som 

innebär att miljön skall vara fri från de ämnen och metaller som skapats eller utvunnits av 
                                                 
84 Prop.2000/01:130, s. 219. 
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samhället. Detta mål skulle ursprungligen uppnås inom ett generationsperspektiv. Men efter 

en utvärdering som miljömålsrådet gjort, kommer p.g.a. de bristande kunskaper om det 

kemiska ämnets egenskaper, målet inte att uppnås.   

En återkoppling görs även till rättsfallet NJA 2004 s. 421 vad gäller långväga transporter. 

 
6.3.3 MÖD 2005:66 
 
Målet gäller uppförandet av tre vindkraftverk på en naturskön plats av kulturhistoriskt värde 

och MÖD tar här avstamp i att bolaget i fråga har inlämnat en ”väl underbyggd 

översiktsplan”. Här föreligger enligt MÖD heller inget riksintresse som kan var ett hinder för 

uppförandet av vindkraftverken. Det framhävs tvärtom att det ligger i det allmänna intresset 

för främjandet av en hållbar utveckling att bygga ut vindkraften. Ett ytterligare skäl som här 

anges för bolagets bifall till ansökan är att de motstående intressena inte är av den styrka som 

krävs för att utgöra ett hinder för etableringen.  

 
6.3.4 MÖD 2006:53 
 
Målet gäller installation och tillståndsgivning till ett enskilt avlopp från en vattentoalett, vilket 

inte ansågs vara förenligt med miljöbalkens krav på en hållbar utveckling. MÖD ger initialt 

samtliga hänsynsregler uppmärksamhet genom att dessa skall tillämpas ”vid all verksamhet 

som omfattas av miljöbalken”. Hänsynsreglerna tillämpning skall ske mot bakgrund av 

miljöbalken 1:1 dess mål och tillämpning. MÖD konkluderar vidare att 1:1 första stycket 

konkretiseras bl.a. genom tillämpningsimperativet i 1:1 andra stycket. Precis som i MÖD 

2004:35 förtydligas det samspel vid tillämpningen som skall råda mellan målbestämmelsen 

hållbar utveckling i 1:1 och hänsynsreglerna i 2:1. Här understryks också att vid tillämpning 

så skall vägledning hämtas bl. a från miljökvalitetsmålen.  

I detta rättsfall är det särskilt miljökvalitetsmål nummer sju ”ingen övergödning” som 

aktualiseras. Särskild hänsyn har tagits till vad som skulle bli effekten av en generell 

tillståndsgivning på området och vad innebörden av dessa konsekvenser kunde bli för 

Östersjön. I samband med detta betonas även principen ”lika fall ska behandlas lika", vilket 

vid ett bifall i detta mål kom att leda just till en generell tillståndsgivning. 

Likabehandlingsprincipen är en starkt förankrad värdering och föreställning om rättvisa i 

samhället och utgör samtidigt en del av den ram inom vilken de rättsliga lösningarna måste 

sökas.85 Denna förankring finns sedan länge även reglerad i grundlagen.86  

                                                 
85 Stig Strömholm (1988). Allmän Rättslära, 6:e uppl. Stockholm: Nordstedts Förlag, s. 62. 



 25 

Vid tillståndsprövning rent generellt utgår domstolen bl. a från försiktighetsprincipen i 

hänsynsreglerna, som innebär att den som önskar bedriva en verksamhet eller åtgärd skall 

vidta skyddsåtgärder så att det inte ”medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller 

miljön”.  

MÖD konkluderar här slutligen att ett tillstånd till den aktuella avloppsanläggningen inte är 

förenligt med hållbar utveckling, utan tvärt om i förlängningen kom att motverka riksdagens 

nationella mål om övergödning. 

Hovrättsrådet MA var skiljaktig och anförde att ovanstående installation hade 

förutsättningarna att fungera tillfredställande. MA ansåg i överensstämmelse med 

miljödomstolen att de utsläpp av närsalter som kom att belasta Östersjön var obetydliga, samt 

att de sammanlagda utsläppen blir så små att de inte torde påverka möjligheten att nå det 

nationella miljömålet. 

