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1 INLEDNING    

På uppdrag av Stockholm Environment Institute (SEI) har Front Advokater genomfört den här 

utredningen som syftar till att identifiera och översiktligt analysera det juridiska skydd som de 

svenska samebyarna har för sina traditionella marker för renskötsel, vid etablering av 

vattenkraftsverksamhet.1 Följande frågeställningar från SEI ligger till grund för genomförandet: 

1. På vilka juridiska grunder kan samebyar åberopa skydd för sina marker? 

2. Vilka möjligheter har samebyarna att göra anspråk på sina markrättigheter vid 

markexploatering till följd av vattenkraftverk?  

3. Vad innebär den nya miljörättsliga regleringen som trädde i kraft 1 januari 20192 

avseende omprövning av vattenkraftverk och ändrar dessa regler möjligheterna 

för samebyarna att tillvarata sina markrättigheter?  

Med hänvisning till uppdragets omfattning och tidsram har följande avgränsningar behövt göras. 

Utredningen omfattar endast påverkan på renskötseln och inte på den i renskötselrätten ingående 

rätten att jaga och fiska. Samernas marker skyddas av både nationella och internationella 

regelverk. Utöver den inledande redogörelsen för samernas grundläggande rättigheter till skydd 

för rennäringen, där internationella aspekter finns med, behandlar den här utredningen enbart 

skyddet ur ett nationellt perspektiv.3 I den del av utredningen som presenterar vattenkraftens 

utveckling ges en begränsad historisk överblick i syfte att placera vattenkraften som 

markexploaterande kraft i sin historiska kontext. Många samebyar har i anslutning till etablering 

av vattenkraftverk ingått avtal med verksamhetsutövaren. Frågan om den rättsliga betydelsen av 

dessa avtal behandlas endast översiktligt. Miljöprocessen är komplex och omfattas av en rad olika 

regler beroende på instans och ärendeform. Den här utredningen har inga ambitioner att 

heltäckande redogöra för de processuella regler som blir tillämpliga vid miljömål, utan är 

avgränsad till en genomgång av de viktigaste reglerna som blir tillämpliga vid tillståndsmål 

avseende vattenverksamhet och samebyars möjlighet att i sådana mål tillvarata sina rättigheter i 

egenskap av sakägare4.  

 
1 Studien genomfördes inom projektet ’Omtvistade landskap: konkurrerande markanvändningar och kumulativa 
effekter’, finansierat av Naturvårdsverket (NV-03501-15), se slutrapporten från projektet här: 
https://www.naturvardsverket.se/978-91-620-6908-7.  
2 Prop. 2017/18:423 Vattenmiljö och vattenkraft; SFS 2018:1407 lag (2018:1407) om ändring i miljöbalken. 
3 Den här begränsningen inbegriper också de EU-direktiv som flera av de vattenrättsliga reglerna i miljöbalken vilar på. 
4 För innebörden av begreppet sakägare se punkten 4.3. 
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2 VATTENKRAFTENS UTVECKLING I NORR5  

Industrialiseringen av vattenresurserna genom vattenkraftens framväxt var en av de första större 

exploateringarna av samernas marker i norra Sverige. Staten betraktade dessa marker som 

ödemarker och prioriterade de näringar som förväntades ge bäst avkastning till staten.6   

Genom avvittringen tillskrevs vattenrätten kronan år 1890, med förbehållet att vattnet skulle 

användas i det allmännas intresse. Detta skulle göras genom öppnande av farleder, uttappning av 

sjöar och genom att befria ägor från översvämningar.7 Vattenrätten innefattade ingen direkt rätt 

till kraftutvinning, men genom vattenkraftverk omvandlades kraft genererat från vatten till 

”statlig egendom”.  Detta möjliggjorde för kronan att i praktiken omdefiniera vad som låg inom 

ramarna för det allmännas intresse och därigenom legitimera ingreppen i vattendragen.8  

De första projekten som avsevärt kom att inskränka delar av renskötselområdet genomfördes 

mellan åren 1910-1920. Vattenkraftens etablering genomfördes utifrån den dåvarande 

vattenlagen9(äldre vattenlagen), renbeteslagen10 samt de regler som Lappväsendet hade att 

tillämpa. Genom en tillämpning av detta regelverk fick den till renskötseln kopplade 

näringsrättigheten och markrättigheten stå tillbaka till förmån för vattenkraftsetableringarna. 

Enligt den äldre vattenlagen skulle förvisso en tillståndsprövning göras inför vattenkraftverkens 

uppförande, men syftet med denna prövning var att säkra svensk tillgång av elektricitet oberoende 

av om det fanns motstående markintressen. Prövningen fokuserade främst på den 

samhällsekonomiska aspekten och om nyttan av vattenkraftverken översteg kostnaden för de 

skador verksamheten kunde antas orsaka. Forskning har tidigare visat att renskötseln i tidigare 

vattenlagar inte nämnts som en näring vilken exploatörerna och tillståndsgivarna behövde 

förhålla sig till.11  Detta trots att de områden som var mest attraktiva för uppförande av 

vattenkraftverk låg inom renskötselområdet i norra Sverige.  

 
5 Informationen i detta avsnitt är huvudsakligen hämtat från Össbo, Åsa, Nya vatten, dunkla speglingar, industriell 
kolonialism genom svensk vattenkraft i renskötselområdet 1910-1968, 2014. 
6 Ibid., s. 41. 
7 Ibid., s. 77.  
8 Ibid., s. 240f.  
9 SFS 1918:523. 
10 SFS 1886:38.  
11 Össbo, 2014, s. 131.  
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I början av 1900-talet fick Kungliga Vattenfallsstyrelsen12 i uppdrag att säkra den elektriska 

energin för malmtransporterna, vilket gjordes genom tillstånd till ett vattenkraftverk i Stora 

Luleälv år 1910. Vattenkraftverket uppfördes i ett område som i Vattenfallsstyrelsens ansökan 

beskrevs som vildmark utan uppgift om att samerna brukade marken. Detta trots att området 

användes som betesmarker och flyttningsled för renskötsel. Det ianspråktagna området beskrevs 

bland annat som kronopark bestående av skogsmark och mindre värdig äng, varför skadan som 

åsamkades genom uppdämningen ansågs vara synnerligen ringa i förhållande till nyttan av 

vattenkraftverket.13 Det saknades alltså hänsynstagande till att området utgjorde renbetesmarker. 

