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Miljötillståndsdagen 30 januari 2019 
 

Informationen i presentationen är allmänt hållen och varken kan eller ska ersätta juridisk rådgivning i det enskilda fallet.  

De allmänna villkor som gäller för våra tjänster är tillgängliga på vinge.se 

  



Aktuella domar och framtidsspaningar 

Allmänt 

• Avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) 

• http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Avgoranden-fran-Mark--och-

miljooverdomstolen/ (2012-2019, M-, P- och F-mål) (Ex. mål nr M 1457-18) 

• Referatdomar avseende M-mål (Ex. MÖD 2018:3) 
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Aktuella domar 

MÖD M 842-18, 2018-10-19  

• Beslut om klassificering av en miljöfarlig verksamhet. 

• MMD: Ej överklagbart beslut. 

• MÖD: Beslutet är överklagbart eftersom det kan få rättsverkningar för 

verksamhetsutövaren. 

• Spaning: Överlag fler prövningar av beslut om klassificering i överinstans. 

 



Aktuella domar 

MÖD 2018:3 (M 1383-17, 2018-02-03) 

• Fastighetsägares subsidiära ansvar för föroreningsskador. 

• Sådana skador som fastighetsägaren vid köpet inte kände till. 

• Underinstanser: Tillräckliga förutsättningar för undersökningsansvar. 

• MÖD: Omständigheterna vid köpet var sådana att fastighetsägaren inte kan anses ha 

bort upptäcka eventuella föroreningar. Ej förutsättningar för undersökningsansvar.  

• Spaning: Begränsat klargörande hur långt fastighetsförvärvares undersökningsplikt kan 

anses sträcka sig. Försiktighet rekommenderas även fortsättningsvis.  

 



Aktuella domar 

MÖD (M 4517-17, 2018-12-14) 

• Fråga om komplettering av ansökan om tillstånd och MKB på ett sent stadium i målet 

och i relativt stor omfattning.  

• Fråga om samråd har skett i tillräcklig omfattning.  

• Fråga om det har gjorts en tillräcklig lokaliseringsutredning. 

• Fråga om omfattningen av tillståndspliktig verksamhet.  

• Fråga om godtagbar materiell processledning i underinstans (MMD).  



Beslut om innehållet i MKB (för planer eller projekt) i ett Natura 2000-område 

• En detaljerad analys av det aktuella projektets inverkan på alla arter som 

omfattas av MKB:n ska göras 

• Exploatören ska tillhandahålla uppgifter om miljöeffekter med avseende på 

såväl den valda lösningen som vart och ett av huvudalternativen  
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EU-domstolens dom 2018-11-07  
mål nr C-461/17 



Beslut om tillstånd till fortsatt verksamhet i bergtäkt 

• Någon direkt skyldighet att tillskapa alternativa boplatser för skyddade arter 

framgår varken av artskyddsförordningen eller av fågeldirektivet 

• Täkttransporter på allmän väg ca 3-4 km från utfarten är, med hänsyn till 

omständigheterna i det aktuella fallet, att betrakta som ett följdföretag  
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Mark- och miljööverdomstolens dom 
2018-08-24 mål nr M 4908-17 



Avfallsbegreppet, undantag från tillstånds- och anmälningsplikt för 

verksamheter som behandlar avfall samt End-of-Waste 

• Naturvårdsverket har utrett avfall och verksamheter som kan undantas från 

krav på tillstånds- och anmälningsplikt, redovisades 26 april 2018 

• Naturvårdsverket ska föreslå författningsändringar till följd av utredningen, 

senast den 28 september 2019 
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Aktuella frågor 



Nya regler för miljökvalitetsnormer och vattenkraft sedan den 1 januari 2019 

• Striktare tillämpat försämringsförbud, med undantag för specifika 

undantagsfall  

• Moderna miljövillkor genom omprövning 

• Administrativa kapaciteten hos myndigheter och domstolar kommer att 

påverkas 
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Aktuella frågor 
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