 
6.3.5 Analyserade rättsfall  

 

Rättsfall Ärendet Hänvisning 
till HU 

Hänsynsregler Övrigt 

MÖD 2003:45 
M 7179-02 
Transporter. 
 

Ärendet gäller ifall ett 
bolag kan föreskrivas 
tillståndsvillkor för 
transporter till och från en 
anläggning som inte utförs 
av bolaget självt.  

Indirekt via 
1:1 

Paragraferna 
2:3, 7. 

 

MÖD 2003:77 
M 1716-01 
Kemikalier/fosfor/slam 
 
 

Ärendet gäller krav på 
tillvaratagande av 
näringsämnen, främst 
fosfor, i samband med 
förbränning.  

Nej Paragraferna 
2:3, 5, 7. 

 

MÖD 2004:12 
M 291-02 
Kemikalier/ 
 
 

Ärendet gällde tillverkning 
av basplastpolymerer.  

Nej Paragraferna 
2:4 och 2:7.  

Samt övriga 
hänsynsregler 
i 2 kap! 

∗NJA 2004 s. 421. 
T 2223-03 
Transporter (långväga) 

Fråga om transporter till 
och från en miljöfarlig 
verksamhets anläggningar 
är att anse som s k 
följdföretag enligt 
miljöbalken. 

Ja, indirekt. 2:3.   

MÖD 2004:29 
M 3-02 
Anläggning av 
småbåtsbrygga 

Ansökan om att anlägga 
småbåtshamn m.m. avslogs 
då den valda lokaliseringen 
innebar en beaktansvärd 

Nej. Paragraferna 
2:6, 7, 9. 

Riksintresse 

                                                                                                                                                         
86 Regeringsformen 1:9. ” Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den 
offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och 
opartiskhet.” 
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risk för skada på 
naturskyddsintressen. 

∗MÖD 2004:35 
M 10499-02 
Transporter/Kemikalier 
 

Bolaget (Billerud) hade 
överklagat ett 
utredningsföreläggande 
avseende miljöpåverkan av 
transporter. 

Ja, 
kraftfullt!  

Paragraferna 
2:2, 3, 4, 7.  

Samt BAT 
och giftfri 
miljö i 
miljömålen. 
Hänvisning 
till NJA 2004 
s. 421 vad 
gäller 
långväga 
transporter. 

MÖD2004:69 
M8370-02 
Fiskodling 

Tillstånd till fiskodling. Nej. Indirekt till 2:3 
via BAT. 

 

MÖD 2004:80 
M 2538-03 
Transporter 

I samband med tillstånd till 
miljöfarlig produktion har 
fråga uppkommit om 
tillståndet skall förenas 
med villkor för transporter 
till och från anläggningen. 

Ja, i 
förbigående
.  

Nej. Hänvisning 
till NJA 2004 
s. 421 vad 
gäller 
långväga 
transporter. 

MÖD 2005:7 
M508-03 
Transporter 
 

Bolaget hade överklagat 
vissa villkorsfrågor, bl.a. 
rörande en skyldighet att 
årligen till 
tillsynsmyndigheten 
redovisa åtgärder avseende 
val av transporter till och 
från anläggningen. 

Ja, i 
förbigående
. 

2:3. Hänvisning 
till NJA 2004 
s. 421 vad 
gäller 
långväga 
transporter. 

MÖD 2005:23 
M8553-03 
Transporter/Kemikalier 

Bolaget skall redovisa den 
miljöpåverkan som 
transporter till och från 
bolagets anläggning kan 
orsaka i anläggningens 
närområde. 

Nej. Indirekt till 2:1 
åtgärd som inte 
är av försumbar 
betydelse i det 
enskilda fallet, 
samt 
paragraferna 
2:2, 3. 

Hänvisning 
till NJA 2004 
s. 421 vad 
gäller 
långväga 
transporter 
samt MÖD 
2004:35. 

MÖD 2005:24 
M6936-03 
Konstruktion av damm 

MÖD har prövat frågan om 
krav på konstruktion av 
damm för deponering under 
vatten av anrikningssand 
från en guldgruva. 

Nej. Paragraferna 
2:3, 7. 

Samt BAT. 

MÖD 2005:42 
M5156-04 
Utökad fiskodling 

Den påverkan som en 
fiskodlingen kan ha på 
natur- och kulturmiljön i 
området. 