Kronan ansåg sig vidare inte behöva skydda samernas markrättigheter vad gällde denna typ av 

exploateringar eftersom staten i många fall var av uppfattningen att kronan ”återtog” sina 

rättigheter till marken.14 Det här ledde till att exploateringar där rennäringen osynliggjordes 

genomfördes. Utbyggnaden ledde bland annat till ändrat vattenstånd och därmed till att 

markområden dränktes och att isarna blev svaga. Detta påverkade renskötseln avsevärt.15 

Exploateringen i Stora Luleälven skedde etappvis.16 Först gjordes en dämning på grund av Porjus 

kraftverk som inkluderade Porjusselet år 1910-1915. Till denna dämning hörde även en 

kompletterande dämning av Lulevattnet. Därefter kom en ny ansökan om att bygga en damm vid 

Suorva år 1919, följt av ytterligare utbyggnad genom dämning och höjning av vattennivån. Detta 

område låg inom två samebyars året-runt-marker samt inom Stora Sjöfallets nationalpark. Trots 

detta tilläts projektet.17  

Renskötselns intressen uppmärksammades genom att länsstyrelsen år 1917 påkallade en 

undersökning18 av projektet i Stora Luleälvens inverkningar på renskötseln. Utredningen 

genomfördes av två lappfogdar, vilka båda var akademiker och saknade anknytning till 

lokalsamhället. De överlämnade en rapport vilken var en skrivbordsprodukt som inte uppmanade 

till någon eftertanke gällande renskötselns rättigheter.19 De konstaterade att inverkan på 

 
12 Kungliga Vattenfallsstyrelsen, senare statens vattenfallsverk, var 1909 – 1992 ett statligt affärsverk. Vattenfall AB 
bildades 1992 när affärsverket ombildades till aktiebolag. 
13 Össbo, 2014, s. 77f.  
14 Ibid., s. 78.  
15 Ibid., s.62; se också s. 155.  
16 Ibid.; Se för fördjupning av exploateringen av Stora Luleälven avsnitt 3 ”De första industrialiseringarna av 
vattendragen i renskötselområdet”, s 72-103. 
17 Ibid., s. 75; se också 85f.  
18 UTR, NVD, Ans. D. 3/1919 Suorva, avd I: Bilaga 3 till ansökan, Lappfogde Claes Österbergs utlåtande, 8/2 
1918. 
19 Össbo, 2014, s. 86.  
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renskötseln var ringa, men att Vattenfallsstyrelsen borde betala en årlig avgift till länets lappfond20 

för att fortsätta dämma berörda delar av området. Genom förslaget om avgift till lappfonden 

förminskades även de enskilda renskötande samernas utövande av sin näring till förmån för det 

samiska kollektivet. Istället för att betala ut ersättning för skada till de som berördes skulle 

inbetalning ske till en fond för distribution efter behov för landets kollektiva renskötsel.21 

Lappfogdarnas okunskap blev utöver vad som anförts ovan dessutom en ursäkt för kronans 

markexploatering.22  

Efter den här starten på exploateringen av älvarna i renskötselområdet följde andra världskrigets 

påfrestningar på det svenska elsystemet, vilket kom att legitimera ytterligare exploatering under 

krigsåren och framåt. Krislagen, 1939 års lag om tillfällig vattenreglering, stiftades i anslutning till 

krigsutbrottet vilken kom att användas ända in på 1960-talet. Det ansågs viktigt att upprätthålla 

nationens självständighet för kraftförsörjning i en tid av industrialisering. Lagen kom att påverka 

hur exploateringen såg ut på rennäringens marker och samernas rättigheter sågs fortfarande som 

privilegium givna av staten, som det gick att bortse ifrån till förmån för industrialiseringen. Som 

exempel godkändes under åren 1939-1942 sju tillfälliga regleringar i nio tidigare oreglerade 

vattendrag. Sju av dessa låg i renbetesområden.23 

Rennäringens betydelse reducerades i tillståndsprocesser om utbyggnad av vattenkraftverk till en 

ekonomisk fråga om hur stort antal renar som förlorat sitt bete. Rennäringens intäkter kunde 

uppenbart aldrig mäta sig med industrin och de samhällsintressen som staten värnade om. Detta 

sätt att ”mäta” processernas inverkan på rennäringen skymde exploateringarnas totala inverkan 

på renskötseln och den samiska kulturen.24   

Exploateringarna av älvarna i Norrland fortsatte. Under 50- och 60-talen gjordes stora ingrepp i 

samernas traditionella renbetesområden. I många fall träffades avtal med berörda samebyar, vilka 

stadfästes i vattendomarna. Ersättningsnivåerna i avtalen var ofta mycket låga, vilket innebar att 

samebyarna inte mer än i ringa grad ersattes för den skada som skulle visa sig uppkomma genom 

vattenkraftverksamheten ifråga.  

 
20 1943 skapades Lappfonden genom en sammanslagning av ett anal regionala lappfonder. 1971 bytte lappfonden 
namn till Samefonden.   
21 Össbo, 2014, s. 89. 
22 Ibid., s. 86.  
23 Ibid.; Se för fördjupning avseende krislagens tillämpning och konsekvenser avsnitt 4 ”Tillfälliga dämningar med 
kriget som förevändning”, s 104-137.  
24 Ibid., s. 243.  
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Idag kan de flesta samebyar som har reglerade älvar inom sina renbetesområden konstatera att 

exploateringen av markerna genom vattenkraftverksamhet har inneburit mycket stor skada, större 

än vad som kunde förutses när utbyggnaderna ägde rum. Inte bara har omfattande markområden 

lagts under vatten, utan ofta har också de huvudsakliga flyttlederna som användes vid flytt till 

och från vinterbetesområdena helt förstörts. Flyttningarna skedde innan utbyggnaderna på 

älvarna, men på grund av de försvagade isarna är det inte möjligt att genomföra flyttningarna på 

det sättet längre. I många fall finns det bara ett alternativ för samebyarna att ta sig mellan 

vinterbetet och året-runt-markerna efter vattenkraftutbyggnaderna. Det krävs numera mycket 

kostsamma och för renarna helt onaturliga lastbilstransporter som kan ifrågasättas ur 

djurskyddssynpunkt.  

