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Allmänhetens medverkan ingår i miljödemokratin men för att denna medverkan ska 
bli meningsfull måste allmänheten ha såväl tillgång till miljöinformation som möj-
ligheter till rättslig prövning. Artikeln introducerar vissa åtgärder som de nordiska 
staterna har vidtagit för att säkerställa allmänhetens deltagande i beslutsprocessen 
och diskuterar dem i korthet och med ett komparativt syfte. För att behålla fokus 
krävs en viss bakgrundsteckning. Därför redogörs först för de argument som ligger 
bakom allmänhetens deltagande i beslutsprocessen i miljöärenden. Sedan redogörs 
kort för utvecklingen i USA:s rättspraxis samt för huvudprinciperna i Århuskonven-
tionen. Alla nordiska länderna har ratificerat konventionen, utom Island. Efter detta 
presenteras en del särdrag i de lösningar som har valts i de nordiska länderna. Där-
efter redovisas vissa särdrag hos de i de nordiska länderna valda lösningarna och 
diskuteras huruvida lärdomar kan utväxlas. Slutligen finnst en kortfattad samman-
fattning och teser. 

Inledning1. 

Allmänhetens deltagande i beslutsprocessen uppstod inom en viss ideologi för ett 
antal decennier sedan och avspeglar bl.a. en rättspraxis som inleddes i USA omkring 
1970. Allmänhetens deltagande består typiskt sett av tre pelare. Den första gäller 
allmänhetens rätt till miljöinformation och information om de verksamheter som kan 
inverka på miljön. Den andra pelaren rör allmänhetens medverkan vid beslut som kan 
påverka miljön och den tredje angår allmänhetens rätt till rättslig prövning av beslut. 
Världssamfundet erkänner dessa rättigheter.1 De åberopas i internationella konven-
tioner varpå Konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande i be-
slutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor2 (Århuskonventionen) 
från 1998 är ett utmärkt exempel. Alla nordiska länder utom Island har ratificerat År-
huskonventionen. Island står också utanför Europeiska unionen (EU) liksom Norge 
men förmodligen kommer de flesta av konventionens bestämmelser, d.v.s artiklarna 
4-9, att ingå i EG3-rätten och avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

1  Se närmare Riodeklarationen om miljö och utveckling och principen nr. 10 om allmänhetens deltagande 
i beslutsprocessen. UN Doc, A/Conf.151/5/rev 1, 13 juni 1992. 
2  38 ILM 517 (1999).
3  Europeiska gemenskapen (EG). 
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(EES-avtalet)4 eftersom EG-rätten utvecklas. Ändringarna i EG-rätten infördes på 
grund av EU:s anslutning till Århuskonventionen.5 

Huvudargumenten för allmänhetens deltagande 2. 

Direkt medverkan av allmänheten vid utarbetandet av beslut som påverkar miljön 
anses bidra till ökat miljöskydd. Besluten antas bli mera omsorgsfullt utarbetade, til-
lämpningen av miljölagstiftningen framgångsrikare samt uppsatta mål torde uppnås 
bättre om allmänheten har en faktisk möjlighet att föra fram sina synpunkter bl.a. 
genom tillgång till rättslig prövning. Denna ståndpunkt bygger på ett antal premisser 
varav de flesta rör myndigheternas roll när de behandlar och fattar beslut som inver-
kar på miljön. De viktigaste är följande: 

Myndigheter bör säkra rimlig balans mellan allmänna och enskilda intressen, exem-
pelvis mellan dem som driver verksamhet som påverkar miljön och allmänhetens. 

Myndigheter kan inte alltid ta hänsyn till alla intressen, i synnerhet om det råder 
djup oenighet mellan enskilda och allmänna intressen. 

Det är inte självklart att allmänhetens intressen alltid ges företräde eftersom spe-
cifika intressen är vanligtvis författningsskyddade och allmänhetens intressen får 
vika om de saknar motsvarande skydd. 

Myndigheter kan ibland inte fullfölja sina skyldigheter bl.a. på grund av bristande 
resurser. 

Det är mera sannolikt att verksamhet som påverkar miljön följer lagstadgad mil-
jökonsekvensbeskrivning (MKB) om allmänheten ges möjlighet att försvara allmän-
na intressen. 

Tillämpningen av miljölagstiftningen baseras inte enbart på myndigheters be-
dömningar om allmänheten ges möjlighet att försvara dessa intressen. 

Ovannämnda ökar respekten för miljölagstiftningen och bidrar till ökad omsorg 
vid beslutsfattandet vilket bidrar till ökat miljöskydd till gagn för allmänheten.
4  Se vidare EES-avtalets artikel 7 och Aðalheiður Jóhannsdóttir: “Iceland” i Implementing the Precautio-
nary Principle. Approaches from the Nordic Countries, EU and USA, red. Nicolas de Sadeleer, Earthscan, 
London, Sterling, VA, 2007, p. 88. 
5  Se närmare: rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av 
vissa offentliga och privata projekt, EGT nr. L 175, 05/07/1985, s. 40, jfr. rådets direktiv 97/11/EG av den 
3 mars 1997 om ändring av direktiv 85/337/EEG om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga 
och privata projekt, EGT nr. L 73, 14/03/1997, s. 5; Europarlamentets och rådets direktiv 03/35/EG av den 
26 maj 2003 om åtgärder för allmänhetens deltagande i utarbetandet av vissa planer och program avseende 
miljön och om ändring, med avseende på allmänhetens deltagande och rätt till rättslig prövning, av rådets 
direktiv 85/337/EEG och 96/61/EG, EGT nr. L 156, 25/06/2003, s. 17; rådets direktiv 2001/42/EG av den 
27 juni 2001 om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan, EGT nr. L 197, 21/07/2001, s. 
30; Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång 
till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG, EGT nr. L 41, 14/02/2003, s. 26, 
och också förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor 
KOM(2003) 624 slutlig – COD(2003) 246. 
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De punkter som nämnts här återger en dragkamp mellan olika intressen. De är 
också ett tecken på ändrade värderingar och vänder på sitt sätt upp och ner på den 
traditionella uppfattningen om myndigheternas roll vid beslutsfattandet.6 

Talerätt och rättpraxis i USA 3. 

Strax efter 1970 började domstolar i USA godkänna att vissa icke ekonomiska och 
subjektiva intressen kunde ge enskilda personer och organisationer talerätt i mil-
jöfrågor. Anledningen var bland annat att en ny miljölagstiftning gav medborgarna 
vissa rättigheter och lagstiftningens syfte var att säkra miljöns kvalitet för nu levande 
och kommande generationer.7 Såväl privatpersoner som organisationer åberopade 
den nya lagstiftningen och domstolarna började godkänna deras engagemang och 
intressen.8 Denna utveckling innebar helt nya möjligheter för privatpersoner och mil-
jöorganisationer till att väcka talan såsom några av de prejudicerande domarna är 
utmärkta exempel på.9 

Målet som anses ha varit avgörande i denna utveckling var Sierra Club mot Mor-
ton från 1972.10

Tvisten gällde om Sierra Club kunde vara målsägande i ett mål som rörde ett fler-
tal beslut av offentliga instanser i samband omfattande anläggningsarbeten som på-
verkade miljön. Walt Disney Enterprices Inc. planerade anläggningen och hade tillst-
ånd till att driva den i 30 år. Sierra Club drev saken inte på grund av att anläggningen 
innebar en direkt ekonomisk skada för föreningens medlemmar utan i första hand 
utifrån föreningens syfte och målsättning. En domstol biföll föreningens yrkande på 
föreläggande med motiveringen att vissa indicier fanns på att vederbörande myndig-
heter överträtt sina befogenheter. Utslaget överklagades och en högre instans kom 
till motsatt slutsats och menade att det inte påvisats att vare sig Sierra Club eller dess 
enskilda medlemmar påverkades av anläggningsarbetet på annat sätt än att de var 
emot det. 