Nej. Paragraferna 
2:3, 4, 9. 

 

MÖD 2005:63 
M3017-04 
Bullerbegränsning 

Föreläggande att vidta 
bullerdämpande åtgärder 
utmed järnväg 

Nej. 2:3.  

∗MÖD 2005:66 
M2966-04 
Tillstånd till 
vindkraftverk 

Bolaget har yrkat att 
Miljööverdomstolen skall 
bevilja tillstånd att uppföra 
och driva i första hand tre 
vindkraftverk 

Ja, 
uttryckligen 
samt till 
1:1. 

 MÖD fann att 
det allmänna 
intresset för 
utbyggandet 
av vindkraft 
främjade en 
hållbar 
utveckling 
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vilket talade 
för bifall. De 
motstående 
intressena var 
heller inte av 
sådan styrka 
att de utgjorde 
hinder för en 
etablering på 
platsen. 

NJA 2006:35 
T2303-05 
Kemikaliehantering 

Verksamhetsutövaren får i 
produktionen inte använda  
råvaror eller kemikalier där 
det saknas dokumenterad 
kunskap om risken för 
olägenheter, hälsa och 
miljön. 

Nej. 2:2.  

MÖD 2006:43 
M3412-05 
Uppförandet av mast 

Tillstånd att uppföra en 
3Gmast inom ett Natura 
2000-område tillika 
naturvårdsområde.  

Nej. Samtliga. Inte heller kan 
anläggningen 
anses strida 
mot 
riksintresset 
eller övriga 
hänsynsregler 
i miljöbalken. 

∗MÖD 2006:53 
M9983-04 
Enskilt avlopp/ 
kemikalier 

Tillstånd till utsläpp från en 
avloppsanläggning med en 
installerad vattentoalett var 
inte förenligt med 
miljöbalkens krav på en 
hållbar utveckling och det 
nationella miljömålet 
"Ingen övergödning". 

Ja, 
kraftfullt! 
via 1:1 och 
tolkningsim
perativet i 
2:a stycket 
samt 1:3. 

Samtliga. Följderna av 
generell 
tillståndsgivni
ng beaktades. 
Hänvisning 
till 
miljömålen i 
allmänhet och 
”ingen 
övergödning” 
i synnerhet. 
Hänvisning 
till Lika fall 
ska behandlas 
lika (RF 1:9). 

MÖD 2007:4 
M9927-05 
Utsläpp av 
kväveoxider, 
energieffektivisering 

Tillstånd till nytt 
anriknings- och pelletsverk 
m.m. LKAB. 

Nej. Paragraferna 
2:5, 7. Indirekt 
till samtliga. 

IPPC-
direktivet 
96/61/EG. 

MÖD 2007:5 
M6043-05 
Kväveoxider/partiklar/ 
transporter 

Ansökan om tillstånd enligt 
miljöbalken till förbränning 
av avfall vid 
avfallskraftvärmeverk. 

Nej. Paragraferna 
2:5, 7. 

Miljökvalitets
målen ”frisk 
luft” och 
”bara naturlig 
försurning” 
samt ”ingen 
övergödning” 
omnämns. 
Hänvisning 
till NJA 2004 
s. 421 vad 
gäller 
långväga 
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transporter. 

MÖD 2007:16 
M3434-06 
Vägtrafikbuller 

Vägverket har yrkat att 
Miljööverdomstolen skall 
upphäva miljödomstolens 
dom och fastställa 
länsstyrelsens och 
samhällsbyggnadsnämnden
s beslut att inte förelägga 
verket att vidta 
bullerdämpande åtgärder 

Nej. Paragraferna 
2:3, 7. 

Hänvisning 
till b la  MÖD 
2005:63. 

MÖD 2007:29 
M7856-06 
jungfruliga massor 
 

Sluttäckning av en deponi 
(utanför tätskiktet) ansågs 
vara en mer ingripande 
åtgärd än vad som 
behövdes och inte förenlig 
med principen om 
resurshushållning. 

Nej. Paragraferna 
2:3, 5, 7. 

