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MILJÖRÄTTEN



Miljöbalken (1998:808)

1 kap – MB:s mål och tillämpningsområde (främja hållbar 
utveckling för nuvarande och kommande generationer –
tillförsäkra hälsosam och god miljö)
2 kap – Allmänna hänsynsregler m.m.
3 kap – Grundläggande bestämmelser för hushållning med 
mark- och vattenområden
4 kap - Särskilda bestämmelser för hushållning med mark-
och vattenområden
5 kap – Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning
6 kap – Miljöbedömningar
7 kap – Skydd av områden
8 kap – Bestämmelser om skydd för biologisk mångfald
9 kap – Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
10 kap – Verksamheter som orsakar miljöskador
11 kap – Vattenverksamhet
12 kap – Jordbruk och annan verksamhet
13 kap – Genteknik
14 kap – Kemiska produkter och biotekniska organismer
15 kap – Avfall
16 kap – Allmänt om prövningen

17 kap – Regeringens tillåtlighetsprövning
18 kap – Regeringens prövning av överklagade avgöranden
19 kap – Förvaltningsmyndigheternas och kommunernas 
prövning
20 kap – Domstolar
21 kap – Mål i mark- och miljödomstol
22 kap – Förfarandet vid mark- och miljödomstolarna i 
ansökningsmål
23 kap – Rättegången i Mark- och miljööverdomstolen och 
Högsta domstolen
24 kap – Tillstånds giltighet, omprövning
25 kap – Rättegångskostnader och liknande kostnader
26 kap – Tillsyn
27 kap – Avgifter
28 kap – Tillträde
29 kap – Straffbestämmelser och förverkande
30 kap – Miljösanktionsavgifter
31 kap – Ersättning vid ingripanden av det allmänna och vid 
tillståndsprövning av vattenverksamhet m.m.
32 kap – Skadestånd för vissa miljöskador och andra enskilda 
anspråk



• Miljöprövningsförordningen (2013:251)

• Miljöbedömningsförordningen (2017:966)

• Förordning (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd

• Plan- och bygglagen (2010:900)

• Lag (2010:291) om mark- och miljödomstolar

• Förordningen (1998:901) om 

verksamhetsutövarens egenkontroll

• Förordningen om områdesskydd enligt MB 

m.m. (1998:1252) bl.a. Natura 2000

• Avfallsförordningen (2020:614)

Förordningar och andra lagar



• Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt (FEUF)

• Art- och habitatdirektivet

• Miljöansvarsdirektivet

• Avfallsdirektivet

• MKB-direktivet

• REACH (förordning om kemikalier)

EU-rätt



I 2 kap. MB listas generella krav på alla 
verksamhetsutövare och principer för hur verksamhet 
ska bedrivas.

Ska genomsyra tillämpningen av MB 

-Kunskapskravet 
-Försiktighetsprincipen 
-Produktvalsprincipen
-Hushållnings och kretsloppsprinciperna

-Lokaliseringsprincipen 
-Rimlighetsavvägning 
-Bevisbörderegeln
-Principen om att förorenaren betalar 
-Principen om bästa möjliga teknik
-Slutavvägning och regeringens tillåtlighetsprövning 

Hänsynsregler och principer – 2 kap MB



MILJÖRÄTTENS INSTANSER



Strandskydd 7 kap. MB



• Dubbla syften: långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden samt att bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtlivet. 

• Min Karta (lantmateriet.se) (Flygbild ca 1960 samt ca 1975)

• Platsbesök

• Hemfridszon

• Tomtplatsavgränsning

• Särskilda skäl för strandskyddsdispens (6 särskilda skäl samt LIS kan möjliggöra åtgärder inom skyddsområdet). 

• Beslut skickas till Länsstyrelsen för ev. överprövning.

Handläggning strandskydd



Strandskyddsdispens för komplementbyggnad
(bygglov/anmälan krävs utöver dispens)



• Vad säger lagstiftningen? - Områden som är 
av riksintresse på grund av att de behövs för 
totalförsvarets anläggningar skall skyddas 
mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 
tillkomsten eller utnyttjandet av 
anläggningarna.

• Försvarsmakten får genom sina miljötillstånd 
rätt att bullra upp till en viss nivå. 

• Verksamhetens godkända bullernivåer följer 
inte Naturvårdsverkets riktlinjer gällande 
rekommenderade bullernivåer vid 
husbyggnationer, skolor och vårdcentraler. 

Detta innebär att Försvarsmakten i stor 
utsträckning påverkar kommunens 
exploateringsmöjligheter.

• Boendemiljöer eller miljöer för 
samhällsfunktioner där bullernivåerna är för 
höga riskerar att påverka människors hälsa 
negativt genom exempelvis störd sömn, barn 
kan få en negativ påverkan på inlärning- och 
koncentrationsförmåga. Vid långvarig 
exponering av flyg- och annat trafikbuller 
finns även risk för hjärt- och kärlsjukdom som 
exempelvis högt blodtryck.

Riksintresse för totalförsvaret 3 kap. MB



Handläggning av ärenden 
utanför detaljplanerat område

• Försvaret remitteras

• Remissvar, bullernivåer överskrids och 
åtgärden riskerar att påtagligt försvåra 
utvecklingen av försvarsmaktens 
verksamhet

• Vilka möjligheter finns? – läs tidigare 
bygglovsmotiveringar, granska fall till fall, 
integrera utvecklingsmöjligheter för 
enskilda fastigheter i kommunens 
översiktsplan 


