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1. Inledning 
 

1.1. Val av ämne 

 

Valet av ämne för denna uppsats har sin grund i verkliga händelser med direkt 

koppling till hur Sverige har införlivat rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 

maj1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter
1
, senast ändrat 

genom direktiv 2006/105/EG
2
 (nedan kallat livsmiljödirektivet). I augusti 2009 

placerade Greenpeace ut trålhinder i form av 203 stenblock på havsbotten i två 

av de svenska Natura 2000-område i Västerhavet; Lilla Middelgrund och 

Fladen, med avsikten att skydda områdena från skadligt fiske. Detta har utlöst 

en diskussion i Sverige om huruvida bestämmelserna i miljöbalken som stadgar 

en tillståndsplikt (MB 7:28a) för skydd av Natura 2000-område är tillämpbara i 

förhållande till fiske i svensk ekonomisk zon. Detta särskilt i ljuset av hur 

tillståndsplikten kan komma att inskränka EU-medlemsländers fiskerättigheter. 

Det faktum att frågan har utretts av svenska myndigheter, debatterats i 

Riksdagen och att den inte kunnat bli föremål för prövning i svensk domstol 

talar för att det finns ett verkligt problem och att rättsläget är oklart, vilket gör 

ämnet onekligen aktuellt och relevant. 

 

1.2. Avgränsning av ämnet  

 

I Sverige har införlivandet av livsmiljödirektivet inneburit att ett 

tillståndsförfarande infördes i miljöbalken (MB 7:28a) för att kunna bedöma 

verksamheter och åtgärder som kan äventyra skyddet för vissa djur- och 

växtarter och deras miljöer som ingår i särskilda skydds- eller 

bevarandeområden (Natura 2000). En sådan bedömning är ett krav i direktivets 

art. 6.3. Svårigheter uppstår när dessa områden finns till havs i svensk 

ekonomisk zon där EU-medlemsländer har rätt att fiska. Eftersom reglering av 

fiske till havs inom EU är en exklusiv EU-befogenhet (art. 3.1(d) FEUF) blir 

inte tillståndsförfarandet möjligt att genomdriva i praktiken utan att bryta mot 

                                                           
1
 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur 

och växter
1
, senast ändrat genom direktiv 2006/105/EG , EGT L 206, 22.7.1992,  s. 7  

2
 Direktiv 2006/105/EG, EUT L 363, 20.12.2006, s. 368. 
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EU:s rättsordning. Relationen mellan de aktuella bestämmelserna är därmed 

kärnan i arbetet och fokus ligger på att reda ut huruvida kravet i direktivet 

genomförts korrekt i svensk rätt men också hur det bör tillämpas och om MB 

7:28a i sig utgör en överträdelse av EU-rätt. Analysen av materialet har därmed 

lämnat litet utrymme till övriga krav i direktivet. Frågan om hur MB 7:28a 

förhåller sig till EU-rätt har dock inte prövats i domstol i Sverige. Uppsatsen 

tar emellertid upp två domstolsprövningar som berör andra aspekter av 

tillämpningen av MB 7:28a och även frågan om talerätt i vissa miljömål. Dessa 

mål har varit relevanta för arbetet såtillvida att man kan länka utfallen till det 

EU-rättsliga perspektivet och därmed bedöma huruvida tillämpningen av 

Natura 2000-bestämmelserna i Sverige och lagstiftningen i sig är i 

överensstämmelse med EU:s rättsordning. 

 

1.3. Metod och material 

Jag har använt mig av sedvanlig rättsvetenskaplig metod för att undersöka 

gällande rätt men också omständigheterna kring lagstiftningsprocessen och runt 

svårigheterna att tillämpa Natura 2000-reglerna.  

 

I och med att ämnet för uppsatsen är av EU-rättslig karaktär har det funnits 

ytterligare anledning att reflektera över hur rättskällorna bör användas i arbetet. 

Kravet i art. 6.3 i livsmiljödirektivet har genomförts i Sverige främst genom lag 

(bestämmelser i miljöbalken) och därmed krävt en sedvanligt 

normgivningsförfarande med förarbetena till lagen. I arbetet har jag använt 

olika slags förarbeten såsom departementspromemorior och även remissvar 

från remissinstanserna, vilka inte har betydelse för tolkning av bestämmelserna 

men som har varit viktiga som upplysningskällor och som möjliggjort en 

argumentation kring eventuella skäl och avvägningar inför lagstiftningens 

slutliga utformning. Som de viktigaste lagförarbetena har propositionerna till 

olika lagändringar haft en viktig roll i uppsatsen vad gäller tolkningen av 

relevant lagstiftning men framförallt för att kontrollera huruvida lagstiftarens 

avsikt stämmer överens med direktivets krav. Man bör dock komma ihåg att 

lagmotiven inte är auktoritativa beträffande tolkningen av själva direktivets 

bestämmelser. Vägledning för tolkningen av det som stadgas i en EU-rättsakt 
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återfinns bl. a. i ingress till akterna som ger uttryck för mål och syfte och som 

tjänar som verktyg för konform tolkning. Jag har därmed använt mig av EU-

rättslig metod för att finna vägledning i bl. a. hur MB 7:28a bör tolkas och 

tillämpas i förhållande till EU:s rättsordning. I detta hänseende har 

tillämpningen av EU-rättsprinciper men framförallt granskningen av EU-

domstolens rättspraxis varit central för arbetet.  

 

Svensk domstolspraxis på det specifika området som uppsatsen fokuserar på 

har varit i stort sett obefintlig, vilket är anledningen till att tyngden i arbetet har 

legat på förarbetena i den delen det avser utredningen av gällande rätt i 

Sverige.  

 

Andra rättskällor av lägre dignitet än lagtexten, förarbetena och rättspraxis har 

också använts i uppsatsen, nämligen doktrin i form av artiklar ur 

rättsvetenskapliga tidskrifter och juridisk litteratur. Jag har även brukat en 

mängd dokument (rapporter, vägledningar, yttrande och utredningar) av såväl 

svenska myndigheter som av Europeiska kommissionen för att kunna få en så 

bra uppfattning som möjligt om hur reglerna tolkas och tillämpas av den 

nationella förvaltningen (myndighetspraxis) respektive hur tillämpning var 

tänkt utifrån den europeiska institutionens perspektiv. För att berika 

utredningen ytterligare har jag också gjort empiriska undersökningar och 

intervjuat anställda hos länsstyrelsen med insikt i hur vissa beslut har antagits 

för att kunna ge stöd åt några av mina slutsatser gällande myndigheternas 

rättstillämpning. 

 

1.4. Syfte 

 

Syftet med arbetet har varit främst att utreda huruvida kravet i art. 6.3 

livsmiljödirektivet som MB 7:28a avser införliva är korrekt genomfört och om 

det är möjligt att genomdriva det i förhållande till fiske i svensk ekonomisk 

zon. Det faktum att tillämpningen av bestämmelsen kan innebära en 

överträdelse av EU-rätt leder till behovet av att försöka komma fram till en 
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lagteknisk lösning för frågan samt att föra ett resonemang om eventuella behov 

av lagändringar på området.  

 

1.5. Sammanfattning 

Utgångspunkten för analysen i denna uppsats har varit faktum att rättsläget 

beträffande möjlighet att tillämpa tillståndsplikten i MB 7:28a har uppfattats 

som oklart av myndigheterna i Sverige. 

 

Arbetet inleds med ett försök att ange tydliga EU-rättsliga gränser inom vilka 

frågeställningen kring möjligheten att genomdriva tillståndskravet i MB 7:28a 

bör hålla sig i. Detta leder till resonemang kring EU:s befogenheter, 

företrädesdoktrinen samt eventuella fel vid införlivandet av livsmiljödirektivet. 

Eftersom bestämmelserna som är avsedda att genomföra kravet i art. 6.3 

livsmiljödirektivet införlivats främst genom lag har studiet av förarbetena till 

de relevanta reglerna i miljöbalken varit centralt i arbetet. Under analysen av 

förarbetena förs en rättspolitisk argumentation kring olika lösningar i lagen och 

också dess effekter.  Granskningen av materialet kontra EU:s rättsordning 

utmynnar även i en viss kritik då några bedömningar är att 

lagstiftningsprocessen varit bristfällig, att implementeringen av kravet i art. 6.3 

livsmiljödirektivet är felaktig till viss del och att rättstillämpningen från 

tillsynsmyndighetens sida inte varit tillfredsställande.   

 

Mot slutet av arbetet finner läsaren analysen av två domstolsprövningar som 

berör temat i uppsatsen men som utelämnar det EU-rättsliga perspektivet. 

Dessa mål används som ett sätt att belysa vissa brister i den svenska 

lagstiftningen i dag och för in ytterligare ett perspektiv, nämligen talerätt i 

frågan om överklagande av vissa tillsynsbeslut, som indirekt påverkar 

livsmiljödirektivets genomslag på den nationella planen.  

 

Slutsatserna blir att svensk lagstiftningen beträffande Natura 2000 

bestämmelser inte är förenlig med EU-rätt i vissa delar men att detta inte 

inbegriper själva tillståndskravet i MB 7:28a. Ett förtydligande i 

övergångsbestämmelserna i MB 7 kap. är det som anses vara nödvändigt för att 
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lagstiftningen ska vara i överensstämmelse med målet i livsmiljödirektivet.  

Behov av en korrekt implementering av art. 6.3 och av en viss precisering i 

lagstiftningen, möjlig brist på adekvat skydd i Natura 2000-områden i 

ekonomisk zon samt möjlighet att kontrollera tillsynsmyndighetens beslut är de 

viktigaste problemområdena.  

 

Slutligen, med avseende på strävan efter att kunna presentera en juridisk 

lösning för konflikten mellan MB 7:28a och EU:s rättsordning är slutsatserna 

att tillämpningen av tillståndskravet är förhindrat av EU:s exklusiva befogenhet 

att reglera fiske i ekonomisk zon och att fiske därmed bör regleras inom ramen 

för EU:s gemensamma fiskeripolitik och via det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet. 

 

2. Bakgrund 

2.1. Om Natura 2000-område 

Natura 2000 är ett sammanhängande nätverk av EU:s mest skyddsvärda 

naturområden som upprättats enligt livsmiljödirektivet. Syftet med nätet är att 

se till att Europas mest värdefulla och hotade arter och livsmiljöer kan överleva 

på lång sikt. Enligt artikel 3.1. livsmiljödirektivet ska detta nätverk göra det 

möjligt att bibehålla eller i förekommande fall återställa en gynnsam 

bevarandestatus
3
 hos de berörda livsmiljötyperna i deras naturliga 

utbredningsområden. Nätverket omfattas av särskilda bevarandeområden 

(special areas of conservation - SAC) samt av särskilda skyddsområden 

(special protection areas - SPAs) utsedda av medlemsländerna enligt 

livsmiljödirektivet respektive Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 

                                                           
3
 För definition av gynnsam bevarandestatus se 16 § förordning (1998:1252) om områdesskydd 

enligt miljöbalken m.m..   
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om bevarande av vilda fåglar
4
, kodifierat genom direktiv 2009/147/EG

5
 (i 

fortsättningen kallat fågelskyddsdirektivet) 
6
.    

Det åligger alla medlemsstater att föreslå områden till Natura 2000
7
 till 

kommissionen, vilket borde ha gjorts senast 1996 enligt direktivet
8
.  

Sammanfattningsvis ska ett Natura 2000-område vanligtvis inrättas i de tre 

följande etapperna:  

1) En lista med föreslagna områden som skall ingå i nätet Natura 2000 läggs 

fram av medlemsstaterna enligt kriterierna som anges i bilaga 3 (etapp 1) av 

livsmiljödirektivet. 

2) Områdena i dessa listor granskas av kommissionen i samråd med varje 

medlemsstat för bedömning av gemenskapsintresset i dessa områden enligt 

kriterierna som anges i bilaga 3 (etapp 2) av direktivet. Detta resulterar i att 

kommissionen väljer ut en rad områden som antas som område av 

gemenskapsintresse (Sites of Community Importance – SCI)
9
. 

3) Den berörda medlemsstaten utser områdena så snart som möjligt (senast 

inom sex år) till särskilt bevarandeområde
10

 och därefter måste 

förvaltningsordningar för områdena upprättas
11

. 

Det är värt att notera att artikel 4.5 av livsmiljödirektivet fastställer att så snart 

ett område av gemenskapsintresse har förts upp på den listan antagen av 

kommissionen (punkt 2 ovan), omfattas det av bestämmelserna i artikel 6.2-4. 

Detta oavsett om de hunnits utses av medlemsstaterna till särskilt 

bevarandeområde alternativt särskild skyddsområde eller inte. Detta innebär att 

medlemsstaterna har en skyldighet att omgående vidta förebyggande åtgärder.  

                                                           
4
 Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar, EGT L 103, 

25.4.1979, s. 1. 

5
 EUT L 20, 26.1.2010, s. 7. 

6
 Artikel 3.1 direktiv 92/43/EEG. 

7
 Artikel 3.2 direktiv 92/43/EEG. 

8
 Artikel 4.1 direktiv 92/43/EEG. 

9
 Artikel 4.2  direktiv 92/43/EEG. 

10
 Artikel 4.4 direktiv 92/43/EEG. 

11
 Artikel 6.1 direktiv 92/43/EEG. 
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2.2. Om artikel 6 livsmiljödirektiv 

Artikel 6 i livsmiljödirektivet spelar en avgörande roll för skötseln och 

förvaltningen av de områden som ingår i Natura 2000-nätet. Denna artikel är 

en viktig del i kapitlet ”Bevarande av livsmiljöer och habitat” eftersom den 

tillhandahåller ramen för bevarande och skydd av områden, och innehåller 

bestämmelser om direkta, förebyggande och procedurmässiga åtgärder. Denna 

ram gäller både för områden som förklarats som särskilda skyddsområden 

enligt fågelskyddsdirektivet och för särskilda bevarandeområden som utses 

enligt livsmiljödirektivet. Ramen är ett viktigt medel för att förverkliga 

principen om integration på miljöområdet och i förlängningen för att kunna få 

till stånd en hållbar utveckling
12

.   

I ett internationellt perspektiv bidrar artikel 6 till att uppnå de mål som satts 

upp i internationella naturvårdskonventioner, som exempelvis 

Bernkonventionen
13

 och konventionen om biologisk mångfald
14

. 

Enligt art. 6.2 ska medlemsländerna vara aktiva i att förhindra försämring av 

livsmiljöer och habitaten för arterna och störningar av arter för vilka områdena 

har utsetts, om sådana störningar kan ha betydande konsekvenser för målen 

med direktivet
15

. Detta leder till att medlemsstaterna blir förpliktigade att följa 

ett antal formella och materiella krav som aktualiseras när planer och projekt
16

 

kan förmodas påverka området på ett betydande sätt enligt art. 6.3: 

”Alla planer eller projekt som inte direkt hänger samman 

med eller är nödvändiga för skötseln och förvaltningen av ett 

område, men som enskilt eller i kombination med andra 

planer eller projekt kan påverka området på ett betydande 

                                                           
12

 Se Europeiska kommissionen, Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella 

publikationer, Luxemburg, 2000, Skötsel och förvaltning av Natura 2000-områden – Artikel  6 

i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG 

”http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_

sv.pdf”. 
13

 Rådets beslut 82/72/EEG av den 3 december 1981 om ingående av konventionen om skydd 

av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö, EGT L 38, 10.2.1982, s. 1. 
14

 Rådets beslut 93/626/EEG av den 25 oktober 1993 om ingående av konventionen om 

biologisk mångfald, EGT L 309,13.12.1993, s. 1. 

15
 Artikel 6.2 direktiv 92/43/EEG. 

16
 För tolkningen av planer och projekt från EU-domstolen se Mål C-127/02 Waddenvereniging 

och Vogelsbeschermingvereniging. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_sv.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_sv.pdf
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sätt, skall på lämpligt sätt bedömas med avseende på 

konsekvenserna för målsättningen vad gäller bevarandet av 

området. Med ledning av slutsatserna från bedömningen av 

konsekvenserna för området och om inte annat följer av 

punkt 4, skall de behöriga nationella myndigheterna 

godkänna planen eller projektet först efter att ha försäkrat sig 

om att det berörda området inte kommer att ta skada och, om 

detta är lämpligt, efter att ha hört allmänhetens åsikt.”  

 

Kravet på bedömningen och efterföljande godkännande av myndigheterna i art. 

6.3 i livsmiljödirektivet kommer att vara centralt i analysen som följer då detta 

utgör grunden för införandet av tillståndsplikten i MB 7:28a. 

 

2.3. Natura 2000-områden till havs 

En viktig och stor utmaning inför de kommande åren är uppbyggnaden av ett 

fullständigt marint nätverk av Natura 2000-områden utanför medlemsländernas 

kuster. Detta är nödvändigt inte minst för att skydda den biologiska 

mångfalden i havet inom EU men också för att kunna bevara havsmiljön och 

ett främja ett hållbart nyttjande av havets resurser. 

I situationer där nödvändiga bevarandeåtgärder i Natura 2000-områden kan 

komma att inskränka EU-medlemsländernas fiskerättigheter (det är 

bevarandesyftet och bevarandemålet i det utpekade Natura 2000-område som 

styr det eventuella behovet av att reglera fisket och bedömningen måste vara 

vetenskapligt grundad) har medlemsstaternas befogenhet att agera på den 

nationella planen varit delvis oklar.  

Genomförandet av artikel 6 livsmiljödirektivet i medlemsländerna har inte varit 

en självklarhet
17

 och när det gäller dess tillämpning i havet har ämnet varit 

speciellt svårt och därför mycket omdiskuterat.  

                                                           
17

 Se ett komparativt arbete om genomförandet av artikel 6 i de olika medlemsländerna: Backes 

& Freriks & Nijmeijer: Article 6 Habitats Directive – A comparative law study on the 

implementation of art. 6 Habitats direktive in some member states, Universiteit Utrecht 2006; 

Europeiska kommissionen, i not 12 a.a.; och Europeiska kommissionen, Byrån för Europeiska 

gemenskapernas officiella publikationer, Luxemburg, 2002,  Assessment of Plans and Projekts 
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I Sverige har vissa frågor om relationen mellan miljöbalken och 

fiskelagstiftning varit svårbegriplig, inte minst för tillsynsmyndigheterna, och 

följaktligen varit föremål för ett antal utredningar
18

. Svårigheterna har även 

varit anledningen till att Landsbygdsminister Eskil Erlandsson har svarat på 

frågor om fiskeförbud i Fladen och Lilla Middelgrund i Riksdagen
19

 och att 

Miljöminister Lena Ek fick den 28 oktober 2011 svara på en interpellation
20

 

                                                                                                                                                         

Significantly Affecting Natura 2000 sites – Methodological guidance on the provisions of 

Article 6.3 and 6.4 of th Habitats Direktive 92/43/EEC 

”http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_asses

s_en.pdf ”.  