Skillnaden mellan dessa slutsatser är kortfattat att den högre instansen utgick 
från att man måste påvisa inskränkning av enskilda medlemmars intressen och i så 
fall kunde föreningen vara målsägande. Detta villkor var inte uppfyllt enligt den hö-
gre instansen bedömning. Den lägre instansen utgick emellertid från att förening-
ens syfte och målsättning avspeglade medlemmarnas intressen och utifrån det kunde  
6  Se vidare Jonas Ebbesson ”The Notion of Public Participation under International Law”, 8 Yearbook of 
International Environmental Law 1998, Oxford University Press, Oxford 1998, s. 51-97, och närmare, s. 
62-69. 
7  Se t.ex. §§ 2, 101 och 102 i National Environmental Policy Act (NEPA) 42 U.S.C. §§ 4321-4345, och 
samt § 2-11 i Endangered Species Act (SEA) 16 U.S.C. § § 1531-1544. 
8  På engelska: aesthetic, conservational or recreational interests. 
9  Se t.ex. Flast mot Cohen 392 U.S. 83 (1968), Assosiation for Data Processing Organizations, Inc. mot 
Camp, 397 U.S. 150 (1970) och Barlow mot Collins 397 U.S. 157 (1970). 
10  Sierra Club mot Morton 405 U.S. 727 (1972).
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föreningen vara målsägande utan att inskränkningen eller skadan direkt kunde kopp-
las till bestämda medlemmar.11 Denna dom är intressant eftersom den faktiskt inne-
håller instruktion om hur miljöorganisationer ska väcka talan. I målet blev också 
erkänt att miljöskydd och friluftsintressen åtnjuter lagens skydd på samma sätt som 
andra intressen. 

Domstolar i USA har därefter gått ännu längre. I USA mot SCRAP12 från 197313 
var sakförhållandena kortfattat följande: 

Fem juridikstuderande som bildade en informell förening protesterade mot 2,5% 
höjning av Amtraks godstaxa och menade att höjningen hade till följd en betydande 
miljöpåverkan. Studenterna hänvisade bl.a. till att de utnyttjade ett visst naturområde 
till friluftsliv och fiske och höjningen innebar en inskränkning av dessa möjligheter. 
Dessutom ledde höjningen till ökade luftföroreningar eftersom den uppmuntrade till 
användning av andra transportmöjligheter än tåg vilka innebar ökade föroreningar. 
Dessutom påpekades att någon miljökonsekvensutredning enligt NEPA-lagen §10214 
inte gjorts i samband med höjningen, d.v.s. att myndigheterna inte följt en bestämd 
lagbestämmelse. USA:s HD bekräftade studenternas målsäganderätt samt att de lidit 
skada, om än minimal.15

Under 90-talet ryggade domstolar i USA, inklusive HD, något tillbaka och börja-
de ställa högre krav avseende intressen. Slutsatsen i Lujan mot Defenders of Wildlife 
nämns ofta som exempel på denna reträtt.16 Nancy K. Kubasek och Gary S. Silver-
man påpekar att slutsatsen inte fick långvariga följder och enligt deras bedömning 
är den snarare ett exempel på den lojalitet som rättens majoritet visade dåvarande 
regering.17 

De slutsatser som kan dras av rättspraxisen i USA är åtminstone följande: 
Miljö- och friluftsintressen åtnjuter lagens skydd på samma sätt och andra er-

kända intressen. 
Det är möjligt att tvinga offentliga instanser att följa lagbestämmelser som har till 

syfte att främja miljöskydd. 
Offentliga instanser har inte monopol på att tillvarata allmänhetens intressen, t.ex. 

miljöintressen. 
Enskilda personer och miljöorganisationer har faktisk tillsynsmakt i allmänhetens 

tjänst.

11  Se närmare: Robert L. Fischmann och Mark S. Squillance: Environmental Decisionmaking, 3. uppl. 
Anderson Publishing Co, Ohio 2000, s. 79-86. 
12  Students Challenging Regulatory Agency Procedures, SCRAP. 
13  USA mot Students Challenging Regulatory Agency Procedures. 412 U.S. 669 (1973).
14  NEPA. 42 U.S.C. §§ 4321-4345. 
15  Se närmare: USA mot Students Challengin Regulatory Agency Procedures. 412 U.S. 669 (1973). 
16  Lujan mot Defenders of Wildlife. 504 U.S. 555 (1992). 
17  Nancy K. Kubasek och Gary S. Silverman: Environmental Law, 4. uppl. New Jersey 2002, s. 56. 
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Århuskonventionens huvudprinciper4. 

Århuskonventionen utarbetades av medlemsländerna i FN:s ekonomiska kommis-
sion för Europa (ECE), undertecknades den 25 juni 1998, och trädde i kraft den 30 
oktober 2001. För närvarande har 41 stater ratificerat konventionen, däribland Dan-
mark, Finland, Norge och Sverige. Bland det som kännetecknar Århuskonventionen 
är att anslutningsländerna till viss grad bestämmer själva hur vidsträckta allmänhe-
tens rättigheter är men de måste trygga att nödvändiga lagändringar görs för att dessa 
rättigheter ska bli effektiva. Konventionens mål anges i artikel 1: 

”För att bidra till att skydda den rätt som var och en i nuvarande och framtida 
generationer har att leva i en miljö som är förenlig med hans eller hennes hälsa 
och välbefinnande skall varje part garantera rätten att få tillgång till 
information, allmänhetens rätt att delta i beslutsprocesser och rätten att få 
tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor i enlighet med bestämmelserna i 
denna konvention.”

Det bör framhållas att varken artikel 1 eller konventionen som sådan anses medföra 
en självständig rätt att kräva att miljö eller naturresurser håller en viss kvalitet och 
konventionen saknar helt bestämmelser som tillåter en sådan tolkning. Konventio-
nen innehåller processuella regler18 och syftet är att trygga att allmänheten åtnjuter 
vissa och allmänt erkända mänskliga rättigheter, bl.a. rättigheter som säkras med 
Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläg-
gande friheterna (EKMR). 

Århuskonventionens tyngdpunkt är tre interaktiva pelare. Första, A, informa-
tionspelaren artiklarna 4 och 5; B, andra pelaren, deltagandepelaren, som rör all-
mänhetens deltagande vid utarbetandet av olika beslut som påverkar miljön, jfr. 
artiklarna 6-8. Första och andra pelaren har så samband med den tredje pelaren, C, 
som rör tillgång till rättslig prövning, jfr. artikel 9. Allmänheten ska kunna begära 
rättslig prövning, i domstol eller något annat oberoende och opartiskt organ, av 
olika myndighetsbeslut som sorterar under första och andra pelaren och likaså om 
tvivel råder om miljölagstiftningen följts enligt artikel 9.3, pelaren D. 

18  Se närnare t.ex. Philippe Sands: Principles of International Environmental Law, s. 292. 
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Fig. 1

Fig. 1 visar hur de tre pelarna A (artiklar 4 och 5), B (artiklar 6-8) och C (artiklar 
9.1-2 och 9.4-5) interagerar. Den visar också hur D (artikel 9.3) är på visst sätt själv-
ständig gentemot A och B. 