 
3 GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER TILL SKYDD FÖR RENNÄRINGEN  

Samerna är en etnisk, kulturell och språklig minoritet. Det ursprungliga samiska området Sapmí 

finns idag i Finland, Norge, Ryssland och Sverige. En omfattande inflyttning i området har 

medfört att samerna blivit ett minoritetsfolk i Sapmí. Samerna har trots sin ställning som 

minoritetsfolk bevarat sin kultur, sitt språk och sina näringar. De traditionella samiska näringarna 

är jakt, fiske och renskötsel.  

Renskötselrätten är en icke tidsbegränsad bruksrätt till fastighet, grundad på ett bruk av marken 

som pågått sedan urminnes tider. Rätten att nyttja mark för sin egen och renarnas försörjning 

utgör en på sedvana grundad rättighet, vilken har kodifierats genom rennäringslagen25. I enlighet 

med 1 § rennäringslagen har samerna rätt att nyttja mark och vatten till underhåll för sig och sina 

renar. Rennäringen får bedrivas året runt ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen, och 

mellan 1 oktober – 30 april genom vinterbete på de marker där sedvanerätt kunnat bevisa. Att 

nyttjandet av markerna bygger på renbetet och därmed renarnas behov, innebär att samerna har 

ett behov av stora landarealer när renarna förflyttas mellan olika betesmarker under året.  

Renskötselrätten är vidare, grundlagsskyddad på samma sätt som egendomsrätten. Detta har 

fastslagits i Skattefjällsmålet26. Renskötselrätten är därmed skyddad enligt 2 kap 15 § 

regeringsformen27. Det här innebär att expropriation eller andra ingrepp bara får komma till stånd 

 
25 SFS 1971:437. 
26 NJA 1981 s.1, s. 248.  
27 SFS 1974:152. 
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för att tillgodose angelägna allmänna intressen och om så sker ska den vars egendom tagits i 

anspråk tillförsäkras full ersättning. Även den vars markanvändning avsevärt försvåras, eller vars 

mark skadas till följd av ingreppet och skadan är betydande i förhållande till värdet på den delen 

av fastigheten, är tillförsäkrad ersättning.  

Renskötselrätten omfattas också av egendomsskyddet i artikel 1 i tilläggsprotokollet till 

Europakonventionen. I artikel 1 föreskrivs att varje fysisk eller juridisk person ska ha rätt till 

respekt för sin egendom, samt att ingen får berövas sin egendom annat än i det allmännas 

intresse. Om så sker ska ianspråktagande av mark ske under de förutsättningar som anges i lag 

och i folkrättens allmänna grundsatser. Bestämmelsen hindrar inte stater att genomföra den 

lagstiftning som anses nödvändig för att reglera nyttjande av egendom för det allmänna intresset. 

Detta ser vi bland annat exempel på i miljöbalken och möjligheten att ta mark i anspråk för 

vattenkraftsetablering. 

Samernas ställning som urbefolkning och nationell minoritet har erkänts av den svenska staten. 

Enligt 1 kap 2 § 6 st. regeringsformen ska det samiska folkets möjlighet att behålla och utveckla 

ett eget kultur- och samfundsliv främjas. Den här bestämmelsen utgör ett så kallat målstadgande 

och medför inga direkta rättigheter för de berörda. Bestämmelsen kan däremot ge ledning vid 

tolkning av andra lagbestämmelser.28 

Skydd för samerna återfinns vidare i 2 kap 12 § regeringsformen, vilken stadgar att lag eller annan 

föreskrift inte får innebära att någon missgynnas bland annat därför att denne tillhör en minoritet 

med hänsyn till etniskt ursprung. Här är det alltså frågan om ett förbud mot diskriminering.  

Sverige har ratificerat FN-konventionen, International Covenant on Civil and Political Rights 

(ICCPR), i vilken ett skydd för minoriteter stadgas. Enligt konventionens artikel 27 ska de som 

tillhör etniska, religiösa eller språkliga minoriteter inte förvägras rätten att i gemenskap med 

andra medlemmar av sin grupp ha sitt eget kulturliv, bekänna sig till och utöva sin religion samt 

använda sitt eget språk. Det har fastslagits av FN:s människorättskommitté att rennäringen utgör 

en essentiell del av samernas kultur, vilken alltså skyddas av artikeln.29 Att Sverige har ratificerat 

konventionen innebär att den är juridiskt bindande och Sverige har därmed åtagit sig att agera i 

enlighet med konventionen. Det här görs främst genom att Sverige, om det anses nödvändigt, 

ändrar sin nationella lagstiftning i ljuset av konventionen. Konventionen går dock även att 

 
28 Bengtsson, Bertil, Samerätt: en översikt, 1. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2004, s. 15. 
29 Länsman et al. v. Finland, Communication No. 511/1992, U.N. Doc. CCPR/C/52/D/511/1992 (1994). 
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åberopa i olika rättsprocesser även om domstolarna sällan uttryckligt hänvisar till konventionen. I 

rättspraxis30 har fastslagits ett antal principer som bör nämnas här; (a) Har gruppen (i detta fall de 

berörda samerna) konsulterats på ett meningsfullt sätt angående inskränkningen? (b) Har 

samrådsförfarandet varit omfattande och inneburit positivt stöd för åtgärderna hos en majoritet 

av de rådfrågade? (c) Innebär inskränkningen att gruppens traditionella näring förblir ett hållbart 

försörjningsmedel? De två första principerna tar bäring på samrådet vilket får stor betydelse i 

miljöprocesserna. Den tredje principen kan tolkas som en stoppregel och enligt ett avgörande från 

Mark- och miljööverdomstolen31 framgår att en inskränkning av renbetesrätten inte får ske på ett 

sätt som äventyrar förutsättningarna för samebyarnas fortsatta bedrivande av en ekonomiskt 

bärkraftig rennäring.  