18
 Bl. a. har Naturvårdsverket och Fiskeriverket försökt att ta fram förslag till hur Sverige borde 

arbeta med reglering av fiske i marina skyddade områden, ett projekt som mynnade ut i 

Naturvårdsverkets rapport 6416, mars 2011, Reglering av fiske i skyddade havsområde. Denna 

rapport lyckades dock inte komma fram till en tydlig vägledning utan det konstateras däri att 

rättsläget i ekonomisk zon är delvis oklart när det gäller förhållandet mellan livsmiljödirektivet 

och den gemensamma fiskeripolitiken. Detta resulterade i att Havs- och vattenmyndighet 

(Havs- och vattenmyndigheten är en statlig myndighet som inrättades den 1 juli 2011 i 

samband med att Fiskeriverket lades ner. Havs- och vattenmyndigheten har därmed tagit över 

flera av det nedlagda Fiskeriverkets tidigare ansvarsområden så som havs- och vattenplanering, 

tillsyn och reglering) fick uppdraget att ta fram en vägledning till stöd för länsstyrelserna och 

kommunerna vid arbetet med marint områdesskydd. Förslag till vägledningen presenterades av 

myndigheten den 16 april 2013 och är nu ute på remiss Vägledning – Reglering av fiske i 

marina skyddade områden ”https://www.havochvatten.se/om-oss/remisser-och-

yttranden/remisser-och-yttranden/4-16-2013-remiss-om-reglering-av-fiske-i-marina-skyddade-

omraden.html”. 

19
 Erlandsson, Eskil, Svar på skriftlig fråga 2008/09:877, Fiskeförbud i Fladen och Lilla 

Middelgrund, ”http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Svar-pa-

skriftliga-fragor/Fiskeforbud-i-Fladen-och-Lilla_GW12877/”, där ministern påpekade att det är 

länsstyrelsens ansvar att utöva tillsyn över Natura 2000-områdena till havs i enlighet med 

miljöbalken och att han har förtroende för att myndigheten tillämpar bestämmelserna om den 

anser nödvändigt.   

20
 Ek, Lena, Interpellation 2011/12:74, Skydd av marina natura 200- områden av Helena 

Leander (MP) ”http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--

beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GZ1074&doctype=ip”, där miljöministern hävdar 

att tillståndskravet även ska tillämpas på fiske: ”[…] I enlighet med direktivet krävs enligt 

miljöbalken tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som kan skada de värden 

som skyddas i ett sådant område. Det finns inga regler som undantar fisket från denna 

prövning. Länsstyrelserna är tillsynsmyndighet och ansvarar därigenom för tillsynen över 

bestämmelsernas efterlevnad. Fiske med redskap som skadar bottnarna anges som exempel i 

bevarandeplanerna för Natura 2000-områdena Fladen och Lilla Middelgrund på verksamheter 

eller åtgärder vilka kan skada områdenas naturvärden. Enligt miljöbalken måste sådana 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf
https://www.havochvatten.se/om-oss/remisser-och-yttranden/remisser-och-yttranden/4-16-2013-remiss-om-reglering-av-fiske-i-marina-skyddade-omraden.html
https://www.havochvatten.se/om-oss/remisser-och-yttranden/remisser-och-yttranden/4-16-2013-remiss-om-reglering-av-fiske-i-marina-skyddade-omraden.html
https://www.havochvatten.se/om-oss/remisser-och-yttranden/remisser-och-yttranden/4-16-2013-remiss-om-reglering-av-fiske-i-marina-skyddade-omraden.html
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Svar-pa-skriftliga-fragor/Fiskeforbud-i-Fladen-och-Lilla_GW12877/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Svar-pa-skriftliga-fragor/Fiskeforbud-i-Fladen-och-Lilla_GW12877/
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GZ1074&doctype=ip
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GZ1074&doctype=ip
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om frågan om vilka åtgärder som miljöministern avsåg vidta för att uppfylla 

EU:s krav på skydd av marina Natura 2000-områden. Ärendet kom upp i 

samband med att Greenpeace anmälde Sverige till EU-kommissionen
21

 för 

brott mot livsmiljödirektivet p.g.a. brister i skyddet av marina Natura 2000-

områden Fladen och Lilla Middelgrund. Miljöministern hävdade då att 

tillståndsplikten i miljöbalken även gäller på fiske samtidigt som hon påpekade 

att förvaltningen av fiske regleras via EU:s gemensamma fiskeripolitiken. För 

att klarlägga vad som egentligen gäller hänvisar hon i sitt svar till en pågående 

utredning från Havs- och vattenmyndigheten. Miljöministern har även frågat ut 

kustlänsstyrelserna om tillämpningen av miljöbalken i Natura 2000-områden 

till havs i ett försök att få en bild om huruvida områdena i själva verket var 

skyddade eller inte
22

.  

Det är värt att påpeka att svaren från länsstyrelserna avslöjade att miljöbalken 

och i synnerhet tillståndsplikten i MB 7:28a aldrig har tillämpats i förhållande 

till fiske i Natura 2000 områden till havs. Länsstyrelserna har också gjort klart 

att ingen operativ tillsyn bedrivs då de anser att de inte har tydlig kompetens 

för att göra det, att det är olämpligt med tillståndsplikt för fiske i Natura 2000-

områden och att de inte heller har tillräckliga resurser.  

                                                                                                                                                         

verksamheter eller åtgärder tillståndsprövas. Art- och habitatdirektivet reglerar inte förvaltning 

av fiske. Detta sker i stället inom ramen för EU:s gemensamma fiskeripolitik, där arbete med 

en ny förordning pågår. Havs- och vattenmyndigheten har påbörjat ett arbete med att ta fram 

förslag till riktlinjer för hur processen kring reglering av fisket i marina skyddade områden ska 

se ut. […]”. Se även EK, Lena, svar på skriftlig fråga 2011/12:91, Reglerna för Natura 2000-

områden ”http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Svar-pa-

skriftliga-fragor/Reglerna-for-Natura-2000-omrad_GZ1291/”. 

21
 Anmälan av regeringen till EU-kommissionen för brott mot art- och habitatdirektivet 

”http://www.greenpeace.org/sweden/Global/sweden/hav/dokument/2011/eu-klagan.pdf”. 

22
 Kustlänsstyrelserna utfrågades genom brev den 10 maj 2012 av Miljöminister Lena Ek om 

tillämpningen av miljöbalken i natura 2000-områden till havs. Frågorna var: hur 

länsstyrelserna informerar om tillståndsgivningen för bottentrålning i Natura 200-områden; hur 

många tillstånd var sökta och beviljade; hur tillsynen sker i dessa områden (Diarienr 

M2012/1373/Nm).  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Svar-pa-skriftliga-fragor/Reglerna-for-Natura-2000-omrad_GZ1291/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Svar-pa-skriftliga-fragor/Reglerna-for-Natura-2000-omrad_GZ1291/
http://www.greenpeace.org/sweden/Global/sweden/hav/dokument/2011/eu-klagan.pdf
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Flera länsstyrelser har dessutom uppgett att de tolkar fiske som en pågående 

verksamhet som är därmed undantagen tillståndskravet i MB 7:28a i enlighet 

med övergångsbestämmelse (2001:437) i MB 7 kap.
23

.
24

   

Kommissionen har, med anledningen av svårigheter på området, utfärdat två 

non-papers
25

 med avsikt att vägleda medlemsstaterna som haft behov av att 

införa åtgärder för skydd av Natura 2000-områden som inskränker andra 

medlemsländers fiskerättigheter. 

Anledningen till svårigheten är att EU:s medlemsländer har överfört sin 

suveränitet vad gäller reglering av fisket inom sina ekonomiska zoner till EU
26

 

och därför måste ingripande på detta kompetensområde ske via EU:s 

Gemensamma Fiskeripolitiken
27

. 

 

3. EU:s exklusiva kompetens 

3.1. EU:s befogenhet - den rättsliga grunden 

Efter Lissabonfördraget är EU uppbyggd på två grundläggande fördrag som har 

samma rättsliga värde: fördraget om Europeiska Unionen (EU-fördraget – 

                                                           
23

 Övergångsbestämmelsen (2001:437) i MB 7 kap. lyder: ”För verksamheter som påbörjats 

före d. 1 juli 2001 krävs inte tillstånd enligt 7 kap. 28 a §.”. 
24

 Denna tolkning är uppseendeväckande i förhållande till hur EU-rätt bör tolkas och tillämpas 

och myndigheternas skyldighet i detta avseende. Denna fråga diskuteras dock mer ingående 

under avsnitt 7.4.  
25

  Se Europeiska kommissionen, 2008, Fisheries mesures for marine Natura 2000 sites – A 

consistent approach to requests for fisheries management measures under the Common 

Fisheries Policy 

“http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/docs/fish_measures.pdf” ; se också  

Europeiska kommissionen, 2012, Common methodology for assessing the impact of fishing in 

marine Natura 2000 

“http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/docs/Fisheries%20methodology.pd

f “. 

26
 Artikel 3.1 (d) i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). 

27
 Rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart 

utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken, EGT L 358, 

31.12.2002, s. 59. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/docs/fish_measures.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/docs/Fisheries%20methodology.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/docs/Fisheries%20methodology.pdf
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FEU) och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EU-

funktionsfördraget – FEUF). 

EU-fördraget innehåller samarbetets mest grundläggande bestämmelser av 

konstitutionell och principiell natur. Bland annat står det i Art. 1.1 FEU att 

genom att upprätta Fördraget om den Europeiska Unionen tilldelar 

medlemsstaterna befogenheter till Unionen för att deras gemensamma mål ska 

kunna uppnås.  

Funktionsfördraget i sin tur behandlar bl. a. kompetensfördelning mellan 

unionen och medlemsstaterna, innehåller detaljerade regler om 

lagstiftningsförfarande och även grundläggande reglerna i de politikområden 

där EU kan agera.  

EU:s överstatliga karaktär består i att medlemsstaterna har överfört omfattande 

beslutsmakt till EU, vilket innebär att en medlemsstat inte längre får, 

självständig, fatta beslut i vissa områden. Medlemsstaterna accepterar därmed 

att beslut inom EU fattas genom på förhand överenskomna former, i de flesta 

fall genom kvalificerad majoritet
28

. 

3.2. Överlåtelsen av befogenheter till EU genom 

anslutningslagen 

I Sverige, i samband med att riksdagen godkände anslutningsfördraget mellan 

Europeiska unionens medlemsländer och Sverige (SFS 1994:1500) har, vid 

sidan av införlivande av anslutningsfördraget och ”l’acquis communitaire”
29

, 

en överlåtelsen av beslutsbefogenheter till Europeiska unionen skett
30

. Lag 

(1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen 

stadgar följande i 3§ 1 st.: 

”Europeiska unionen eller Europeiska 

atomenergigemenskapen får fatta beslut som gäller här i 

                                                           
28

 Art. 16.3 FEU. 
29

 En fransk term som betyder EU:s samlade, gemensamt uppnådda regelverk, i vilket även 

ingår EU-domstolens domar. Se Bernitz, Ulf, Heuman, Lars, Leijonhufvud, Madeleine, Seipel, 

Peter, Warling-Nerep, Wiweka & Ans-Heinrich, Vogel, Finna Rätt: Juristernas källmaterial 

och arbetsmetoder, 11 u., Norstedts Juridik AB, Mölnlycke, 2010, s. 62. 
30

 Medgivandet samt förutsättningarna för överlåtelse av beslutanderätt i Sverige ges i RF 10:6. 
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landet i den omfattning och med den verkan som följer av de 

fördrag och andra instrument som anges i 4 §”
31.  

 

3.3. Fiskereglering till havs och EU:s exklusiva kompetens 

Funktionsfördraget fastställer tre huvudkategorier av EU-kompetens: exklusiv 

kompetens (art. 3), delad kompetens (art. 4) och kompetens för att vidta 

åtgärder för att stödja, samordna och komplettera medlemsstaternas åtgärder 

(art. 6). 

När det gäller fiskereglering till havs inom EU, stadgar art. 3.1(d)FEUF att:  

”Unionen ska ha exklusiv befogenhet på följande områden: 

[…] 

d) Bevarandet av havets biologiska resurser inom ramen för 

den gemensamma fiskeripolitiken.” 

 

Artikel 2.1 FEUF förklarar i sin tur innebörden av den exklusiva kompetensen: 

”När fördragen tilldelar unionen exklusiv befogenhet på ett 

visst område, får endast unionen lagstifta och anta rättsligt 

bindande akter medan medlemsstaterna får göra detta själva 

endast efter bemyndigande från unionen eller för att 

genomföra unionens akter.” 

 

 

4. Företrädesdoktrinen 

Medlemskapet i EU innebär förpliktelser att tillämpa EU:s regler och principer 

och att låta dem få företräde framför kolliderande inhemsk rätt i enlighet med 

                                                           
31

 Bland de instrumenten som räknas upp i paragrafen är fördraget den 25 mars 1957 om 

upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen och efterföljande fördrag och legala 

instrument som ändrat de ursprungliga fördragen. 
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den s.k. företrädesdoktrinen som redogörs exempelvis i målet C-6/64 Costa 

mot E.N.E.L. I denna förhandsavgörande fastställer EU-domstolen att 

medlemsstaterna har, genom upprättandet av EEG-fördraget, inskränkt sina 

suveräna rättigheter och skapat ett regelverk som är tillämpligt på deras 

medborgare och på dem själva (en ny och självständig rättsordning inom 

folkrätten m.a.o.).
 32

 Den fastslår också att införlivandet i varje medlemsstats 

rätt av ”bestämmelser som härrör från gemenskapskällor och, mera allmänt, 

fördragets ord och anda har till följd att det är omöjligt för staterna att, i strid 

med en rättsordning som har godtagits av dem på grundval av ömsesidighet, 

göra gällande en senare ensidig åtgärd som kan strida mot denna rättsordning.” 

Principen om företrädesrätt har, i samband med Lissabonfördraget, blivit 

fördragsfäst i en förklaring, den s.k. Förklaring nr 17 om företräde
33

. 

I Costa mot E.N.E.L. konstaterar EU-domstolen även att gemenskapsrättens 

företräde bekräftas genom artikel 288 andra stycket FEUF enligt vars lydelse 

en förordning är ”bindande” och ”direkt tillämplig i varje medlemsstat”.  

I detta sammanhang bör man understryka betydelsen av att en förordning har 

direkt tillämpning i varje medlemsstat.   

Den första aspekten av det konstaterandet, och som är omdiskuterat, är att 

”direkt tillämpning” skulle kunna innebära att individer i medlemsstater får 

rättigheter som de kan åberopa i domstolen. Det är visserligen osäkert om 

upphovsmännen till fördragen hade för avsikt att tilldela medborgarna 

rättigheterna på det sättet.
34

 EU-domstolen har likväl tolkat direkt tillämpning 

på det visset och fastställt att ”En förordning kan följaktligen, på grund av sin 

rättsliga karaktär och sin funktion i det gemenskapsrättsliga systemet av 

                                                           
32

 Se Warling-Nerep, Wiweka, Lagerqvist Veloz Roca, Annika & Reichel, Jane, Statsrättens 

grunder, 3 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2010, s. 13. 

33
 Sådana förklaringar är inte formellt bindande men tjänar som underlag för tolkning av 

fördraget. Se Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 4u., Norstedts Juridik 

AB, Stockholm, 2010, s. 29. 

34
 Se Craig, Paul & de Burca, Gráinne, EU Law Text, Cases and Materials, 5 u., Oxford 

University Press Inc., New York, 2011, s. 105. 
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rättskällor, ge upphov till rättigheter för enskilda som de nationella 

domstolarna är skyldiga att skydda”
35

. 

Den andra aspekten är att genom att vara ”direkt tillämplig” ska 

medlemsländerna inte behöva införliva en förordning för att den ska vara 

tillämplig, utan den blir automatiskt en del av den nationella rätten. En 

förordning är alltså helt oberoende av att en nationell rättsakt ska antas för att 

den ska trädda i kraft. Dessutom ska en medlemsstat avstå från att anta någon 

rättsakt som kan kränka en förordning, hindra dess direkta effekt eller 

varigenom en rättsnorms gemenskapskaraktär och dess verkningar döljs för 

den enskilde
36

. En sådan rättsakt skulle i så fall anses strida mot EU-rätt.  

4.1. Företrädesrätt i förhållande till direktiv kontra 

förordning 

 
I överensstämmelse med det ovan framförda borde skyldigheten för ett 

medlemsland att avstå från att anta rättsakter som stör en EU-förordnings 

tillämpning även omfatta en förpliktelse att iaktta detta förbud vid 

genomförandet av ett EU-direktiv i nationell rätt.   

Viktigt för förhållanden mellan livsmiljödirektivet och grundförordningen för 

den gemensamma fiskeripolitiken (nedan kallat grundförordningen)
37

 är 

grundförordningens art. 17.1 enligt vilken alla medlemsländer har lika rätt att 

fiska i alla gemenskapens vatten utom inom territorialvattnen där 

medlemsländerna har utnyttjat sin rätt att begränsa tillträde till andra länders 

fiskefartyg.  

Det följer av företrädesdoktrinen att det inte är möjligt att kränka rättigheterna 

för dessa fiskefartyg genom att tillämpa en nationell bestämmelse, i Sveriges 

                                                           
35

 Mål C-253/00 Muñoz och Superior Fruiticola. Se också mål C-34/73 Fratelli Variola S.p.A. 

v Amministrazione italiana delle Finanze. 

36
 Mål C-50/76 Amsterdam bulb BV v Produktschap voor Siegerwasse. 

37
 Rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart 

utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken, EGT L 358, 

31.12.2002, s. 59. 
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fall ett tillståndsförfarande i MB 7:28a, även om denna bestämmelse har varit 

nödvändigt för att genomföra en EU-rättsakt, i förevarande fall 

livsmiljödirektivet.  

 

5. Införlivande av art. 6 livsmiljödirektivet i Sverige 

I Sverige är livsmiljödirektivets regler om skydd av Natura 2000-områden 

genomförda framförallt i miljöbalken
38

.  

Regeringen eller den myndigheten som regeringen bestämmer ska fortlöpande 

föra en förteckning över naturområden som bör bereddas skydd eller har 

beretts skydd som särskilt skyddsområde (enligt fågelskyddsdirektivet) eller 

särskilt bevarandeområde (enligt livsmiljödirektivet) och sådana områden ska 

erhålla ett prioriterat skyddsarbete.
39

  

Det är förbjudet enligt MB 7:28a att utan tillstånd ”bedriva verksamheter eller 

vidta en åtgärd som på ett betydande sätt kan påverka miljön” i ett Natura 

2000-område: 

”Tillstånd krävs för att bedriva verksamheter eller vidta 

åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett 

naturområde som har förtecknats enligt 27 § första stycket 1 

eller 2.  

