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1. Introduktion 

1.1. Syfte 

Klimatjuristerna, en grupp bestående av juriststudenter från ICJ Studentsektion1, har fått i            

uppdrag av projektet Aurora att göra en sammanställning av rättsliga grunder och processuella             

regler som är relevanta för svenska statens ansvar i klimat- och miljöfrågor.            

Sammanfattningen är avsedd att användas som underlag för utformningen av en talan i en              

klimatprocess i Sverige. 

 

Vid frågor, kontakta Klimatjuristerna via icjstudentsektion@gmail.com.  

 

1.1. Sammanfattning 

En process mot staten som rör ansvar för klimatförändringar återfinns inom flera rättsområden             

och regleras på nationell, regional såväl som global nivå. Nationell miljö- och klimaträtt har              

sin grund i Sveriges internationella förpliktelser såväl som EU-rätt.  

 

Miljörätten kan kort sagt sägas omfatta de rättsregler som påverkar människans förhållande            

till den yttre miljön. Huvuddelen av lagstiftningen är förvaltningsrättslig med krav på de som              

påverkar miljön genom verksamheter och åtgärder. Miljökrav ställs främst av prövnings-och           

tillsynsmyndigheter. Miljörätten består till stor del av styrningsinstrument såsom tillstånd och           

dispenser, myndighetsföreskrifter, förelägganden m.m. Sveriges miljölagstiftning är till stor         

del präglad av unionsrätten. EU-rätt tar i sammanhanget sikte på de rättsakter och beslut som               

upprättats inom ramen för samarbetet inom den Europeiska unionen och blir del av             

medlemsstaternas rättssystem. EU är rättsligt bunden av utsläppsmålen i Parisavtalet som           

avtalsslutande part.  

  

Miljörätten har av naturliga skäl en påtaglig global dimension och är föremål för flertalet              

internationella överenskommelser. Vad gäller det globala klimatsamarbetet initierade FN:s         

generalförsamling ramkonventionen UNFCCC år 1985 som utvecklat det globala samarbetet          

för minskning av växthusgaser. Genom 1997 års Kyotoprotokoll och senare 2015 års            

Parisavtal under UNFCCC:s ramverk har medlemsstaterna förbundit sig att hålla nere den            

1 ICJ Studentsektion är en studentförening under Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen. 
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globala temperaturökningen. Sverige har som part i Parisavtalet åtagit sig att bidra till att hålla               

den globala uppvärmningen under 2 grader och sträva efter en begränsning om 1,5 grad              

jämfört med förindustriell nivå (art. 2(A) Parisavtalet). Det var alltså först genom            

Kyotoprotokollet som stater hade en rättslig skyldighet gentemot det internationella          

samfundet att reducera utsläpp av växthusgaser.  

 

Internationell klimaträtt utgör den del av miljörätt som tar sikte på klimatförändringar och             

förhindrande av dess konsekvenser för människan och planeten i helhet. Klimatsamarbetet           

innebär rättsliga förpliktelser för stater gentemot andra stater att åstadkomma det som ett visst              

traktat anger.2 I såväl Kyotoprotokollet (som först etablerade uttryckliga rättsliga förpliktelser           

för stater inom UNFCCC) och Parisavtalet är det utsläpp av växthusgaser och begränsning av              

den globala uppvärmningen som är föremål för reglering. Staters underlåtenhet att införliva de             

åtgärder som krävs för att målen ska mötas innebär alltså ansvar för stat gentemot andra stater                

som är parter i fördraget. Stater kan föra process mot andra stater för underlåtelse att uppfylla                

skyldigheter enligt traktat i Internationella domstolen i Haag.  

 

I UNFCCC (ex. de årliga COP-mötena) såväl som inom andra organ, samarbeten och praxis              

från olika organ inom FN har det i större utsträckning kommit att inkludera ett              

rättighetsperspektiv. En “rättighetsapproach” till staters klimatpåverkan placerar fokus på         

bidrag till farliga klimatförändringar som hot mot åtnjutandet av mänskliga fri-och rättigheter.            

Konsekvenserna av klimatförändringarna för individer såväl som vissa grupper i samhället           

innebär därför en moralisk skyldighet för stater att agera för att förhindra farliga             

klimatförändringar.  

 

En “rättighetsapproach” till de skyldigheter som stater åtagit sig för att förhindra            

klimatförändringar, bl.a. genom begränsning av växthusgasutsläpp, har lett till att ett växande            

antal klimatprocesser har förts av individer och organisationer i syfte att hålla stater ansvariga              

för nuvarande konsekvenser såväl som framtida konsekvenser. Som stöd för framtida           

konsekvenser av klimatförändringar finns en uppsjö av forskningsmaterial. Förenta         

nationernas klimatpanel (IPCC) har till syfte att sammanfatta och upplysa om det rådande             

vetenskapliga läget vad gäller nutida konsekvenser av klimatförändringar samt förväntade          

konsekvenser vid olika ökningar av den globala temperaturen i jämförelse med förindustriell            

nivå.  

2 Parisavtalet utgör ett folkrättsligt traktat som utarbetats inom UNFCCC ramverket.  
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2. Rättsliga grunder 

2.1. Mänskliga rättigheter 

2.1.1 Utgångspunkt  

IPCC och Världsbanken har rapporterat att en temperaturhöjning om 1–2 grader Celsius över             

förindustriella nivåer innebär risk för liv.3 Med tanke på det centrala av att vara vid liv för att                  

åtnjuta mänskliga fri-och rättigheter kan konstateras att klimatförändringar potentiellt innebär          

ett hot mot åtnjutandet av samtliga mänskliga fri-och rättigheter. Sverige är skyldig att             

respektera mänskliga fri-och rättigheter som del av vår nationella rätt (som utgörs av inhemsk              

rätt såväl som unionsrätt) och Sveriges folkrättsliga förpliktelser.  

 

Två slutsatser är särskild betydelse för frågan om svenska statens ansvar och möjligheten till              

domstolsprövning enligt svensk rätt:  

1. Att effekterna av klimatförändringar innebär en risk för skada på människors liv,            

hälsa och livssituation. 

2. Att artiklarna 2 och 8 i EKMR är tillämpliga och innebär en skyldighet för staten               

att agera till skydd mot klimatförändringar. 4   

 

2.1.2. Regeringsformen 

Regeringsformen utgör grundlag vilket innebär att den befinner sig högst upp i normhierarkin.             

Regeringsformen 1 kap. 2 § 3 st. stadgar att det allmänna ska främja en hållbar utveckling                

som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer. Enligt förarbeten i              

samband med ändringar i regeringsformen ansågs denna formulering enbart ge uttryck för            

samhällets mål på miljöpolitikens område.5 Men tillsammans med artikel 2 och artikel 8             

EKMR (se mer om dessa nedan), den praxis som utvecklats genom dessa artiklar, samt              

3 IPCC, AR5, s. 19 och Världsbanken ”Turn down the heat: why a 4°C warmer  world must be avoided” (2012), 
s. xvii. 
4 Ebbesson, Jonas, Klimatprocesser mot staten - runt om i världen och i Sverige, Juridisk Tidsskrift, nr. 1 
2020/21, s. 117.  
5 Prop. 2001/02:72 p. 23. 
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miljöbalkens övergripande syftesbestämmelser skulle man kunna tänka sig att en form av duty             

of care, eller miljörättigheter kan formuleras.6  

 

1 kap. 2 § 3 st. regeringsformen kan åberopas i svensk domstol som grund för att svenska                 

staten har ett ansvar att förebygga/förhindra konsekvenser av klimatförändringar. Det är inte            

vanligt att hänvisa till regeringsformen i process i Sverige och svensk domstol har sannolikt              

inte uttryckligen hänvisat till denna bestämmelse (ännu...).7  

 

2.1.3. Rättighetsstadgan  

Europeiska unionens stadga om de grundläggande friheterna och rättigheterna         

(Rättighetsstadgan) utgör del av unionsrätten som är direkt tillämplig i svensk rätt när             

unionsrätten tillämpas (artikel 51 Rättighetsstadgan). Artikel 53 i Rättighetsstadgan         

föreskriver att ingen bestämmelse får tolkas så att den inskränker eller inkräktar mänskliga             

fri-och rättigheter som erkänts i unionsrätten, internationell rätt och internationella          

konventioner i vilka unionen eller samtliga medlemsstater är parter. Artikel 52(1) föreskriver            

att rättigheter och friheter enligt stadgan får begränsas under vissa förutsättningar.  

 

Centrala rättigheter (materiella):  

● Artikel 1: mänsklig värdighet.  

● Artikel 2(1): rätt till liv.  

● Artikel 3: fysisk integritet. 

● Artikel 6: rätt till frihet och personlig säkerhet.  

● Artikel 7: respekt för privatlivet och familjelivet.  