I konventionen definieras allmänhet som ”en eller flera fysiska eller juridiska per-
soner och, i enlighet med nationell lagstiftning eller praxis, föreningar, organisationer 
eller grupper bestående av fysiska eller juridiska personer”. När det hänvisas till all-
mänhet i konventionens bestämmelser kan det således såväl avse enskild person eller 
personer som juridiska personer såsom föreningar, organisationer eller grupper. För 
att allmänheten ska kunna utnyttja de rättigheter som konventionen tar upp ställs inte 
som villkor att personen, personerna eller föreningen ifråga har intressen att bevaka i 
traditionell mening. Alla ska ha denna rätt ”utan diskriminering på grund av medbor-
garskap, nationalitet eller hemvist eller, när det gäller juridiska personer, var perso-
nen har sitt registrerade säte eller sin huvudsakliga verksamhet”.19 Berörd allmänhet 
definieras som ”den allmänhet som berörs eller kan beröras av eller som har intresse 
av ett beslut på miljöområdet ... icke-statliga organisationer som främjar miljöskydd 
och som uppfyller de krav som uppställs i nationell rätt anses ha ett sådant intresse.” 
Här avses en viss, definierad del av allmänheten, d.v.s. de som berörs. Det är klart att 
här avses inte enbart den del av allmänheten som vanligtvis har legitima intressen att 
bevaka.20 Om man utgår från en sådan tolkning så vore det knappast nödvändigt att 
ta upp det i en internationell konvention. Stycket kan således tolkas på olika vis, t.ex. 
som ett direkt erkännande av subjektiva intressen, men också som en hänvisning till 
det samband som uppstår genom allmänhetens, eller viss del av allmänhetens, delta-

19  The Aarhus Convention an Implementation Guide, United Nations, New York och Geneve, 2000, s. 
39-40. Samt Århuskonventionens artikel 3.9, och ibid. s. 48. 
20  Se artikel 6.5, där varje part bör i förekommande fall uppmuntra potentiella sökande att innan de ansö-
ker om tillståd göra klart för sig vilken allmänhet som berörs, inleda diskussioner med den och informera 
om syftet med sin ansökan. 
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gande vid utarbetandet av beslut. Det råder dock ingen tvekan om att miljöorganisa-
tioner som uppfyller lagens krav har intressen att bevaka enligt konventionen.21 

4.1 Första pelaren – tillgång till information och spridning av miljöinformation

Århuskonventionens första pelare rör dels allmänhetens tillgång till miljöinfor-
mation, dels insamling och spridning av information, jfr. närmare artiklarna 4-5. Rät-
ten föreligger oavsett om den som begär information har intressen att bevaka eller ej. 
Rätten är inte obegränsad och begäran kan avslås i vissa fall som anges i artikel 4.3-4. 
Det gäller bl.a. sekretessbelagd information, privaträttsliga intressen och vissa mil-
jöskyddsintressen, t.ex. uppgifter om parningsplatser för sällsynta arter. Grunder för 
avslag ska tolkas restriktivt. Om myndighet avslår begäran ska avslaget motiveras. 
Samspelet mellan artikel 4 och artikel 9 betyder att det vid avslag ska vara möjligt att 
få beslutet överprövat av en domstol eller annan opartisk instans.22 Reglerna i artikel 
5 är av något annat slag. Anslutningsländerna är skyldiga att systematiskt insamla 
miljöinformation och sprida information bl.a. vid miljöhot. Informationsspridningen 
ska vara öppen och informationen ska finnas fysiskt tillgänglig m.m. Myndigheterna 
ska också stimulera dem som utövar verksamheter som har en betydande påverkan på 
miljön att informera allmänheten om sina verksamheters och produkters miljöpåver-
kan. Slutligen kan nämnas att enhetliga landsomfattande system (databaser) gradvis 
ska införas för inventering och registrering av föroreningar.23 

4.2 Andra pelaren – allmänhetens deltagande i beslutsprocesser

Konventionens andra pelare, artiklarna 6-8, rör allmänhetens deltagande i proces-
sen vid förberedandet av miljöpåverkande beslut. Pelaren är tredelad. 

i) Angivna verksamheter och drift – artikel 6 
Artikel 6 innehåller minimibestämmelser och enskilda anslutningsländer kan gå 

längre i sin lagstiftning. Artiklen gäller utarbetandet av vissa beslut, i första hand 
koncessioner (verksamhetstillstånd, driftstillstånd, undersökningstillstån o.s.v.), vid 
omfattande, lokal verksamhet och som anges i bilaga I. Artikel 6 tillämpningsområde 
är dock inte begränsat till bilaga I. Den gäller även verksamheter som kan ha bety-
dande inverkan på miljön fast de inte finns upptagna i bilagan. I detta sammanhang 
bör påpekas att miljökonsekvensbeskrivning (MKB; artikel 6.6) är ett beslutsunder-
lag men inte tillståndsgivning eller förberedelse för sådan och kan i vissa fall kräva 
en särskild behandling enligt lag.24 

21  Se närmare: Aðalheiður Jóhannsdóttir och Eiríkur Tómasson: Endurskoðun ákvarðana sem áhrif hafa 
á umhverfið, Lagastofnun 2008. 
22  The Aarhus Convention an Implementation Guide, s. 49-66. 
23  Ibid. s. 66-84. 
24  Ibid. s. 90-92. Se också diskussion om tillståndsgivning enligt artikel 6 enligt isländsk rätt i  
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Fig. 2

Denna skillnad framgår av Fig. 2. Den horisontella pilen, A1-A2, anger proces-
sen vid tillståndsgivning avseende verksamhet som hör under artikel 6. Vanligen tar 
förberedelserna, d.v.s. insamling av material, MKB, samråd och behandling en viss 
tid. MKB-behandlingen, och i förekommande fall andra särskilda utredningar som 
behövs för tillstånd, följer vissa handläggningsregler, X. Det är en självständig pro-
cess som ska vara avslutad innan beslut om tillstånd fattas. Berörd allmänhet bör 
upplysas i tid och på ett tillfredsställande sätt om olika saker som rör den planerade 
verksamheten. Allmänhetens deltagande ska ske i ett tidigt skede när alla alternativ 
är möjliga. I annat fall har allmänhetens deltagande begränsad mening. Potentiella 
sökande ska uppmuntras att göra klart för sig innan de söker om tillstånd vilken all-
mänhet som berörs och inleda diskussion med den bl.a. om syftet med deras ansökan. 
Motiveringen för detta är att tillståndssökanden har god överblick över vilka som 
berörs av den aktuella verksamheten. Denna metod innebär också ökad förståelse för 
den planerade verksamheten och bidrar till att förlikning om den uppnås.25 Berörd 
allmänhet ska ges möjlighet att ta del av information om den föreslagna verksamhe-
ten och den ansökan som ska beslutas om. Dessutom ska myndigheterna ge berörd 
allmänhet tillgång till information som är av betydelse för beslutsprocessen så snart 
den blir tillgänglig.26 Hit hör information om verksamhetens lokalisering och fysiska 
och tekniska egenskaper, beskrivning av verksamhetens påverkan på miljön (MKB) 
och planerade åtgärder för att minska miljöpåverkan, icke-teknisk sammanfattning, 
översikt över de huvudalternativ som sökanden överväger och slutligen de viktigaste 
rapporter och yttranden som inlämnats. Medan beslutsprocessen pågår ska allmän-

Aðalheiður Jóhannsdóttir: ”Samrýmast íslensk lög 6. gr. Árósasamningsins?” Úlfljótur, 2. tbl. 2003, 56. 
árg. s. 215-216. 
25  The Aarhus Convention an Implementation Guide, s. 103. 
26  Detta avser MKB. 
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Fig. 2