Tillstånd enligt första stycket krävs inte för verksamheter och 

åtgärder som direkt hänger samman med eller är nödvändiga 

för skötseln och förvaltningen av det berörda området” 

Vid tillståndsprövningen ska en miljökonsekvensbeskrivning ingå i ansökan
40

.  

Verksamheten eller åtgärden som ensamma eller tillsammans med andra 

pågående eller planerade åtgärder eller verksamheter kan medföra skada för en 

livsmiljö som avses att skyddas eller medför att en art som avses att skyddas 

                                                           
38

 MB 7:27 – 32§§. 

39
 MB 7:27.  

40
 MB 6:1. 
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utsätts för en störning som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet i 

området av arten är inte tillåtliga
41

. Sådana verksamheter och åtgärden kan 

dock bli tillåtna i vissa fall men det är regeringen som prövar det
42

.  

Sedan januari 2009 gäller bestämmelserna i Miljöbalken om särskilda 

skyddade områden och därmed Natura 2000-områden även i Sveriges 

ekonomiska zon
43

, vilket innebär att ett större område berörs där även andra 

EU-medlemsländer kan ha rätt att fiska. Tillstånd avseende Natura 2000-

områden i den ekonomiska zonen prövas av den Länsstyrelse som ligger 

närmast det aktuella området
44

. 

Tillståndskravet för verksamheter och åtgärder som på ett betydande sätt kan 

påverka miljön i ett särskilt skydds- eller bevarandeområde som finns i MB 

7:28a tillkom i samband med en rad lagändringar 2001 införda genom lag 

(2001:437). Det bör påpekas att övergångsbestämmelsen i denna lag fastställer:  

”För verksamheter som påbörjats före d. 1 juli 2001 krävs 

inte tillstånd enligt 7 kap. 28a §.” 

Noteras kan att varken fågelskydds- eller livsmiljödirektivet innehåller någon 

motsvarande bestämmelse med undantag för pågående verksamhet och att även 

EU-domstolens rättspraxis begränsar möjligheten till generella undantag
45

. 

Denna formulering i miljöbalken synes strida mot direktivets mål, vilket kan 

utgöra en överträdelse av EU-rätt. 

5.1. Historik bakom miljöbalkens bestämmelser 

Lagändringarna som ägde rum 2001 grundade sig på vissa anmärkningar som 

EU-kommissionen framförde i ett brev den 28 oktober och i ett motiverat 

yttrande 4 november 1999 till chefen för utrikesdepartementet angående 

genomförandet av livsmiljödirektivet respektive fågelskyddsdirektivet i svensk 

                                                           
41

 MB 7:28b.  

42
 MB 7:29.  

43
 MB 7:32.  

44
 MB 7:32. 

45
 Se avsnitt 7.3 och kommentarerna till mål C-538/09 Europeiska kommissionen mot 

Konungariket Belgien. 
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lagstiftningen. Kommissionens invändningar handlade huvudsakligen om att i 

enlighet med den lagstiftningsteknik som dominerar i miljöbalken hade 

lagstiftaren lämnat utrymme åt domstolar och myndigheter för 

intresseavvägningar och bedömningar i en utsträckning som inte gav 

tillräckliga garantier för att direktiven genomfördes fullt ut
46

. Kommissionen 

menade också att det saknades i svensk lagstiftning en skyldighet för 

myndigheterna att kontrollerar eventuella påverkningar i Natura 2000 områden 

av verksamheter som inte var exempelvis tillståndspliktiga
47

.  

5.2. Genomförandet av livsmiljödirektivet innan 

lagändringarna som infördes 2001 

Reglerna om skydd för särskilda skydds- och bevarandeområden fanns då i MB 

7:27 – 29§§ enligt nedan. 

MB 7:27: 

”Regeringen eller den myndigheten som regeringen 

bestämmer skall fortlöpande föra en förteckning över 

naturområden som bör beredas skydd i enlighet med 

internationella mål om skydd av sådana områden. Av 

förteckningen skall det framgå vilket internationellt 

åtagande eller nationellt mål som har föranlett att området 

har tagits upp i förteckning. 

Ett område som tagits upp i förteckningen skall prioriteras i 

det fortsatta arbetet” 

MB 7:28: 

”Regeringen får förklara ett naturområde som särskilt 

skyddsområde om området enligt rådets direktiv 

79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda 

fåglar, senast ändrat genom kommissionens direktiv 

                                                           
46

 Se de ursprungliga lagrummen i miljöbalken och analysen av dess innebörd i avsnittet som 

följer. Fokus ligger i den del av kommissionens kritik som berör genomförandet av art. 6.3 

livsmiljödirektivet och som föranlett införandet av tillståndsplikten i MB 7:28a.  

47
 Se analysen nedan av 19§ Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 

m.m. 
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97/49/EG är särskilt betydelsefullt för skyddet av sådana 

fåglar. 

Ett område som av Europeiska gemenskapernas 

kommission har utpekats som ett område av intresse för 

gemenskapen skall av regeringen förklaras som särskilt 

bevarandeområde enligt rådets direktiv 92/43EEG av den 

21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur 

och växter, senast ändrat genom rådets direktiv 97/62/EG. 

Regeringen får efter samråd med kommissionen upphäva en 

förklaring enligt första stycket, om områdets naturvärden 

inte längre motiverar en sådan förklaring.” 

MB 7:29: 

”För ett område som förklarats som särskilt skyddsområde 

eller särskilt bevarandeområde får beslut om helt eller delvis 

upphävande av områdesskydd, om dispens från 

skyddsföreskrifter eller om tillstånd enligt sådana föreskrifter 

inte meddelas utan regeringens tillåtelse. 

Detta gäller inte beslut om dispens eller tillstånd, om det är 

uppenbart att verksamheten inte kommer att orsaka mer än 

obetydligt skada på områdets naturvärden.” 

Som det framgår av lagtexten har genomförandet av direktiven i dessa 

paragrafer inte inneburit någon självständigt skydd för dessa områden. Inte 

heller det faktum att de tagits upp i den förteckning som förs över skyddsvärda 

naturområden inneburit att vissa skyddsregler blev automatiskt tillämpliga. Det 

enda som sägs är att områdena som upptagits i förteckningen ska prioriteras i 

det fortsatta skyddsarbetet. Tanken hos lagstiftaren var att områdena skulle 

skyddas genom andra bestämmelser i miljöbalken och även i andra 

författningar men framförallt via bestämmelsen om Naturreservat (MB 7:4). 

MB 7:4: 

”Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen eller 

kommunen förklaras som naturreservat i syfte att bevara 

biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer 

eller tillgodose behov av områden för friluftslivet 
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Ett område som behövs för att skydda, återställa eller 

nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för 

skyddsvärda arter får också förklaras som naturreservat.” 

Enligt förarbetena
48

 skulle just denna bestämmelse, mer specifikt andra stycket 

i paragrafen, uppfylla kraven enligt fågelskydds- samt livsmiljödirektivet
49

på 

ett tydligt sätt. Även reglerna om biotopskyddsområde, djur- och 

växtskyddsområde eller strandskyddsområde (MB 7:11-18§§) samt 

bestämmelserna om samrådsområde (MB12:6) skulle vara tänkbara 

skyddsformer.  

I själva verket förutsätter MB 7:29 första stycket att det finns ett beslut om 

områdesskydd som skyddar dessa områden. Samtidigt, som vi kan läsa av MB 

7:4 ovan, använder lagstiftaren ordet ”får” i både första och andra stycken, 

vilket innebär en handlingsfrihet för länsstyrelsen och kommunen. I detta 

sammanhang ska man komma ihåg proportionalitetsprincipen
50

 och att en 

generell förutsättning för bildande av naturreservat är en stark allmänt intresse 

som ska vägas, i vissa fall, mot privata intressen. Till skillnad från 

nationalparker kan naturreservat inrättas på fastigheter som även ägs av 

enskilda. I detta hänseende kan man inte, enligt min mening, utesluta att även 

ekonomiska bedömningar kan komma att påverka beslutet och omfattningen av 

inskränkningarna som föreskrivs för området och som kan ge upphov till 

ersättning för fastighetsägaren
51

. För den avvägningen mellan miljöintressen 

och andra omständigheter förekommer bara vissa allmänt hållna regler i 

miljöbalken såsom hänsynsreglerna i 2 kap., bestämmelserna för hushållning 

med mark- och vattenområden i 3 - 4 kap. samt reglerna om intresseprövning i 

7 kap. I vissa fall öppnade denna systematik för en oklarhet vad gäller behovet 

av grunda ett beslut på en miljökonsekvensbeskrivning enligt MB 6 kap., vilket 

innebar att besluten i viss utsträckning kunde baseras på en fri bedömning av 

myndigheterna. Även i detta avseende stred miljöbalkens formulering mot art. 

                                                           
48

 Prop. 1997/98:45 om miljöbalk, s. 709.                                               

49
 Dessutom motsvarar syftet att bevara biologisk mångfald i bestämmelsens första stycke 

syftet med livsmiljödirektivet såsom preciserat i direktivets artikel 2.1. 

50
 Se RÅ 1996 ref. 40, angående Örskär i Norduppland och utvidgandet av ett naturreservat där 

beslutet av utvidgningen har upphävts. 

51
 Se MB 7:5 och MB 31:4-9§§.                                                          
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6.3 livsmiljödirektivet som kräver att slutsatserna från bedömningen ska vara 

bindande för beslut som grundar sig på denna.  

Någon garanti om att ett behövligt områdesskydd förses och i den omfattning 

som är nödvändigt framgick inte heller av lagrummen. Vidare föreskriver 

paragrafen möjlighet till kontroll för regeringen i fall beslutande myndighet vill 

upphäva områdesskydd, besluta om dispens från skyddsföreskrifter eller om 

tillstånd enligt sådana föreskrifter
52

. Enligt andra stycket behövs dock inte 

regeringens tillåtelse om verksamheten uppenbarligen inte kommer att orsaka 

mer än obetydlig skada på områdets naturvärden.    

Som komplettering till dessa miljöbalksregler fanns bestämmelser i 

förordningen om områdesskydd
53

 som också var avsedda för genomförandet av 

fågelskydds- och livsmiljödirektiven. I 15 § i förordningen föreskrivs att 

Naturvårdsverket ska föra förteckningen som nämns i MB 7:27. I denna 

förteckning ska, enligt 16 §, upptas dels särskilda skyddsområden, vilka ingår i 

nätverket Natura 2000, dels områden som kommissionen har beslutat ska ingå i 

nätverket.  I 17 § stadgas att områdena som kommissionen har beslutat om ska 

snarast föreslås som särskilda bevarandeområden av Naturvårdsverket för 

regeringen och prioriteras i skyddsarbetet så att berörda livsmiljöer och arter 

får en gynnsam bevarandestatus. I de fallen som enligt art. 5 i art- och 

habitatdirektivet kommissionen inleder ett samrådsförfarande föreskriver 18 § 

att också dessa områden ska förtecknas enligt 15§ och att Naturvårdsverket och 

länsstyrelsen ska under samrådsförfarande bevaka att gynnsam bevarande 

status upprätthålls. Formuleringen i 19§ i förordningen stadgar: 

”Statliga myndigheter och kommuner som meddelar ett 

beslut enligt miljöbalken eller enligt en förordning som har 

meddelats med stöd av miljöbalken skall särskilt bevaka att 

en gynnsam bevarandestatus upprätthålls för de livsmiljöer 

och arter som behöver skyddas i området, om beslutet kan 

påverka ett område som ingår i Natura 2000.” 

                                                           
52

 Se MB 7:7 som föreskriver om möjligheter för länsstyrelsen och kommunen att göra det. 

53
 Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
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Denna lydelse förser ingen skyldighet för myndigheterna och kommunerna att 

bevaka att en gynnsam bevarandestatus upprätthålls när det gäller 

verksamheter som inte förutsätter något beslut, exempelvis verksamheter som 

inte är tillståndspliktiga. Det föreligger inte heller någon skyldighet för 

myndigheterna eller kommunerna att aktivt vidta åtgärder för att förhindra 

försämring av livsmiljöer för arterna samt störningar av de arterna för vilka 

områdena har utsetts som kan ha betydande konsekvenser för målen med 

direktivet, vilket klart lämnade art. 6.2 livsmiljödirektivet utan en adekvat 

implementering. Beträffande de kraven i art. 6.3 på bedömning av varje plan 

och projekt och på ett godkännande av myndigheten enbart efter att den kan 

vara säker på att området inte kan skadas, kan följande tilläggas: lagrummet 

omfattade inte heller beslut enligt andra lagar än miljöbalken eller andra 

förordningar än de som meddelades med stöd av balken.  

Direktivet i sin tur kräver att allt som kan betecknas som plan eller projekt och 

som kan påverka området på ett betydande sätt ska genomgå en bedömning, 

oavsett vilka författningar som tillämpas, vilket är ett krav som inte uppfylls 

genom bestämmelsen och inte heller av miljöbalken i övrigt. Det samma gäller 

bestämmelser om prövning som är för allmänt hållna och lämnar för stort 

utrymme åt myndigheterna att uppfylla direktivets krav eller inte. Art. 6.3 

omfattar också planer och projekt som bara i kombination med andra planer 

eller projekt som även ännu inte är antagna eller beslutade kan påverka 

området på ett betydande sätt. Ett sådant förhållande var inte heller reglerat i 

bestämmelsen eller någon annanstans i balken.  

Det står klart att bestämmelserna som var avsedda att genomföra direktiven i 

miljöbalken visade sig utgöra ett ram utifrån vilket det var möjligt att tillgodose 

direktivens krav medan det inte var obligatorisk såtillvida att direktivens krav 

inte återgavs i själva lagtexten. Det svenska systemet byggde på en stor förlitan 

på myndigheterna och domstolarna och att de skulle tillämpa bestämmelserna i 

lagen på ett sätt som var förenligt med direktiven och därmed precisera kraven 

däri. Detta handlingsutrymme har ansetts av kommissionen vara för stort för att 

man ska kunna säga att det fanns tillräckliga garantier i det svenska systemet 

för att områdena skyddades på det sättet som direktiven krävs.  Man ska 
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komma ihåg att även om det inte finns något krav på att texten i ett direktiv 

överförs ordagrant till de nationella bestämmelserna och att medlemstaterna 

åtnjuter en frihet för att bestämma vilka mekanismer som ska användas vid 

genomförandet måste det finnas rättsligt bindande regler för att kraven i ett 

direktiv faktiskt ska få den avsedda effekten
54

. 

För att undvika att bli dragen inför EU-domstolen genom förfarandet i art. 258 

andra stycket påbörjade den svenska regeringen ett arbete för att genomföra 

nödvändiga ändringar i lagstiftningen. 

Resultaten av detta arbete blev ett regeringsförslag på en lagteknisk lösning 

baserat på ett tillståndskrav
55

. Det bör dock läggas märke till att regeringens 

förslag skilde sig från det som promemorian
56

 hade lagt fram. 

5.3. Promemorians förslag i korthet 

Istället för ett tillståndskrav grundade sig promemorians förslag för 

genomförandet av kravet i art. 6.3 livsmiljödirektivet huvudsakligen på ett 

principiellt förbud (MB 7:27 2 st. och 7:29. 1 st.) mot verksamheter och 

åtgärder som kunde befaras varaktigt skada områdets naturvärden eller 

medföra störningar av betydelse på området.  

MB 7:27 enligt promemorians förslag: 

”Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 

skall fortlöpande föra en förteckning över naturområden som 

bör beredas skydd i enlighet med internationella åtagande 

eller nationella mål om skydd av sådana områden. Av 

förteckningen skall det framgå vilket internationell åtagande 

eller nationellt mål som har föranlett att området har tagits 

upp i förteckningen. 

När ett område som ska skyddas på grund av ett 

internationellt åtagande har tagits upp i förteckningen skall 

länsstyrelsen i länet så snart som möjligt meddela beslut 

                                                           
54

 Se Mål C-58/02 Kommissionen mot Spanien, p.26. 

55
 Prop. 2000/01:111 om skyddet för vissa djur och växtarter och deras livsmiljöer, s. 36. 

56
 Ds 2000:29 Genomförande av art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet. 
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enligt 24 § beträffande området och utreda hur det slutligt bör 

skyddas. Före länsstyrelsens beslut får inga åtgärder vidtas 

som påverkar områdets miljö utan sådant tillstånd som anges 

i 29 § andra stycket.” 

Sådana verksamheter och åtgärder skulle tillåtas enbart om de framstod som 

nödvändiga på grund av ett väsentligt allmänt intresse och krävde regeringens 

tillåtelse (MB 7:29 2 st.).  

MB 7:29 enligt promemorians förslag: 

”Beträffande särskilda skydds- och bevarandeområden och 

andra områden som anges i 27 § andra stycket får en 

verksamhet eller åtgärd, som ensam eller tillsammans med 

andra pågående eller planerade verksamheter eller åtgärder 

kan befaras varaktigt skada områdets naturvärden eller 

medföra störningar av betydelse på området, bedrivas eller 

vidtas endast om den framstår som nödvändig på grund av ett 

väsentligt allmän intresse. 

Ett beslut om tillstånd, godkännande eller dispens för en 

verksamhet eller åtgärd som avses i första stycket får endast 

meddelas med regeringens tillåtelse. 

Detsamma gäller ett planbeslut för markanvändning som kan 

befaras få sådana följder som anges där. Innehåller området 

en prioriterad typ av livsmiljö eller en prioriterad art, får vid 

regeringens bedömning endast beaktas människors hälsa, den 

allmänna säkerheten, skyddet för miljön och, efter yttrande 

av Europeiska kommissionen, andra förhållanden av 

synnerlig betydelse från allmän synpunkt. 

[…]” 

Denna regel var utformad så att den skulle tillämpas inte bara vid beslut enligt 

MB utan också enligt andra lagar. Även detta förslag, liksom de då gällande 

bestämmelser i MB utgick ifrån att områdena skulle skyddas genom andra 
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skyddsbestämmelser i MB
57

, nämligen interimistiska föreskrifter (MB 7:24) 

eller reservatföreskrifter (MB 7:4-8).  

Kraven i art. 6.3 i livsmiljödirektivet kompletterades i förslaget med ändringar 

i MB 12:6 om anmälningsplikt för samråd beträffande verksamhet som kan 

komma att väsentligt ändra naturmiljön. Även verksamheter som inte 

omfattades av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser 

täcktes då in.  

Det bör påpekas att en bestämmelse om automatiskt förbud får konsekvenser 

vad gäller skyldighet att ersätta markägaren om förbudet avsevärt försvårar 

pågående markanvändning, vilket då också motiverade ändringar i MB 31:4. 