Renskötselrätten utgör en icke tidsbegränsad egendomsrätt och tillkommer alltså samerna på 

obestämd tid. Rennäringslagen innehåller dock vissa bestämmelser som inskränker denna rätt. I 

enlighet med 26 § rennäringslagen kan regeringen förordna om att renskötselrätten ska upphävas 

inom sådana områden som behövs för expropriationsändamål. Utöver den här bestämmelsen kan 

renskötseln försvåras genom faktiska åtgärder. Enligt 30 § rennäringslagen får inte den som äger 

eller brukar mark inom året-runt-markerna vid användning av marken vidta sådana åtgärder som 

medför avsevärd olägenhet för renskötseln i annan mån än enligt reglerna om expropriation. 

Mark får dock enligt paragrafens andra stycke användas enligt detaljplan eller av företag vars 

tillåtlighet ska prövas i särskild ordning. Särskild ordning är bland annat sådan tillståndspliktig 

vattenverksamhet enligt miljöbalken som denna utredning avser. Det här förbudet mot 

markanvändning som innebär avsevärd olägenhet gäller vidare tillsynes inte vinterbetesmarkerna. 

Bertil Bengtsson menar dock att det är möjligt att skadestånd skulle kunna utgå för sådana 

åtgärder som klart brister i hänsyn till renskötseln, men att rättsläget i övrigt är ovisst.32  

 

4 MILJÖTILLSTÅND FÖR VATTENVERKSAMHET33 

4.1 Inledning  

Det här avsnittet rör tillstånd för helt nya vattenkraftverk, men också ändring som antingen 

bedöms som så pass stora att det krävs ett nytt tillstånd eller ett ändringstillstånd. Det finns för 

 
30 Länsman et al. v. Finland, Communication No. 511/1992, U.N. Doc. CCPR/C/52/D/511/1992 (1994). 
31 Mark- och miljööverdomstolens dom den 23 november 2011 i M 824-11.  
32 Bengtsson, Bertil, Samerätt: en översikt, 1. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2004, s. 58f. 
33 Det här avsnittet berör de allmänna prövningsreglerna för miljötillstånd för vattenkraft enligt miljöbalken. För 
reglerna om omprövning enligt lagstiftningen från 2019, se avsnitt 5.  



 

  12 (46) 

närvarande inte några planer på att uppföra nya vattenkraftverk men det är däremot relativt 

vanligt med tillståndsprövningar som avser ändringar och utbyggnationer.  

Regler om uppförande av vattenkraftverk återfinns i 11 kap miljöbalken och begreppet 

vattenverksamhet definieras i 3 §. För att en åtgärd ska betraktas som vattenverksamhet krävs att 

syftet med åtgärden är att förändra vattnets djup eller läge.  

För att kunna uppföra en vattenverksamhet fordras följande tre förutsättningar: (1) 

verksamhetsutövaren behöver rådighet över vattnet, (2) tillstånd för verksamheten och (3) 

verksamheten behöver uppfylla miljöbalkens miljökrav.  

I 1 § i lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet34 fastslås att för att få bedriva 

vattenverksamhet ska verksamhetsutövaren ha rådighet över vattnet inom det område där 

verksamheten ska bedrivas. I 2 § i lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet 

föreskrivs att var och en råder över det vatten som finns inom hans fastighet. Rådigheten kan 

också finnas genom upplåtelse av fastighetsägaren eller enligt vad som är särskilt föreskrivet om 

tvångsvis förvärv.  

Det här innebär alltså att möjligheten att uppföra ett vattenkraftverk fordrar att 

verksamhetsutövaren har rådighet över vattnen. En intressant fråga är hur rådigheten förhåller sig 

till renskötselrätten i sin egenskap av nyttjanderätt som belastar fastigheten ifråga. Detta är dock 

en fråga som inte ryms inom ramarna för den här utredningen. Vattenverksamheter är enligt 11 

kap 9 § miljöbalken tillståndspliktiga, vilket innebär att den som vill bedriva en vattenverksamhet 

måste ansöka om tillstånd. Det finns undantag för tillståndsplikten, vilka inte berörs i den här 

utredningen. Verksamheten behöver vidare uppfylla miljöbalkens krav.  

4.2 Avgränsningssamråd och miljökonsekvensbeskrivning    

En verksamhetsutövare som planerar att uppföra ett vattenkraftverk måste förhålla sig till 

miljöbalkens bestämmelser om miljöbedömningar i 6 kap miljöbalken och 

miljöbedömningsförordningen35. Miljöbedömningarna är uppdelade mellan strategiska och 

specifika miljöbedömningar. Strategiska miljöbedömningar ska göras av myndigheter och 

kommuner som har i uppgift att ta fram planer och program, medan specifika miljöbedömningar 

 
34 SFS 1998:812. 
35 SFS 2017:966. 
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ska göras av verksamhetsutövaren för sådana verksamheter som kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan.  

Den som avser att söka tillstånd för en verksamhet är skyldig att undersöka om verksamheten kan 

antas medföra en betydande miljöpåverkan. Det räcker att verksamhetsutövaren konstaterar att 

en sådan risk kan antas för att skyldigheten att upprätta en fullständig miljökonsekvens-

beskrivning ska inträda. I 6 § miljöbedömningsförordningen redogörs för sådana verksamheter 

som regeringen har beslutat alltid kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Tillståndspliktiga 

vattenverksamheter enligt 11 kap 9 § miljöbalken utgör en sådan verksamhet, vilket innebär att 

det alltid ska upprättas en miljökonsekvensutredning inför en sådan tillståndsansökan.   