● Artikel 20–21: icke-diskriminering (ålder).  

● Artikel 24(1)-(2): barnets rättigheter, rätt till välfärd och barnets bästa. 

● Artikel 35: hälsoskydd (möjligen).  

● Artikel 37: miljöskydd. 

 

Centrala rättigheter (processuella):  

6 Ana-Sofia Valderas, Climate change law and litigation in Sweden with scenarios from Europe: Possibilities for 
members of the public to challenge the state's responsibility for climate change through litigation, Uppsala, 2019, 
s. 50-53. 
7 Ebbesson, Jonas, Klimatprocesser mot staten - runt om i världen och i Sverige, Juridisk Tidsskrift, nr. 1 
2020/21, s. 125.  
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● Artikel 41: god förvaltning.  

● Artikel 47: effektivt rättsmedel.  

 

Rättighetsstadgan innebär en möjlighet att ställa EU till svars för rättsligt bindande beslut.             

Tillämpningen av stadgan i Sverige är begränsad till tillämpning av unionsrätten. Det är             

möjligt för EU-domstolen och Europadomstolen att göra olika tolkningar av motsvarande           

rättigheter som återfinns i båda instrumenten.  

 

I ett gemensamt initiativ stämde tio familjer från Portugal, Tyskland, Frankrike, Italien,            

Rumänien, Kenya och Fiji tillsammans med den samiska ungdomsorganisationen Sáminourra          

(Sverige) EU för deras klimatpolitik.8 Stämningen var riktad mot Europaparlamentet och           

Europeiska rådet. Den rättsliga grunden var att EU:s klimatmål som innebär en minskning av              

växthusgasutsläpp på 40% (jämfört med 1990) år 2030 är för lågt och innebär en kränkning av                

deras rätt till liv, hälsa, uppehälle och äganderätt. Sáminourra hävdade att           

klimatförändringarna har inneburit mildare vintrar i Sverige vilket i sin tur inneburit svårighet             

för dem att försörja sig på rennäring. Rennäringen är också del av den samiska kulturen.               

Denna kultur skulle riskera att försvinna för kommande generation.  

 

Stämningen utmanade giltigheten av följande lagstiftningsakter:  

● Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/410 av den 14 mars 2018 om            

ändring av direktiv 2003/87/EG för att främja kostnadseffektiva        

utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar, och beslut (EU) 2015/1814. 

● Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/841 av den 30 maj 2018 om            

inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning,         

förändrad markanvändning och skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken          

fram till 2030 och om ändring av förordning (EU) nr 525/2013 och beslut nr              

529/2013/EU.  

● Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/842 av den 30 maj 2018 om            

medlemsstaternas bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp under perioden        

2021–2030 som bidrar till klimatåtgärder för att fullgöra åtagandena enligt          

Parisavtalet samt om ändring av förordning (EU) nr 525/2013.  

8 Tribunalens beslut (andra avdelningen) av den 8 maj 2019, Armando Carvalho m.fl. mot  Europaparlamentet 
och Europeiska unionens råd, T-330/18, ECLI:EU:T:2019:324. Se mer info och samtliga handlingar i målet här: 
https://peoplesclimatecase.caneurope.org/documents/.  
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En process om lagenlighet av lagstiftningsakter antagna av olika EU-organ kan föras genom             

artikel 263 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) (ogiltighetstalan).          

Grunden för ogiltighetstalan av ovan angivna lagstiftningsakter enligt artikel 263 FEUF i            

målet var att dessa stred mot bindande regler av högre valör d.v.s. Rättighetsstadgan såväl              

som skyldigheter enligt . Åtgärderna för minskning av växthusgasutsläpp var enligt käranden            

att dessa direkt påverkade deras rättigheter enligt artikel 2 (rätt till liv), artikel 3 (människans               

rätt till integritet), artikel 24 (barnets rättigheter), artikel 15 (fritt yrkesval och rätt att arbeta),               

artikel 16 (näringsfrihet), artikel 17 (rätt till egendom), artikel 20 (likhet inför lagen) och              

artikel 21 (icke-diskriminering). Åtgärderna enligt ovan var också otillräckliga utifrån          

skyldigheter enligt internationell sedvanerätt, internationell traktaträtt och EU:s primärrätt.         

Käranden yrkade också på skadestånd i enlighet med art. 340 FEUF.  

 

Målet avvisades av EU-domstolen då käranden inte ansågs tillräckligt direkt eller personligt            

berörda av klimatförändringar på det sätt som krävs enligt art 263 FEUF. Domstolen uttalade              

att alla mer eller mindre kommer att påverkas av klimatförändringarna ”på ett eller annat              

sätt”.9  

2.1.4. EKMR  

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande           

friheterna (EKMR) är införlivad i svensk rätt och ska tillämpas som lag.10 Sverige som stat är                

även bunden av EKMR som folkrättsligt traktat vilket innebär att Sverige kan hållas ansvariga              

för konventionsbrott i Europadomstolen. Av grundlag, 2 kap. 19 § RF, framgår att lag eller               

annan föreskrift inte får meddelas i strid med Sveriges åtaganden enligt EKMR. Utifrån             

Sveriges folkrättsliga förpliktelser ska också svensk lag tolkas fördragskonformt för att           

tillgodose Europakonventionens genomslag i nationell rätt. Enligt en tilläggsskrivelse i          

ingressen till EKMR:s femtonde tilläggsprotokoll (TP15) ska nationella myndigheter och          

domstolar pröva rimligt grundade påståenden om överträdelser av rättigheter enligt EKMR.11           

9 Tribunalens beslut (andra avdelningen) av den 8 maj 2019, Armando Carvalho m.fl. mot  Europaparlamentet 
och Europeiska unionens råd, T-330/18, ECLI:EU:T:2019:324, para 50.  
10 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna.   
11 Protocol No. 15 amending the Convention introduces a reference to the principle of subsidiarity and the 
doctrine of the margin of appreciation.” Enligt artikel 13 EKMR ger ett s.k. ”arguable claim” rätt till ett effektivt 
rättsmedel.  
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Svensk lag ska tolkas i enlighet med EKMR men även tillämpas direkt om det krävs för att                 

tillgodose Sveriges folkrättsliga skyldigheter.  

 

Centrala rättigheter (materiella):  

● Artikel 1: Skyldighet att respektera de mänskliga rättigheterna enligt EKMR, gäller           

var och en inom deras jurisdiktion  
● Artikel 2: rätt till liv  

● Artikel 3: tortyr, omänsklig eller förnedrande behandling 

● Artikel 8: privat- och familjeliv  

● Artikel 14: förbud mot diskriminering  

● Protokoll nr. 4 artikel 2: rätt att fritt röra sig  

 

Centrala rättigheter (processuella):  

● Artikel 6: rättvis rättegång 

● Artikel 13: effektiva rättsmedel  

● Artikel 34: klagorätt 

● Artikel 35: villkor för upptagande av mål till prövning 

● Artikel 31: skälig gottgörelse 

● Artikel 53: tolkning av EKMR får inte begränsa/avvika från mänskliga fri- och            

rättigheter som är skyddade i annan konvention  

 

Rätt till liv (art. 2 EKMR) 

Rätt till liv aktualiseras i art. 2 EKMR. Rätt till liv regleras även i andra folkrättsliga                

instrument av vilka Sverige är bundna.12 Rätten till liv enligt art. 2 EKMR är inte absolut utan                 

kan inskränkas endast under vissa förutsättningar, art. 2(2) EKMR.  

 

Det är väl etablerat i Europadomstolens praxis att art. 2 EKMR även innebär positiva              

förpliktelser för stater att tillgodose skyddet för liv.13 Denna innebär en skyldighet för stater              

att införa rättsliga och administrativa ramverk för att skydda rätten till liv.14  

 

12 Exempelvis art. 6 FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (ICCPR), art. 2 Rättighetsstadgan, art. 11 
Europeiska sociala stadgan och art. 6 Barnkonventionen.  
13 Se exempelvis İlhan v. Turkey  [GC], no. 22277/93, § 91., ECHR 2000-VII.  
14 İlhan v. Turkey  [GC], § 91.  
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Europadomstolen har inte ännu prövat ett mål med direkt hänvisning till klimatförändringar.15            

Europadomstolen har däremot prövat mål som rör farlig industriverksamhet16, exponering för           

radioaktiv strålning17 och naturkatastrofer.18  

 

I målet Öneryıldız v. Turkey [GC], som rörde farlig industriverksamhet där en explosion av              

metan medfört att klaganden mist nio släktingar, i sammanhanget uttalade Europadomstolen           

att all verksamhet som innebär att rätten på liv kan stå på spel, oavsett offentlig eller inte,                 

medför positiva förpliktelser för stat att säkerställa rätten till liv enligt art. 2 EKMR.19              

Europadomstolen fann att ansvariga myndigheter inte vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att            

förhindra dödsfallen trots att de haft insikt om risken ifråga och att denna var överhängande.20  

 

I Öneryıldız v. Turkey [GC] uttalade även domstolen att omfattningen av de positiva             

skyldigheterna enligt art. 2 EKMR i stor utsträckning med de som följer av art. 8 EKMR.                