I promemorians förslag var ersättningsrätten garanterad genom att en ny punkt 

lades till i MB 31:4: 

”Fastighetsägaren har rätt till ersättning på grund av beslut 

som innebär att mark tas i anspråk eller pågående 

markanvändning inom berörd del av en fastighet avsevärt 

försvåras, om beslutet gäller 

[…] 

5. förtecknande av naturområde som medför förbud att 

påverka områdets miljö enligt 7 kap. 27 § andra stycket, eller  

[…]” 

Inskränkningar i markäganderätten genom exempelvis interimistiska beslut 

eller naturreservatföreskrifter kan medföra en automatiskt rätt till ersättning för 

markägare eller innehavare av särskild rätt till fastigheten enligt MB 31 kap. 

som vi sett ovan. I ett system med tillståndsförfarande däremot inträder rätten 

till ersättning först efter tillstånd vägrats eller förenats med särskilda villkor 

(MB 31:5). 

                                                           
57

 Skyldigheten att skydda ett särskilt skydds- eller bevarandeområde genom andra 

bestämmelser i MB eller andra författningar förtydligades dock i ett nytt tredje stycke till MB 

7:28 i promemorians förslag. 



30 
 

I övrigt bör det noteras att utredningen var särskilt noga med att påpeka 

behovet av att införa övergångsbestämmelser som skulle försäkra att 

genomförandet av direktiven skulle ske fullt ut även i förhållande till befintliga 

särskilda skydds- och bevarandeområdena. Även om man kunde anta att dessa 

områden redan var skyddade ville utredningen gardera sig ifall det skulle 

finnas undantag och tydligt införa förbudet mot åtgärder som påverkade 

områdets miljö i samband med lagens ikraftträdande
58

.
59

 

5.4. Regeringens förslag 

Regeringens förslag i sin tur hade följande lydelse
60

: 

”Det skall krävas tillstånd för att bedriva en verksamhet eller 

vidta en åtgärd som på ett betydande sätt kan påverka miljön i 

sådana naturområden som omfattas av art- och 

habitatdirektivet och fågeldirektivet. Tillstånd får lämnas 

endast om verksamheten eller åtgärd ensam eller tillsammans 

med andra pågående eller planerade verksamheter eller 

åtgärder inte kan skada de livsmiljöer eller befaras på ett 

betydande sätt störa bevarandet av arter i områdena som 

skyddet avser. Tillstånd behövs inte för verksamheter eller 

åtgärder som direkt hänger samman med eller är nödvändiga 

för skötseln av områdena.” 

Förslaget kom att bli det som idag är MB 7:28a och 7:28b. Anledningen för 

regeringen att välja just denna lagtekniska lösning istället för promemorians är 

inte helt klar. I själva propositionen framstår inte skälet till det men från 

analysen av remissvaren under ärendets beredning kan man hitta anledningar 

att spekulera om att både markägarens- och näringsidkarens intresse
61

 samt 

                                                           
58

 Ds 2000:29, s. 131: ”2. Om ett område som på grund av ett internationellt åtagande har 

förtecknas enligt 7 kap. 27 § första stycket inte är skyddat enligt 7 kap. vid lagens 

ikraftträdande, tillämpas 7 kap. 27 § andra stycket i fråga om området.” 

59
 För konsekvenserna av att detta förtydligande utgick i den efterföljande propositionen se 

avsnitten 7.3 och 7.4 nedan. 

60
 Prop. 2000/01:111, s. 36. 

61
 Länsstyrelsen i Stockholms län påpekade i sitt yttrande (Diarienr 1814-2000-28419) att det 

är viktigt att ”så få oförberedda förbud som möjligt läggs på markägarna”; Länsstyrelsen i 

Östergötland poängterade i sitt svar (Diarienr 003-6515-00) att införandet av interimistiskt 
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ekonomiska motiv
62

 kan ha legat till grund för valet.  Ett tillståndsförfarande 

förefaller vara i princip ett billigare alternativ än ett principiellt förbud.  

Vad gäller själva skyddet som områdena försetts genom tillståndsplikten kan 

man tycka att det kan även vara en nackdel att det blir den som planerar en 

verksamhet eller åtgärd och som måste söka tillståndet som får därigenom 

ansvaret för den första bedömningen om huruvida det finns sannolikhet för en 

miljöpåverkan i ett särskilt skydds- eller bevarandeområde. Genom ett 

principiellt förbud däremot, såsom det rekommenderat i promemorians förslag 

till MB 7:27 st. 2, var denna ordning omkastad så att tillståndssökande var 

tvungen att söka tillstånd i alla de fallen en påverkan kunde ske och 

bedömningen om den skulle kunna vara skadlig låg då på myndigheten som 

skulle pröva tillståndet.
63

 

5.5. Remissyttrande om promemorians förslag i 

förhållande till fiske 

När det gäller just fiske anförde Fiskeriverket i sitt yttrande att myndigheten 

inte kunde bedöma fullt ut i vilken utsträckning verksamheter som reglerades i 

                                                                                                                                                         

beslut skulle uppfattas mycket negativt av berörda markägare och skulle dessutom innebära 

stora merkostnader i form av personella resurser för att genomföra skyddet; Länsstyrelsen i 

Dalarnas län anförde följande i sitt yttrande (Diarienr 00-5453-00):”Ett interimistiskt 

förordnande kan många gånger försvårar förhandlingar och samarbete med markägare”; 

Länsstyrelsen Västra Götaland anmärkte i sitt yttrande (Diarienr 230-26045-00) att ”… i 

många fall kan vara olämpligt med ett § 24 – förordnande då detta kan ses som en 

”överkörning” av markägarintressen.”; Fiskeriverket anförde följande i sitt yttrande (Diarienr 

331-1049-00): ”Med tanke på att områdena är relativt många och i allmänhet av betydande 

storlek skulle temporära förbud i många fall kunna innebära för enskilda näringsidkare 

kostsamma inskränkningar vilka senare visar sig obehövliga.”. 

62
 Länsstyrelsen i Stockholms län framförde en viss oro i sitt yttrande (Diarienr 1814-2000-

28419) om att formuleringen om ersättning i 31:4 var oklar och gjorde ersättningsfråga svår att 

avgöra; Naturvårdsverket var i sitt svar (Diarienr 104-3153-00 Rj) emot promemorians förslag 

om ersättning i 31:4 och angav som skäl bl. a. att: ”[…] det ger rätt till ersättning utan 

föregående prövning.” 

63
 En annan nackdel avseende tillståndsplikt för fiske är att inom fiskebranschen och även av 

Länsstyrelsen i egenskap av tillsynsmyndighet upplevs en sådan tillståndsplikt, med bland 

annat skyldighet att presentera en miljökonsekvensbeskrivning som byråkratisk och svår att 

genomföra. 
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fiskerilagstiftningen skulle komma att underkastas de anmälnings- och 

tillståndsplikter som föreslagits i promemorian
64

. Fiskeriverket ansåg vidare att 

fiskeverksamheten bedriven i enlighet med bestämmelser i fiskerilagstiftningen 

normalt inte skulle anses innebära en otillåten påverkan på miljön. Av 

Fiskeriverkets yttrande framkommer att verket ansåg att gränsdragningsfrågan 

mellan miljöbalken och fiskerilagstiftningen inte var tillräcklig belyst då det 

saknades hänvisningar i MB kap. 7 till att adekvata skyddsåtgärder beträffande 

fiske kunde vidtas genom fiskerilagstiftningen. Enligt verkets tolkning var 

bestämmelserna om områdesskydd i miljöbalken inriktade främst på 

markanvändning och därmed mindre lämpliga vad gäller regleringen avseende 

bevarande av fiskarter och deras livsmiljöer.  Denna inställning förstärktes av 

promemorians förslag till ändring i fiskelag (1993:787) som enbart införde en 

hänvisning i lagens 1:3 till de då föreslagna reglerna i MB 7:29, och kravet på 

regeringens tillåtlighetsprövning, i samband med tillståndsprövningar enligt 

fiskelagstiftningen. Detta visade sig dock inte vara en korrekt tolkning när 

tillståndskravet kom till stånd genom MB 7:28a och även skulle tillämpas på 

fisket
65

. 

Det är värt att notera att frågan om en eventuell konflikt mellan reglerna om 

skydd för särskilda skydds- och bevarandeområden i miljöbalken och den då 

gällande EU:s grundförordning för den gemensamma fiskeripolitiken inte 

lyftes av någon av remissinstanserna. Även det kan ha föranletts av idén om att 

fiskerilagstiftningen gällde parallellt med miljöbalken och var klart avsett för 

åtgärderna som inverkade på fisket. Det faktum att fiskelagstiftningen antas 

sedvanligt i enlighet med EU:s överordnade regler på området skulle då hindra 

en eventuell lagteknisk konflikt.  

Man bör också komma ihåg att vid den tiden var utpekandet av Natura 2000 

område fokuserat på svenskt territorium
66

. Naturvårdsverket påpekade dock i 
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 Fiskeriverket, yttrande, Diarienr 331-1049-00 s. 3. 

65
 Se fiskelag (1993:787) 1:3. 

66
 Enligt Ds 2000:29, s. 93 var det ”[…] onödigt att ändra lagen (1992:1140) om Sveriges 

ekonomiska zon, där verksamhet som påverkar miljön på särskilda områden inom Sveriges 

territorium knappast har någon praktisk betydelse.  
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sitt yttrande
67

att frågan om medlemsländernas skyldighet att utse områden till 

Natura 2000 i ekonomisk zon diskuterades då inom EU och i fall detta skulle 

aktualiseras skulle bestämmelserna om konsekvensbedömning, 

tillåtlighetsprövning och kompensation behövas bli tillämpliga på framtida 

Natura 2000 områden i ekonomisk zon.
 68

 

 

6. Tillkomst av Natura 2000-områden i svensk 

ekonomisk zon 

 

Den 1 november 2003 beslutade regeringen att ge de två områdena som detta 

arbete berör – Fladen och Lilla Middelgrund – status som SCI-områden (Site of 

Community importance). Dessa områden sträcker ut sig bortom svensk 

territorialgräns och har största delen av sina ytor inom svensk ekonomisk zon. 

Sedan 24 mars 2011 är dessa områden även utsedda som särskilda 

bevarandeområden (SAC-områden – Special Areas of Conservation).  

6.1. Fladen och Lilla Middelgrund 

Fladen antogs av regeringen enligt art- och habitatdirektivet i november 2003 

och naturtyperna är sublittorala sandbankar och rev. Det är ett grundområde i 

Kattegatt med ett djup mellan 5 och 65 meter beläget i utsjön cirka 17 km från 

svenska kusten och området sträcker sig även utöver svenskt territorialvatten. 

Området omfattas av 1932års fiskeavtal med Danmark
69

. 

Området har en mycket rik och frodig makroalgflora med många sällsynta 

arter. En av Fladens viktigaste livsmiljöer är välutvecklade tareskogar som 

skapar förutsättningar för ett rikt djurliv. Fladen utgör även ett viktigt lek- och 
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 Naturvårdsverket, yttrande, Diarienr 104-3153-00 Rj, s. 19 

68
 Svensk lag gäller i princip bara i den svenska ekonomiska zonen om så är särskilt föreskrivet 

i lagen och i den utsträckning det är förenligt med den jurisdiktion Sverige har i den 

ekonomiska zonen i enlighet med Förenta nationernas havsrättskonvention (United Nations 

Conference on the Law of the Sea, UNCLOS), SÖ 2000:1. 

69
 Konventionen den 31 december 1932 mellan Sverige och Danmark angående 

fiskeriförhållandena i de till Sverige och Danmark gränsande farvattnen, SÖ 1933:13. 
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uppväxtområde för de flesta av Kattegatts fiskarter och fungerar bland annat 

som lekområde för sill.  

I Fladens bevarandeplan
70

 anges vissa faktorer och aktiviteter som kan skada 

områdets naturvärden. Bland dessa utpekas för stort uttag av fiske samt fiske 

med redskap som skadar bottnar och icke selektiva fiskeredskap som ett hot 

mot den biologiska mångfalden av däggdjur, fåglar, fisk, makroalger och 

bottenlevande djur. 

Lilla Middelgrund antogs av regeringen enligt fågeldirektivet och 

Habitatdirektivet också i november 2003. Naturtyperna är sublittorala 

sandbankar och rev och arterna som skyddas är Sillgrissla, Tordmule och 

Tretåig mås. Precis som Fladen är Lilla Middelgrund ett grundområde i 

Kattegatt med ett djup mellan 6 och 40 meter. Området är beläget i utsjön cirka 

20 km från svenska kusten och ligger delvis utanför svensk territorialgräns. 

Området omfattas av 1932 års fiskeavtal med Danmark. 

Lilla Middelgrunds livsmiljöer har samma egenskaper som Fladens. 

Förekomsten av lösliggande kalkalger (maerl) på Lilla Middelgrund är 

tillsammans med förekomsten av maerl på Fladen unik för Sverige. Faunan i 

området är mycket rik och såsom i Fladen observeras där flera rödlistade 

djurarter. Dessutom har området påpekats som en viktig refug för känsliga 

arter. Förutom att vara ett viktigt lek- och uppväxtområde för de flesta av 

Kattegatts fiskarter anses området vara den mest betydande 

övervintringsplatsen i världen för tordmule
71

. 

                                                           
70

 För varje Natura 2000-område måste det finnas en bevarandeplan som beskriver området och 

dess utpekade naturtyper och arter, samt hur gynnsam bevarandestatus ska nås och vilka 

bevarandeåtgärder som behövs. Bevarandeplanen är en levande dokument och 

bevarandeåtgärderna som föreslås däri kan behövas ändras.  Den fungerar också som ett 

underlag vid eventuella tillståndsprövningar enligt miljöbalken. Se Länsstyrelsen i Hallands 

län, Bevarandeplan för Fladen, Diarienr. 511-12264-05, 

”http://www.lansstyrelsen.se/halland/SiteCollectionDocuments/sv/djur-och-natur/skyddad-

natur/natura-2000/Fladen.pdf”.  

71
 Fiskeriverket, FINFO 2004:4, Bakgrundsmaterial för utredning av möjligheten att införa 

fiskestopp i ett skyddat marint område, s.25. 

http://www.lansstyrelsen.se/halland/SiteCollectionDocuments/sv/djur-och-natur/skyddad-natur/natura-2000/Fladen.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/halland/SiteCollectionDocuments/sv/djur-och-natur/skyddad-natur/natura-2000/Fladen.pdf
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I Lilla Middelgrunds bevarandeplan
72

 anges, precis som för Fladens, att bland 

annat för stort uttag av fiske samt fiske med redskap som skadar bottnar och 

icke selektiva fiskeredskap uppfattas som ett hot mot områdets naturvärden och 

den biologiska mångfalden av däggdjur, fåglar, fisk, makroalger och 

bottenlevande djur.  

I Fiskeriverkets utredning av möjligheten att införa fiskestopp i ett skyddat 

marint område från 2004
73

, klassificeras båda områdena som områden med 

högt yrkesfisketryck där fisket domineras av trålfisket. Från rapporten framgår 

att det även pågick betydande fiske med bottentrål i områdena och att 

expertgruppen ansåg att Fladen och Lilla Middelgrund var viktiga områden för 

införande av fiskestopp på basis av deras stora ekologiska och ekonomiska 

värden. 

Sedan den 1 januari 2009 har Sverige och Danmark en gällande 

överenskommelse i sydöstra Kattegatt och norra Öresund om ett 

fredningsområde för att skydda torsken som berör en del av Lilla Middelgrund. 

Det finns däremot idag inga rättsliga bevarandeåtgärder som skyddar 

naturvärdena i områdena mot destruktiv bottentrålning.  

 

7. Tillämpning av skyddsbestämmelserna om Natura 2000 i 

svensk ekonomisk zon 

Frågan om tillämpligheten av art- och habitatdirektivet i EU:s kuststaters 

ekonomiska zoner fastställdes i EU-domstolens dom i mål C-6/04
74

. I målet 

resonerar domstolen att eftersom Förenade kungariket utövar suveräna 

rättigheter inom sin exklusiva ekonomiska zon och på kontinentalsockeln i de 
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  Se Länsstyrelsen i Hallands län, Bevarandeplan för Lilla Middelgrund, Diarienr. 511-12265-

05, ” http://www.lansstyrelsen.se/halland/SiteCollectionDocuments/sv/djur-och-natur/skyddad-

natur/natura-2000/LillaMiddelgrund.pdf”  

73
 Fiskeriverket, FINFO 2004:4, Bakgrundsmaterial för utredning av möjligheten att införa 

fiskestopp i ett skyddat marint område. 

74
 Se mål C-6/04 Kommissionen mot Storbritannien, p. 117 

http://www.lansstyrelsen.se/halland/SiteCollectionDocuments/sv/djur-och-natur/skyddad-natur/natura-2000/LillaMiddelgrund.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/halland/SiteCollectionDocuments/sv/djur-och-natur/skyddad-natur/natura-2000/LillaMiddelgrund.pdf
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frågor som direktivet omfattar är art- och habitatdirektivet också tillämpligt i 

dessa områden.     

Målets utgång utlöste då ett behov av förtydligande och kompletterande av den 

svenska lagstiftningen så att man fick möjlighet att skydda ett område enligt 

Natura 2000-bestämmelserna i miljöbalken även om området fanns i den 

ekonomiska zonen. I dåvarande gällande rätt saknades en uttrycklig 

bestämmelse som fastställde att Natura 2000-reglerna i MB 7 kap. gällde även 

om området fanns i den ekonomiska zonen. 

7.1. Lagändringar i lag (1992:1140) om Sveriges 

ekonomiska zon 

7.1.1. Förarbeten 

Reglerna som fanns då gav möjlighet till tillståndsprövning av verksamheter i 

den ekonomiska zonen som kunde påverka ett natura 2000-området inom 

svenskt territorium genom att 6§ i lag (1992:1140) om Sveriges ekonomiska 

zon hänvisade till MB 4 kap
75

. Bestämmelserna i MB 7:28a – 29b kunde då 

anses indirekt tillämpliga genom MB 4:8 men faktumet att detta lagrum tillkom 

efter 6 § i lagen om Sveriges ekonomiska zon lämnade vissa frågetecken om 

huruvida MB 4:8 var tänkt att tillämpas i förhållande till den ekonomiska 

zonen och även hur.
76

 

För en verksamhet som däremot befann sig inom svenskt territorium och kunde 

påverka ett skyddsvärt område i den ekonomiska zonen fanns det ingen 

möjlighet att kräva tillstånd enligt MB 7:28a med stöd av hänvisningarna i 6§ 

lagen om Sveriges ekonomiska zon till MB 4 kap. MB 4:8 gav inte heller 

någon anvisning om vilken myndighet som skulle pröva frågor om tillstånd 

enligt MB 7:28a om Natura 2000-området befann sig i ekonomisk zon. Även 

av den anledningen krävdes ändring i lagen om Sveriges ekonomiska zon. 

                                                           
75

 Enligt MB 4:8 får en användning av mark och vatten som kan påverka ett Natura 2000-

område och som kräver tillstånd enligt MB 7:28a komma till stånd endast om ett sådant 

tillstånd har lämnats.  