Det inledande skedet i den specifika miljöbedömningen innebär att verksamhetsutövaren är 

skyldig att genomföra ett avgränsningssamråd. Hur det här samrådet ska genomföras måste 

bestämmas från fall till fall beroende på den tilltänkta verksamheten. Samrådet får ske både 

genom ett enda möte och i etapper. Det viktigaste är att samrådet blir så pass väl genomfört att 

risken minskar för senare krav på kompletteringar.36 Lagen ställer dock krav på samrådets 

innehåll. Avgränsningssamrådet ska genomföras inför arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen 

och avse verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning samt de miljöeffekter som 

verksamheten kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser. Verksamhetsutövaren är 

även skyldig att inkludera miljökonsekvensbeskrivningens planerade innehåll och utformning i 

samrådet. Samrådet syftar alltså till att komma fram till en lämplig avgränsning för 

miljökonsekvensbeskrivningen.  

Avgränsningssamrådet ska ske med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan 

antas bli särskilt berörda av verksamheter samt de övriga statliga myndigheter (däribland 

Sametinget), kommuner och den allmänhet som kan antas bli berörda av verksamheten.  

Med enskilda som kan antas bli särskilda berörda har lagstiftaren sagt att dessa utgörs av 

närboende och andra som särskilt kommer att bli berörda. Kontakt med dem som ingår i kretsen 

av särskild berörda ska ske via direktkontakt och inte via exempelvis annonsering i ortspressen.  

För samebyarna innebär det här att de behöver vara särskilt berörda av den planerade 

verksamheten för att anses berättigade att delta i samrådet. Samebyar nämns inte explicit i lagen 

eller dess förarbeten. Utgångspunkten för samebyarna bör emellertid alltid vara att de ska anses 

 
36 Prop. 2016/17:200 Miljöbedömningar, s. 118.  
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sig vara berörda vid prövning av vattenverksamhet inom deras samebyområde. Problem kan 

uppstå när verksamhetsutövaren inte gör samma bedömning och på grund av detta inte kallar 

samebyarna till samråd. Eftersom en sådan situation kan uppkomma är det av stor vikt att den 

eller de samebyar som skulle komma att beröras av ett miljötillstånd löpande kontrollerar de 

kungörelser av ansökningar som mark- och miljödomstolen gör. Kungörelsen sker i ortstidning 

och på domstolens webbplats. 

Samrådet ska påbörjas i god tid så att det ger utrymme för ett meningsfullt informationsutbyte 

innan verksamhetsutövaren utformar miljökonsekvensbeskrivningen och den slutliga 

tillståndsansökan. Det åvilar länsstyrelsen att under avgränsningssamrådet verka för att innehållet 

i miljökonsekvensbeskrivningen får den omfattning och detaljeringsgrad som behövs för 

tillståndsprövningen.  Det som samrådet ska ske med ska av verksamhetsutövaren få ett 

samrådsunderlag. Enligt 8 § miljöbedömningsförordningen37 ska underlaget innehålla 

information om verksamhetens utformning och omfattning, rivningsarbete om sådana kan 

förutses, verksamhetens lokalisering, miljöns känslighet, vad i miljön som kan antas bli betydligt 

påverkat, de betydande miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra samt åtgärder som 

planer för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa negativa miljöeffekter. 

Enligt 27 Artikeln ICCPR och rättspraxis enligt artikeln ska minoriteten (i detta fall samerna) bli 

konsulterade på ett meningsfullt sätt.38 Vidare ska samrådsförfarandet vara omfattande och 

innebära positivt stöd för åtgärderna hos en majoritet av de som tillfrågas.  

Sametinget anser att vissa normer ska följas för att berörd sameby/samebyar ska anses ha deltagit 

effektivt i samrådet. Samrådsförfarandet ska för det första ha varit omfattande och resulterat i ett 

positivt stöd för åtgärden hos en majoritet av de rådfrågade. För det andra ska samebyarna få så 

mycket information om åtgärden att den kan fatta ett informerat beslut om projektet och om de 

så önskar lämna sitt ”fria och informerade samtycke”. Samebyarna ska för det tredje ges 

möjlighet till ett effektivt deltagande och ett faktiskt inflytande. För att nå ett effektivt deltagande 

avses tidsaspekten, ekonomiska resurser och att inga andra faktorer redan låst förutsättningarna. 

För det fjärde ska den samiska kulturen och de samiska rättigheterna/folkrättsliga principer ska 

respekteras samt slutligen får inte den traditionella näringen bli tillintetgjord.39 

 
37 SFS 1998:812. 
38 Länsman et al. v. Finland, Communication No. 511/1992, U.N. Doc. CCPR/C/52/D/511/1992 (1994). 
39 Sametingets hemsida, Råd om samråd, hämtad: 2019-11-04. 
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Samebyarna bör vara aktiva under samrådet och tydligt förklara sin inställning till tillståndet. 

Vidare måste framgå på vilket sätt renskötseln bedöms komma påverkas av vattenverksamheten, 

vilka villkor som krävs samt vilken ekonomisk skada samebyarna kommer att lida. Redogörelsen 

bör omfatta såväl anläggningsfasen som driften. Samebyarna kan begära ersättning för sina 

kostnader i samband med samråden (både utlägg och utebliven arbetsinkomst). Det finns inte 

någon skyldighet för verksamhetsutövaren att betala en sådan ersättning, men det går att 

argumentera för att det etablerats en praxis för att sådan ersättning ska utgå.    

Utöver kravet på samråd ska den specifika miljöbedömningen resultera i att en 

miljökonsekvensbeskrivning tas fram och lämnas in till prövningsmyndigheten.  

Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla uppgifter om verksamhetens lokalisering, 

utformning, omfattning och andra egenskaper som kan ha betydelse för miljöbedömningen. 