Principer som rör miljöfrågor och som utvecklats i praxis under art. 8 EKMR kan också               

åberopas under art. 2 EKMR.21 I praxis som rör art. 8 EKMR har Europadomstolen uttalat att                

staten har skyldighet att vidta åtgärder för att skydda individer från miljöföroreningar oavsett             

om dessa orsakats av statens egen verksamhet  eller av privata entiteter/verksamheter.22  

I Budayeva et al v. Russia och Kolyadenko et al v. Russia fastslog domstolen att staten har                 

positiva förpliktelser att tillförsäkra rätten till liv enligt art. 2 EKMR i förhållande till              

naturkatastrofer.23 Europadomstolen uttalade i Budayeva et al v. Russia att positiva           

förpliktelser inte ska innebära en oproportionerlig börda för ansvariga myndigheter utan att            

denna skyldighet måste ta hänsyn till operativa val som fattas utifrån prioriteringar och             

resurser. Stater har alltså en viss bedömningsmarginal (eng. “margin of appreciation”) och            

särskilt vid meteorologiska händelser som sker utanför mänsklig kontroll till skillnad från            

15 Målet Duarte Agostinho and Others v. Portugal and 32 Other States (no. 39371/20) inväntar prövning av 
Europadomstolen och kommer vara det första mål att avgöras som berör staters utsläpp av växthusgaser och dess 
konsekvenser för åtnjutandet av flertalet mänskliga fri- och rättigheter enligt EKMR (inklusive art. 2).  
16 Öneryıldız v. Turkey  [GC], no. 48939/99, ECHR 2004-XII.  
17 L.C.B. v. the United Kingdom, 9 June 1998, Reports of Judgments and Decisions1998-III. Se även Guerra and 
Others v. Italy, 19 February 1998, Reports of Judgments and Decisions1998-I (utsläpp från fabrik).  
18 Budayeva and Others v. Russia, nos. 15339/02 and 4 others, ECHR 2008 (extracts), M. Özel and Others  v. 
Turkey, nos. 14350/05 and 2 others, 17 November 2015.  
19 Öneryıldız v. Turkey  [GC], § 71.  
20 Öneryıldız v. Turkey  [GC], § 109.  
21 Öneryıldız v. Turkey  [GC], § 90, § 160; Budayeva and Others v. Russia, § 133.  
22 Tătar v.  Romania, no. 67021/01, § 87, 27 January 2009. 
23 Budayeva and Others v. Russia, och Kolyadenko and Others v. Russia, nos. 17423/05 and 5 others, 28 
February 2012.  
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händelser som resulterar från människors egen verksamhet.24 Statens positiva förpliktelser          

måste alltså vara rimliga utifrån omständigheterna i fallet. Faktorer som avgör omfattningen            

av statens ansvar att vidta åtgärder beror på hur farlig den aktuella verksamheten/aktiviteten är              

och förutsebarheten av risken för kränkning av rätten till liv enligt art. 2 EKMR.25  

Även i ett annat fall, Özel et al v. Turkey uttalade domstolen att staten har en skyldighet att                  

vidta åtgärder även i fall som gäller miljökatastrofer som ligger utanför statens kontroll,             

såsom jordbävningar. Skyldigheten omfattar att vidta förebyggande åtgärder som ex.          

markplanering och kontroll över stadsutveckling.26 I det aktuella fallet uttalade domstolen att            

de nationella myndigheterna hade varit fullt medvetna om de risker som det aktuella             

landområdet var föremål för. De lokala myndigheterna hade, med ansvar att utfärda bygglov,             

en roll och ett ansvar av primär betydelse för att förebygga risker relaterade till effekterna av                

jordbävningar.27  

Respekt för privatliv och familjeliv (art. 8 EKMR) 

Rätt till privatliv och familjeliv enligt art. 8 EKMR är en relativ rättighet som kan inskränkas i                 

enlighet med lag, så länge det är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle för ett i art. 8(2)                 

angivet syfte.28  

 

Stater har även enligt artikel 8 EKMR positiva förpliktelser att tillförsäkra individers rätt till              

privat-och familjeliv. Europadomstolen har avgjort ett antal fall som rör föroreningar av            

miljön i förhållande till art. 8 EKMR.29 Europadomstolen har i sammanhanget uttalat att             

klagandens privatliv eller familjeliv ska vara direkt och allvarligt drabbad av           

miljöföroreningar för att falla inom skyddsområdet för art. 8 EKMR.30 Det finns ingen explicit              

rätt till en ren miljö under art. 8 EKMR. Föroreningar måste alltså möta en viss miniminivå.31                

Vid bedömning av om miljöföroreningar faller inom skyddsområdet för art. 8 EKMR ska             

samtliga omständigheter i fallet beaktas såsom störningen som sådan, dess varaktighet och            

dess fysiska eller psykologiska effekter på klaganden. Skadan får inte vara försumbar i             

24 Budayeva and Others v. Russia, § 135.  
25 Budayeva and Others v. Russia, § 135.  
26 M. Özel and Others  v. Turkey, § 173-174. 
27 M. Özel and Others v. Turkey,  § 173 och Budayeva and Others v. Russia, § 132.  
28 Se även art. 7 Rättighetsstadgan.  
29 López Ostra v. Spain , 9 December 1994, Series A no. 303-C, Guerra and Others v. Italy, 19 February 1998, 
Reports of Judgments and Decisions1998-I. 
30 Çiçek and Others v. Turkey (dec.), no. 44837/07, § 32; Hatton and Others v. the United Kingdom [GC], no. 
36022/97, § 96, ECHR 2003‑VIII; Kyrtatos v. Greece, no. 41666/98, § 52, ECHR 2003-VI; and Fadeyeva v. 
Russia, no. 55723/00, § 68, ECHR 2005-IV.  
31 López Ostra v. Spain, § 51. 
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jämförelse med de miljöfaror som återfinns i varje modern stad.32 Det är inte nödvändigt att               

miljöföroreningar allvarligt äventyrat individs hälsa för att kränkning av art. 8 EKMR ska             

föreligga.33  

 

Artikel 8 EKMR kan bli tillämplig i fall där föroreningar orsakats direkt av staten men även i                 

de fall då staten underlåtit att reglera den privata sektorn vilket i sin tur leder till kränkning av                  

respekten för privat-och familjeliv. Art. 8 EKMR innebär alltså positiva förpliktelser för            

staten att reglera privat verksamhet med påverkan på miljön.34 Staten har dock en viss              

bedömningsmarginal för att bestämma de åtgärder som ska vidtas för att säkerställa            

efterlevnad av art. 8 EKMR.35 

 

I målet Tătar v. Romania uttalade Europadomstolen att det förelåg en allvarlig och väsentlig              

risk för klagandens hälsa trots viss vetenskaplig osäkerhet gällande kausaliteten mellan           

föroreningar och astma. Detta var tillräckligt för att staten skulle ha en positiv skyldighet att               

anta ”rimliga och adekvata åtgärder för att skydda sökandens rätt till respekt för sitt privatliv               

och hem och mer allmänt en ren och säker miljö”.36  

 

Vad gäller bevisläget vid bedömning av artikel 8 EKMR i Europadomstolen är denna till              

fördel för sökanden då bevis inte behöver ställas ”utom rimligt tvivel” eller liknande högt              

ställda beviskrav. Sökanden behöver visa tillräckligt starka, tydliga och överensstämmande          

slutsatser till sin fördel att föroreningen och/eller farliga eller störande faktorer i miljön har              

inneburit en kränkning för privatliv och familjeliv.37  

För argumentation angående tillämpligheten av art. 2 och art. 8 EKMR vad gäller staters              

skyldigheter att vidta åtgärder för att förhindra skadliga klimatförändringar är målet Urgenda            

mot Nederländerna relevant (dock ej vägledande för svensk domstol).38  

Förbud mot icke-diskriminering (art. 14 EKMR) 

Förbudet mot icke-diskriminering kompletterar övriga fri-och rättigheter som garanteras i          

32 Fadeyeva v. Russia, § 69.  
33 López Ostra v. Spain, § 51; Tătar v. Romania, no. 67021/01, § 85, 27 January 2009.  
34 Fadeyeva v. Russia, § 89. 
35 López Ostra v Spanien, §51 och Giacomelli v. Italy, no. 59909/00, § 78, ECHR 2006-XII.  
36 Tătar v. Romania , no. 67021/01, § 87, 27 January 2009. 
37 Jfr. Fadeyeva v. Russia, § 79. 
38 Jfr. Friends of the Irish Environment v The Government of Ireland & Ors, 
(https://www.ejiltalk.org/the-supreme-court-of-irelands-decision-in-friends-of-the-irish-environment-v-governm
ent-of-ireland-climate-case-ireland/).  
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EKMR och tillhörande protokoll. Kränkning av artikel 14 EKMR kan inte göras gällande             

självständigt utan görs gällande i förhållande till annan bestämmelse i EKMR (t.ex. art. 2 och               

8 EKMR). Det krävs dock ingen självständig kränkning av annan rättighet i EKMR utan det               

är tillräckligt att omständigheterna faller inom ramen för denna.39 Närmast till hands är att              

barnen kan göra gällande diskriminering p.g.a. ålder som enligt Europadomstolens praxis är            

en diskrimineringsgrund då den utgör ”ställning i övrigt”. 40 Praxis från Europadomstolen gör             

vidare skillnad på direkt diskriminering och indirekt diskriminering.  

