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Miljödomstolens tillståndsprövning  - processen

Miljödomstolens tillståndsprövning är slutfasen i en lång kedja händelser som börjar med att 

sökanden upprättar en miljökonsekvensbeskrivning och inleder ett samrådsförfarande. 

Ansökningshandlingarna lämnas in till miljödomstolen som prövar samtliga omständigheter i 

tillåtlighetsfrågan. Även strålsäkerhetsfrågor prövas. Domstolen lämnar yttrande till 

regeringen som prövar frågan om anläggningens tillåtlighet.

Om regeringen har gett tillåtlighet till verksamheten lämnas ärendet åter till miljödomstolen 

för beslut om tillstånd

1) Miljödomstolens prövning begränsas till de frågor som inte har prövats av 

regeringen 

2) Villkor för verksamheten
Domstolen ska pröva alla utsläpp och störningar som den ansökta verksamheten

kan ge upphov till och fastställa de villkor som behövs.
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3) Vid prövningen har domstolen att beakta följande frågor: 

- Tidsbegränsning av tillståndet 

- Villkor

En svårighet kan vara avgränsningen mellan vad som ska anges i miljödomstolens 

dom och vad som ska anges i Strålsäkerhetsmyndighetens reglering av verksamheten. 

- Följdverksamheter

Hänsyn tas till andra verksamheter eller särskilda anläggningar som kan antas bli 

behövliga för att verksamheten ska kunna utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt

- Undersökningar och åtgärder 

Tillstånd till miljöfarlig verksamhet får förenas med skyldighet att utföra eller bekosta

undersökningar och särskilda åtgärder



KÄRNAVFALLSRÅDET
Swedish National Council for Nuclear Waste

2022-05-11

www.karnavfallsradet.se
3

Vid prövningen har domstolen att beakta följande frågor - fortsättning

- Verkställighetsförordnande 

När det finns skäl till det får miljödomstolen besluta att tillståndet till en verksamhet får 

tas i anspråk även om domen inte har vunnit laga kraft.                                                                      

- Miljökonsekvensbeskrivningen 

Kärnteknisk verksamhet förutsätts alltid medföra betydande miljöpåverkan. Detta får en 

särskild betydelse när det gäller omfattningen av en miljökonsekvensbeskrivning och 

förfarandet för att ta fram en sådan.

- Prövotidsförfarande 

Domstolen kan skjuta upp avgörandet av vissa villkor och i stället meddela 

provisoriska föreskrifter. Domstolen beslutar då om en prövotid med redovisning av  

prövotidsuppgifter