Uppgifter om alternativa lösningar för verksamheten ska också finnas med samt uppgifter om 

rådande miljöförhållanden innan verksamheten påbörjas och hur de förhållandena förväntas 

utveckla sig om verksamheten inte påbörjas. Miljökonsekvensbeskrivningen ska också innehålla 

en identifiering, beskrivning eller bedömning av de miljöeffekter som verksamheten kan antas 

medföra i sig eller till följd av yttre händelser. Uppgifter om de åtgärder som planeras för att 

förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa de negativa miljöeffekterna ska finnas med. Samma 

sak gäller uppgifter om de åtgärder som planeras för att undvika att verksamheter bidrar till att en 

miljökvalitetsnorm inte följs. Vidare ska miljökonsekvensbeskrivningen innehålla en icke-teknisk 

sammanfattning av dessa innehållskrav samt en redogörelse för de samråd som har skett och vad 

som kommit fram under dessa.  

En analys över hur rennäringen förväntas påverkas av verksamheten ska enligt vår uppfattning 

finnas med i miljökonsekvensbeskrivningen om rennäringen berörs på något sätt. Analysen kallas 

ofta för rennäringsanalys och kan antingen ingå i miljökonsekvensbeskrivningen eller vara en 

bilaga till denna.   

Dessa innehållskrav beror på att det är verksamhetsutövaren som har bevisbördan. Det åvilar 

alltså den som vill uppföra en verksamhet att visa att miljöbalkens krav är uppfyllda, exempelvis 

vad gäller att lokaliseringen av verksamheten är lämplig med hänsyn till att minsta intrång och 

olägenhet för människors hälsa och miljö ska uppnås. Miljökonsekvensbeskrivningen måste 
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därför innehålla den informationen som krävs för att prövningsmyndigheten ska kunna 

identifiera, beskriva och bedöma miljöeffekterna som verksamheten kan antas medföra.40  

Även om det är verksamhetsutövaren som har bevisbördan måste framhållas att kraven på 

analysen över rennäringen i miljökonsekvensbeskrivningarna i praktiken inte är speciellt höga. 

Trots ibland omfattande brister i detta avseende beviljas miljötillstånd. Enligt vad som anförts 

ovan ställs dock oftast inte höga krav på de delarna av miljökonsekvensbeskrivningen som avser 

renskötseln. Det förekommer emellertid att domstolen förelägger verksamhetsutövaren att 

komplettera sin ansökan i denna del.  

I tillståndsmål är en miljökonsekvensbeskrivning en processförutsättning, vilket betyder att det är 

ett hinder för domstolen att döma i frågan om det inte finns någon miljökonsekvensbeskrivning 

alls eller, vilket är vanligare, om den är bristfällig. Domstolen ska själv avgöra om 

miljökonsekvensbeskrivningen är tillräcklig, men detta är också en fråga där samebyarna måste 

vara alert genom att peka på eventuella brister. Sådana brister kan till exempel bestå av att ingen 

eller endast en otillräcklig beskrivning av renskötseln finns med och att det därför inte går att 

bedöma vilken påverkan verksamheten skulle kunna få på renskötseln i området. Om inte 

verksamhetsutövaren kompletterar sin ansökan kan domstolen inte besluta om ett tillstånd.  

Det finns olika teorier om samebyarna ska vara delaktiga i framtagandet av rennäringsanalysen 

eller inte. En del samebyar, som helt motsätter sig etableringen, väljer att inte vara aktiva i 

framtagandet. Argument för detta ställningstagande är att det saknas intresse från samebyarnas 

sida att bidra till analysen när den helt motsätter sig etableringen. En del samebyar har dåliga 

erfarenheter från arbete med rennäringsanalyser. De uppfattar att verksamhetsutövarens 

konsulter och även verksamhetsutövaren i sig använder informationen som lämnats på ett sätt 

som inte samebyarna kan ställa sig bakom. Det finns emellertid även risker med att inte delta i 

detta arbete. Framförallt eftersom den miljökonsekvensbeskrivning som ges in till domstolen och 

som sedan ska ligga till grund för prövningen inte kommer att innehålla en korrekt beskrivning av 

rennäringen och hur denna påverkas av den planerade verksamheten. Verksamhetsutövaren kan 

även använda sig av argumentet att samebyarna fått tillfälle att vara delaktiga i arbetet men valt 

att inte vara det, utan att ange orsaken till samebyarnas ställningstagande. Risken är också att 

 
40 Prop. 2016/17:200, s. 127.  
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verksamhetsutövaren väljer att inhämta informationen från någon annan källa, som inte har 

sakkunskap eller som i värsta fall inte är trovärdig.  

Fördelarna med att delta vid upprättandet av rennäringsanalysen är att samebyarnas beskrivning 

av renbetesområdet, renskötseln, vilken påverkan verksamheten förväntas få och den skada som 

samebyarna förväntas lida, kommer att ligga till grund för domstolens prövning. Om samebyarna 

väljer att vara delaktig på detta sätt är det viktigt att det tydligt framgår av analysen om 

samebyarna delar de slutsatser som anges om hur renskötseln påverkas. Om så inte är fallet bör 

samebyarna kräva att detta tydligt framgår av materialet som ges in till domstolen.   

På samma sätt som när det gäller samråden bör samebyarna begära ersättning för den tid som 

krävs för att medlemmar ska vara delaktiga i arbetet med rennäringsanalysen. Inte heller detta är 

verksamhetsutövaren skyldig att betala, men det finns en praxis upparbetad bland exploatörer 

som samebyarna kan hänvisa till.     

Mot bakgrund av informationen i miljökonsekvensbeskrivningen ska prövningsmyndigheten 

senare fatta beslut om verksamhetens tillåtlighet med beaktande av de allmänna hänsynsreglerna 

och hushållningsbestämmelserna. Hur den bedömningen görs med beaktande av rennäringens 

skydd presenteras nedan, under punkten 4.4 

4.3 Sakägarbegreppet 

Att vara sakägare i juridisk mening innebär att man ses som part och därmed har rätt att föra 

talan och klaga på beslut som gått en emot. Enligt 16 kap 12 § p1 miljöbalken får domar och 

beslut överklagas av den som domen eller beslutet angår, om avgörandet har gått denne emot.  