Denna skillnad framgår av Fig. 2. Den horisontella pilen, A1-A2, anger proces-
sen vid tillståndsgivning avseende verksamhet som hör under artikel 6. Vanligen tar 
förberedelserna, d.v.s. insamling av material, MKB, samråd och behandling en viss 
tid. MKB-behandlingen, och i förekommande fall andra särskilda utredningar som 
behövs för tillstånd, följer vissa handläggningsregler, X. Det är en självständig pro-
cess som ska vara avslutad innan beslut om tillstånd fattas. Berörd allmänhet bör 
upplysas i tid och på ett tillfredsställande sätt om olika saker som rör den planerade 
verksamheten. Allmänhetens deltagande ska ske i ett tidigt skede när alla alternativ 
är möjliga. I annat fall har allmänhetens deltagande begränsad mening. Potentiella 
sökande ska uppmuntras att göra klart för sig innan de söker om tillstånd vilken all-
mänhet som berörs och inleda diskussion med den bl.a. om syftet med deras ansökan. 
Motiveringen för detta är att tillståndssökanden har god överblick över vilka som 
berörs av den aktuella verksamheten. Denna metod innebär också ökad förståelse för 
den planerade verksamheten och bidrar till att förlikning om den uppnås.25 Berörd 
allmänhet ska ges möjlighet att ta del av information om den föreslagna verksamhe-
ten och den ansökan som ska beslutas om. Dessutom ska myndigheterna ge berörd 
allmänhet tillgång till information som är av betydelse för beslutsprocessen så snart 
den blir tillgänglig.26 Hit hör information om verksamhetens lokalisering och fysiska 
och tekniska egenskaper, beskrivning av verksamhetens påverkan på miljön (MKB) 
och planerade åtgärder för att minska miljöpåverkan, icke-teknisk sammanfattning, 
översikt över de huvudalternativ som sökanden överväger och slutligen de viktigaste 
rapporter och yttranden som inlämnats. Medan beslutsprocessen pågår ska allmän-

Aðalheiður Jóhannsdóttir: ”Samrýmast íslensk lög 6. gr. Árósasamningsins?” Úlfljótur, 2. tbl. 2003, 56. 
árg. s. 215-216. 
25  The Aarhus Convention an Implementation Guide, s. 103. 
26  Detta avser MKB. 

heten ha möjlighet att lämna sina synpunkter, upplysningar, analyser m.m. som den 
anser vara av betydelse för den föreslagna verksamheten och alla parter ska se till att 
i beslutet tas vederbörlig hänsyn till vad som framkommit vid allmänhetens deltagan-
de. Berörd allmänhet ska få reda på vilka myndigheter som har hand om ärendet, vem 
eller vilka som är tillståndsgivare, när processen börjar, möjligheter att medverka, 
när och var offentliga möten hålls, var information finns att tillgå, vilka myndigheter 
som tar emot anmärkningar och slutligen om verksamheten kräver MKB. Slutligen 
fattar vederbörande myndighet ett beslut. Allmänheten ska informeras om beslutet så 
snart det fattats och beslutstexten ska vara tillgänglig för allmänheten tillsammans 
med de skäl och överväganden som beslutet grundats på. Bestämmelserna i artikel 
6 ska också i möjligaste mån tillämpas på beslut som gäller tillstånd till avsiktligt 
utsättning av GMO.27 

ii) Planer, program och riktlinjer – artikel 7 
Enligt artikeln ska parterna vidta lämpliga åtgärder för att säkra allmänhetens 

deltagande vid utarbetandet av planer och riktlinjer som rör miljön. Allmänhetens 
deltagande ska ske enligt transparenta regler varvid artiklarna 6.3-4 och 6.8 är til-
lämpliga. Vederbörande myndighet är skyldig att fastställa vilken allmänhet som får 
delta. Vilka inskränkningarna är exakt framgår inte av artikel 7 utan de får bestämmas 
nationellt. Artikel 7 innehåller inte särskilda bestämmelser om allmänhetens delta-
gande vid utarbetandet av riktlinjer. Parterna är endast skyldiga att se till att allmän-
heten kan delta vid utarbetandet i lämplig utsträckning.

iii) Lagar och andra författningar – artikel 8 
Texten i artikel 8 skiljer sig något från den i artikel 7, den är inte lika bestämd 

och tillämpningsområdet är snävare eftersom utgångspunkten är att lagar och andra 
författningar kan ha betydande påverkan på miljön. I artikel 8 sägs att parterna 
ska sträva efter att främja ett effektivt deltagande från allmänhetens sida, medan 
det fortfarande finns alternativ, vid utarbetandet av lagar och andra författningar 
med allmän rättsverkan och som kan ha betydande påverkan på miljön. Förslag 
till regler ska göras tillgängliga för allmänheten och tillräcklig tid fastställas för 
att allmänheten kan inkomma med synpunkter direkt eller genom representativa 
rådgivande organ.28 Slutligen sägs att vad som har framkommit under allmänhetens 
deltagande skall i möjligaste mån beaktas. Utgångspunkten är att förslag presente-
ras innan det framläggs i parlamentet, d.v.s. presentationen är tänkt som en särskild 
handling hos den verkställande makten29 vilket dock givetvis inte är bindande för 
den lagstiftande makten. 

27  The Aarhus Convention an Implementation Guide, s. 89-113. Se även diskussion om artikel 6 och 
isländsk rätt i Aðalheiður Jóhannsdóttir: ”Samrýmast íslensk lög 6. gr. Árósasamningsins?”, s. 207-211, 
213-218 och s. 222-223; 5.6. Niðurstaða um íslensk lög. 
28  Det framgår inte av konventionen eller förklaringar till den vilka parter avses. 
29  Se närmare: The Aarhus Convention an Implementation Guide, s. 119-122. 



232 Aðalheiður Jóhannsdóttir

4.3 Tredje pelaren – tillgång till rättslig prövning – artikel 9

I artikel 9.1 finns en koppling till konventionens första pelare, A, men endast arti-
kel 4, d.v.s. informationspelaren. Parterna ska se till att den som begärt information i 
miljöärende enligt artikel 4, men begäran har lämnats obeaktad eller helt eller delvis 
felaktigt avslagits, ska kunna få det prövat av domstol eller annan opartisk instans 
som inrättats genom lag. Vidare framgår att om en part utnyttjar sådan domstols-
prövning avseende beslut som fattats enligt artikel 4 så ska berörd person även ha 
rätt till ett snabbt, lagstadgat och avgiftsfritt, eller till låg avgift, prövningsförfarande 
hos myndighet eller opartisk instans. Den överprövande instansens beslut måste vara 
bindande. 

Kopplingen till konventionens andra pelare, B, finns i artikel 9.2. Parterna ska 
se till att allmänheten, och i vissa fall berörd allmänhet, har vissa rättigheter under 
beslutsprocessen och efter att beslut fattats. Parterna ska se till att åtagandena enligt 
artikel 6 inkorporeras i nationell rätt. I stora drag är det följande: 

-skyldighet att informera berörd allmänhet; 
-skyldighet att respektera allmänhetens rätt att inkomma med synpunkter; 
-tillståndsgivarens skyldighet att ta hänsyn till allmänhetens synpunkter; 
-tillståndsgivarens skäl och överväganden måste föreligga när beslut fattas; 
-skyldighet att informera allmänheten om beslutet, och
-möjlighet att få giltigheten av alla beslut prövad. 