Förbud mot diskriminering följer bl.a. även av artikel 21 Rättighetsstadgan (där ålder framgår             

uttryckligen), artikel 2(2) ICESCR tillsammans med övriga rättigheter enligt konventionen          

och del 5 artikel E av Europeiska sociala stadgan.  

 

Internationell sedvanerätt och regler/principer i internationell rätt 

Europadomstolen kan under vissa förutsättningar beakta andra relevanta regler och principer i            

internationell rätt vid tolkning och tillämpning av EKMR.41 Det finns inget som hindrar att              

principer och regler i internationell rätt används vid stämning i svensk domstol för att stärka               

argument baserade i rättigheter som EKMR föreskriver. Europadomstolen kan även väga in            

internationell sedvanerätt såväl som principer som utvecklats i internationell miljörätt och           

praxis från andra internationella domstolar t.ex. Internationella domstolen i Haag.  

Principer m.m. som möjligen kan vara intressanta:  

● ”No harm- rule” - sedvanerätt (se ICJ i målet Pulp Mills Argentina v. Uruguay).  

● ”Common but differentiated responsibilities” (UNFCCC + Parisavtalet). 

● ”Intergenerational equity” (Parisavtalet).  

● Pollutor pays- principle.  

● Praxis/vägledande kommentarer med mera gällande andra folkrättsliga instrument        

t.ex. ICCPR, Europeiska sociala stadgan, 1966 års konvention om de ekonomiska,           

sociala och kulturella rättigheterna (ICESCR).  

39 Ex. Rasmussen v. Denmark, 28 November 1984, § 29, Series A no. 87. 
40 Ex. Khamtokhu and Aksenchik v. Russia [GC], nos. 60367/08 and 961/11, § 80, 24 January 2017.  
41 Art. 31 § 3 (c) VCLT. Se även Demir and Baykara v. Turkey [GC], no. 34503/97, § 67, ECHR 2008. 
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2.1.6. Barnkonventionen 

Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020. Samtidigt beslutades om att även             

fortsätta transformera andra lagar för att anpassas efter barnkonventionens bestämmelser.42 

 

Grundläggande principer/rättigheter: 

● Artikel 2: förbud mot diskriminering. 

● Artikel 3: barnets bästa ska beaktas vid alla åtgärder som rör barnet. Barnets bästa har               

tre dimensioner enligt Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013).43 

1. En materiell rättighet: när olika intressen vägs mot varandra i beslut som            

gäller barnet eller barnen. 

2. En grundläggande rättslig tolkningsprincip: Om en rättsregel är öppen         

för tolkning ska tolkningen som ser till barnets bästa ha företräde.  

3. Ett tillvägagångssätt: Beslutsprocesser måste innehålla en utvärdering av        

positiva eller negativa konsekvenser för barnet eller barnen.  

● Artikel 6: rätt till liv, varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Både fysisk               

hälsa men även moralisk, psykisk och social utveckling.  

● Artikel 12: rätt att bilda och uttrycka åsikter i förhållande till barnets ålder och              

mognad.  

 

De fyra grundläggande principerna ska vara vägledande vid tolkning av konventionens övriga            

artiklar.44 

 

Andra rättigheter som kan vara relevanta 

● Artikel 24: hälsa, hälso- och sjukvård.  

● Artikel 27: levnadsstandard. 

● Artikel 30: urfolksrättigheter.  

 

Konventionens artiklar är allmänt formulerade och kan vara svåra att tillämpa i det enskilda              

fallet. Samtidigt är det möjligt att sedan inkorporeringen direkt åberopa konventionen.           

Bestämmelser i svenska författningar bör dock vara mer precisa.45 Normkonflikter får enligt            

42 SOU 2020:63 s. 83. 
43https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-nedladdning/publikationer/allmanna-kommenta
rer/ak-14-barnets-ratt-att-fa-sitt-basta-satt-i-framsta-rummet.pdf, s. 5.  
44 Singer, Anna. Barnets bästa uppl. 7 s. 43. 
45 Singer, Anna. Barnets bästa uppl. 7 s. 45.  
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uttalanden i propositionen hanteras av rättstillämpningen.46 Värt att notera är dock att            

konventionen kan användas även för fall som inträffat innan den 1 januari 2020 genom              

fördragskonform tolkning.47  

 

Samhällets ansvar för barn: 

Barn har rätt till goda uppväxtförhållanden oberoende av föräldrars villkor.48 Samhället har            

med andra ord ett ansvar att se till att barnets rättigheter tillgodoses. Riksdagen antog en               

strategi för att stärka barnets rättigheter i december 2010 som gäller inom alla områden och               

verksamheter på statlig och kommunal nivå.49 Bland annat ska all lagstiftning utformas i             

överensstämmelse med barnkonventionen.  

 

Barnkonventionens tredje tillägg (process) 

Sverige har inte ratificerat det tredje tillägget till barnkonventionen50 vilket innebär att det             

saknas möjlighet att lämna in en stämningsansökan till FN:s barnrättskommitté. Det har fått             

kritik av FN:s barnrättskommitté som anser att en individuell klagorätt är en viktig del för att                

stärka barns rättigheter.51 

 

FN:s Barnrättskommitté rapport från 2015.52 

Barnrättskommiténs kritik gäller främst frågor riktade specifikt till vissa grupper av barn och             

är inte direkt relevant för våra frågeställningar. Exempelvis hur Sverige behandlar barn som             

befinner sig i en migrationsprocess eller barn med olika funktionsvariationer. Det som rör             

artikel 6 är framförallt rätten till liv och att förhindra självmord hos barn med              

funktionsvariationer. Det som direkt rör hälsa är förbudet mot diskriminering och att Sverige             

inte har gett samma möjligheter för barn som söker asyl, jämfört med barn med svenskt               

medborgarskap. Något som däremot är intressant är kritiken och resonemanget kring artikel 3             

om barnets bästa. Kommittén poängterar att Sverige är skyldig att inte enbart se över              

lagstiftningen utan även om administrativa beslut och liknande är förenliga med barnets            

bästa.53 

46 Prop. 2017/18: 186 s.74. 
47DS 2019.23 s. 61 hänvisar till Prop. 1993/94:117 s. 12 och 37. 
48 Singer, Anna. Barnets bästa uppl. 7 s.231. 
49 Prop 2009/10:232 s. 10.  
50https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/externa-dokument/resolution-adopted-by-the-general-assembl
y-on-19-december-2011.pdf.  
51 CRC- Concluding observations on the fifth periodic report of Sweden CRC/C/SWE/CO/5 s. 15. 
52 CRC - Concluding observations on the fifth periodic report of Sweden CRC/C/SWE/CO/5. 
53 CRC - Concluding observations on the fifth periodic report of Sweden  CRC/C/SWE/CO/5 s.4. 
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2.2. Miljörätt  

2.2.1. Parisavtalet 

Parter till Parisavtalet har skyldighet att redovisa nationella utsläpp samt möta de mål som              

preciserats i Parisavtalet. I ingressen till Parisavtalet görs en passus om skyddet för mänskliga              

fri- och rättigheter. Staterna ska enligt ingressen respektera, ta hänsyn till och främja             

mänskliga fri-och rättigheter när de vidtar åtgärder för att förhindra skadliga           

klimatförändringar. Ingressen i sig skapar dock inte några rättsliga skyldigheter för           

medlemsstaterna, men ska enligt Wienkonventionen om traktaträtten (VCLT) principer om          

traktattolkning tas i beaktande vad gäller tolkningen av traktatets föremål och syfte (art. 31(1)              

VCLT).  