Ovan har konstaterats att samebyarna ska konsulteras i ett samråd om samebyn kan anses särskilt 

berörd. Lagstiftaren har inte gjort uttryck för att alla de rättssubjekt som är berättigade till 

samråd, också utan undantag har ställning som sakägare. Dock framgår av förarbetena till lagen 

att de som kan antas bli särskilt berörda och därför ska kallas till samråd i många fall också 

kommer vara sakägare.41 Frågan är i vilka fall samebyarna kan antas få ställning som sakägare 

genom att beslutet anses angå dem.  

Enligt lagstiftaren är det inte möjligt att ge en entydig definition av sakägarbegreppet, det är dock 

klart att en person på ett mer konkret sätt måste vara berörd av beslutet i fråga för att anses vara 

 
41 Prop. 1997/98:45 Miljöbalk del I, s. 283. 
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sakägare. Ibland uttrycks det som att den är sakägare vars intresse har erkänts av rättsordningen 

eller vars rättsställning påverkats av beslutet i fråga.42 Ett sådant exempel menar lagstiftaren är att 

det framgår av en författning eller förarbetena att myndighetens prövning ska föregås av samråd 

med vissa intressenter eller att dessa intressenter ska beaktas vid prövningen. Det här innebär att 

reglernas ändamål blir styrande för vilka som anses vara sakägare.43  

Högsta domstolen har uttalat följande i frågan om ställning som sakägare i vattenmål. 

Bestämmelsen i miljölagstiftningen om vem som är att anse som sakägare har samma lydelse som 

22 § förvaltningslagen44 som utgör den allmänna regeln om rätt att överklaga ett 

förvaltningsärende. Det här gör det naturligt att rätten att överklaga ett beslut enligt miljöbalken 

följer allmänna förvaltningsrättsliga principer. Det faktum att lagstiftaren genom införandet av 

miljöbalken har avsett en generös tillämpning talar för att rätten enligt miljöbalken att föra talan 

som part i ansökningsmål om tillstånd till vattenverksamhet har avsetts bli utvidgade. 

Hänvisningen lagstiftaren har gjort till miljöskyddslagstiftningen innebär enligt Högsta domstolen 

att rätten att vara part och överklaga ska tillkomma varje person som kan tillfogas skada eller 

utsättas för annan olägenhet genom den verksamhet för vilken tillstånd söks, om risken för skada 

eller olägenhet rör ett av rättsordningen erkänt intresse och inte är enbart teoretiskt eller helt 

obetydligt. Enligt den äldre vattenlagstiftningen krävdes det en fastighetsanknytning för att någon 

skulle anses vara sakägare. Detta togs bort genom införandet av miljöbalken. Dock poängterar 

Högst domstolen att det likväl ofta torde förutsättas en viss anknytning till fastigheten för att 

påvisa skada eller olägenhet.45  

Rennäringen och den på sedvana grundad nyttjanderätt till marken utgör en sådan 

fastighetsanknytning som tidigare varit avsedd i äldre vattenlagstiftning när en verksamhet 

uppförts inom de områden när samernas haft renskötselrätt. Det egendomsskydd som 

rennäringen har mot inskränkningar i nyttjanderätten innebär alltså enligt vår uppfattning 

följande. Samebyarna ska alltid anses ha ställning som sakägare när den för tillståndet aktuella 

verksamheten ska uppföras inom berörd samebys renskötselområde och verksamheten kan 

komma att innebära skada eller olägenhet för renskötseln.  

 
42 Prop. 1997/98:45 Miljöbalk del I, s. 483. 
43 Ibid. 
44 SFS 2017:900. 
45 NJA 2005 s. 590.  
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Det finns även här exempel på när verksamhetsutövare har ansett att den aktuella samebyn inte 

ska anses vara sakägare. Argumentet för detta har då varit att vattenverksamheten som ansökan 

avser skulle vara så begränsad att den inte skulle innebära skada eller olägenhet för renskötseln i 

den sameby som berördes. När en verksamhetsutövare är av en sådan uppfattning finns risken att 

de inte anger samebyn som sakägare i sin tillståndsansökan. Detta riskerar i sin tur få till följd att 

samebyn inte får tillfälle att yttra sig och på annat sätt vara delaktig i tillståndsprocessen. 

Domstolen missar helt enkelt att samebyn är sakägare. Detta bedöms vara relativt ovanligt, men 

eftersom situationen kan uppkomma och kan innebära en rättsförlust för berörd sameby bör 

samebyarna även ur detta perspektiv följa kungörelserna av ansökan om miljötillstånd.  

4.4 Domstolens tillståndsprövning  

4.4.1 Inledning  

Tillståndsprocesserna för miljöfarliga verksamheter hanteras antingen av mark- och 

miljödomstolar eller av länsstyrelsernas miljöprövningsdelegationer. Vattenmål prövas alltid av 

mark- och miljödomstolarna som första instans och de domstolarna som kan komma ifråga för 

att pröva samiska rättigheter finns vid tingsrätterna i Umeå och Östersund. En dom från mark- 

och miljödomstolen kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen som är en del av Svea 

Hovrätt i Stockholm. Det krävs prövningstillstånd för att Mark- och miljööverdomstolen ska ta 

upp målet och sådant tillstånd ska beviljas om; (1) det finns anledning att betvivla riktigheten av 

det slut som mark- och miljödomstolen har kommit till, (2) det inte utan att sådant tillstånd 

meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som mark- och miljödomstolen har kommit till, 

(3) det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt,  

(4) eller det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Mark- och miljööverdomstolens 

dom kan överklagas till Högsta domstolen och även här krävs det prövningstillstånd.  