 

MÖD 2007:54 
M8867-06 
Rensning i damm 

Rensningar i damm ansågs 
komma att medföra 
påtaglig skada på 
riksintresset genom att det 
rika harrbeståndet 
nedströms dammen 
därigenom skulle skadas. 

Nej. Nej. Riksintresset! 

MÖD 2007:55 
M6387-06 
Tillstånd till 
hamnverksamhet 

MÖD bedömde att 
verksamhetsutövaren borde 
ha möjligheter att 
avtalsvägen förmå de 
aktuella rederierna att vidta 
åtgärder på de trafikerande 
fartygen, för att minska 
olägenheter för de 
närboende. 

Nej. 2:6 samt övriga 
hänsynsregler. 

Hänvisning 
till NJA 2004 
s. 421 vad 
gäller 
långväga 
transporter. 

MÖD 2008:27 
M2817-07 
Vägtrafikbuller 

Det framgår att när 
vägtrafikbullret överstiger 
65 dB (A) utomhus vid 
fasad skall åtgärder vidtas, i 
första hand avseende 
inomhusmiljön. Om det är 
möjligt skall åtgärder vidtas 
även för utomhusmiljön. 

Nej. Paragraferna 
2:3, 7. 

Hänvisning 
till b la MÖD 
2007:16. 

MÖD 2008:39 
M747-08 
Enskilt avlopp 

En fastighetsägare ansökte 
om tillstånd till enskild 
avloppsanläggning med 
sluten tank inom ett 
bostadsområde som 
planerades att i framtiden 
anslutas till kommunal va-
anläggning. 

Ja, indirekt. 2:7. Hänvisning  
b la till MÖD 
2006:53. 
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7. Slutsats och diskussion  
 
7.1 Hållbar utveckling och dess genomslag i rättspraxis  
 
Återspeglingen av begreppet hållbar utveckling i överinstanserna har som tidigare nämnts 

varit sparsam. De områden som på ett markant sätt har reglerats är relaterat till transporter och 

miljögifter (kemikalier). På senare tid har det även konstaterats att det finns behov av att 

åtgärda vägtrafikbuller. MÖD utgår nästan alltid ifrån hänsynsreglerna och då allt som oftast i 

2:3 samt 2:7. I underinstanserna används dock hållbarhetsbegreppet i betydligt större 

utsträckning. Följande punkter är en sammanställning av de återkopplingar i domskälen som 

MÖD gör i de fyra betydande rättsfallen ovan. Denna sammanställning kan enligt mitt 

förmenande tjäna som tolkningskriterie och underlag vid fastställandet av definitionen för 

hållbar utveckling i det enskilda fallet. 

 

� Det skall råda ett samspel mellan målbestämmelsen87 hållbar utveckling i 1:1 och 

hänsynsreglerna i 2:1.88 

� Tolkningsimperativ i 1:1 2 stycket anger ”en viss precisering av hur begreppet hållbar 

utveckling ska tolkas”.89 

� Tolkningsimperativet innehåller en anvisning om hur de materiella hänsynsreglerna 

ska tolkas och förtydligar på så sätt samtidigt det samspel som skall råda mellan 1:1 

och 2:1.90 

� Vid tillämpning så skall vägledning hämtas bl. a från miljökvalitetsmålen.91 

� Hänsyn skall tas för eller emot ett riksintresse.92 

� Hänsyn skall tas för eller emot det allmänna intresset.93 

� De motstående intressena får inte vara av den styrkan att de kan utgöra ett hinder.94 

� Lika fall ska behandlas lika.95 

� Hänsyn ska tas till vad som kan bli effekten av en generell tillståndsgivning.96 

                                                 
87 Vad gäller målet eller bestämmelsen med miljöbalken, se 7.2. 
88 MÖD 2006:53. 
89 MÖD 2004:35. 
90 Ibid. 
91 MÖD 2006:53. 
92 MÖD 2005:66. 
93 Ibid. 
94 Ibid. 
95 MÖD 2006:53. 
96 Ibid. 
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� Tillämpningen av 1:1 och 2:1 gäller ”alla typer och verksamheter och åtgärder som 

kan påverka miljöbalkens mål.”97 

� Ett prövotidsförfarande98 tillämpas enligt tidigare praxis från miljöskyddslagen och får 

väl sägas ha integrerats bakvägen i och med den nuvarande tillämpningen av hållbar 

utveckling. Inget stöd för en ändring av detta förfarande finns i nuvarande miljöbalken 

eller dess motiv. 