76
 Se Promemoria om miljöskyddet i Sveriges ekonomiska zon (Dnr M2007/4988/R) s. 15. 



37 
 

Promemorian var särskilt noga med att lyfta upp vikten av att prövningen av 

frågor om tillstånd och tillämpningen av lagen inte skulle inskränka andra 

staters rättigheter i den ekonomiska zonen på ett sätt som skulle strida mot 

havsrättskonventionen.
77

 I promemorian förslogs då en komplettering till 10 § i 

lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon (som innehåller bestämmelser 

om Sveriges folkrättsliga skyldigheter) som kopplade hänsynsreglerna i 

paragrafen till Natura 2000-bestämmelserna i miljöbalken samt till föreskrifter 

och villkor som meddelas med stöd eller för verkställighet av de 

bestämmelserna eller för tillsyn över att bestämmelserna och villkoren följs. 

Enligt utredningen var ändringarna i paragrafen särskilt viktiga i förhållandet 

till den tillämpningen som andra myndigheter än regeringen ansvarade för så 

att Sveriges folkrättsliga skyldigheter beaktades. 

Det bör påpekas att promemorian, i detta sammanhang, inte nämner något alls 

vad gäller tillämpningen av nämnda Natura 2000-bestämelserna i förhållande 

till överordnade och relevanta EU-regler i svensk ekonomisk zon, nämligen 

EU:s exklusiva befogenhet att reglera fiske till havs enligt art. 3.1(d) FEUF och 

den gällande grundförordningen för den gemensamma fiskeripolitiken på 

området. 

Detta uppmärksammades dock av Fiskeriverket som i sitt remissyttrande
78

 

påpekade att den mest omfattande generella verksamhet som bedrivs i den 

ekonomiska zonen är fiske samtidigt som just denna verksamhet inte nämndes i 

promemorian. Vidare anförde verket att det var nödvändigt med en 

komplettering till 10 § i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon som 

förtydligade att reglering som strider mot EU:s gemensamma fiskeripolitiken 

inte fick ske. Fiskeriverket var särskild bekymrad över att de föreslagna 

lagändringarna inte begränsade länsstyrelsens rätt att inskränka 

fiskeverksamhet i samband med tillämpningen av MB 7:30. Av Fiskeriverkets 

yttrande framkommer även att verket uppfattar att fiskerilagstiftningen intar en 
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 A.a., s. 18. 

78
 Fiskeriverket yttrande Diarienr 10-994-08. 
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särställning som sidoordnad lagstiftning till miljöbalken
79

 och att detta inte 

uppmärksammadess i områdesskydds sammanhang under MB 7 kap.   

Regeringens respons på Fiskeriverkets synpunkter och farhågor utrycktes i 

propositionen
80

 enligt nedan: 

”Fiskeriverket har i sitt remissvar föreslagit att en 

motsvarande hänvisning till EG:s gemensamma fiskeripolitik 

införs i 10 § lagen om Sveriges ekonomiska zon, eftersom 

även relevanta fiskebestämmelser begränsar tillämpningen av 

Natura 2000-bestämmelsrna i den ekonomiska zonen. Även 

andra remissinstanser har pekat på risken för konflikt med 

fiskebestämmelser. I sammanhanget kan anmärkas att även 

EG:s gemensamma fiskeripolitik påverkar och begränsar 

tillämpningen av de nämnda bestämmelserna. Den 

gemensamma fiskeripolitiken regleras dock i förordningar 

som är direkt tillämpliga i medlemsstaterna. De nu föreslagna 

nya bestämmelserna upphäver på inget sätt dessa befintliga 

regler om fiske. Det finns därför inte något behov av att 

begränsa tillämpningen av bestämmelserna till vad som är 

förenligt med den gemensamma fiskeripolitiken eller med 

övrig tillämplig EG-rätt eller svensk författning eftersom 

sådana begränsningar ändå gäller.” 

 

Beslutet att inte införa det föreslagna förtydligandet synes enligt avsnitt 7.4. 

nedan ha fått negativa konsekvenser och bidragit till osäkerhet bland 

myndigheterna vad gäller förhållandet mellan tillståndsprövningen i MB 7:28a 

i ekonomisk zon och EU:s gemensamma fiskeripolitik. Detta kan ha förhindrat 

att natura 2000-områdena i svensk ekonomisk zon såsom Fladen och Lilla 

Middelgrund tillsetts med faktiskt skydd mot sådant fiske som kan vara 

skadligt för naturvärdena
81

. I detta sammanhang bör man komma ihåg att enligt 
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 Denna uppfattning hade Fiskeriverket uttryckt redan tidigare i sitt yttrande, Dnr 331-1049-00 

i samband med lagändringar i miljöbalken under 2001. Se ovan avsnitt 5.4. 

80
 Prop. 2007/08:154 Miljöskyddet i Sveriges ekonomiska zon, s. 16. 

81
 I dessa områden pågår exempelvis i dagens läge regelbundet trålfiske som innebär med 

största sannolikhet att naturvärdena utsätts för betydande skador. Enligt Bevarandeplanerna för 

Natura 2000-områden Fladen och Lilla Middelgrund utfärdade av Länsstyrelsen i Halland 2005 
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praxis från EU-domstolen
82

 räcker det med att det finns en ”risk” för betydande 

påverka för att kravet på lämplig bedömning ska förekomma: 

”Enligt fast rättspraxis gäller kravet i artikel 6.3 i 

livsmiljödirektivet att det ska göras en lämplig bedömning av 

en plans eller ett projekt konsekvenser, under förutsättning att 

det är sannolikt eller att det finns en risk för att planen eller 

projektet kommer att påverka det berörda området på ett 

betydande sätt. Med hänsyn särskilt till försiktighetsprincipen 

anses en sådan risk föreligga om det på grundval av objektiva 

kriterier inte kan uteslutas att nämnda plan eller projekt 

kommer att påverka det berörda området på ett betydande 

sätt.[…]” 

Det faktum att Sverige hade avtal med Danmark och Norge om ömsesidigt 

tillgång till fiske i ekonomisk zon i västerhavet lyftes också i remissvaren. Det 

var nämligen Länsstyrelsen i Västra Götalands län som uttryckte bekymmer 

över att skadligt fiske skulle kunna behövas regleras och att detta skulle kunna 

innebära en konflikt med de nämnda fiskeavtalen. Detta hade inte belysts i 

promemorian och kunde, enligt Länsstyrelsen, innebära ”svåröverblickbara 

konsekvenser”.
83

 

Bemötandet av Länsstyrelsens anförande i propositionen
84

 var följande: 

”Hänvisningen till folkrättsliga grundsatser omfattar de 

traktaträttsliga förbindelser som Sverige har med andra stater. 

Det som Länsstyrelsen i Västra Götalands län har anfört i 

fråga om mellanstatliga fiskeavtal föranleder därför ingen 

ytterligare lagstiftningsåtgärd.” 

7.1.2. Lagändringarnas slagkraft 

Slutsatsen utifrån granskningen ovan är att lagändringarna som föreslogs för att 

införliva livsmiljödirektivet fullt ut även i svensk ekonomisk zon var kraftlösa 

                                                                                                                                                         

är för stort uttag av fisk och fiske med redskap som skadar bottnarna och icke selektiva 

fiskeredskap ett hot mot naturvärdena i områden. 

82
 Mål C-538/09 Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien, p. 39. 

83
 Länsstyrelsen i Västra Götalands Län, yttrande Diarienr 509-14415-2008, s. 2. 

84
 Prop. 2007/08:154 Miljöskyddet i Sveriges ekonomiska zon, s. 16. 
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redan från början i förhållandet till både överordnade EU-regler och 

fiskeavtalen som Sverige hade med vissa grannländer. Att Natura 2000-

regelverket erkänns vara begränsat av dessa rättsliga förhållanden i själva 

förarbeten borde rimligtvis ha utlöst åtgärder som kunde lösa detta lagtekniskt. 

Istället verkar det som att lagstiftaren väljer att bortse från att förslaget till 

lagstiftningen inte fyller sitt syfte när det gäller införande av ett verkligt skydd 

för Natura 2000 område i ekonomisk zon, utan nöjer sig med ett genomförande 

på pappret. Detta givet att det var känd inom ramarna för utredningen att fiske 

är den mest omfattande generella verksamhet som bedrivs i den ekonomiska 

zonen och som kan innebära uppenbara hot mot områdena
85

.  

Dessa förhållanden är möjligtvis ett uttryck för en bristfällig 

lagstiftningsprocess utifrån implementeringens perspektiv.  

I detta sammanhang bör man komma ihåg att art. 4.3 FEU ger uttryck för den 

s.k. lojalitetsprincipen: 

”[…] 

Medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder, både 

allmänna och särskilda, för att säkerställa att de skyldigheter 

fullgörs som följer av fördragen eller av unionens 

institutioners akter.  

Medlemsstaterna ska hjälpa unionen att fullgöra sina 

uppgifter, och de ska avstå från varje åtgärd som kan 

äventyra fullgörandet av unionen mål.” 

Denna princip innebär generellt att medlemsstaterna har en skyldighet att 

säkerställa att EU-lagstiftningen får den avsedda effekten. Medlemsländerna 

har då inte bara en förpliktelse att tillse direktivets formella krav utan också de 

materiella
86

. Genom att införliva ett direktiv på ett sätt som inte säkerställer 
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 Enligt Bevarandeplanerna för Natura 2000-områden Fladen och Lilla Middelgrund utfärdade 

av Länsstyrelsen i Halland 2005 är för stort uttag av fisk och fiske med redskap som skadar 

bottnarna och icke selektiva fiskeredskap ett hot mot naturvärdena i områden. 

86
 Mål C-494/01 kommissionen mot Irland, p. 116-117 där EU-domstolen fastställer att 

nationella myndigheter faktiskt har, oavsett nivå, en skyldighet att tillämpa lagstiftningen på ett 

sätt som garantera att EU-reglerna får genomslag. Domstolen erinrar om att enligt art. 288 



41 
 

eller i det här fallet även omöjliggör direktivets avsedda syfte bryter Sverige 

mot skyldigheten i art. 4.3 FEU, och själva direktivet
87

.  Härvidlag bör man 

rikta uppmärksamheten på EU-domstolens uttalande i mål C-106/77
88

:  

”Enligt principen om gemenskapsrättens företräde skall 

dessutom fördragsbestämmelserna och institutionernas direkt 

tillämpliga rättsakter ha den verkan i förhållande till 

medlemsstaternas inhemska rätt att de inte endast medför att 

varje motstridande föreskrift i den befintliga nationella 

lagstiftningen blir automatiskt otillämplig i och med att 

gemenskapsreglerna träder i kraft, utan även hindrar – genom 

att dessa bestämmelser och rättsakter utgör en integrerad del 

av och har företräde inom den rättsordning som är tillämplig 

inom varje medlemsstats territorium – att nya 

lagstiftningsakter antas med giltig verkan till den del de är 

oförenliga med gemenskapsreglerna.” 

Principen medför också å andra sidan en skyldighet för medlemsstaterna att 

avstå från att anta nationell lagstiftning eller åtgärd som kan motverka 

genomförandet av unionens mål. I detta sammanhang bör man komma ihåg att 

den gemensamma fiskeripolitiken är en s.k. fullt utvecklad gemenskapspolitik 

vilket innebär att alla EU:s medlemsländer omfattas av samma bestämmelser, 

huvudsakligen EU-förordningar som är direkt tillämpliga i medlemsstaterna, 

och som anses nödvändiga för att kunna uppnå politikens mål i enlighet med 

arts. 38 - 44 FEUF. Dessa EU-rättsakter är överordnade nationell 

lagstiftningen
89

. 

Utifrån det kan man ifrågasätta om införlivande av livsmiljödirektivet i 

miljöbalken, i den delen den inför ett tillståndsförfarande gällande i svensk 

                                                                                                                                                         

tredje stycket är ett direktiv bindande för varje medlemsstat med avseende på det resultat som 

ska uppnås. I detta fall handlade det om tillståndsplikt vars tillämpning från myndigheten var 

en förutsättning för att uppnå resultatet som hade formulerats klart och otvetydigt i direktivet. 

87
 Art 288 tredje stycket FEUF stadgar: ”[…] Ett direktiv ska med avseende på det resultat som 

ska uppnås vara bindande för varje medlemsstat till vilken det är riktat, men ska överlåta åt de 

nationella myndigheterna att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet. […]”.  

88
 Se mål C-106/77 Amministrazione delle finanze dello Stato mot Simmenthal, p. 17. 

89
 Lojalitetsprincipen har lagts till grund för principen om EU-företräde och fulla 

genomslagskraft i bl. a. i mål C-213/89, Factortame, Principen om EU-företräde behandlas i 

avsnittet 4. ovan. 
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ekonomisk zon utan att ta hänsyn till andra EU-medlemsstaterna fiskerätt, 

strider mot gällande EU-rättsakter såsom grundförordningen exempelvis.  

Denna fråga har inte prövats av EU-domstolen och det är inte sannolikt att en 

sådan prövning kommer att ske så länge medlemsstaterna inte aktivt inskränker 

andra medlemsländers fiskerättigheter. EU-kommissionens inställning till 

problematiken har varit att skapa vägledning som möjliggör för EU-länderna 

att skydda Natura 2000-områdena från skadligt fiske i praktiken och inte att 

kräva att genomförandet av direktivet skulle justeras och anpassas till fiske i 

detta specifika fall. 

7.2. Tillämpningen av MB 7:28a i svensk ekonomisk zon – 

möjligt att genomdriva? 

Situationen vid handen är egendomlig i det avseende att det handlar om 

nationell lagstiftning som antas för genomförande av ett EU-direktiv. Art. 288 

FEUF skapar inte på något sätt någon hierarkisk ordning mellan EU-

rättsakterna uppräknade däri, vilket innebär att direktiven och förordningar har 

samma legala dignitet som rättsakter i sig.  

I det här fallet finns dock flera omständigheter som måste analyseras parallellt 

för att kunna bedöma huruvida tillståndsplikten i MB 7:28a – som avser att 

genomföra ett tydligt krav som ställs i art. 6.3 livsmiljödirektivet – kan över 

huvud taget tillämpas på fiske i svensk ekonomisk zon: 

1) Genomförandet av ett direktiv är, enligt art. 288 tredje stycket FEUF, 

bindande till medlemsstaterna avseende resultatet, vilket lämna ett 

utrymme för medlemsstaterna vad gäller tillvägagångsätt.  

2) Lagstiftning som antas för införlivande av ett direktiv inom 

medlemsländerna är nationell lagstiftning som är underkastad EU-

rättsakter. 

3) EU-rättsakter är överordnade medlemsländernas nationella lagstiftning 

enligt företrädesdoktrinen och Förklaringen 17.
90

 

                                                           
90

 Se avsnitt 4. Ovan. 
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4) EU-förordningarna är direkt tillämpliga i medlemsländerna enligt art. 

288 andra stycket FEUF.  

5) Konsekvenserna av en gemenskapsrättsbestämmelses direkta 

tillämplighet när den är oförenlig med en medlemsstats antagen 

nationell lagstiftning är, enligt EU-domstolen
91

 att den senare blir 

otillämplig då en direkt tillämplig EU-rättsakt hindrar att den antas med 

giltig verkan. 

6) Medlemsländerna saknar befogenhet att anta nationella bestämmelser 

som reglerar fiske till havs och som kan komma att inskränka andra 

medlemsländers rättigheter på området. EU har exklusiv kompetens i 

detta avseende i enlighet med art. 3.1 (d) FEUF. Medlemsländerna får 

anta rättligt bindande rättsakter på områden där EU har exklusiv 

befogenhet endast efter bemyndigande från unionen eller för att 

genomföra unionens akter i enlighet med art. 2.1 FEUF. 

7) Även bevarandeåtgärder som avser miljömässiga mål kan anses vara en 

del av den gemensamma fiskeripolitiken om de samtidigt faller under 

målen i art. 39 FEUF och handlar om att reglera fiskeverksamheten
92

. 

Dessa omständigheter medför att hänvisningen till MB 7:28a i lag (1992:1140) 

om Sveriges ekonomiska zon inte har någon slagkraft i förhållande till 

direktivets mål att skydda Natura 2000-områdena i svensk ekonomisk zon även 

mot skadlig påverkan från fiske. 

Enligt omständighet nummer ett ovan skulle man kunna argumentera för att 

Sverige kunde ha valt en annan lösning än tillståndsplikten för att uppnå 

direktivets resultat. Omständigheter nummer två och tre medför att en 

medlemsstat, vid instiftande av en nationell författning, även om den är avsedd 

för att införliva ett EU-direktiv, måste beakta gällande EU-regleringen. 

Faktorerna nummer fyra och fem har till följd att grundförordningen för GFP 

hindrar att tillämpningen av MB 7:28a i ekonomisk zon införd genom 

ändringarna i lagen om Sveriges ekonomiska zon kan antas med giltig verkan i 

den mån det inskränker EU-medlemsländer fiskerättigheter på området. 
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 Se Mål C-106/77 Simmenthal. 
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 Se Mål C-405/92 Mondiet mot Armement Islais. 
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Omständigheterna sex och sju medför att EU-medlemsländerna inte ens har 

möjlighet att lagstifta för att skydda miljön om detta skulle innebära reglering 

av fiskeverksamhet till havs. Medlemsländerna saknar befogenhet att anta 

rättslig bindande akter inom den gemensamma fiskeripolitiken utan ett 

bemyndigande från unionen. 

7.3. Undantag för fiske 

Efter att ha kommit fram till att MB 7:28 a inte får tillämpas i ekonomisk zon i 

förhållande till fiske som bedrivs av EU-medlemsstater av de anledningar som 

uppges ovan bör man behandla fråga om huruvida ett undantag för fiske är 

möjligt.  

Inför denna analys är EU-domstolens dom i mål C-538/09 Europeiska 

kommissionen mot Konungariket Belgien särskilt vägledande. I sitt domskäl 

(punkt 45) anger domstolen att det i princip inte är möjligt för en medlemsstat 

att utesluta vissa kategorier av planer eller projekt från skyldigheten att göra en 

bedömning i enlighet med art. 6.3 i livsmiljödirektivet: 

”Det följer således av domstolens praxis att en medlemsstat i 

princip inte, med tillämpning av artikel 6.3 i 

livsmiljödirektivet, systematiskt och generellt kan utesluta 

vissa kategorier av planer eller projekt från skyldigheten att 

göra en bedömning av deras konsekvenser för Natura 2000-

områdena, vare sig utifrån verksamhetsområde eller genom 

att inrätta anmälningsplikt.” 

Detta innebär att det troligtvis inte hade varit möjligt att lösa det lagtekniska 

problemet som idag förekommer i svensk lagstiftningen genom att införa ett 

generellt undantag för fiske när det gäller tillämpningen av tillståndskravet i 

MB 7:28a. 