Inledningsvis sägs i 9.2 att parterna i sin nationella lagstiftning ska se till att berörd 
allmänhet har möjlighet att få giltigheten, både materiellt och formellt, av alla beslut 
som omfattas av artikel 6 prövad av domstol eller opartisk instans. Sedan heter det att 
lagskyddade intressen ska avgöras i enlighet med nationell rätt och med målet att ge 
berörd allmänhet vidsträckta rättigheter inom ramen för konventionen. Det betonas 
att miljöorganisationer, som uppfyller de krav, som avses i artikel 2.5, anses ha lag-
skyddade intressen i detta sammanhang. Slutligen sägs att bestämmelserna i artikel 
9.2 inte utesluter att berörd allmänhet har möjlighet att begära preliminär prövning 
hos myndighet och att det inte påverkar kravet att saken får prövas i domstol först ef-
ter det att administrativa prövningsförfaranden är uttömda.30 Det kan också vara värt 
att titta närmare på vad som kan överprövas. I artikel 9.2 utgås från att det är möjligt 
att få överprövad ”den materiella och formella giltigheten av ett beslut, en handling 
eller underlåtenhet som omfattas av artikel 6”. Enligt detta ska det vara möjligt för 
allmänheten, eller berörd allmänhet, att få prövat om vissa rättigheter kränkts i be-
slutsprocessen. 31 

Artikel 9.3, pelare D, är av en annan art. Tillämpningsområdet är inte begränsat 
till rätt till information enligt artikel 4 eller allmänhetens deltagande i utarbetandet 
av beslut som omfattas av artikel 6, och i förekommande fall artiklarna 7-8. Som 
sådan är artikel 9.3 en självständig bestämmelse utan anknytning till vare sig första 
30  The Aarhus Convention an Implementaiton Guide, s. 130 och Eiríkur Tómasson: ”Takmarkanir á 
úrskurðarvaldi dómenda skv. 60. gr. stjórnarskrárinnar”, Úlfljótur, 4. tbl. 1984, s. 191. 
31  The Aarhus Convention an Implementation Guide, s. 129. 



233Miljødemokrati – offentlighedens deltagelse i beslutningsprocessen

eller andra pelaren. Enligt denna ska parterna säkra att allmänheten kan se till 
att miljölagstiftningen efterlevs, om det visar sig vara nödvändigt. Det är anslut-
ningsländerna själva som bestämmer exakt vem som har denna rättighet. Som 
nämnts är det dock konventionens mål att denna rättighet blir så vidsträckt som 
möjligt.32 

Enligt artikel 9.4 ska förfarandena i artikel 9.1-3 erbjuda tillräckliga och ef-
fektiva rättsmedel, inbegripet förelägganden, utan att det påverkar tillämpningen 
av artikel 9.1. Rättsmedlen ska vara objektiva, rättvisa, snabba och inte oskäligt 
dyra. Beslut som fattas enligt denna artikel ska meddelas eller registreras skriftli-
gen. Allmänheten ska också ha möjlighet att begära förelägganden eller vidta andra 
temporära åtgärder. Med tanke på temporära åtgärder är klart att vanliga regler gäl-
ler om målsäganderätt vid ett sådant ingripande. Stater som utgår från traditionell 
intressebedömning, d.v.s. lagskyddade intressen, måste således ändra lagen för att 
uppfylla konventionens bestämmelser. Parterna är emellertid skyldiga att undanröja 
allt i nationell lag, som hindrar att rättigheterna blir effektiva, liksom andra hinder, 
bl.a. fördomar. Vad gäller kostnad så behöver anslutningsländerna eventuellt vidta 
särskilda åtgärder, t.ex. bidrag, för att allmänheten ska ha en faktisk möjlighet att 
utnyttja konventionens medel.33 

Artikel 9.5 innehåller allmänna bestämmelser som är avsedda att göra bestäm-
melserna i artikel 9 ännu effektivare. Varje part ska se till att allmänheten infor-
meras om tillgången till prövning och de ska överväga lämpliga stödåtgärder för 
att undanröja eller minska ekonomiska och andra hinder. Åtagandet i artikel 9.5 
innebär att anslutningsländerna måste dels öka informationen om de rättsmedel 
som finns, dels undanröja de hinder som kan finnas för att allmänheten utnyttjar de 
rättigheter som konventionen är avsedd att ge.34

Hur har implementeringen skett? 5. 

Det är svårt att få överblick över hur Århuskonventionen implementerats i de nord-
iska ländernas rättssystem och hur eller om allmänheten deltar i beslutsprocessen. 
Det bör emellertid påpekas att allmänhetens rätt till information i miljöfrågor är väl  
 

32  Ibid. s. 130-131. För att uppfylla åtagandena i artikel 9.3 finns i huvudsak två alternativ. Dels att erkän-
na allmänhetens målsäganderätt så att enskilda personer eller organisationer kan direkt genom domstolar 
eller opartiska instanser se till att miljölagstiftningen följs, dels att allmänheten kan t.ex. genom besvär 
eller överklaganden medverka till att miljölagstiftningen följs. Om detta låter sig göra beror på miljölag-
stiftningens bestämmelser. Ju otvetydigare den är, ju enklare blir det. Argumentet för denna bestämmelse 
är i första hand att effektiva tillsynsmöjligheter från allmänhetens sida ger myndigheterna (som oftast 
tillståndsgivare och kontrollinstanser) fastare kurs och således kan allmänhetens intressen säkras på ett 
bättre sätt.   
33  Ibid. s. 132-134. 
34  Ibid. s. 135-136. 
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säkrad i Norden. Detta har oftast skett genom en särskild lag.35 Rätten till att yttra sig när 
planer och beslut, som baseras på miljökonsekvensbeskrivning, förbereds är rent allmänt 
också väl säkrad i nordisk rätt. Det finns inga påfallande brister i det hänseendet.

Det är synnerligen krångligt att utreda alla tillståndsgivning enligt artikel 6 och 
hur eller om dessa tillstånd kan överprövas enligt artikel 9.2, de artiklar som är för-
modligen konventionens viktigaste avsnitt. Det är dock klart att de nordiska länderna 
har, vart och ett på sitt sätt, försökt säkra allmänhetens rätt till att medverka i besluts-
processen. Betoningen i följande genomgång blir således på implementeringen av 
artikel 6 och artikelns samspel med artikel 9.2. Det är inte fråga om en systematisk 
jämförelse, en sådan tar antagligen flera år att genomföra. I stället behandlas på ett 
mera allmänt sätt några av de metoder som använts. Jag har här använt mig av meto-
den att främst utgå från vad som kan anses vara ”inneboende” i respektive lands lag. 

Först måste några punkter vara på det klara. Nordisk lagstiftning är sådan att 
tillståndsgivning enligt artikel 6 hör under många myndigheter på olika förvaltnings-
nivåer. Vissa tillstånd utfärdas på regeringsnivå, andra av domstolar, somliga av na-
tionella eller regionala myndigheter och några av kommunerna. För det andra så går 
nordiska domstolar i otakt när det gäller miljöorganisationer och ideella föreningar. 
Isländska domstolar erkänner således inte miljöorganisationers målsäganderätt om 
de inte kan påvisa att de har lagskyddade intressen i traditionell mening att beva-
ka.36 Å andra sidan finns exempel på, t.ex. från Danmark, där målsäganderätten blev 
accepterad trots att det saknades lagrum för det. Slutligen har, Norge,37 Finland38 
och Sverige39 gett miljön författningsmässigt skydd genom särskilda bestämmelser i 
grundlagen.40 I Norge t.ex. har §110b bland annat påverkat innehållet i de rättigheter 
som Århuskonventionen är avsedd att säkra.41 