 

Andra relevanta principer som uttrycks i Parisavtalet:  

● ”Common but differentiated responsibilities” (UNFCCC + Parisavtalet) 

● ”Intergenerational equity” 

I Sverige har Klimatlag (2017:720) införts som enligt 1 § syftar till att ge en ram för                 

nuvarande och framtida regeringars klimatpolitiska arbete. Genom lagen åläggs ansvar för att            

föra politik som utgår från klimatmål samt att regelbundet rapportera om utvecklingen.            

Däremot anges inga direkta klimatmål genom lagen, utan 3 § anger att det är riksdagen som                

ska sätta långsiktiga och tidssatta utsläppsmål som regeringen ska följa. Dessvärre innehåller            

lagen inga sanktioner som skulle hålla regeringen ansvarig vid underlåtenhet att följa lagen.  

2.2.2 EU-lagstiftning 

Relevanta rättsakter är bland andra (se ovan:  

● Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/410 av den 14 mars 2018 om            

ändring av direktiv 2003/87/EG för att främja kostnadseffektiva        

utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar, och beslut (EU) 2015/1814. 

● Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/841 av den 30 maj 2018 om            

inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning,         

förändrad markanvändning och skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken          

fram till 2030 och om ändring av förordning (EU) nr 525/2013 och beslut nr              

529/2013/EU.  
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● Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/842 av den 30 maj 2018 om            

medlemsstaternas bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp under perioden        

2021–2030 som bidrar till klimatåtgärder för att fullgöra åtagandena enligt          

Parisavtalet samt om ändring av förordning (EU) nr 525/2013.  

 

Det går att föra talan mot dessa rättsakter, det vill säga en ogiltighetstalan med hänsyn till att                 

de strider mot mänskliga rättigheter som utgör normer av högre valör samt genom             

skadeståndstalan (se avsnitt 2.1.3.). För att målet ska tas upp till prövning måste             

EU-domstolen bedöma att individerna är tillräckligt direkt eller personligt berörda av           

klimatförändringar på det sätt som krävs enligt art 263 FEUF.  

2.2.3. Århuskonventionen i huvuddrag 

Syftet med Århuskonventionen är att skydda var och ens rätt, både i denna och framtida               

generationer, att leva i en miljö som är förenlig med dennes hälsa och välbefinnande. Genom               

konventionen garanterar konventionsparterna rätten att få tillgång till information om          

miljöfrågor, allmänhetens rätt att delta i beslutsprocesser i miljöfrågor samt rätten att få             

tillgång till rättslig prövning.  

 

Genom de allmänna stadgandena i artikel 3 fastställs att staterna ska införa nödvändiga lagar              

och författningar för att införliva bestämmelserna i konventionen. Vidare stadgas att           

tjänstemän och myndigheter ska bistå och vägleda om hur man får tillgång till information,              

lättare deltar i beslutsprocesser och får tillgång till rättslig prövning samt främja allmänhetens             

utbildning och medvetenhet i miljöfrågor. 

 

Artikel 4 och 5 behandlar allmänhetens tillgång till miljöinformation samt insamling och            

spridning av miljöinformation. Bland annat stadgas det att information ska lämnas så snart             

som möjligt, utan att skäl för begäran behöver anges och i den form informationen begärts i. 

 

Genom artikel 6, 7 och 8 behandlas allmänhetens deltagande i beslut om vissa verksamheter, i               

utarbetandet av planer, program och riktlinjer avseende miljön samt i utarbetandet av lagar             

och andra författningar. Bland annat finns bestämmelser om att allmänheten ska informeras på             

ett tidigt och lämpligt stadium av processen. Vidare ska allmänheten beredas tillfälle att yttra              

sig direkt eller genom representativa rådgivande organ. 
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Artikel 9 garanterat rätten till en rättslig prövning inför domstol eller annat oberoende och              

opartiskt organ för det fall att rättigheterna stadgade i konventionen anses ha blivit kränkta. 

2.2.4. PRTR-protokollet  

Rätten till tillgång på relevant miljöinformation preciseras genom 2003 års protokoll om            

utsläpp och överföring av föroreningar54. Protokollet är även kallad PRTR-protokollet eller           

Kievprotokollet och är kopplad till Århuskonventionen. Sverige ratificerade protokollet år          

2008. Syftet är att föra nationella register över utsläpp och spridning av föroreningar i luft,               

vatten och mark. Genom registret finns större möjlighet att ta del av information om vilka               

anläggningar som släpper ut vilka ämnen och var dessa anläggningar är belägna.55 Även EU              

har ratificerat protokollet och upprättat ett europeiskt PRTR-protokoll (E-PRTR).56 

2.2.5. Miljöbalken 

Målsättning 

All prövning som sker enligt miljöbalken (1998:808) [cit. MB] ska göras med beaktande av              

portalparagrafen 1 kap 1 § MB. Syftet med bestämmelserna i balken är att främja hållbar               

utveckling för både nuvarande och kommande generationer. Begreppet hållbar utveckling har           

sitt ursprung i brundtlandrapporten från 1987 - vår gemensamma framtid.57 En hållbar            

utveckling ska tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers          

möjligheter att tillfredsställa sina behov.58 Genom 1 kap 1 § MB uppställs även fem              

övergripande målformuleringar som ska ha en styrande inverkan vid tolkning och tillämpning            

av miljöbalkens bestämmelser.59 Ett relevant exempel är 1 kap 1 § p.1 MB om att människors                

hälsa och miljö ska skyddas mot skador och olägenheter, oavsett om de orsakats av förorening               

eller annan påverkan. Alla som inverkar på 1 kap 1 § MB är även skyldiga att visa att de                   

allmänna hänsynsreglerna i 2 kap iakttas, vilket framgår av 2 kap 1 § MB.  

 

Vid sidan av miljöbalkens miljömål har även riksdagen beslutat om nationella miljömål för             

Sverige.60 De syftar främst till att ge en grund för miljöpolitiken men ska även ge vägledning                

54 Översättning. Protocol on Pollutant Release and Transfer Register. 
55 http://utslappisiffror.naturvardsverket.se/Sok/. 
56 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32006R0166 se även register: 
https://prtr.eea.europa.eu/#/home. 
57 Regeringens skrivelse 2001/02:172, Nationell strategi för hållbar utveckling, s. 6. 
58 Prop. 1997:98 del 2, s. 8. 
59 Ebbesson, Jonas. Miljörätt 3 uppl. 2015 s. 74. 
60 Alla miljömål finns på Naturvårdsverkets hemsida 
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/. 
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vid samhällets miljöarbete. Miljömålen är inte rättsligt bindande och kan inte ligga till direkt              

grund i det enskilda fallet.61 De har dock fått viss betydelse i praxis vid tolkning av                

miljöbalkens bestämmelser. I MÖD 2006:53 var ett av miljömålen rörande övergödning en            

del i bedömningen kring huruvida tillstånd till en avloppsanläggning kunde vara förenlig med             

kravet på hållbar utveckling.62.  

 

Relevanta miljömål 

Frisk luft vilket innebär en målsättning att luften ska vara så ren att såväl människor                

som djur och växters hälsa inte skadas.  

Begränsad miljöpåverkan. Målsättningen är att halterna av växthusgaser i         

atmosfären ska stabiliseras till en nivå som innebär att människans påverkan på            

klimatet inte blir farlig. Det ska ske i enlighet med FN:s ramkonvention för             

klimatförändringar.  

 

Miljökvalitétsnormer 

Miljökvalitetsnormer återfinns i 5 kap MB och har sin grund i EU-direktiv.            

Miljökvalitetsnormer för luft finns i luftkvalitetsförordningen (2010:477) och syftar till att           

genomföra EU:s direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa samt EU:s direktiv om              

metaller och PAH i luft. I luftkvalitetsförordningen anges bindande gränsvärden för olika            

ämnen och partiklar i luft. Kommunerna har ansvaret för att normerna följs och ska upprätta               

åtgärdsprogram. Enskilda kan, enligt praxis från målen C-59/89 och C-361/88 vända sig till             

domstol, om de berörs, för att försäkra sig om rätten till god luftkvalité Barn är särskilt                

känsliga för dåliga luft.63 

 

 

Allmänna hänsynsregler 

I 2 kap MB finns de allmänna hänsynsreglerna som verksamheter enligt 2 kap 1 § MB måste                 

visa att de iakttar. Enligt 2 kap 2 - 6 § § MB ställs krav på kunskap, försiktighet, produktval,                   

hushållning och val av plats. Brister ska leda till att verksamheter inte beviljas tillstånd och               

ska även ligga till grund för tillsyn. Högre krav kan även ställas om en miljökvalitétsnorm               

61 Ebbesson, Jonas. Miljörätt 3 uppl. 2015 s. 75. 
62 se även. MÖD 2010:38 där miljöbalkens mål om hållbar utveckling beaktades i domstolens avvägning av 
riksintressen. 
63Se naturvårdsverkets luft och miljö 2017 
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-1303-5.pdf?pid=21462. 
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riskerar att överträdas. Enligt 2 kap 7 § görs en rimlighetsavvägning där nyttan vägs mot               

kostnaden. Notera även 2 kap 9 § MB som innebär en stoppregel, verksamheter som riskerar               

att skada eller föranleda olägenhet i väsentlig betydelse endast får bedrivas om regeringen             

finner särskilda skäl för verksamheten. Enligt 2 kap 9 § 2 st. MB får inte en sådan verksamhet                  

bedrivas om det innebär att ett stort antal människor får sina levnadsförhållande väsentligt             

förändrade eller miljön försämras avsevärt. 

