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Ny praxis från Högsta domstolen 
om prövning av miljömål
Den 24 november 2011 med-
delade Högsta domstolen beslut 
i en fråga som kan få stor prin-
cipiell betydelse för kommande 
prejudikatbildning på miljörättens 
område. Bakgrunden är i korthet 
följande. 

LKAB erhöll 1976 tillstånd till verk-
samheten vid sina gruvor, dagbrott och 
industrianläggningar inom Kiirunavaara- 
och Loussavaraaområdena. Under 
efterföljande år har ytterligare beslut 
meddelats av Koncessionsnämnden, läns-
styrelsen och vattendomstolen. Efter 
ansökan av Naturvårdsverket upphävde 
Koncessionsnämnden 1998 alla villkor 
som då gällde för den gruvrelaterade 
verksamheten i Kiirunavaara. Frågan 
om bl.a. villkor för utsläpp av kväve från 
klarningsmagasinet sköts upp under en 
prövotid. Prövotiden förlängdes i juli 
2002 av miljödomstolen i Umeå. Efter 
av LKAB inlämnad prövotidsredovisning 
yrkade Naturvårdsverket att det slutliga 
villkoret i första hand skulle utformas 
så att halten ammoniakkväve inte fick 
överstiga 0,005 mg/l vid utloppet från 
klarningsmagasinet eller från Mettä 
Rakkurijärvi. LKAB bestred yrkandet 
och anförde att ett utsläppsvärde – om ett 
sådant alls skulle föreskrivas - skulle utfor-
mas som ett riktvärde och att utsläpp från 
Mettä Rakkurijärvi inte skulle regleras 
eftersom detta inte ingick i prövotiden. 
Miljödomstolen delade LKAB:s 
uppfattning när det gällde ut-
släpp från Mettä Rakkurijärvi. 
Något villkor beträffande 
detta utsläpp kunder inte före-
skrivas. Miljödomstolen konsta-
terade vidare att förordningen om miljö-
kvalitetsnormer för fisk- och musselvatten 
var tillämplig på Kalix älv (som var den 
slutliga recipienten för vattnet från klar-
ningsmagasinet) och att vattendrag som 
utgjorde laxvatten inte fick innehålla högre 
halten av ammoniak än 0,005 mg/l vat-
ten. Miljödomstolen valde då att anknyta 
villkoret till förordningen och begränsa 
utsläppet av kväve till att halten ammoniak 
(och inte som Naturvårdsverket yrkade 
ammoniumkväve) inte fick överstiga 0,005 
mg/l.

LKAB överklagade domen till 

Miljööverdomstolen som genom beslut 
den 27 november 2009 valde att inte 
meddela prövningstillstånd. LKAB över-
klagade då Miljööverdomstolens beslut 
till Högsta domstolen med yrkande att 
Högsta domstolen med ändring av be-
slutet skulle meddela tillstånd till målets 
prövning i det som idag är Mark- och 
miljööverdomstolen. Högsta domstolen 
biföll överklagandet.

Högsta domstolens beslut är av stort 
intresse dels på grund av motiveringen, 
dels på grund av frågan hur denna nya 
praxis kan komma att påverka verksam-
hetsutövarnas planering av kommande 
miljöprövningar.

Högsta domstolen konstaterade inled-
ningsvis att prövningstillstånd skulle en-
ligt lagtexten i 49 kap. 14 § rättegångsbal-
ken meddelas om det fanns anledning att 
betvivla riktigheten av miljödomstolens 
dom (ändringsdispens), om det inte gick 
att bedöma riktigheten av domen (gransk-
ningsdispens), om det var av vikt för rätts-
tillämpningen (prejudikatdispens) eller 
om det annars fanns synnerliga 
skäl (extraordinär dispens). 
Enligt Högsta domstolen 
gav inte lagmotiven nå-
gon närmare ledning 
för reglernas uttolk-
ning just inom mil-
jörätten. Beträffande 
granskningsdispens var 
det dock av 

betydelse att det i proposi-
tionen framhölls att behovet av möj-
lighet till dispens blev särskilt tydligt 
när systemet med prövningstillstånd skul-
le gälla även omfattande och komplicerade 
tvistemål. Bl.a. pekades det på ”mål om 
tekniska och ekonomiska förhållanden”. 
Detta talade enligt Högsta domstolen för 
att granskningsdispensen skulle vara något 
vanligare i miljömål än i andra mål trots att 
miljömålen hade samlats vid ett begränsat 
antal domstolar med särskild sammansätt-
ning. Beträffande prejudikatbildningen 
underströk Högsta domstolen att Mark- 
och miljööverdomstolen hade ett betydan-
de ansvar för prejudikatbildningen inom 

miljörätten både genom egna avgöranden 
och genom att möjliggöra en prövning i 
Högsta domstolen.

När det gällde det konkreta målet upp-
märksammade hur Miljööverdomstolen 
valde att utforma villkoret. Högsta 
domstolen fäste uppmärksamhet 
vid att LKAB i sitt överklagande till 
Miljööverdomstolen anförde att mil-
jödomstolens villkor innebar en skärp-
ning av utsläppsbegränsningarna med 
20 % i förhållande till Naturvårdsverkets 
yrkande (det är skillnad mellan ammo-
niumkväve och ammoniak). LKAB en 
åberopade kompletterande utredning i 
Miljööverdomstolen både om riskerna 
för miljöpåverkan och de tekniska och 
ekonomiska förutsättningarna för rening. 
Högsta domstolen menade att det visserli-
gen inte fanns processuella hinder mot vill-
korets utformning men att det av domskä-
len inte hade framgått hur miljödomstolen 
resonerade när man valde utformningen. 
Det gick således inte att tillräckligt tillför-
litligt bedöma riktigheten av domen utan 

att ta upp målet till en fullständig 
prövning i Mark- och miljööver-
domstolen. Granskningsdispens 
skulle därför meddelas.

Konsekvensen av Högsta 
domstolens beslut bör vara att 
fler prövningstillstånd kom-

mer att meddelas av Mark- 
och miljööverdomstolen i 

mål med komplicerade 
frågor och en omfat-

tande utredning. I 
sådana mål kan det 
av naturliga skäl 
vara svårt att i lägre 

instans uttömmande 
bedöma alla de frågor 

som uppkommer. Detta kan 
visa sig vara besvärligt för verk-

samhetsutövarna av större verksamheter 
på A-nivån som i praktiken återförs till si-
tuationen utan krav på prövningstillstånd 
för överklagande till Mark- och miljööver-
domstolen. För kloka och hängivna mot-
parter finns nästan alltid något att kritisera 
i en dom från miljödomstolen.
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