Dansk rätt har i stor utsträckning anpassats till de krav som konventionen ställer, 
jfr. närmare lov om ændring af visse miljølove nr. 447 af 31 maj 2000 samt andra lag-
ändringar, t.ex. lovbekendtgørelse nr. 813 af 21 juni 2007 om planlægning.42 I Dan-
mark verkar man ha lagt tonvikten på att använda det befintliga systemet men i viss 
mån anpassa det till konventionens huvudprinciper. De som har lagskyddade intres-
35  Se bl.a. lov nr. 310 af 2. maj 2005 om ændring af lov om aktindsigt i miljøoplysinger (Danmark), lag 
om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar nr. 381/2007 (Finland), lag nr. 23/2006 om rätt till 
miljöinformation (Island), lov nr. 31/2003 om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslut-
ningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven) (Norge), lag nr. 2005:181 om miljöin-
formation hos vissa enskilda organ (Sverige). 
36  Se t.ex. Hrd. 2002, s. 2241 (mål nr. 231/2002), Kárahnjúkar 1. 
37  Jfr. § 110b. 
38  Jfr. kap. 2, § 20. 
39  Jfr. kap. 1, § 2, 3 st. 
40  Kritiserat av Staffan Westerlund i ”Sweden”, International Encyclopaedia of Laws, red. R. Blanpain, 
Kluwer Law International, 2007, s. 32. 
41  Se närmar: Ole Kristian Fauchald “Forfatning og miljøvern – en analyse av Grunnlovens § 110 B” Tids-
skrift for Rettsvitenskap, 1-2/2007, s. 69-81. 
42  Se også lov om miljøvurdering af planer og programer nr. 316 af 5 maj 2004 som implementerar År-
huskonventionens artiklar 7 och 8. 
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sen att bevaka, lokala intresseföreningar och vissa nationella föreningar, kan kräva 
överprövning av vissa miljöbeslut till särskilda överklagandenämnder som är be-
höriga enligt lag att överpröva beslutets (som oftast tillståndets) legitimitet och om 
det baserats på objektiva skäl. De villkor som föreningarna måste uppfylla verkar 
i första hand gälla föreningens syfte och om syftet har något att göra med beslutet 
som överprövningen avser, men i lagstiftningen anges också vissa föreningar som 
har rätt att kräva överprövning. Tre nämnder spelar störst roll. För det första är det  
Miljøklagenævnet, som överprövar bland annat beslut som fattats utifrån olika 
miljöskyddslagar. För det andra är det Naturklagenævnet, som bl.a. har jurisdik-
tion i naturvårds- och planeringsfrågor, och för det tredje Energiklagenævnet, som 
överprövar beslut inom energisektorn. Dansk processrätts huvudprinciper har inte 
ändrats så vitt man kan se. Fortfarande gäller således principen att endast de som 
har lagskyddade intressen att bevaka kan inleda process inför dansk domstol. Några 
särregler finns inte om miljöfrågor. Detta betyder att de som saknar lagskydda-
de intressen i traditionell mening har svårt att hänskjuta miljöbeslut till domstol. 
Danska domstolar har trots det erkänt miljöorganisationers målsäganderätt. Det rör 
sig om Greenpeace-målet från 1994,43 där målsäganderätten erkändes utan något 
särskilt lagrum och utan att principen om legitimt intresse var uppfylld, samt Dansk 
Cyklistforbund-målet från 200044 men detta mål anses dock inte ha stort prejudice-
rande värde. Denna begränsning till domstolarna har kritiserats.45 

Även finsk rätt har ändrats. Ny lag om offentlighet vid rättegång i förvalt-
ningsdomstolar nr. 381/2007 innehåller många av Århuskonventionens principer. 
Bestämmelser i andra lagar har ändrats, t.ex. miljöskyddslagen nr. 86/2000, och 
anpassats till konventiones huvudprinciper. Det är dock lagen om förfarandet vid 
miljökonsekvensbedömning nr. 468/1964 med senare gjorda ändringar som säkrar 
att allmänheten kan delta i beslutsprocessen i miljöärenden. Den finska vattendom-
stolen har avskaffats och ersatts av Miljötillståndsverket som ger miljötillstånd för 
förorenande verksamhet. Miljöärenden handläggs av förvaltningsdomstolar eller 
allmänna domstolar. Samma tendens har funnits i Finland som i övriga Norden, 
d.v.s att erkänna en vidsträckt målsäganderätt inom förvaltningen vad gäller frågor 
om omprövning av miljöärenden. Så har det t.ex. blivit i ärenden som rör mark-
användning och byggnadsfrågor och då baseras det delvis på actio popularis re-
geln. Däremot verkar det som om traditionell målsäganderätt fortfarande gäller 
avseende överprövning av tillstånd för förorenande verksamhet som överprövas av  
 

43  U 1994.780 Ø. 
44  U 2000.1103 H. 
45  Se närmare om dansk rätt: Ellen Margrethe Basse och Helle Tegner Anker ”Denmark”, i Access to 
Justice in Environmental Matters in the EU, red. Jonas Ebbesson, Kluwer Law International, The Hague, 
London, New York, 2002, s. 149-177, och Ulf Kjellerup, ”Denmark” i Access to Justice in Environmental 
Matters and the Role of NGOs, red. Nicolas de Sadeleer, Gerhard Roller och Miriam Dross, Europa Law 
Publishing, Groningen 2005, s. 19-44. 
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förvaltningsdomstolarna. I vissa fall har miljöorganisationer fått talerätt genom 
särskilda lagbestämmelser.46

Under senare år har på Island allmänhetens roll vid utarbetandet av miljöpåver-
kande beslut betonats allt mer. Lagen nr. 106/2000 om miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) är ett utmärkt exempel. Lagen säger att allmänheten ska ha möjlighet att 
framföra sina synpunkter på MKB-innehållet medan beslutsprocessen pågår. Lika 
så viktig är utvecklingen att miljöorganisationer har rätt att överklaga vissa beslut 
till miljöministern och andra till Beslutsnämnden i plan- och byggfrågor. Förutsätt-
ning är att de har sitt domicil på Island, har minst 30 medlemmar och att det ingår 
i föreningens syfte att tillvarata de intressen som överklagandet avser.47 Andra ex-
empel på allmänhetens deltagande finns i lagen, t.ex. i förordning nr. 785/1999 om 
koncessioner avseende verksamhet som kan påverka miljön utgås ifrån en förutsebar 
och transparent process där allmänheten ges möjlighet att inlämna synpunkter på 
planerad koncession.48 Å andra sidan har endast de som har lagskyddade intressen att 
bevaka rätt att överklaga en koncession. Som i andra Nordiska länderna finns en lång 
tradition på Island av transparent och öppen process i planeringsfrågor och en del av 
processen är att allmänheten ges möjlighet att inlämna synpunkter på anslagna plan-
förslag.49 Å andra sidan kan endast de som har lagskyddade intressen att bevaka och 
miljöorganisationer överklaga beslut som grundas på fysisk planering (markanvänd-
ningsplan) till beslutsnämnden i plan- och byggfrågor.50 Åren 2002-2005 avkunnade 
Islands Högsta domstolen (HD) några domar där såväl privatpersoner som miljöorga-
nisationer försökte att få vissa delar av bestämda beslut undanröjda eller ett slutgiltigt 
beslut ogiltigförklarat.51 Kärandena hade det gemensamt att de inte uppfyllde det 
allmänna kravet i isländsk rätt om lagskyddade intressen, d.v.s. de saknade särskilda 
och betydande intressen att bevaka. Slutsatsen blev den samma i alla dessa fall, HD 
erkände inte deras målsäganderätt. Vid en rättsprocess med anledning av ett myn-
dighetsbeslut måste enskilda personer, och i förekommande fall miljöorganisationer 
och institutioner, uppfylla allmänna regler och påvisa hur deras intressen inskränks 
utöver den inskränkning som alla råkar ut för.52

46  Se vidare om finsk rätt: Kari Kuusiniemi ”Finland” i Access to Justice in Environmental Matter in the 
EU, s. 177-202. Se också: Second Aarhus Convention Implementation Report, Ministry of the Environ-
ment, Helsinki, December 14, 2007. 
47  Se också lag nr. 44/1999 um naturskydd, §74, 2 stycket og lag nr. 60/2007 om Vatnajökulls nationalpark 
§19, 2 stycket. 
48  Se GMO-lagen nr. 18/1996. Ansökan om tillstånd till utsättning av GMO ska vara utformad så att den 
kan presenteras för allmänheten. 
49  Se vidare lag nr. 105/2006 om miljövurdering av planer og programer som implementerar Århuskon-
ventionens artiklar 7 och 8.
50  Se vidare: Aðalheiður Jóhannsdóttir: ”Samrýmast íslensk lög 6. gr. Árósasamningsins?”, s. 213-221.
51  Hrd. 2002, s. 2241 (mål nr. 231/2002), Kárahnjúkar 1, Hrd. 2003, s. 673 (mål nr. 568/2002), Kárahn-
júkar 2, Hrd. 2004, s. 171 (mål nr. 280/2003), Kárahnjúkar 3, och Hrd. 2005, s. 2503 (mål nr. 20/2005), 
smältverk i Reyðarfjörður. 
52  Aðalheiður Jóhannsdóttir och Eiríkur Tómasson: Endurskoðun ákvarðana sem áhrif hafa á umhverfið, 
Lagastofnun 2008. 