 

Miljöbedömningar 

I 6 kap MB finns bestämmelser om miljöbedömningar. Det innebär en skyldighet att             

identifiera, beskriva och bedöma miljöeffekter vid planering och beslut dels vid upprättande            

av planer och program enligt 6 kap 3 § MB samt vissa verksamheter enligt 6 kap 20 § MB.                   

Klimat är enligt 6 kap 2 § p.3 MB en av miljöeffekterna som ska integreras vid planering och                  

beslutsfattande. Enligt Naturvårdsverket finns dock ett stort behov av att ta ännu större hänsyn              

till klimataspekter vid upprättande av miljöbedömningar.64  

 

Miljöbalkens processer 

Begreppen verksamhet och åtgärd är centrala vid processer enligt miljöbalken, se exempelvis            

2 kap 1 § MB. Det krävs med andra ord någon koppling till en specifik verksamhet eller                 

åtgärd för att ha möjlighet att föra talan enligt processerna nedan. Miljöbalken är dock              

tillämplig på alla - företag, privatpersoner, föreningar, kommuner och staten - som bedriver             

en verksamhet eller åtgärd som kan påverka miljö och hälsa.65 

 

Tillsyn - 26 kap MB 

Tillsynsmyndigheten66 ska enligt 26 kap 1 § på eget initiativ eller efter anmälan kontrollera              

efterlevnaden av miljöbalkens bestämmelser, föreskrifter, domar och andra beslut. Med andra           

ord inleds processen av myndigheten. Tillsynens ska säkerställa syftet med balken, det vill             

säga det som stadgas i 1 kap 1 § MB. 

 

Tillstånd, dispens och godkännande. 

64Naturvårdsverket, klimataspekten i mijöbedömningar enligt 6 kap miljöbalken - Klimatpåverkan, 
klimatanpassning och energihushållning.  s. 20 
https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/miljobedomning/klimataspekter-miljobe
domning2019.pdf.  
65 Ebbesson, Jonas. Miljörätt 3 uppl. 2015 s. 73. 
66 Vilken myndighet eller nämnd som är tillsynsmyndighet är beroende av område, se miljötillsynsförordningen 
(2011:13). 
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För vissa verksamheter finns krav på tillstånd eller ansökan om dispens. Vid sidan av detta               

kan även ansökan om godkännande göras. Generellt gäller det verksamheter som kan medföra             

störning på omgivningen. Processen inleds genom att den som önskar bedriva en verksamhet             

lämnar in ansökan om tillstånd, dispens eller godkännande. Tillståndspliktiga verksamheter          

regleras av 9 kap MB och i 11 kap MB. Verksamheter delas även in i A-, B- eller                  

C-verksamheter beroende på om de kräver tillstånd eller anmälan samt vilken instans som             

prövar ansökan. Närmare redogörelse för olika typer av verksamheter framgår av           

miljöprövningsförordningen (2013:251).  

 

Tillståndsprövningen är ofta en relativt omfattande och tidskrävande process som enligt praxis            

måste föregås av samråd, se MÖD 2002:15. Genom samråd enligt 12 kap 6 § MB kan                

personer som påverkas av verksamheten lämna synpunkter. Även personer som inte räknas            

som part vid senare prövning i första instans har rätt att delta och lämna synpunkter som                

domstolen måste beakta vid prövningen.67 Beslut kan ges för en begränsad tid eller förenas              

med villkor enligt 16 kap 2 § MB. Möjlighet att överklaga har av den som har sökt tillståndet                  

eller den som är berörd av beslutet enligt 16 kap 12 § MB. Även organisationer har till viss                  

del möjlighet att överklaga enligt 16 kap 13 - 14 § § MB. 

 

Villkor får enligt 16 kap 2 c § MB inte omfatta utsläpp av koldioxid för verksamheter som                 

omfattas av lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. Frågan kan dock vara av             

tillräckligt stor betydelse för att det ska vara avgörande för om verksamheten ska tillåtas, se               

Mark och miljööverdomstolen mål nr 11730-18, vilket rörde Preems utbyggnad i Lysekil. I             

målet skulle en regeringsprövning ske enligt 17 kap MB. Preem valde dock att dra tillbaka sin                

ansökan och någon regeringsprövning gjordes därmed inte. Fallet belyser dock att betydande            

utsläpp kan vara av sådan vikt att det omfattas av bestämmelsen i 17 kap 3 § MB. Det rör sig                    

om bland annat om verksamheter som med hänsyn till 1 kap 1 § MB kan antas få betydande                  

omfattning eller bli av ingripande slag. Prövning enligt 17 kap 3 § MB är frivillig för                

regeringen, jämfört med den obligatoriska prövningen enligt 17 kap 1 § MB, vilket omfattar              

bland annat kärnteknisk verksamhet.  

 

Förbud och skyddsåtgärder 

67 Ebbesson, Jonas. Miljörätt 3 uppl. 2015, s. 107. 
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Talan mot miljöfarlig verksamhet som pågår kan väckas av enskild enligt 32 kap 12 § MB.                

Den som störs eller lider skada av en verksamhet kan föra talan genom stämning och begära                

att domstolen förbjuder fortsatt verksamhet eller ålägger verksamheten att vidta          

försiktighetsåtgärder. Notera dock att det finns en begränsning i att talan inte kan väckas om               

verksamheten har tillstånd vilket direkt framgår av 32 kap 12 § MB.  

 

Avhjälpande 

Enligt den allmänna hänsynsregeln i 2 kap 8 § MB ansvar alla som bedrivit en verksamhet                

eller åtgärd för skada eller olägenhet på miljön. Ansvaret för avhjälpande av miljöskada             

återfinns i 10 kap MB. I första hand är det verksamhetsutövaren enligt 10 kap 2 § MB som är                   

ansvarig men fastighetsägare kan ha subsidiärt ansvar enligt 10 kap 3 § MB. Ansvaret gäller               

enligt 10 kap 4 § MB i skälig omfattning. 

 

Skadestånd enligt 32 kap MB 

Enligt 32 kap 1 § MB ska skadestånd betalas för personskada, sakskada och ren              

förmögenhetsskada som en verksamhet på en fastighet har orsakat i sin omgivning. Ren             

förmögenhetsskada kräver enligt 32 kap 1 § 2 st. MB, till skillnad från stora delar av den                 

allmänna skadeståndsrätten inte brottslig handling, däremot krävs att skadan är av någon            

betydelse. Bedömningen rörande skadestånd ska ses i ljuset av miljöbalkens mål och            

grundprinciper68.  

 

Om skadan inte har orsakats av uppsåt eller oaktsamhet görs en tålighetsbedömning enligt 32              

kap 1 § 3 st. MB. Hänsyn tas då till förhållanden på orten eller till allmän förekomst vid                  

liknande förhållanden. Skadeståndsansvar gäller enligt 32 kap 3 § t.ex för föroreningar i             

vatten och luft. Enligt 32 kap 3 § st. 3 MB krävs orsakssamband som till sin karaktär kan vara                   

svårt att visa.69 För kärande föreligger därmed en bevislättnad genom att endast kräva             

övervägande sannolikhet för orsakssamband. Det ska med andra ord vara klart mer sannolikt             

att skadan orsakats genom verksamheten. Av 32 kap 6 -8 §§ MB framgår vilka som kan bli                 

skadeståndsansvariga. I första hand är det den som bedrivit verksamheten i egenskap av             

fastighetsägare eller brukare. 