 
Det framstår tydligt att den allmänt hållna portalparagrafen 1:1 och dess syfte att främja en 

hållbar utveckling är allt för vagt formulerad och blir därför rent generellt ointressant som ett 

övergripande argument. Rent definitionsmässigt så blir därför hållbar utveckling summan av 

de tolkningar och avvägningar som görs vid det enskilda fallet. Det tänkta utgångsläget för 

bedömning kan t ex. vara ovanstående sammanställning. I MÖD 2006:53 innebär ett enskilt 

avlopp i sig inget miljöproblem. Problemen uppstår först vid tillämpningen av 

likabehandlingsprincipen som i sig innebär en generell tillståndsgivning på området. Detta i 

sin tur kan få konsekvenser för övergödningen, vilket strider mot miljökvalitetsmål nummer 

sju. Vad som står i strid mot ett miljökvalitetsmål står även i strid mot en hållbar utveckling 

och sålunda har cirkeln slutits för just detta fall.  

En allt för vag eller flexibel lagstiftning leder lätt till kompromisser mellan olika intressen99 

vilket blir tydligt i t ex. MÖD 2005:66 där kärande får finna sig i att det allmänna intresset 

väger tyngre för en utbyggnad av vindkraften.  

Det blir även klart att ju högre upp i beslutsinstanserna begreppet kommer desto mindre 

tycks dess potential och genomslagskraft bli. Den vaga och flexibla innebörden av hållbar 

utveckling blir således både dess styrka och svaghet eftersom begreppet inte är förpliktande. 

Denna egenskap leder så till begreppets politiska framgång men samtidigt till dess rättsliga 

stagnation och blir samtidigt en paradox, ett contradictio in adjecto, där begreppet likt ett 

moment 22, aldrig kommer att finna fast mark. Mot denna bakgrund kan det förefalla naturligt 

att överinstanserna förhåller sig restriktiva vid tillämpningen av begreppet hållbar utveckling.  

En annan förklaring och teori till den sparsamma återspeglingen av hållbar utveckling i 

rättspraxis kan vara lagrådets minst sagt massiva kritik till miljöbalkspropositionen.100 Efter 

en genomgång av lagrådets kommentar till propositionen förefaller det mig svårbegripligt hur 

miljöbalken vid den tidpunkten tilläts träda i kraft. Lagrådet hade vid detta tillfälle ej heller 
                                                 
97 MÖD 2004:35. 
98 Ibid. 
99 Kari Kuusiniemi (2001). Hållbar utveckling, biologisk mångfald och kontraproduktivitet. I Basse, E.M., 
Ebbesson, J. och Michanek, G. (2001). Fågelperspektiv på rättsordningen. Iustus Förlag, s. 359. 
100 Övriga remissinstansers kritik ej att förringa.  
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tillgång till miljöbalkens följdlagstiftning,101 vilket högst väsentligt försvårade deras arbete.102 

Följande citat gäller hänsynsreglerna och är endast ett av flera exempel på de färgstarka 

uttryck som lagrådet då levererade: 

 

”Regleringen är så allmänt hållen och avsedd för ett så generellt område att det ligger i öppen dag att 

svårbemästrade tillämpningsproblem inte kan undvikas, när bestämmelserna skall tolkas mot en 

mångskiftande praktisk verklighet samt därvid ofta ställas i relation till andra bestämmelser i och 

utanför balken.”103 

 

Miljöbalkens ikraftträdande var troligen politiskt oundvikligt, oaktat den kritik som riktades 

mot förslaget.104 Sverige som så gärna önskade vara ett föregångsland i miljöfrågor hade inte 

råd att göra ännu en miljöpolitisk pudel.105 Sveriges anseende som miljöpolitiska föregångare 

skulle förmodligen ha skadats rejält vid ännu ett uppskjutande av miljöbalken.  