237Miljødemokrati – offentlighedens deltagelse i beslutningsprocessen

På grund av anslutningen till Århuskonventionen gjordes vissa ändringar i norsk 
rätt bl.a. genom lov nr. 31/2003 om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige 
beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven). Genom la-
gen inlemmades konventionens första pelare och delar av andra pelaren i norsk rätt.53 
Bakgrunden är norska konstitutionens § 110b. Nya lagen tillförsäkrar allmänheten 
rätt till information och rätt att överklaga beslut som rör informationen – med vissa 
undantag.54 Allmänheten ges också rätt att delta i processen avseende förberedandet 
av propositioner, förordningar och planer som rör miljön.55 Lagen tar inte upp allmän-
hetens medverkan vid förberedandet av bestämda beslut, den ger heller ingen rätt att 
kräva överprövning av dessa eller att få dem hänskjutna dem till domstol.56 Liksom 
i övriga Norden har allmänheten och intresseföreningar möjlighet till att medverka 
vid utarbetandet av planer och vissa beslut som påverkar miljön på basis av plan- og 
bygningsloven nr. 77/1985 efter ändringar enligt lag nr. 31/2003 samt enligt bestäm-
melserna i en särskild lag. Vad gäller möjligheterna till överprövning inför domstol 
verkar traditionell intressebedömning gälla. Domstolar i Norge har emellertid gett 
miljöorganisationer rätt till att hänskjuta vissa ärenden till domstol, även om denna 
rätt inte är obegränsad. Denna utveckling började innan Århuskonventionen kom till 
stånd.57 Vidare har ny processlagstiftning trätt i kraft, nämligen lov om mekling og 
rettergang i sivile tvister (tvisteloven) nr. 90/2005. Denna ökar mmöjligheterna att ta 
miljömål och -ärenden inför norska domstolar. 58 

Århuskonventionen verkar inte ha gett upphov till någon särskild lag i Sverige men 
miljöbalken 1998:808 (i kraft 1 januari 1999) innebar en viss strukturändring av svensk 
miljörätt som delvis uppfyller konventionens bestämmelser. Särskilda miljödomstolar 
inrättades. Dessa har två uppgifter, dels överprövar de beslut som fattas enligt miljöbal-
ken av lägre instanser, dels är de i relativt många fall tillståndsgivare, hur konstigt detta 
än kan tyckas. Miljödomstolarnas beslut kan överklagas till miljööverdomstolen och i 
vissa fall till HD. Enligt miljöbalkens 16 kap. §13 har miljöorganisationer rätt att över-
klaga om de bedrivit verksamhet i Sverige i minst tre år och har lägst 2000 medlemmar. 
Bestämmelsen har kritiserats eftersom kravet på antalet medlemmar utesluter alla min-
dre föreningar och kravet på minst tre års verksamhet i Sverige utesluter miljöorganisa-
tioner som har domicil i andra länder. Dessutom har påpekats att svensk lag nu ställer 
större krav på miljöorganisationer än andra ideella föreningar.59 Parallellt med systemet 
som infördes med miljöbalken finns ett annat system, förvaltningsdomstolarna, och 

53  Artiklar 7 och 8 i konventionen.
54  Se lov nr. 31/2003 om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betyd-
ning for miljøet (miljøinformasjonloven), §§ 16-19. 
55  Se närmare: lov nr. 31/2003, §20.
56  Hans Chr. Bugge ”Retten til å få, og plikten til å gi, miljøinformasjon etter den nye miljøinformasjon-
loven”, Lov og rett, nr. 7-8. 2005, 44. årgang, s. 492-508. 
57  Se vidare: Ole Kristian Fauchald “Forfatning og miljøvern – en analyse av Grunnlovens § 110 B” Tids-
skrift for Rettsvitenskap 1-2/2007, s. 69-81. 
58  Ibid. s. 69 f. 
59  Jonas Ebbesson: ”Sweden”, in Access to Justice in Environmental Matters in the EU, Haag 2002, s. 
450-452.



238 Aðalheiður Jóhannsdóttir

vissa miljöbeslut behandlas endast av dem, däribland regeringsbeslut genom så kallad 
rättsprövning. Miljöorganisationer har i vissa fall rätt att ansöka om rättsprövning hos 
Regeringsrätten.60 Rent allmänt har tendensen i svensk rätt varit att utvidga målsägan-
derätten om än viss tröghet fortfarande finns.61 

Vad kan vi lära av varandra?6. 

Det är klart att de nordiska länderna inte går helt i takt vad gäller implementeringen 
av Århuskonventionen. Möjligen har man överdrivit rättssystemens släktskap och 
möjligen om kan vi lära av varandra. Det bör också påpekas att legalitetsprincipen 
har olika vikt i de nordiska rättssystemen. På Island, t.ex. brukar man således titta på 
dansk, norsk och svensk rätt, bl.a. på miljöområdet, och utnyttja deras lösningar ofta 
utan att betrakta rättssystemet som en helhet.

Utifrån Århuskonventionens artiklar 6 och 9 är det klart att den nationella lag-
stiftningen kan antingen öka rättigheterna eller vidhålla status quo, men anslut-
ningsländerna uppmanas att ge allmänheten vidsträckta rättigheter. Konventionen 
ger emellertid inget svar på frågan var gränsen bör dras.62 Också bör påpekas att 
konventionens bestämmelser inte heller syftar till att uppnå full överensstämmelse i 
anslutningsländernas lagstiftning. 

Allmänhetens rätt till information verkar vara väl säkrad i hela Norden och all-
mänheten verkar även ha vidsträckt rätt att delta i beslutsprocessen i miljöärenden, 
antingen på planeringsstadiet eller via MKB- processen. Svagheterna finns på annat 
håll och gäller i första hand rättsprocessens principer, först och främst möjligheten till 
domstolsprövning av enskilda beslut som faller under artikel 6.