 

68 Ebbesson, Jonas. Miljörätt 3. uppl. 2015, s. 222. 
69 Ebbesson, Jonas. Miljörätt 3 uppl. 2015, s. 226. 
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Preskriptionsregler kan vara ett problem eftersom preskription infaller efter 10 år, se            

preskriptionslagen 2 §.70 Enligt praxis kan fordran anses uppkomma vid tidpunkten för den             

skadegörande handlingen, se MÖD 2005:21. Vid en sådan tolkning innebär det dock att             

personer kan förlora sin rätt till skadestånd om skadan upptäcks långt senare. Genom             

Europadomstolens dom meddelad 2014, Howard Moor m.fl. mot Schweiz bör dock framhållas            

att en sådan tillämpning kan vara oförenlig med artikel 6 EKMR. I fallet ansåg domstolen att                

Schweiz bröt mot artikel 6 genom att preskriptionstiden, enligt lag, började löpa vid             

tidpunkten för den skadegörande handlingen. Den skadelidande hade drabbats av en tumör på             

grund av tidigare utsatthet för asbest, ett material som till sin karaktär visar skador först en                

lång tid efter exponering. Rättsfallet ger, enligt Ebbesson, stöd för att preskriptionstiden i             

vissa fall bör anses börja löpa vid tidpunkten då personen upptäcker skadan, snarare än vid               

tidpunkten för den skadegörande handlingen.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 Ebbesson, Jonas. Miljörätt 3 uppl. 2015. s.227 ff. 
71 Ebbesson, Jonas. Miljörätt 3 uppl. 2015. s.229. 
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3. Process i allmän domstol 

Det finns flera olika typer av processer - olika former av talan - som kan vara relevanta att                  

föra mot staten i allmän domstol i det aktuella fallet.72 Dessa är följande: 

 

1. En fullgörelsetalan där staten åläggs att sätta mer ambitiösa mål. 

2. En fastställelsetalan där statens skyldighet att sätta mer ambitiösa mål fastslås. 

3. En fullgörelsetalan där staten åläggs att betala skadestånd till käranden. 

 

Allmänna processhinder 

Innan de olika formerna av talan behandlas är det relevant att först säga något om allmän                

domstols behörighet i frågan, talerätt och uppenbart ogrundade anspråk.  

 

Avgörande för behörighetsfrågan är om någon annan domstol eller myndighet anförtrotts att            

avgöra saken.73 Så är inte fallet för de typer av processer som listats ovan, och allmän domstol                 

är därför behörig. 

 

Centralt för talerätt för privatpersoner är den s.k. “påståendedoktrinen” som i korthet går ut              

på att käranden har talerätt om hen påstår sig vara materiellt berättigad.74 I det aktuella fallet                

räcker det alltså med att ungdomarna påstår sig ha ett anspråk grundat på sina skador eller                

behov av skyddsåtgärder. För säkerhets skull kan det dock vara värt att åberopa någon              

omständighet som på ett konkret sätt stödjer att just käranden kommer att drabbas av statens               

underlåtenhet att hantera klimatkrisen, t.ex. att denne bor i ett översvämningsdrabbat område.            

Ett annat alternativ vad gäller talerätt är att en miljöorganisation för talan istället för drabbade               

individer. Art. 9(3) Århuskonventionen är relevant för en sådan situation. I svensk praxis har              

artikeln inneburit att miljöorganisationer som uppfyller kraven i 16:13 MB har analogt rätt att              

få prövat om staten bryter mot nationell rätt som rör miljön, i det här fallet t.ex. artiklarna 2                  

och 8 EKMR.75 

 

Om domstolen finner kärandens anspråk uppenbart ogrundat får den meddela dom           

omedelbart, utan att utfärda stämning, se 42:5 RB. Domstolens tillämpning av paragrafen            

72 Följande redogörelse bygger till stor del på Ebbesson, Jonas, Klimatprocesser mot staten - runt om i världen 
och i Sverige, Juridisk Tidsskrift, nr. 1 2020/21, s. 106. 
73 Se RB 10:17 1 st. 1 p. och NJA 1998 s. 656 II. 
74 NJA 1982 s. 376 och NJA 1984 s. 215. 
75 HFD ref. 8 och HD:s beslut 11 mars 2020 i mål Ö 6017-18. 
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begränsas dock enligt Europadomstolens praxis rörande art. 6 EKMR om käranden har ett             

rimligt grundat påstående och tvisten mellan parterna är reell och seriös. Kopplingen till den              

åberopade rättigheten får inte vara för svag eller för avlägsen.76 Det är alltså nödvändigt att               

argumentera för att det finns en tydlig och stark koppling mellan t.ex. rättigheterna i art. 2 och                 

8 EKMR och kärandens anspråk. I en svensk kontext är det relevant att nämna det s.k.                

Magnoliamålet där ett antal personer stämde staten med anledning av Vattenfalls försäljning            

av brunkolsverksamhet i Tyskland, och yrkade att de skulle erhålla skadestånd på 1 kr var.               

Detta ansågs av domstolen uppenbart ogrundad eftersom käranden inte hade visat att någon             

skada faktiskt uppkommit. Generellt gäller dock att 42:5 RB ska tillämpas restriktivt, se NJA              

2013 s. 813. 

 

(1) En fullgörelsetalan där staten åläggs att sätta mer ambitiösa mål. 

Fullgörelsetalan regleras i 13:1 RB. Grunden för en sådan talan skulle i det här fallet vara att                 

staten, som svarande, inte har fullgjort sin skyldighet att säkerställa ungdomarnas rättigheter.            

Dessa rättigheter kan t.ex. baseras på art. 2 och 8 i EKMR. En förutsättning för att driva en                  

fullgörelsetalan är att tiden för fullgörandet har inträtt. I denna fråga går det att argumentera               

för att staten måste agera nu för att undvika att ungdomarnas rättigheter kränks i framtiden. På                

så sätt har tiden för fullgörandet inträtt.  

 

Ett annat krav är att yrkandet måste vara bestämt och preciserat, se. 42:2 RB. I det aktuella                 

fallet skulle detta krav uppfyllas genom att yrkandet anger konkreta åtgärder som staten ska              

förpliktas att vidta, eller anger krav på att ett specifikt resultat ska uppnås.  

 

(2) En fastställelsetalan där statens skyldighet att sätta mer ambitiösa mål fastställs. 

Att istället föra en fastställelsetalan skulle innebära ett kringgående av frågan om huruvida             

tiden för fullgörelse inträtt. Rent processtaktiskt är en sådan talan också mer försiktig i              

kontexten att processer av denna typ hittills varit främmande för svensk rätt.  

 

(3) En fullgörelsetalan där staten åläggs att betala skadestånd till ungdomarna. 

Se avsnitt 4 nedan.  

76 Europadomstolen, Athanassoglou m.fl.mot Schweiz (nr 27644/95), dom 6 april 2000, stycke 43 och stycke 53. 
Se också Balmer-Schafroth m.fl. mot Schweiz (nr 67/1996/686/876), dom 26 augusti 1997), styckena 38–42. 
Rättsfallen rör bl.a.  påståenden om kränkningar av art. 6, 2 och 8 EKMR iom. Kärnkraftsdrift.  
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4. Skadeståndstalan 

För att rätt till skadestånd ska kunna anses föreligga ska följande förutsättningar vara             

uppfyllda. De lagrum som aktuella är främst Skadeståndslagen (SKL) 3 kap. avseende det             

allmännas ansvar vid fel eller försummelse vid myndighetsutövning (2 §) samt vid            

överträdelse av EKMR (4 §). 

 

4.1. Skada 

Det skulle kunna röra sig om en person-, sak-, kränknings- eller ren förmögenhetsskada.             

Viktigt är att skadan faktiskt ägt rum, det kan alltså inte röra sig om en ren risk för framtida                   

skada.77 

 

Personskador kan vara skador på människokroppen av både fysisk och psykisk karaktär, vilka             

exempelvis kan vara frakturer, funktionsstörningar i kroppens organ, depressioner och          

chocktillstånd.78 Inom psykologin diskuteras ungdomars klimatångest. För det fall det finns           

forskning/diagnoser, vilket skulle göra en personskada påvisbar, vore det intressant att           

utforska eventuella möjligheter att grunda en skadeståndstalan på denna typ av personskada. 

 

Ersättningsbelopp som utdöms vid personskador är högt schabloniserade genom         

Trafikskadenämndens tabeller och är relativt låga (650 kr/vecka vid akut sjukperiod).           

Möjligen vore det mer kraftfullt att begära en symbolisk summa då fokuset ligger på statens               

ansvar för klimatförändringar och inte ersättningen i sig. 

 

Sakskador utgörs av fysiska skador på fast egendom och lösa föremål. Även en försämring              

genom förlorad funktion eller nedsatthet i icke obetydlig grad är sakskada.79 Kränknings- och             

rena förmögenhetsskador är förmodligen inte relevanta inom ramen för vår utredning. 