Man bör vara särskilt uppmärksam på att EU-domstolen använder uttrycket ”i 

princip” i sitt uttalande. Detta tyder på att det ändå skulle finnas en möjlighet 

för att medlemsländerna skulle kunna göra vissa undantag från kravet på 

bedömning i art. 6.3 i livsmiljödirektivet. Det åligger medlemsstat i så fall att 

vissa att den nationella lagstiftningen kan utesluta, på grundval av objektiva 
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kriterier, att alla planer och projekt som undantas inte kan påverka Natura 

2000-områdena på ett betydande sätt
93

:  

”Det kan nämligen utläsas av artikel 6.3 i livsmiljödirektivet 

att de behöriga nationella myndigheterna kan avstå från en 

bedömning av konsekvenserna av planer och projekt som inte 

direkt hänger samman med eller är nödvändiga för skötseln 

och förvaltningen av ett Natura 2000-område enbart under 

förutsättnings att det på grundval av objektiva kriterier kan 

uteslutas att planen eller projektet, enskilt eller i kombination 

med andra planer eller projekt, påverkar det berörda området 

på ett betydande sätt […]” 

Detta resonemang bör leda oss tillbaka till övergångsbestämmelserna i MB 7 

kap. införd genom lag 2001:437: 

”2. För verksamheter som påbörjats före d. 1 juli 2001 krävs 

inte tillstånd enligt 7 kap. 28 a§.” 

I enlighet med EU-domstolens praxis och även i förhållande till direktivets 

syfte bör denna bestämmelse om undantag för verksamheter som påbörjats före 

d. 1 juli 2001, innebära ett felaktigt införlivande av art- och habitatdirektivet 

och därmed ett fördragsbrott i enlighet med art. 288 tredje stycket FEUF samt 

art. 4.3 FEU. 

Även om det visserligen är så att lagstiftaren inte hade som avsikt att undanta 

en viss kategori av planer eller projekt kan man konstatera att så har lagen 

tolkats av vissa myndigheter, inte minst tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen
94

. I 

förarbeten
95

 kan man dock hitta vägledning för en korrekttolkning av 

bestämmelsen: 

”Övergångsbestämmelserna utgår från att den tidigare 

lagstiftningen har tillämpats på ett sätt som är förenligt med 

                                                           
93

 C-538/09 Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien, p. 53. 

94
 Se under punkt 2.3 om kustlänsstyrelsernas svar på Miljöminister Lena EK frågor om 

tillämpningen av miljöbalken i miljödepartementets ärende Diarienr M2012/1373/Nm samt 

jämför med promemorians förslag under punkt 5.2. särskilt fotnoten n.59. Se även 

diskussionen kring Länsstyrelsen i Västra Götalands beslut under avsnitt 9.2. nedan. 

95
 Prop. 2000/01:111 Skyddet för vissa djur- och växtarter och deras livsmiljöer, s. 72. 
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art- och habitatdirektivets krav. Övergångsbestämmelserna 

gör tydligt att lagändringarna inte innebär att varje 

verksamhet som pågår när ändringarna träder i kraft måste 

tillståndsprövas enligt de nya bestämmelserna.[…]” 

Lagstiftarens intention var att undvika att varje verksamhet som redan hade 

bedömts i enlighet med direktivets krav i art. 6.3 och som då var pågående 

skulle underkastas en ny tillståndsprövning. För de fallen där adekvat skydd 

inte kunnat tillses i förhållande till en pågående verksamhet hänvisar 

propositionen till möjligheten för tillsynsmyndigheten att ingripa
96

: 

”För att säkerställa att direktivens krav kommer att 

upprätthållas, bör uttryckligen slås fast att myndigheterna 

måste verka aktivt för att eventuella brister skall åtgärdas. 

Regeringen avser att med stöd av befintliga bemyndiganden i 

miljöbalken föreskriva att tillsynsmyndigheterna skall 

förvissa sig om att direktivens krav är uppfyllda:” 

Detta mynnade ut i formuleringen i 16 § Förordning (1998:1252) om 

områdesskydd  enligt miljöbalken m.m. som förpliktar myndigheterna att 

särskilt bevaka att en gynnsam bevarandestatus bibehålls eller återställs för 

berörda livsmiljöer och arter skyddade genom fågel samt art- och 

habitatdirektiven. 

7.4. Länsstyrelsens diskutabla tolkning 

Det är uppseendeväckande att länsstyrelserna, såsom ovannämnt, väljer att 

tolka en lagbestämmelse emot både propositionens uttalande och en 

direktivkonform tolkning.
97

  

Det bör påpekas särskilt att EU-domstolen har slagit fast i sin praxis att 

skyldigheten att uppnå resultaten som föreskrivs i ett direktiv följer av själva 

direktivet och art. 4.3 FEU och åligger även myndigheterna
98

: 

                                                           
96

 A.a., s. 50. 

97
 Detta diskuteras mer ingående i avsnitt 9.2 nedan. 

98
 Mål C-14/83, Von Colson och Kamann mot Land Nordrhein-Westfalen. 
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”Det är emellertid nödvändigt att slå fast skyldigheten för 

medlemsstaterna till följd av ett direktiv att uppnå det resultat 

som föreskrivs i detta direktiv och deras förpliktelse enligt 

artikel 5 [numera art. 4.3 FEU] i fördraget att vidta alla 

lämpliga åtgärder, både allmänna och särskilda, för att 

säkerställa att denna skyldighet fullgörs, åligger alla 

myndigheter i medlemsstaterna, även domstolarna inom 

ramen för deras behörighet. Härav följer att den nationella 

domstolen, vid tillämpningen av nationell rätt, i synnerhet de 

bestämmelser i en nationell lag som har införts särskilt för 

genomförandet av ett direktiv, är skyldig att tolka den 

nationella rätten mot bakgrunden av direktivets ordalydelse 

och syfte så att det resultat som avses i artikel 189 [numera 

artikel 288 FEUF] tredje stycke uppnås” 

Direktivkonform tolkning är också ett uttryckt för principen om EU:s 

företrädesdoktrin. I målet C-371/02 Björnekulla Fruktindustrier mot Procordia 

Food fastställde EU-domstolen att nationella domstolarna har en skyldighet att, 

i den utsträckning det är möjligt, tolka den nationella rätten mot bakgrund av 

direktivets ordalydelse och syfte och att detta gäller även i förhållande till 

förarbetena till den nationella bestämmelsen om det skulle innehålla 

anvisningar som står i konflikt med en direktivkonform tolkning
99

.    

Frågan är nu huruvida denna felaktiga tolkning haft någon betydelse för hur 

situationen ser ut idag i de berörda Natura 2000-områden eftersom 

myndigheterna ändå varit förhindrade av att tillämpa bestämmelserna i MB 

7:28a i enlighet med företrädesdoktrinen. Denna skyldighet gäller även 

myndigheterna enligt fastställd EU-domstolens praxis
100

: 

”Denna skyldighet att underlåta att tillämpa inhemska 

lagbestämmelser som strider mot gemenskapsrätten åligger 

såväl nationella domstolar som samtliga statliga organ 

inklusive administrativa myndigheter” 
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 För en mer ingående diskussion om direktivkonform tolkning se Hettne, Jörgen & Otken 

Eriksson, Ida, EU-rättslig metod Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 2 u., Norstedts 

Juridik AB, Vällingby, 2011, s. 188 ff. 

100
 Mål C-198/01 Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF) mot Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato, p. 49. 
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Skillnaden synes vara betydelsefull då själva fiskeverksamheten kommer att 

uppfattas på två olika sätt: enligt den missgivande övergångsbestämmelsen i 

MB 7 kap. blir fiskeverksamheten betraktad som en icke tillståndspliktigt 

åtgärd vilket legitimerar allt pågående fiske i områdena.  

Däremot hade en direktivkonform tolkning lett till att allt pågående fiske i 

områdena bedömts otillåtet så länge det inte prövats och godkänts i enlighet 

med direktivets krav. 

Om berörda länsstyrelserna hade beaktat EU:s rättsordning och stött sitt 

ställningstagande om att inte tillämpa MB 7:28a på grund av konflikten med 

överordnade EU-regler hade de faktiska förhållandena och bristande skydd i 

dessa Natura 2000-områdena kanske inte varit överskuggat av en debatt som 

hindrat problemlösningen.  

Samverkan mellan tillsynsmyndigheten och myndigheterna som ansvarat för 

vägledningen i dessa frågor (Naturvårdsverket och HaV) hade gynnats av en 

pragmatisk inställning gentemot EU:s rättsordning. Det hade öppnat vägarna 

för Sverige att uppfylla sina skyldigheter vad gäller livsmiljödirektivets krav på 

att Natura 2000-områdena även skyddas från skadlig fiskepåverkan av 

betydelse. 

 

8. Möjlighet att tillämpa kraven i art. 6 

livsmiljödirektivet i Natura 2000-områden till havs 

enligt EU:s gemensamma fiskeripolitik 

8.1. Fiskeriförvaltning för bevarande av de marina 

ekosystemen 

Det förekommer två geografiska avgränsningar som är relevanta för 

fiskeriförvaltning: territorialgränsen och den exklusiva ekonomiska zonen. 

Beroende på vilken jurisdiktion det aktuella Natura 2000-området befinner sig i 

har hittills två olika procedurer tillämpats. 
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8.2. Natura 2000-område inom 12 nautiska mil ut från 

baslinjerna (territorialvatten) 

I de fallen där det aktuella Natura 2000-området finns inom tolvmilsgränsen 

ska artikel 9 i grundförordningen tillämpas. Enligt denna artikel får en 

medlemsstat vidta icke-diskriminerande åtgärder för att minimera fiskets 

inverkan på bevarandet av de marina ekosystemen inom en gräns på 12 sjömil 

från dess baslinjer på egen hand under följande förutsättningar: 

a) att gemenskapen inte har antagit åtgärder för bevarande och förvaltning 

särskilt för detta område.  

b) att medlemsstatens åtgärder inte är mindre stränga än gällande 

gemenskapslagstiftning. 

c) att medlemsstatens åtgärder är i linje med GFP. 

d) att medlemsstatens åtgärder gäller enbart för fiskefartyg som för dess flagg. 

Om de åtgärder som en medlemsstat ska vidta kan påverka en annan 

medlemsstats fartyg får de inte vidtas förrän efter samråd med kommissionen, 

de berörda medlemsstaterna och regionala rådgivande nämnderna (Regional 

Advisory Council – RAC). I dessa fall gäller förfarandet i artikel 8.3–6 i 

grundförordningen
101

 och att utkastet till åtgärderna är en rättsakt enligt 

medlemsstatens gällande lag, presenterad i en bilaga, färdig för kommissionens 

godkännande.  

Enligt artikel 17 i grundförordningen ska gemenskapens fiskefartyg ha lika 

tillträde till vatten och resurser i alla gemenskapens vatten. Art. 17.2 ger dock 

medlemsstaterna rätt att begränsa fisket i vatten upp till 12 sjömil från 

baslinjerna till fiskefartyg som traditionellt fiskat i dessa vatten. Detta ska inte 

påverka tillämpningen av varken arrangemangen enligt eventuella 

grannförbindelser mellan medlemsstaterna eller enligt bilaga 1 till 

grundförordningen. Den sistnämnda bilagan reglerar i vilken utsträckning olika 

medlemsländer har rätt till fiske innanför medlemsstaternas tolvmilsgräns.   
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 Art. 9.2 i Rådets förordning 2371/2002/EEG. 
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Vad gäller Sverige finns det en sådan ömsesidig rätt med Danmark i Skagerrak, 

Kattegatt och Östersjön samt med Finland i Östersjön. Utöver 

överenskommelserna mellan Sverige och andra EU-länder har Sverige genom 

EU även avtal med Norge i Skagerrak om att Norge får fiska intill 4 nautiska 

mil från baslinjen. 

8.3. Natura 2000-område utanför 12 nautiska mil ut från 

baslinjerna inom ekonomisk zon  

I de fallen där det aktuella Natura 2000 området finns utanför tolvmilsgränsen 

saknar medlemsstaterna bemyndigande från EU för att anta nationella 

bestämmelser utan åtgärderna måste antas av unionen. Som följd har 

medlemsstaterna varit tvungna att skicka en formell ansökan till kommissionen 

(DG MARE) om tillstånd för att genomföra åtgärder som inskränker fisket.  

I sitt vägledande non-paper har kommissionen lagt fram ett förfarande för den 

ovannämnda ansökan
102

.  Viktiga rekommendationer är: 

1) att medlemsstaterna ansöker om tillstånd i ett så tidigt skede som möjligt, 

d.v.s. så snart det aktuella området väljs ut och antas som ett område av 

gemenskapsintresse. 

2) konsultation och samordning mellan medlemsländerna som föreslår Natura 

2000 område i samma havsområde samtidigt för att gynna en koherent 

bedömning.  

3) att medlemsländerna, i ett tidigt skede, involverar både 

fiskerikontrollmyndigheter och berörda RAC. 

I det ovannämnda vägledande dokumentet från kommissionen uppmuntras 

medlemsländerna att hålla en bra samordning mellan deras fisk- och 

miljömyndigheterna i samband med framtagningen av de föreslagna 

åtgärderna.  
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 Se Europeiska kommissionen, 2008, Fisheries mesures for marine Natura 2000 sites – A 

consistent approach to requests for fisheries management measures under the Common 

Fisheries Policy 

“http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/docs/fish_measures.pdf”  
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Vad gäller innehållet i ansökan så måste den vara vetenskapligt och tekniskt 

grundlagd och innehålla en rad obligatoriska informationer.  

Förutom det måste även International Council for the Exploration of the Seas 

(ICES) alternativt Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries 

(STECF) utvärdera all tillgänglig information och förse kommissionen med 

vetenskaplig rådgivning.  

Ansökan om fiskerelaterade bevaringsåtgärder övervägs av kommissionen som 

tar hänsyn till det vetenskapliga rådet från ICES/STECF och lägger fram ett 

förslag till Rådet som behandlas via det ordinarie lagstiftningsförfarandet 

(artikel 294 FEUF)
 103

.  

Med tanke på att lagstiftningsförfarandet som tillämpas för närvarande kan bli 

väldig långdraget (proceduren kan ta två år eller mer) och att detta kan försena 

åtgärder för bevarandet av viktiga livsmiljöer och arter som skyddas av art- och 

habitatdirektivet, omfattar det pågående arbetet med GFP- reformen förslag på 

en snabbare procedur.  

9. Prövningar i svenska domstolar  

9.1. Greenpeaceaktion i Kattegatt - sammanfattning 

I augusti 2009 placerade Greenpeace ut trålhinder i form av 203 stenblock på 

havsbotten i två av de svenska Natura 2000-område i Kattegatt, nämligen Lilla 

Middelgrund och Fladen.  Utplaceringen av dessa trålhinder har prövats av 

miljödomstolen som slagit fast att det inte fanns ”skäl att betrakta aktuella 

åtgärder som tillståndspliktiga enligt 7 kap. 28a § miljöbalken.”
104

 

9.1.1. Prövning av trålhinder i Miljödomstolen 

Våren 2009 anmälde Greenpeace till Länsstyrelsen i Halland att man hade för 

avsikt att utföra bevarandeåtgärder i Natura 2000-områdena Fladen och Lilla 

                                                           
103

 Artikel 43.2 i FEUF. 

104
 Se Mark- och miljödomstolen i Vänersborgs Tingsrätts dom, 2009-10-19, mål nr. M 1714-

09.  
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Middelgrund i syfte att upprätthålla gynnsam bevarandestatus för naturvärdena 

i dessa områden genom att förhindra destruktiv bottentrålning i områdena. De 

anmälda åtgärderna bestod av utplacering av 300 stenblock på havsbotten inom 

Natura 2000-områdena. 

I sitt beslut
105

 förklarade länsstyrelsen att de tillkommande blocken endast 

marginellt kunde bidra till att antalet förlorade garn, och därmed spökfiske, 

kunde öka och att därför var det uteslutet att Greenpeaces åtgärd skulle utgöra 

en risk för betydande påverkan på de utpekade naturmiljöerna och arterna. Då 

risken för betydande påverkan på områdena var utesluten hade länsstyrelsen 

beslutat att tillståndsplikt i enlighet med MB 7:28a inte förelåg för de anmälda 

åtgärderna.  

Beslutet överklagades av Naturvårdsverket som yrkade att det skulle 

undanröjas. Verket ansåg nämligen att det inte ankom på Greenpeace, utan på 

länsstyrelsen, att vidta bevarandeåtgärder inom Natura 2000-områden och att 

det endast är myndigheter som har rätt att utföra bevarandeåtgärd.  Eftersom 

Greenpeace inte är en myndighet kunde placeringen av blocken inte utgöra en 

bevarandeåtgärd i lagens mening. 

Vidare påpekade Naturvårdsverket att åtgärderna kunde innebära icke 

önskvärda effekter, särskild risken för s.k. spökfiske, som inte hade utretts på 

ett sådant sätt att det var visat att tillståndsplikt enligt MB 7:28a inte krävdes. 

Efter att resonera kring processens ram konstaterar domstolen att 

Naturvårdsverkets överklagande egentligen tog sikte på om huruvida 

Greenpeaces genomförda åtgärder var förenliga med bestämmelserna om 

Natura 2000 i miljöbalken eller inte. 

I sitt resonemang fastställer domstolen att det enligt lagen inte finns något 

hinder för en myndighet att uppdra åt annan att vidta en viss åtgärd eller 

acceptera erbjuden hjälp från annan.  Den påpekar dock att frågan om huruvida 

Greenpeace utförda åtgärder skulle betecknas som bevarandeåtgärder i den 

                                                           
105

 Länsstyrelsens i Hallands län beslut angående avsikt att genomföra bevarandeåtgärder på 

Fladen och Lilla Middelgrund, 2009-05-25, Diariernr 511-3917-09 
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mening som avses i MB 7:28a 2 st. skulle enbart bli aktuellt om åtgärderna 

ansågs tillståndspliktiga enligt MB 7:28a 1 st. 

Efter att övergå till prövningen om huruvida de anmälda åtgärderna borde 

anses vara tillståndspliktiga enligt MB 7:28 a går Miljödomstolen på 

Länsstyrelsens linje. 

Domstolen gör en avvägning med sikte på bevisbördan och beviskravet och 

kommer fram till att även om det ankommer primärt på Greenpeace som 

verksamhetsutövare att visa att det inte föreligger någon risk för betydande 

påverkan krävs det av den som påstår motsatsen (i detta fall Naturvårdsverket) 

att göra sitt påstående i någon mån sannolikt. 

Domstolen instämmer då med Länsstyrelsen att Naturvårdsverket inte kunnat 

lämna tillräckliga grunder för de anförda argumenten om att åtgärderna skulle 

öka risk för spökfiske och för andra eventuella icke önskvärda effekter och 

bedömer därmed att ”det inte föreligger någon beaktansvärd risk för sådan 

betydande påverkan som utlöser tillståndsplikten”. 