Metoden vid konventionens implementering verkar i hela Norden ha varit att i 
möjligaste mån utnyttja de tillståndssystem som redan fanns, stifta särlagar och lägga 
tonvikt på att allmänheten kan lämna sina synpunkter på planeringsstadiet och/eller 
under MKB processen, men att vara restriktiv med att utvidga målsäganderätten, in-
klusive miljöorganisationers målsäganderätt, i synnerhet inför domstol. I stället utgår 
man oftast från sådan traditionell intressebedömning som innebär svaga möjlighe-
ter för allmänheten att få vissa beslut överprövade åtminstone av allmän domstol. 
Avseende förra punkten hade det eventuellt gett bättre resultat att först analysera 
Århuskonventionens åtaganden och sedan revidera rättssystemet ifråga som helhet 
utifrån analysen. Det hade dock antagligen varit lättare sagt än gjort, dels på grund 

60  Den svenska miljörätten, Gabriel Michanek och Charlotta Zetterberg, 2:a uppl. Iustus förlag, Uppsala 
2008, s. 375. 
61  Se närmar: Ibid. s. 443-470; ”Sweden”, Staffan Westerlund in International Encyclopaedia of Laws, s. 174-
185, och passim, och Den svenska miljörätten, Gabriel Michanek och Charlotta Zetterberg, s. 364-375, pas-
sim. 
62  Aðalheiður Jóhannsdóttir och Eiríkur Tómasson: Endurskoðun ákvarðana sem áhrif hafa á umhverfið, 
Lagastofnun 2008. 
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av lagtekniska skäl, dels på grund av den politiska verkligheten och bristande poli-
tisk acceptans. De lagtekniska svårigheterna rör bl.a. traditionell arbetsdelning inom 
förvaltningssystemen, och, sist men inte minst, rättsprocessens huvudprinciper och 
traditionell intressebedömning. De politiska avser trögheten och hur svårt det åtmins-
tone hittills har varit få att miljösynpunkter erkända. Detta politiska problem kan 
delvis bero på juristernas utbildning.

I de nordiska ländernas lagstiftning finns även vissa nyheter som inte kan sä-
gas vara efterföljansvärda. Villkoren som ställs på miljöorganisationer i isländsk och 
svensk rätt innebär en diskriminering som utestänger organisationer med domicil i 
andra länder. För det andra är det bestämmelsen om antalet föreningsmedlemmar. 
Vad gäller den isländska bestämmelsen så valde man siffran 30 eftersom 50 ansågs 
utesluta föreningar i mindre samhällen på Island. Däremot är oklart hur man kom 
fram till siffran 50 i början. För det tredje kan nämnas det faktum att man inte be-
dömer i varje enskilt fall om miljöorganisationens syfte har något samband med det 
beslut som överklagas eller eventuellt hänskjuts till domstol. Även om den danska 
lösningen, d.v.s. att lagstadga rätt utförliga regler och ange vilka miljöorganisationer 
har rätt att kräva överprövning, är något krånglig, borde den förhindra ”missbruk” av 
besvärsrätten.

Här bör också nämnas att när Århuskonventionen förbereddes väcktes frågan om 
ombudsmännens ställning gentemot artikel 9. Danmarks, Finlands, Norges och Sve-
riges representanter förklarade att de ansåg att ombudsmännens verksamhet de facto 
uppfyllde artikelns krav, om än deras yttrande inte är bindande. Huvudargumentet för 
denna ståndpunkt är att om vederbörande part anser ombudsmannens slutsats vara 
otillfredsställande, eller om yttrandet inte efterföljs, är det alltid möjligt att hänskjuta 
ärendet till domstol. Vad isländska myndigheter anser om detta är inte känt. Denna 
ståndpunkt avspeglar en viss inställning till konventionen och likaså till internatio-
nella åtaganden i Norden. 

Kort sammanfattning7. 

Här har redogjorts för de viktigaste argumenten för allmänhetens deltagande i be-
slutsprocesser, utvecklingen i USA i 70-talets början, Århuskonventionens huvud-
principer, och slutligen huvudlinjerna i nordisk lagstiftning i detta avseende. Som 
framgår av genomgången av Århuskonventionens artiklar 4-9 är många av konven-
tionens bestämmelser oklara och värderande och respektive part kan själv bestämma 
utförandet av åtagandena i detalj. I likhet med andra internationella avtal kan an-
slutningsländerna till en viss grad välja hur långt de går så länge de respekterar kon-
ventionens huvudmål att ge allmänheten vidsträckta rättigheter. Det finns dock två 
saker där parterna saknar valmöjlighet. För det första är det rätten till information 
som gäller oavsett om den som begär information har lagskyddade intressen att be-
vaka eller ej. För det andra har miljöorganisationer lagskyddade intressen att bevaka 
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i konventionens mening. Konventionens åtaganden gäller ej enbart när vissa beslut 
förbereds, som olika koncessioner, de syftar också till att allmänheten ska kunna se 
till att miljölagstiftningen följs. Detta betyder att offentliga myndigheter ej längre har 
monopol på att tillvarata allmänhetens intressen. Av det följer också att allmänheten 
och miljöorganisationer avses vara ett slags aktiva övervakare (”public watch dogs”) 
i allmänhetens och offentliga intressens tjänst. 

Det bör nämnas att Århuskonventionen är anpassad till en viss europeisk rätts-
miljö. Detta innebär att många av konventionens bestämmelser måste tolkas mot 
bakgrund av EKMR:s bestämmelser och Europadomstolens avgöranden å ena sidan 
och så långt möjligt utfrå överensstämmelse med gällande EG-rätt och EES-rätt å 
andra sidan. Riktningen är klar vad gäller EU:s rättsmiljö även om man ännu inte har 
lyckats uppnå överenskommelse om inkorporering av tredje pelarens alla bestäm-
melser i EG-rätten. Som nämnts ingår de flesta av de viktigaste, hithörande EU-
författningarna i EES-avtalet. 

Allmänhetens deltagande vid utarbetandet av beslut som inverkar på miljön och 
dess reella möjligheter att fullfölja dessa, liksom rättsmedel för att korrigera myn-
digheters och privata intressenters underlåtenhet, är i sig själv en positiv utveckling, 
men denna möjlighet kan aldrig nå längre än vad nationell lag ger utrymme för. Dessa 
medel bidrar också till att förlikning lättare uppnås avseende vissa beslut som ound-
vikligen kommer att innebära betydande och oåterkallelig inverkan på miljön och de 
avspeglar likaså en viss utveckling av begreppet demokrati samt ändrade värderingar 
till följd av ändrade världsbilder avseende miljön.

Teser 8. 

Tese 1: De nordiska länderna har till största delen misslyckats med att fånga tanken 
bakom Århuskonventionen och är fasta i system, kriterier och intressetänkande som 
fanns långt innan miljörätt och miljötänkande fick nuvarande vikt. 

De nordiska länderna har en lång tradition av transparent och öppen process i 
planeringsfrågor och allmäheten ges möjlighet att inlämna synpunkter på anslagna 
planförslag. Detta räcker dock inte för att uppfylla kravet i artikel 6. 

Även om vissa nordiska länder har miljöhänvisningar i sina författningar, verkar 
de ibland otillräckliga eftersom allmänheten har begränsade möjligheter att få beslut 
överprövade även om allmänheten kan lämna sina synpunkter när miljöbeslut förbe-
reds. 

Tese 2: Århuskonventionens implementering vållar vissa problem eftersom den 
vänder upp och ner på traditionell rättspraxis och teorier om vad som anses vara 
lagskyddade intressen. Därför finns en viss tendens till att reducera konventionens 
innehåll, särskilt artikel 9, för att slippa ändra rättssystemet i grunden. 

Även om Århuskonventionen som sådan inte tar ställning till om de rättigheter, 
som den är avsedd att säkra, är kollektiva eller ej, så tyder implementeringen på det, 
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i synnerhet eftersom man endast säkrar miljöorganisationers rätt till att kräva över-
prövning inom förvaltningen. 

Tese 3: Implementering av konventionen är inte endast en uppgift inom miljö-
rätten. För att den ska bli resultatrik måste den integreras med undervisningen och 
återkommande utbildning i juridik. 

Man kan fråga sig om miljödemokrati och allmänhetens deltagande i besluts-
processen inger allmänheten en falsk säkerhetskänsla och kanske också lägger en 
oskälig börda och ett alltför stort ansvar på den allmänna publiken – i vart fall om 
därför myndigheter och domstolar släpper på sin egen uppmärksamhet vad gäller 
besluts laglighet.