 

77 I målet PUSH Sverige, Fältbiologerna och andra v. Sverige regering (Magnoliamålet) år 2016 stämdes 
regeringen vid Stockholms tingsrätt avseende Vattenfalls försäljningen av ett kolverk. Målet hade ingen 
framgång då tingsrätten ansåg att det inte kunde konstateras att kärandena utsatts för konkret livsfara eller att det 
överhuvudtaget uppkommit några konkreta skadeverkningar. 
78 Skadeståndsrätt, M. Radetzki, J. Hellner, upplaga 9, 2014, s. 99. 
79 Ibid. 
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4.2. Handling eller ansvarsgrundande inaktivitet samt överträdelse av EKMR 

För att skadeståndsansvar ska föreligga ska även skadevållaren, som i detta har tänkts vara              

staten, antingen vidtagit en handling eller underlåtit att handla när denne har haft en plikt att                

handla. Ett alternativ kan vara att undersöka huruvida det skulle kunna föreligga en så kallad               

duty of care i förhållande till klimatförändringarna, såsom gjordes i Urgendamålet.80 

 

Observera att reglerna rörande det allmännas ansvar enligt SKL 3 kap. 2 § är begränsade till                

skador uppkomna vid myndighetsutövning. Skadeståndsskyldighet enligt 3 kap. 4 § om           

överträdelse av EKMR har inte denna begränsning.81 Istället kan ansvar åläggas staten såväl             

vid myndighetsutövning som vid annan verksamhet, inklusive verksamhet som anförtrotts          

privata rättssubjekt.82  

 

Det allmännas ansvar enligt 3 kap. 2 § begränsas ytterligare genom 3 kap. 7 §, som anger att                  

sådan talan enbart får föras mot beslut av riksdagen, regeringen, Högsta domstolen eller             

Högsta förvaltningsdomstolen om beslutet har upphävts eller ändrats. Detsamma gäller för           

beslut fattade av lägre myndigheter, vilka senare får överklagas vid riksdagen, regeringen,            

Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen. Regeln kallas för förbudsregeln.83 

 

Ersättning enligt 3 kap. 4 § utgår vid person-, sak-, kränknings- eller ren förmögenhetsskador,              

för det fall att skadan är en följd av att den enskildes rättigheter enligt EKMR har överträtts.                 

Enligt andra punkten 4 § kan ersättning för annan ideell skada utgå vid sådan              

rättighetsöverträdelse.  

 

I relation till bestämmelsen 3 kap. 4 § vore det intressant att närmare utreda praxis av                

rättighetsöverträdelser och relevant är nog det pågående Europadomstolsärendet med de          

portugisiska barnen. 

 

80 Urgenda Foundation v. The Netherlands. 
81 Bertil Bengtsson, Skadestånd vid överträdelse av Europakonventionen — den nya lagstiftningen, SvJt 2018, s. 
98. (https://svjt.se/svjt/2018/94).  
82 Prop. 2017/18:7 s. 28. Se även J. Heller, M. Radetzki, Skadeståndsrätt, 10 upplaga, 2018, s. 450. 
83 Regeringens tolkning av regeln kan återfinnas i prop. 2017/18:7 s. 49. 
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4.3. Subjektiva förutsättningar för allmänt ansvar 

För att ansvar för stat eller kommun ska föreligga enligt 3 kap. 2 §, ska fel eller försummelse                  

ha ägt rum vid myndighetsutövningen. Liknande krav saknas i bestämmelsen enligt 4 §,             

varför det inte är någon fråga om en culparegel i bestämmelsen.84 Med andra ord finns inget                

uttryckligt krav på en vållande handling eller underlåtenhet inom ramen för ansvar enligt 3              

kap. 4 §. Men den påvisade rättighetsöverträdelsen i sig borde anses som culpös.85 En annan               

syn är ansvaret vid person-, sak-, och ren förmögenhetsskada i samband med överträdelse av              

EKMR är närmast strikt, det vill säga oberoende av culpa. 86  

4.5. Adekvat kausalitet 

Mellan den skadegörande handlingen och skadan krävs generellt en kausalitet, med andra ord             

ett orsakssamband. Kausaliteten måste även vara adekvat, vilket innebär att följden inte kan             

anses som slumpmässig och oförutsebar. För det fall att det handlar om att skadan grundar sig                

i en underlåtelse, finns det utrymme att göra undantag från kausalitetskravet.87  

 

4.6. Anhängiggörande vid Justitiekanslern 

Mål som rör skadestånd mot staten kan i regel ansökas om vid Justitiekanslern. Men enligt               

Justitiekanslern rör det sig främst om mål där det är tydligt att skadeståndsskyldighet             

föreligger, vilket inte kan sägas om vårt fall just nu. Ansökan vid Justitiekanslern är gratis,               

vilket kan vara en anledning till att välja detta forum. Däremot kan stämning via allmän               

domstol vara mer slagkraftig rent medialt. 

 

4.7. Rättegångskostnader 

Huvudregeln vid civilrättsliga mål är att den förlorande parten betalar såväl sina som             

motpartens rättegångskostnader enligt rättegångsbalken 18 kap. 1 §. För det fall att en skulle              

förlora en skadeståndsrättslig stämning inför tingsrätt föreligger risken att denne förpliktas att            

bära statens kostnader. För det fall talan skulle föras som ett så kallat småmål enligt               

84 Bertil Bengtsson, Skadestånd vid överträdelse av Europakonventionen — den nya lagstiftningen, SvJt 2018, s. 
94. (https://svjt.se/svjt/2018/94) 
85 Ibid. 
86 J. Heller, M. Radetzki, Skadeståndsrätt, 10 upplaga, 2018, s. 450. 
87 NJA 2013 s. 145, p. 38 ff. 
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rättegångsbalken 1 kap. 3 d §, skulle betalningsansvaret för motpartens kostnader vid förlust             

begränsas avsevärt. För att klassificeras som småmål måste det yrkade ersättningsbeloppet           

understiga ett halvt prisbasbelopp.88 Då skulle betalningsansvaret enligt rättegångsbalken 18          

kap. 8 a § avse enbart kostnader för rättslig rådgivning motsvarande en timme, eventuell              

tilläggsavgift, resekostnad, vittnesbevisning och översättning av handlingar. Denna möjlighet         

kan utgöra skäl för att vid en eventuell skadeståndstalan yrka på ett symboliskt, och mindre,               

belopp. 

 

Det finns en fakultativ specialregel i SKL 6 kap. 7 § som berör mål enligt 3 kap. 4 §                   

(ersättning vid överträdelse av EKMR). Enligt denne får domstolen besluta att parterna ska             

bära sina rättegångskostnader om den enskilde som förlorat målet hade en skälig anledning att              

få saken prövad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 Ett halvt prisbasbelopp år 2021 motsvarar 23 800 kronor.  
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5. Grupptalan 

En möjlighet är att föra en talan i allmän domstol som en grupptalan enligt lagen (2002:599)                

om grupprättegång. Detta är också relevant för miljörättsliga skadeståndsprocesser, jfr. 32:12           

MB. En grupptalan innebär att en käranden för en talan som medför rättsverkningar för flera               

personer trots att de inte faktiskt är parter i målet. Det kan i det aktuella fallet vara ett sätt för                    

en person eller organisation att rent praktiskt vara den kärande samtidigt som långt fler              

personer kan ta del av vinsten (t.ex. ett skadestånd). Denna typ av process är också lämplig                

när talan grundas på omständigheter som är gemensamma för alla gruppmedlemmarnas           

anspråk, jfr 8 § lagen om grupprättegång. För att inleda en grupprättegång anmäler käranden              

till domstolen vilka som ska omfattas av grupptalan. Dessa anmäler sedan inom en viss frist               

att de vill omfattas, se 4 och 14 §§ lagen om grupprättegång. 
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6. Internationell process 

Detta ligger på sätt och vis utanför frågeställningen som skulle undersöka rättsliga grunder             

och process i svensk domstol. Internationell process blir i så fall nästa steg men har stark                

koppling till vilken process som förs i svensk domstol eftersom t.ex. process i             

Europadomstolen och klagandeprocess till FN:s MR-kommittéer kräver att inhemska         

rättsmedel uttömts (gäller i vissa fall även extraordinära rättsmedel såsom JK). Kommittéer            

kan fastställa att Sverige i så fall har brustit att tillgodose skydd för mänskliga rättigheter.               

Detta skulle behöva undersökas närmare vad gäller utsikter till framgång. I process i             

Europadomstolen och Europadomstolen kan det yrkas på skadestånd.  

 

Olika möjligheter (behöver kollas närmare på, ev. ej uttömmande lista):  

● Process i Europadomstolen för kränkning av EKMR. 

● Enskild klagan till FN:s MR-kommittéer (t.ex. kommittén för medborgerliga och          

politiska rättigheter och kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter).  

● Process i EU-domstolen  

- Talan om ogiltigförklaring: rättsakt strider mot grundläggande rättigheter och ska           

ogiltigförklaras av EU-domstolen. 

- Skadeståndstalan: om privatperson lidit skada av vidtagen åtgärd, eller underlåtenhet           

att vidta åtgärd, kan denne väcka talan om skadestånd. 
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