Miljödomstolen avslår Naturvårdsverkets överklagande samtidigt som den 

avstår från att närmare granska huruvida Greenpeace åtgärder bör anses som 

bevarandeåtgärder i lagens mening eftersom detta enbart hade varit aktuellt om 

åtgärderna hade varit tillståndspliktiga.  

I början av 2010 överklagade Naturvårdsverket beslutet till högsta instans men 

den 1 mars 2010 meddelade Miljööverdomstolen inte prövningstillstånd och 

därmed står Miljödomstolens avgörande fast
106

. 

9.2. Greenpeaceskrivelsen till Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län  

I en skrivelse till Länsstyrelsen i Västra Götalands län den 26 mars 2012 gör 

Greenpeace gällande att länsstyrelsen brister i sitt tillsynsansvar när det gäller 

reglering av fiske i Natura 2000-områdena och att fisket inom dessa områden 

borde tillståndsprövas och får svaret som följer nedan. 

                                                           
106

 MB 23:8.  
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9.2.1. Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut 

 

I sitt svar till Greenpeace anger Länsstyrelsen i Västra Götalands län
107

fem 

olika anledningar på grund av vilka den bedömer ”olämpligt” att tillämpa 

tillståndsplikten i miljöbalken för att reglera fisket i Natura 2000-områdena och 

som då ligger till grund för beslutet att inte tillämpa MB 7:28a. Bara i två av de 

anledningarna, de sista, för myndigheten ett resonemang kring en laglig grund 

att inte tillämpa bestämmelserna i miljöbalken. I stort anför Länsstyrelsen att 

fiskeregleringen i form av författningar är ”att föredra” framför 

tillståndsprövning, därför att det tillämpas enhetligt, kan täcka ett större område 

och inte begränsas av kriteriet ”betydande påverkan” som är kopplad till 

tillståndsplikten i MB 7:28a. Därefter hävdar länsstyrelsen att den inte har 

möjlighet att tillståndspröva redan pågående verksamheter i Natura 2000-

områdena (vilket syftar på övergångsbestämmelsen i MB 7 kap.) och att 

tillståndsprövningen eventuellt kan komma i konflikt med GFP och avtalen 

som Sverige har med grannländer.  

 

I myndighetens egenskap av tillsynsmyndighet hade det varit rimligare om 

Länsstyrelsen hade grundat sitt beslut om att inte tillämpa ett lagrum i mer 

solida grundsatser. Att försumma användningen av rättskälla såsom 

förarbeten
108

 samt lämplig EU-tolkningsmetod
109

 i arbetet att tolka lagen tycker 

jag är anmärkningsvärd. En korrekt analys i det här fallet hade lett 

myndigheten till att tillståndsprövnings bestämmelse i miljöbalken i den delen 

den avser tillämpningen i svensk ekonomisk zon står i konflikt med 

Funktionsfördraget (art. 3.1(d)) som är överordnad. Det är egentligen i 

grundlagen som man finner det lämpliga verktyget, nämligen lagprövning i RF 

12:10, som bemyndigar ett offentligt organ att inte tillämpa en författning.  

                                                           
107

 Svar från Länsstyrelsen i Västra Götalands län angående länsstyrelsens plikt att utöva tillsyn 

i marina skyddade områden, 2012-04-12, Diariernr 529-10038-2012. 

108
 Maria Kilnäs, naturvårdsenheten hos länsstyrelsen i Västra Götalands län, telefonintervju, 

2013-05-17. Uppgifterna från Maria, som berett ärendet som utmynnat i beslutet i frågan, 

bekräftar bl. a. att länsstyrelsen inte har beaktat uttalande i lagmotiven när den gjorde sin 

tolkning av bestämmelsen inför sitt beslutet i frågan. Se också Prop. 2000/01:111, s.72. 

109
 Se resonemangen om EU:s exklusiva kompetens och företrädesprincipen under avsnittet 3 

respektive 4. 
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9.2.2. Överklagande av länsstyrelsens beslut och 

miljöorganisationens talerätt i svenska 

domstolarna 

 

Länsstyrelsens beslut överklagades av Greenpeace men överklagandet avvisats 

av Mark- och miljödomstolen.
110

Domstolen uppger i skälen för avgörandet att 

Länsstyrelsens svar till Greenpeace få uppfattas som ett beslut att inte vidta 

någon tillsynsåtgärd och går därmed in i frågan om huruvida Greenpeace äger 

rätt att överklaga beslutet. 

 

MB 16:13 första stycket innehåller bestämmelser om möjlighet för en ideell 

förening eller annan juridisk person att överklaga överklagbara domar och 

beslut: 

 

”Överklagbara domar och beslut om tillstånd, godkännande 

eller dispens enligt denna balk, om upphävande av skydd av 

områden enligt kap. 7 eller om tillsyn enligt 10 kap. eller i 

sådana frågor enligt föreskrifter som har meddelats med stöd 

av balken, får överklagas av en ideell förening eller annan 

juridisk person som 

1. Har till huvudsakligt ändamål att tillvarata naturskydds- 

eller miljöskyddsintressen, 

2. Inte är vinstdrivande, 

3. Har bedrivit verksamhet i Sverige under minst tre år, och 

4. 4 har minst 100 medlemmar eller på annat sätt visar att 

verksamheten har allmänhetens stöd. 

[…]” 

Med stöd i paragrafen ovan konstaterar domstolen att Länsstyrelsens beslut inte 

är ett tillsynsbeslut enligt MB 10 kap. och därmed inte ett beslut som kan 

överklagas av en ideell förening med stöd av MB 16:13. Domstolen anser att 

det föreligger rättegångshinder enligt RB 34:1 då Greenpeace saknar talerätt i 

målet. 

                                                           
110

 Se Mark- och miljödomstolens Vänersborgs Tingsrätt beslut, 2012-10-02, mål nr. M 1840-

12. 
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Beslutet meddelades 2 oktober 2012
111

 och överklagades av Greenpeace till 

miljööverdomstolen som den 10 januari 2013 beslutade att inte meddela 

prövningstillstånd till Greenpeace
112

. 

Motsatt utfall fick målen där Naturskyddsföreningen Härryda samt 

Naturskyddsföreningen i Varberg överklagade myndigheternas tillsynsbeslut 

som också rörde tillämpningen av livsmiljödirektivet bara knappt två månader 

innan. Den 15 november 2012 meddelade miljööverdomstolen nämligen två 

domar
113

 i dessa mål som utökade talerätt för miljöorganisationer till att även 

gälla tillsynsbeslut.  

I och med detta frångick miljööverdomstolen den snävare tillämpningen av MB 

16:13  som fastställdes i MÖD 2007:17
114

. I sin bedömning tog domstolen 

hänsyn till både förpliktelserna som härrör från Århuskonventionen
115

 och till EU-

domstolens praxis i målet C-240/09
116

 och fann slutligen att
117

: 

”Beslut om tillsyn omfattas inte av formuleringen i 16 kap. 

13 § miljöbalken men är inte heller uttryckligen undantagna. 

I ett tidigare avgörande från Miljööverdomstolen (MÖD 

2007:17) har domstolen konstaterat att tillsynsbeslut inte 

omfattas av miljöorganisationers klagorätt. Det kan 

emellertid sättas i fråga om inte bedömningen av 

omfattningen av miljöorganisationers klagorätt bör påverkas 

av den senare rättsutvecklingen på det unionsrättsliga 

området. Domstolen har ett eget ansvar för att, i den 

utsträckning det är möjligt, se till att Sveriges unionsrättsliga 

                                                           
111

 Se Mark- och miljödomstolens Vänersborgs Tingsrätt beslut, 2012-10-02, mål nr. M 1840-

12. 

112
 Se Mark- och miljööverdomstolens beslut, 2013-01-10, mål nr. M 8969-12. 

113
 Se MÖD 2012:47 och MÖD 2012:48. 

114
 I det målet uttalade sig miljööverdomstolen på följande sätt: ”Enligt 16 kap. 13 § 

miljöbalken har vissa miljöorganisationer rätt att överklaga domar och beslut om tillstånd, 

godkännande eller dispens enligt balken. De beslut som länsstyrelsen meddelat är emellertid ett 

tillsynsbeslut och därmed inte ett sådant avgörande som kan överklagas med stöd av nämnda 

bestämmelse […]”  

115
 En argumentation som baseras på en teleologisk tolkning av konventionen.  

116
 C-240/09 Lesoochranárske zoskupenie VLK mot Ministerstvo životného prostredia 

Slovenskej republiky. 

117
 MÖD 2012:48. 

https://www5.infotorg.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=SFSS+SFSS_1998_808_kap16#16
https://www5.infotorg.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=SFSS+SFSS_1998_808_kap16#16_13 
https://www5.infotorg.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=SFSS+SFSS_1998_808
https://www5.infotorg.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=MODO%20MOD_2007_17
https://www5.infotorg.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=MODO%20MOD_2007_17
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förpliktelser uppfylls. Mark- och miljööverdomstolen finner 

därför att 16 kap. 13 § miljöbalken måste tolkas med detta 

som utgångspunkt. 

[…] 

”Ärenden av den karaktär som det är fråga om i detta mål är 

att betrakta som tillsynsärenden. Miljö- och 

räddningsnämndens beslut har dock en nära koppling till 

beslut om tillstånd, som nämns i 16 kap. 13 § miljöbalken. 

Föreningen har gjort gällande att den anmälda verksamheten 

kräver tillstånd enligt bestämmelserna om Natura 2000 

eftersom verksamheten berör ett område som är skyddat 

enligt bestämmelser i art- och habitatdirektivet. 

De EU-rättsliga bestämmelserna om Natura 2000 i art- och 

habitatdirektivet är genomförda i svensk rätt genom 

bestämmelser om särskilt skyddade områden i bl.a. 7 kap. 

miljöbalken. Målet berör således en fråga som regleras i 

unionsrätten. Det innebär att det i detta fall inte bara finns en 

förpliktelse som härrör från Århuskonventionens 

bestämmelser om klagorätt utan även en materiell EU-rättslig 

förpliktelse vars effektiva domstolsskydd, i enlighet med EU-

domstolens dom i mål C-240/09, ska säkerställas.” 

 

Det ligger nära till hands att jämföra Greenpeace överklagan av länsstyrelsens 

beslut att bl. a. inte tillämpa MB 7:28a (en s.k. nollbeslut)
118

 med fallet ovan 

där Naturskyddsföreningen överklagar ett beslut från Miljö- och 

räddningsnämnden att godta en anmälan enligt MB 9:6 och förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  Som domstolen själv 

har resonerat har detta tillsynsbeslut en nära koppling till ett tillståndsbeslut då 

det i själva verket utesluter behovet av ett tillstånd. I Greenpeace-fallet går 

länsstyrelsens bedömning också ut på att tillståndsplikten inte ska tillämpas fast 

i ett mer allvarligt läge enligt min mening då länsstyrelsens bedömning, till 

skillnad från fallet ovan, så som vi sett tidigare, inte föregås av någon som helst 

                                                           
118

 Angående ett beslut från en tillsynsmyndighet om att inte vidta en åtgärd, den s.k. 

nollbeslut, har miljööverdomstolen i MÖD 2000:43 fastställt att detta är ett överklagbart beslut 

i MB 16 kap:s mening. 

https://www5.infotorg.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=SFSS+SFSS_1998_808_kap16#16
https://www5.infotorg.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=SFSS+SFSS_1998_808_kap16#16_13 
https://www5.infotorg.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=SFSS+SFSS_1998_808
https://www5.infotorg.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=SFSS+SFSS_1998_808_kap16#16
https://www5.infotorg.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=SFSS+SFSS_1998_808_kap16#16_13 
https://www5.infotorg.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=SFSS+SFSS_1998_808
https://www5.infotorg.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=SFSS+SFSS_1998_808_kap7#7
https://www5.infotorg.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=SFSS+SFSS_1998_808
https://www5.infotorg.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=CELS%20CELS62009J0240
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miljömässig granskning utan främst av grunder som till och med saknar stöd i 

lagen.  

 

I övrigt berör även Greenpeace-målet skyddet av ett Natura 2000-område och 

därmed tillämpningen av livsmiljödirektivet. Bristande talerätt i nationell 

domstol hindrar EU-rättens fulla verkan och bidrar till dess försvagningen 

vilket kan följaktligen anses var oförenlig med de krav som följer av EU-

reglerna
119

.  

 

9.3. Frågeställningar efter domarna i målet om 

stenutplaceringen i Fladen och Lilla Middelgrund samt 

avvisande av Greenpeace överklagan i miljödomstolen 

 

9.3.1. Stenutplaceringen i Fladen och Lilla Middelgrund 

 

Efter domen i målet om sten placeringen i Fladen och Lilla Middelgrund är det 

påvisat att det saknas precisering i svensk lagstiftningen av vem, förutom 

myndigheterna, som har rätt att utföra åtgärder som syftar på att skydda Natura 

2000-områden
120

. I den mån bevarandeåtgärderna som till exempel dessa 

antagna av Greenpeace förblir tillåtna i Sverige kan det uppkomma situationer 

där andra medlemsländers fiskerättigheter kan komma att inskränkas och som 

därmed strider både mot EU:s rättsordning och också mot folkrätten. Utan ett 

förtydligande i svensk lag om vem som har befogenhet att agera för att skydda 

naturvärdena i ett Natura 2000-området kan det bli svårt för myndigheterna att 

förhindra detta tillstånd.  

                                                           
119

 Exempelvis kraven som härstammar i lojalitetsprincipen i art. 4.3 FEU. 

120
 Enligt MB 7:28a 2 st. krävs det inget tillstånd för verksamheter och åtgärder som direkt 

hänger samman med eller är nödvändiga för skötseln eller förvaltning av det berörda området. I 

16§ Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. stadgas att  

myndigheterna har en skyldighet att vidta de nödvändiga åtgärder för att skydda de livsmiljöer 

och arter i ett Natura 2000-området och därmed behålla eller återställa en gynnsam 

bevarandestatus. 
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I ett brev till Eskil Erlandsson daterat den 6 augusti 2009 påpekade Danmarks 

Jordbruksminister Eva Kjer Hansen att åtgärden utförd av Greenpeace 

inskränkte på danska fiskerättigheterna enligt 1932års avtal. 

 

Miljödomstolen är begränsad av processens ram och kan därmed inte döma 

utöver det som yrkats. Därför hade det varit önskvärt om Naturvårdsverket 

hade lyft in den EU:s rättsliga perspektiv genom att anföra att åtgärderna stod i 

strid med EU-rättsordningen. Avsaknad av praxis på detta område har, så som 

vi påpekat tidigare, bidragit till att Natura 2000-områden i svensk ekonomisk 

zon inte haft adekvat skydd.  

 

I detta sammanhang vill jag uppmärksamma att denna aspekt berördes i 

Länsstyrelsens beslut
121

men enbart i form av upplysning till Greenpeace. 

Länsstyrelsens bedömning om att en åtgärd inte är tillståndspliktig måste 

grunda sig helt och hålet på miljöbalkens bestämmelser om Natura 2000-

område som, i den delen, inte berör det EU-rättsliga perspektivet.  

 

9.3.2. Avvisande av Greenpeace överklagan i 

miljödomstolen 

 

Att bestämmelserna om talerätt i MB 16:13 idag tillämpas av 

miljööverdomstolen på olika sätt kan tyda på att lagrummet måste ändras och 

förtydligas så att Sverige kan bl. a. uppfylla sina unionsrättsliga förpliktelser. 

Efter den senare utvecklingen av domstolspraxis i Sverige så som vi sett 

ovan
122

 verkar det finnas starkare stöd för att Sveriges genomförande av art. 9.3 

i Århuskonventionen varit otillräckligt. Art. 9.3 i konventionen lyder: 

                                                           
121

 Länsstyrelsen i Hallands läns beslut, 2009-05-25 Diarienr 511-3917-09 Angående anmälan 

om avsikt att genomföra bevarandeåtgärder på Fladen och Lilla Middelgrund.  

122
 Se även mål nr 4390-12 där Kammarrätten i Stockholm den 7 februari 2013 slog fast att 

förvaltningsrätten gjort fel i att neka Svenska Naturskyddsföreningens rätt att överklaga 

Naturvårdsverkets beslut att bevilja skyddsjakt på en varg i Kronobergs län. I skälen påpekar 

Kammarrätten att svensk lagstiftning har tillämpats på ett sätt att för vissa beslut har man inte 
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”[…] 

 

3. Varje part skall dessutom, utan att det påverkar 

tillämpningen av de prövningsförfaranden som avses i 

punkterna 1 och 2, se till att den allmänhet som uppfyller 

eventuella kriterier i nationell rätt har rätt att få handlingar 

och underlåtenheter av personer och myndigheter som strider 

mot den nationella miljölagstiftningen prövade av domstol 

eller i administrativ ordning. 

 

[…]” 

 

Redan under beredningen av den lagstiftning som krävdes vid Sveriges tillträde 

till Århuskonventionen
123

 kritiserade flera remissinstanser,
124

 bland de 

Lagrådet, begräsningarna i lagförslaget
125

. Ett stycke av Lagrådets uttalande
126

  

nedan: 

”Vidare kan sättas i fråga om rätten enligt 16 kap. 13 § 

miljöbalken att klaga på tillstånd, godkännande och dispens 

står i överensstämmelse med konventionens artikel 9.3 eller 

motsvarande direktivbestämmlese […] Som flera 

remissinstanser framhållit är brister i tillsynen av särskilt 

intresse i detta sammanhang.” 

                                                                                                                                                         

säkerställt ett effektivt domstolsskydd vad gäller klagorätt i enlighet med Århuskonventionen 

och EU-rätt (EU-domstolens avgörande i mål C-240/09). 

123
 Se Prop. 2004/05:65 Århuskonventionen. Konventionen om tillgång till information, 

allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor, SÖ 

2005:28. Konventionen trädde i kraft år 2001 och för Sveriges del, efter ratifikation, år 2005. 

124
 Uppsala Universitet var exempelvis en remissinstans som påpekade att begränsningarna 

som hänförde sig till både kravet på 2000 medlemmar för ideella föreningarna och också till 

kriterierna ”tillstånd, godkännande och dispens” som inte täckte hela tillståndskonstruktion 

stred mot konventionens syfte, ”http://www.jandarpo.se/upload/2010%20%C3%85rhus3.doc”. 

125
 Vad gäller frågan om talerätt för miljöorganisationer gick regeringens förslag på att de då 

gällande avgränsningarna i MB 16:13 var godtagbara enligt konventionen. Vad gällde 

möjlighet att överklaga sådana s.k. nollbeslut påpekade förarbetena att allmänheten hade 

möjlighet att påkalla granskning av myndigheters agerande hos JO. Denna möjlighet 

kompletterades med en liten ändring i MB 26:1 som fick en uttrycklig bestämmelse om att 

tillsynsmyndigheten på eget initiativ eller efter anmälan skall vidta nödvändiga åtgärder för 

kontroll och rättelse.  