Regeringen överlämnade nyligen propositionen ”en reformerad grundlag” där bl.a. lagrådets 

roll avses stärkas beträffande deras granskning av lagförslag. Lagrådets yttrande vad gäller 

lagförslag ”ska” numera inhämtas, till skillnad mot nuvarande ”bör”.106 Regeringen bedömer i 

propositionen också att lagrådets organisation ”bör förstärkas” så att förutsättningarna för 

granskning förbättras.107 Förhoppningsvis kommer resultatet av detta förslag att utmynna i att 

lagrådets kommentarer i högre utsträckning beaktas i framtiden.  

Vad gäller den i regeringsformen 2:1 högst allmänt hållna formuleringen beträffande 

hållbar utveckling så har regeringen i samma proposition lämnat ett förslag på reformering. 

Lydelsen ”skall främja en hållbar utveckling” föreslås bytas till ”ska främja en hållbar 

utveckling”.108 Denna ansats tyder inte direkt på några krafttag vad gäller nyanseringen av 

hållbar utveckling inom en överskådlig framtid. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
101 Proposition 1997/98:90. Följdlagstiftning till miljöbalken m.m. 
102 Lagrådets kommentar. Prop 1997/98:45 Del 2 s 447. 
103 Prop 1997/98:45 Del 2 s 455. 
104 Carpe diem, quam minimum credula postero. 
105 Prop. 1994/95:10. Återkallandet av propositionen “miljöbalk”. 
106 Prop. 2009/10:80, s. 143. 
107 Ibid, s. 142. 
108 Ibid, s. 9. 
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7.2 Hur var det nu med ”målet” för hållbar utveckli ng? 
 
Som portalparagraf är miljöbalken en övergripande lagstiftning och fragmentarisk till sin 

karaktär vilket ofta vid rättstillämpningen leder till en teleologisk tolkning109. Motiven till den 

svenska lagstiftningen har av tradition tillmätts stor betydelse vid rättstillämpningen, vilket 

osökt leder fram till vikten av att motiven tydliggör ändamålet med lagstiftningen.  

Om man bortser från begreppet hållbar utveckling så kan vid en närmare jämförelse av 

”målet” med miljöbalken en viss osäkerhet skönjas beträffande hur närmandet till, eller 

förhållandet till hållbar utveckling skall definieras. Enligt motiven110 anges flera förslag på 

denna definition och inledningsvis lyder den: 

 

”Målet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling och att tillförsäkra 

levande och kommande generationer en hälsosam och god livsmiljö.”111 

 

Regeringen har sedan följande förslag: 

 

”Målet med miljöbalken skall vara att främja en hållbar utveckling så att nuvarande och kommande 

generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.”112 

 

Lagrådet ger initialt följande förslag: 

 

”Målet med miljöbalken är att trygga en hållbar utveckling så att nu levande och kommande 

generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.”113 

 

Lagrådet konstaterar sedermera att begreppet ”trygga” är illa valt om avsikten är att begränsa 

räckvidden av målparagrafen till balken i sig. Ett nytt förslag presenteras således av lagrådet: 

 

”Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en varaktigt hållbar utveckling på miljöområdet 

som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.”114 

 

 

                                                 
109 ”Telos”. (Ändamål, syfte). 
110 Prop.1997/98:45. Miljöbalk.  
111 Ibid, s. 1. 
112 Ibid. s. 161. 
113 Ibid. del 3. s 149. 
114 Ibid. Del 2. s 451. 



 33 

Förslaget till riksdagsbeslut blir slutligen:  

 

”Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande 

och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.”115 

 

Konkluderas kan att det slutgiltiga förslaget som ”syftar” (måtta, sikta)116 till att ”främja” 

(hjälpa fram, understödja)117 en hållbar utveckling kan uppfattas mindre kraftfullt än t ex. 

”skall” (komma att, ämna, böra)118 eller ”trygga” (göra trygg, skydda, säkra)119 en hållbar 

utveckling. Noteras kan att ordet ”varaktigt” har undanröjts från det hållbara i utvecklingen 

samt att ”målet” med balken har avlägsnats och ersatts av ”bestämmelserna”. 

Risken finns här att det vid en teleologisk rättstillämpning på säregna fall kan uppstå 

betydande svårigheter att med hjälp av motiven prima facie, finna vägledning av lagstiftarens 

vilja, med vilken kraft ”målet” eller ”bestämmelsen” för hållbar utveckling skall genomföras. 

