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Miljöbalkens syfte är att främja 
en hållbar utveckling



Fem grundstenar
1. Människans hälsa och miljön ska skyddas 
2. Värdefulla natur- och kulturområden ska skyddas 
3. Den biologiska mångfalden ska bevaras
4. En god hushållning av mark och vatten ska tryggas
5. Återanvändning och återvinning ska främjas





I Miljöbalken finns inbyggt en hänsyn till både 
verksamhetsutövare och samhällsintressen 

• Åtgärder och åtgärdskostnader ska vara rimliga (2:7 §)

• Om en verksamhet eller åtgärd är av synnerlig betydelse
kan regeringen tillåta denna även om den kan befaras ha 
stor risk för människors hälsa och miljö (2:10 §)

• Områden som är särskilt lämpliga för anläggningar […] för 
energiproduktion […] ska så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller 
utnyttjandet av sådana anläggningar (3:8 §)

• Regeringens tillåtlighetsprövning (17 kap.) 



Utmaningar utifrån mitt perspektiv
vilket bekräftas av verksamhetsutövare

• Långa handläggningstider

• Kompetens- och resursbrist hos tillsynsmyndigheter

• Förståelsen för industrin och dess förutsättningar har 
generellt minskat hos tillsynsmyndigheter

• Vattenförvaltningen inkl. icke-försämringskravet för 
vattenrecipienter (Weser-domen)



Vattenkraftens möjligheter till effektökning 
utifrån miljörättsligt perspektiv

• Promemoria ”Vattenmiljö och vattenkraft” 
• Inväntar nu Lagrådsremiss
• Mycket talar för att storskalig vattenkraft: 
– Rimliga åtgärder, som ej nämnvärt påverkar 

reglerförmåga och möjligheter till effektökning

• Oktober 2017: Domar för Lasele respektive Långbjörn
– Kan ha viktig betydelse för den storskaliga 

vattenkraftens effektutbyggnad framöver
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