126
 Se Prop. 2004/05:65 s. 312 ff. 

http://www.jandarpo.se/upload/2010%20%C3%85rhus3.doc


61 
 

Ändå har lagstiftaren valt att vara återhållsam i ambitionsnivån vad gäller 

fullföljande av konventionens mål vilket lett till att en ny lagändring tvingades 

fram av ett förhandsavgörande som Högsta domstolen begärde från EU-

domstolen 2008.
127

 

Ändringarna gick huvudsakligen ut på att ändra kravet på 2000 medlemmar i 

MB 16:13 till 100 medlemmar istället. Det är även värt att påpeka att i själva 

förarbeten till lagändringarna medger regeringen att:
128

 

”[…] det kan finnas anledning att göra ytterligare 

övervägande om miljöorganisationers talerätt i syfte att 

förbättra genomförandet av Århuskonventionen.” 

Regeringen väljer dock att ännu en gång inta en återhållsam ställning och att 

avvakta utvecklingen.
129

 Denna inställning kan möjligtvis förklaras delvis av 

en rädsla för att domstolsväsendet blir överlastad med för många 

överklaganden från miljöorganisationerna och delvis av att EU-

medlemsländerna åtnjuter rätt till den s.k. processuella autonomi och är därmed 

obekväma med processuella och förvaltningsrättsliga bestämmelser som 

härstammar från EU. Den processuella autonomin är dock inte absolut och 

gäller i den utsträckning EU inte har lagstiftat om processuella eller 

förvaltningsrättsliga bestämmelser avsedda att skydda vissa specifika EU- 

rättsliga rättigheter. I annat fall är den också underkastad två viktiga villkor 

                                                           
127

 Se NJA 2010 s. 419 och C-263/08 Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening mot 

Stockholms kommun genom dess marknämnd, där kravet på 2000 medlemmar i MB 16:13 

ansågs strida mot ändamålet i direktiv 85/337/EEG i synnerhet ändamålet att göra 

domstolsprövningen lätt tillgänglig.   

128
 Prop. 2009/10:184 Prop. 2009/10: 184 Åtgärdsprogram och tillämpningen av 

miljökvalitetsnormer  

129
 Det är värt att nämna att regeringen syftade framförallt på ett direktivförslag som redan 

2003 presenterades av Kommissionen – KOM (2003) 624 slutlig – men som inte föranlett 

någon slutlig unionsrättsakt.  
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som säkerställer ett minimikrav inom EU och som utmynnar i 

likvärdighetsprincipen och effektivitetsprincipen.
 130

 

I detta avseende vill jag framhäva EU-domstolens avgörande i mål C-240/09. 

Efter att ha fastställt att bestämmelserna i artikel 9.3 i Århuskonventionen inte 

har direkt effekt påpekar domstolen att bestämmelserna ändå har som syfte att 

säkerställa ett effektivt miljöskydd och fortsätter:  

”I avsaknad av unionslagstiftning på området ankommer det 

emellertid på varje medlemsstat att i sin interna rättsordning 

fastställa de processuella regler som gäller för den talan som 

syftar till att säkerställa skyddet för enskildas rättigheter 

enligt unionsrätten, i förevarande fall livsmiljödirektivet. 

Medlemsstaterna bär ansvaret för att dessa rättigheter i varje 

enskilt fall tillförsäkras ett effektivt skydd. […] 

Såsom framgår av fast rättspraxis får de processuella regler 

som gäller för den talan som syftar till att säkerställa skyddet 

för enskildas rättigheter enligt unionsrätten varken vara 

mindre förmånliga än dem som avser liknande talan som 

grundar sig på nationell rätt (likvärdighetsprincipen) eller 

göra det i praktiken omöjligt eller orimligt svårt att utöva 

rättigheter som följer av unionsrätten (effektivitetsprincipen) 

[…] 

Bestämmelserna i artikel 9.3 i Århuskonventionen kan 

följaktligen inte, utan att unionsrättens effektiva miljöskydd 

äventyras, ges en tolkning som innebär att det i praktiken blir 

omöjligt eller orimligt svårt att utöva de rättigheter som följer 

av unionsrätten.” 

Slutsatserna blir därmed följande: 

”Artikel 9.3 i Århuskonventionen har inte direkt effekt enligt 

unionsrätten. Det ankommer emellertid på den nationella 

domstolen att i den utsträckning det är möjligt tolka den 

processuella rätten, avseende de villkor som ska vara 

                                                           
130

 För en diskussion om processuell autonomi se Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida, EU-

rättslig metod Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 2 u., Norstedts Juridik AB, 

Vällingby, 2011, s. 194. 
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uppfyllda för att få till stånd en prövning av domstol eller i 

administrativ ordning, så att den står i överensstämmelse med 

såväl målen i artikel 9.3 i Århuskonventionen som målet att 

säkerställa ett effektivt domstolsskydd av rättigheterna enligt 

unionsrätten, så att en miljöskyddsförening, såsom[…], ges 

möjlighet att väcka talan vid domstol mot ett beslut fattat 

efter ett administrativt förfarande som kan strida mot 

unionens miljölagstiftning.” 

Det faktum att i Greenpeace-fallet var det fråga om tillämpning av 

bestämmelserna i MB 7:28a och därmed unionslagstiftning torde vara 

avgörande för att organisationen skulle få talerätt i enlighet med EU-

domstolens praxis ovan.  

Utgången av Greenpeace-fallet lyfter enligt mig även en annan viktig aspekt 

utanför Århuskonventionens räckvidd, nämligen faktumet att MB 16:12 första 

stycket p. 4 begränsar möjlighet även för en myndighet att överklaga en annan 

myndighets beslut. Enligt denna bestämmelse är ett överklagande inte tillåtet 

utan stöd av ett uttryckligt bemyndigande i någon författning.
131

 I fallen vid 

handen hade inte heller Naturvårdsverket, en central myndighet med 

övergripande ansvar om att varna om miljön, haft möjlighet att överklaga 

länsstyrelsens nollbeslut. Naturvårdsverket får föreskrivet talerätt i enlighet 

med MB 22:6 men bestämmelserna, såsom fastställdes i MÖD 2000:54 

tillämpas inte vad gäller tillsynsbeslut.   

Om varken miljöorganisationerna eller en myndighet så som Naturvårdsverket 

har, i dagens läge, rätt att överklaga de flesta tillsynsmyndigheternas beslut i 

tillsynsärenden ställer jag mig frågande om vem som i så fall kan vaka över att 

naturvärdena i Sverige skyddas så som det är tänkt enligt lagstiftningen. 

Möjligheten att kunna anmäla ärende till JO är enligt min mening inte ett 

tillräckligt effektiv instrument. 

Utan lagändringar kommer det att fortsättningsvis vara osäkert och svårt att få 

till stånd en prövning av många tillsynsbeslut som till och med kan sakna laglig 

grund.  

                                                           
131

 Detta har även fastställts av miljööverdomstolen i MÖD 2000:54. 
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10. Slutsatser 

Även om en av ambitionerna i detta arbete har varit att genom en rättsutredning 

klargöra vad som idag är gällande rätt i frågan om tillämpning av MB 7:28a 

beträffande fiske i svensk ekonomisk zon, har avsaknaden av svensk rättspraxis 

på området varit en brist i granskningen. Att själva frågan om huruvida 

bestämmelsen i miljöbalken är förenlig med EU-rättsordningen aldrig kunnat 

prövas synes delvis bero på en viss EU-skepticism inom de svenska 

förvaltningsorganen. Som nämnts tidigare i arbetet hade denna fråga kunnat 

liftas upp för prövning av Naturvårdsverket i målet om stenblocksplaceringen i 

Kattegatt. Istället valde verket en annan linje som uteslöt en prövning inom 

EU:s rättsordnings omfång. Ett annat exempel är länsstyrelsen i Västra 

Götalands läns beslut att inte tillämpa tillståndsplikten enligt MB 7:28a efter 

skrivelsen från Greenpeace. I stället för att grunda sitt beslut om konflikten 

med överordnade EU-rätt väljer myndigheten att uppge främst andra skäl och 

EU-aspekten hamnar i skuggan av bl. a. en diskutabel tolkning av 

övergångsbestämmelserna i MB 7 kap.  

Redovisningen av lagstiftningsprocessen har lett fram till slutsatsen att 

lagstiftaren har tenderat att förlita sig i alldeles för stor grad på den svenska 

förvaltningsapparaten vad gäller myndigheternas plikt att skydda miljön enligt 

den gällande rättsordningen. Som visats lämnade lagstiftaren vid det första 

genomförandet av fågel- och livsmiljödirektivet stort utrymme för 

myndighetens bedömning, vilket ansågs av kommissionen inte uppfylla kraven 

enligt direktiven. Även begränsad möjlighet att överklaga de flesta 

tillsynsbeslut är en aspekt i detta hänseende. Granskningen ovan har visat att 

idag inte finns tillräckliga möjligheter för kontroll av de flesta beslut från 

myndigheterna i tillsynsärenden och att detta även gäller en myndighet som 

exempelvis Naturvårdsverket. Beträffande talerätt för miljöorganisationerna är 

rättsläget för närvarande oklart; en utökad talerätt för miljöorganisationerna 

har, som visats, nyligen fastställts av miljööverdomstolen samtidigt som 

domstolen fortsätter att tillämpa en snävare tolkning av MB 16:13 i vissa fall, 

vilket gör det svåröverskådligt exakt vilka typsituationer som det nya 

prejudikatet avser. 
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Slutsatserna beträffande lagstiftningsprocessen utifrån direktivens 

implementerings perspektiv är att den synes ha varit bristfällig. Detta eftersom 

lagstiftaren verkar ha varit väl medveten om att bestämmelserna om 

tillståndskrav i MB 7:28a var förhindrad av överordnade regler, såsom EU:s 

exklusiva kompetens enligt art. 3.1 (d) FEUF samt grundförordningen, utan att 

p.g.a. det har tillsett en lagteknisk lösning för skyddet av Natura 2000-områden 

i svensk ekonomisk zon från skadligt fiske. Denna underlåtenhet kan ha haft 

stort betydelse för att områdena tills idag inte fått adekvat skydd. 

Brist på adekvat skydd för Natura 2000-område är i sig ett brott mot artiklarna 

6.2 och 6.3 i livsmiljödirektivet som kan leda till talan om fördragsbrott enligt 

art. 258 andra stycket FEUF. Detta har varit anledningen till att Greenpeace har 

anmält Sverige till EU-kommissionen och nu återstår det att se om institutionen 

kommer att inleda ett s.k. EU Pilot
132

 i ärendet. 

Att det föreligger ett krav på medlemsstaterna att skydda Natura 2000-

områdena enligt direktivet och att detta inte sker är ett tydligt brott mot EU-

rätt. En annan fråga är huruvida bestämmelserna om tillståndsförfarandet i MB 

7:28a i den delen den, enligt ordalagen, ska tillämpas även på fiske i svensk 

ekonomisk zon också utgör ett brott mot EU-rättsordningen.  

Bestämmelserna i sig borde inte innebära ett brott mot EU-rätt då lagrummet 

genomför ett krav i ett EU-direktiv och, såsom visat ovan, hade inget generellt 

undantag kunnat göras för fiske i lagen
133

. Avgörande är att EU:s exklusiva 

befogenhet enligt art. 3.1(d) FEUF, företrädesdoktrin, och grundförordningen 

utgör ett hinder för bestämmelserna i MB 7:28a såtillvida att det inte bli 

tillämpbar på andra EU-medlemsländernas fiskefartyg. Man bör komma ihåg 

att art. 2.1. FEUF stadgar att medlemsländerna kan lagstifta inom de områdena 

EU har exklusiv befogenhet enbart efter bemyndigande från EU eller för att 

genomföra unionens akter. Då fiske till havs är ett område inom EU:s 

                                                           
132

 Se meddelande från Kommissionen, En Europeisk Union som bygger på resultat – 

tillämpningen av Gemenskapsrätten, KOM(2007) 502 slutlig, 5 september 2007 

”http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/application_monitoring_sv.htm”. 

133
 Medlemsländerna är förhindrade av att fastställa generella undantag för verksamheter och 

planer, om de inte uppfyller kriterierna som fastställds av EU-domstolen enligt C-538/09 och 

analys ovan. 

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/application_monitoring_sv.htm
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exklusiva kompetens och eftersom det inte finns någon EU-rättsakt som 

bemyndiga medlemsländerna att på egen hand reglera fiske inom ekonomisk 

zon för att skydda miljön, saknar MB 7:28a giltig verkan gentemot fiske i 

svensk ekonomisk zon.  Sammanfattningsvis gäller bestämmelsen nationellt 

men blir ogiltig just i förhållande till fiske i ekonomisk zon p.g.a. att svensk 

lagstiftaren saknar befogenhet att anta en rättsakt på detta område
134

.  

En lagteknisk lösning enligt EU-rättslig metod i det här fallet går ut på en icke-

tillämpning av bestämmelserna.
135

  

Avsaknaden av prejudikat i frågan i Sverige talar möjligtvis för att ett 

förtydligande i lagen kan vara motiverad vad gäller skyldigheten för 

myndigheterna att låta bli att tillämpa MB 7:28a på fiskefartyg från andra EU-

medlemsländer i svensk ekonomisk zon. Å andra sidan är det möjligt att Havs- 

och vattenmyndighets (HaV)
136

 nyligen remitterade vägledning
137

 ska kunna 

förse myndigheterna med tillräcklig handledning i frågan, vilket i så fall är att 

föredra.  

Det faktum att MB 7:28a inte får användas som verktyg för att skydda Natura 

2000-områdena i svensk ekonomisk zon från skadligt fiske utesluter inte 

Sveriges skyldighet att förse områdena med adekvat skydd. En bedömning om 

huruvida skadligt fiske pågår i områdena och om det motiverar åtgärderna som 

inskränker EU-medlemsländernas fiskerättigheter måste i dagens läge ske inom 

                                                           
134

 Överlåtelsen av Riksdagens befogenhet till EU skett genom Lag (1994:1500)  med 

anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. 

135
 Ett exempel på hur domstolen använder sig av denna teknik och icke-tillämpning när 

möjlighet till tolkning i överensstämmelse med EU-reglerna inte finns är NJA 2010 s. 419 där 

HD efter att ha begärt en förhandsavgörande från EU-domstolen kom fram till att kravet i MB 

16:13 inte skulle beaktas. 

136
 Den 18 maj 2011 beslutade Riksdagen om att inrätta en ny myndighet vid namn Havs- och 

Vattenmyndigheten (HaV). HaV tog därmed över ansvar för en del frågor som rör havs- och 

vattenmiljö och som tidigare ingick i Naturvårdsverkets och Fiskeriverkets 

verksamhetsområden. Se Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2010/11 MJU 25. 

137
 Vägledning – Reglering av fiske i marina skyddade områden 

”https://www.havochvatten.se/om-oss/remisser-och-yttranden/remisser-och-yttranden/4-16-

2013-remiss-om-reglering-av-fiske-i-marina-skyddade-omraden.html”. 

https://www.havochvatten.se/om-oss/remisser-och-yttranden/remisser-och-yttranden/4-16-2013-remiss-om-reglering-av-fiske-i-marina-skyddade-omraden.html
https://www.havochvatten.se/om-oss/remisser-och-yttranden/remisser-och-yttranden/4-16-2013-remiss-om-reglering-av-fiske-i-marina-skyddade-omraden.html
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rammarna för kommissionens tidigare nämnt non paper och antas enligt 

lagstiftningsförfarandet i art. 294 FEUF.  

Med avseende på genomförandet av kravet i art. 6.3 livsmiljödirektivet bör 

man komma ihåg att allt som hindrar en korrekt tillämpning av direktivet är att 

betraktas som ett fördragsbrott enligt lojalitetsprincipen och art. 4.3 andra 

stycket FEU. Detta är fallet när det gäller övergångsbestämmelserna i MB 7 

kap. I livsmiljödirektivet finns det ingen verksamhet som är undantagen den 

obligatoriska bedömningen i art. 6.3. Även EU-domstolens praxis har slagit 

fast att det är bara på grundval av objektiva kriterier, som utesluter att en plan 

eller projekt inte kan påverka ett Natura 2000-området på ett betydande sätt, 

som de behöriga nationella myndigheterna kan avstå från bedömningen i art. 

6.3.
138

 Övergångsbestämmelserna i MB 7 kap. uppfyller inte dessa kriterier och 

kan sägas utgöra därmed ett felaktigt genomförande av direktivet. Det faktum 

att en tolkning i överensstämmelse med direktivets syfte framkommer av 

lagmotiven hindrar likväl inte den bedömning då genomförandet ska ske 

genom rättsligt bindande regler
139

. 

Några av slutsatserna ovan kan uppmuntra lagstiftaren att tänka om. Beroende 

på hur HaV:s vägledning
140

 lyckas skapa förutsättningar för en tillämpning av 

Natura 2000-bestämmelser i överenstämmelse med EU:s regelverk, kan det 

vara mer eller mindre lämpligt att göra en förtydligande i lagen (1992:1140) 

om Sveriges ekonomiska zon genom en hänvisning i 10 § till EU-rätt som 

överordnad rättsordning. 

Ett förtydligande i övergångsbestämmelserna i MB 7 kap. görs emellertid 

nödvändigt. Det bör tydligt framgå av bestämmelserna att verksamheterna som 

undantas är de som redan bedömts och godkänts i enlighet med den tidigare 

lagstiftningen och enligt art- och habitatdirektivets krav.  

Även en precisering av vem, förutom myndigheterna, som har rätt att utföra 

åtgärder som syftar på att skydda Natura 2000-områden bör göras i Förordning 

                                                           
138

 Se mål C-538/09 Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien. 

139
 Se mål C-58/02 Kommissionen mot Spanien, p.26. 

140
 HaV:s, Vägledning – Reglering av fiske i marina skyddade områden. 



68 
 

(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Detta för att undvika risken 

att flera åtgärder, som till och med kan strida mot Sveriges folkrättsliga åtaganden, 

fullföljs av miljöorganisationer i Sverige framöver.  

Slutligen är det inte tillfredställande med ett oklart rättsläge beträffande 

miljörättsorganisationens talerätt. EU-domstolens rättspraxis har utvecklats i 

detta hänseende
141

 vilket även motiverat en ändring i svensk 

miljööverdomstolens praxis
142

. Detta påkallar en anpassning av 

bestämmelserna i MB 16:13 som möjliggör överensstämmelse med EU-rätten 

och en enhetlig tillämpning av lagrummet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
141

 C-240/09 Lesoochranárske zoskupenie VLK mot Ministerstvo životného prostredia 

Slovenskej republiky. 

142
 MÖD 2012:47 och MÖD 2012:48. 
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