Det kan även framstå som otydligt huruvida det är miljöbalkens bestämmelser eller dess 

målsättning generellt som ska främja den hållbara utvecklingen. En förklaring till denna 

oordning kan naturligtvis vara den tidspress som satt sin prägel på utformandet av den nya 

miljöbalken, något som lagrådet i sitt yttrande beklagar.120 En annan förklaring kan vara att 

lagstiftarens intentioner redan initialt varit att hålla en diffus profil. Onekligen så skiljer sig 

följande formuleringar åt vad gäller kraftfullhet och åtagande: 

 

”Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling.” 121 

Målet med miljöbalken skall vara att trygga en varaktigt hållbar utveckling.122 

 

I proposition 2000/01:130123 uppstår så åter detta contradictio in adjecto när man menar att 

”målet med miljöbalken definieras i 1 kap. 1 § första stycket och innebär att en hållbar 

utveckling skall främjas.” Detta torde enligt mitt förmenande innebära att det inte är 

miljöbalkens mål att främja en hållbar utveckling124, utan denna uppgift tillkommer balkens 

                                                 
115 Ibid. Del 1. s. 9. 
116 Svenska Akademiens Ordlista (SAOL 13), 13 uppl.  
117 SAOL 13. 
118 SAOL 13. 
119 SAOL 13. 
120 Prop.1997/98:45 del 2, s. 447. 
121 Nu gällande inledande formulering. 
122 På förslag och snubblande nära i motiven. 
123 Svenska miljömål delmål och åtgärdsstrategier, s. 219. 
124 Vilket ofta således på felaktig grund hävdas. 
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bestämmelser.125 Tyvärr så innehåller meningen en motsägelse. Definitionen i den citerade 

meningen strider mot konklusionen i samma mening. Definitionen pekar på ”syftar till att 

främja” en hållbar utveckling medans konklusionen hävdar att hållbar utveckling ”skall 

främjas”. Här har det (medvetet eller ej) konkluderats att ”syftar” och ”skall” är synonymer, 

vilket enligt mitt förmenande är direkt felaktigt. 

I proposition 2004/05:150126 är budskapet dock tydligt ”Målet med miljöbalken är att främja 

en hållbar utveckling.”  

Denna godtycklighet huruvida det är ”målet” eller ”bestämmelserna” i miljöbalken som 

skall främja en hållbar utveckling är naturligtvis olycklig, men får väl sägas på ett naturligt 

sätt introducera till storebror hållbar utveckling vad beträffar det diffusa.  

Huruvida det är ”målet” med miljöbalken att främja en hållbar utveckling eller om det är 

”bestämmelserna” i miljöbalken som skall främja en hållbar utveckling, blir svår att besvara. 

De lege lata så är det ”bestämmelserna”. De lege ferenda så är det ”målet”. Detta sagt med 

åtanke att efterkommande propositioner anses vara vägledande för den gängse uppfattningen. 

 

7.3 Några slutord 
 
Begreppet hållbar utveckling är enligt mitt förmenande rakt igenom en politisk konstruktion 

och har sin hemmaplan på den politiska arenan. Även om intentionerna prima facie vid 

Stockholmskonferensen i allmänhet och Brundtlandkommissionen i synnerhet varit de bästa 

vad gäller att konkretisera begreppet, så har dess framtoning därefter varit politisk och 

retorisk. Det fanns inledningsvis en stor potential i tanken med att samla de tidigare svenska 

miljölagarna till en gemensam miljöbalk och dessutom kröna verket med det välkända 

begreppet hållbar utveckling. Den nya miljöbalken fick nu tyvärr inte den genomarbetade 

renovering som den så väl förtjänade, vilket sedermera även har återspeglats i rättspraxis. I 

relation till de senaste tio årens utfall i svensk rättspraxis så är begreppet hållbar utveckling 

”mycket väsen för ingenting”. Men som Karin Boye så betänksamt uttrycker det så är det 

vägen, som är mödan värd. 

    

 

 

 

                                                 
125 Målet med miljöbalken är att bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling… 
126 Svenska miljömål ett gemensamt uppdrag, s. 31. 
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