Domstolsprocessen påbörjas genom att verksamhetsutövaren lämnar in en tillståndsansökan med 

en miljökonsekvensbeskrivning. Domstolen kan sända ut handlingarna på så kallad 

kompletteringsrunda då myndigheter, berörda och organisationer kan förslå förändringar och 

kompletteringar. När domstolen anser att handlingarna är tillräckliga för att beslut ska kunna 

fattas kungör domstolen ansökan, och berörda bjuds in för att redovisa sin uppfattning om 

verksamheten i sig och dess förenlighet med lagstiftningen. Det är denna kungörelse som är viktig 

för samebyarna att bevaka eftersom samebyn inte alltid är angiven som sakägare i 

tillståndsansökan. Kungöranden sker i ortsbildning och på domstolens webbplats. 



 

  20 (46) 

Det är mycket viktigt att berörd sameby yttrar sig i skrift, antingen själv eller genom ombud. Som 

framgår nedan under punken 4.4.7 ska verksamhetsutövaren stå för sakägarnas 

rättegångskostnader (inklusive ombudskostnader) i mark- och miljödomstolen. Det kan därför 

rekommenderas att kontakt tas med en advokat eller annan inom området erfaren jurist som kan 

bistå i processen. Yttrandena måste vara tydliga och det måste framgå hur renskötseln bedrivs i 

området, hur renskötseln kommer att påverkas under dels uppförandefasen dels driften, vilka 

villkor som skulle kunna minska påverkan samt vilken ekonomisk skada som samebyn tror sig 

komma lida. Det måste också tydligt framgå vilken inställning samebyn har till tillståndet och 

argumentation bör föras utifrån de rättsregler till skydd för rennäringen i miljöbalken som 

redogörs för nedan. Med fördel används kartmaterial och annan illustration.  

Länsstyrelsen yttrar sig i regel i egenskap av tillsynsmyndighet och tar då ofta upp frågor som rör 

renskötseln. Samebyarna kan ta direktkontakt med myndigheten under processen för att lämna 

information som kan användas i de yttranden som myndigheten ger in. På samma sätt kan 

kontakt tas med Sametinget, som kan yttra sig rörande påverkan på renskötseln. Om inte 

domstolen har skickat ett föreläggande till Sametinget kan samebyarna påpeka detta och begära 

att ett sådant föreläggande ges. Sametinget kan även yttra sig på eget initiativ. 

Det kan också finnas andra organisationer, samiska eller till exempel organisationer med syfte att 

skydda miljön, som samebyarna kan ta kontakt med för att dessa organisationer ska få tillfälle att 

yttra sig.  

Det är renskötarna som uppenbart har den bästa kunskapen om hur renskötseln bedrivs i området 

och hur renarna i den aktuella samebyn kommer att påverkas. Ibland kan det dock vara lämpligt 

att dessutom åberopa en sakkunnig som uttalar sig om vissa specifika saker.  

I regel hålls det muntlig förhandling inför mark- och miljödomstol och då får alla som vill delta. I 

nästan alla fall är det viktigt för samebyn att delta vid den muntliga förhandlingen. Detta för att 

renskötarna ska kunna lämna en redogörelse för hur rennäringen påverkas. Det kan också vara 

lämpligt att begära syn, vilket innebär att domstolens ledamöter och parterna besöker platsen där 

etableringen ska äga rum. Renskötare bör vara med vid synen och berätta om renskötseln och om 

hur den förväntas påverkas.  

Därefter gör domstolen sin prövning och fattar ett tillståndsbeslut. Om överklagande sker och 

prövningstillstånd beviljas fortsätter processen i överinstansen. Där får de som anses vara parter i 
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målet, det vill säga den som ansökt om tillstånd, vissa myndigheter, sakägare och 

miljöorganisationer, lämna sina synpunkter på överklagandet och på varandras synpunkter. 

Domstolen gör en individuell prövning som utgår ifrån en för verksamheten bestämd lokalisering, 

vilken ska bedömas i relation till motstående intressen av att bruka den ianspråktagna marken. 

Mot bakgrund av verksamhetens omfattning och utformning, så som den presenteras i 

tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivningen, har domstolen att avgöra om 

förutsättningar för att bevilja ett tillstånd föreligger i enlighet med miljöbalkens allmänna 

hänsynsregler och hushållningsbestämmelser. Nedan följer en redogörelse av de viktigaste 

delarna i denna prövning, vad avser renskötselns intressen. 

4.4.2 De allmänna hänsynsreglerna – 2 kap miljöbalken  

De allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken är rättsligt bindande och kan därmed ligga till 

grund för förelägganden och förbud. De här reglerna utgör också handlingsnormer och slår fast 

vissa riktlinjer för hur risker för hälsa och miljö ska motverkas vid uppförande av en verksamhet. 

De allmänna hänsynsreglerna kan sammanfattas i ett antal principer. Majoriteten av principerna 

saknar direkt bäring för rennäringens skydd, men utgör likväl viktiga bestämmelser i prövningen 

av om en verksamhet ska få komma tillstånd.  

Kunskapskravet innebär att verksamhetsutövaren måste ha tillräcklig kunskap om hur 

verksamheten kan anpassas för att motverka skada för människor och miljö. Försiktighetsprincipen 

innebär att verksamhetsutövaren är skyldig att utföra skyddsåtgärder, iaktta begränsningar och 

vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga skada och olägenhet för hälsa och miljö. 

Produktvalsprincipen ålägger verksamhetsutövaren att i sin verksamhet göra miljömässiga val 

avseende skadliga eller misstänkt skadliga ämnen. Hushållningsprincipen ålägger 

verksamhetsutövaren att hushålla med råvaror och energi samt att minska mängden och 

återvinna avfall.  

När det gäller rennäringen utgör 2 kap 6 § miljöbalken ett mer konkret skydd. För en verksamhet 

som tar mark och vatten i anspråk ska nämligen en plats väljas som är lämplig med hänsyn till att 

ändamålet ska kunna uppnås med minsta möjliga intrång och olägenhet för människors hälsa och 

miljö. Det här utgör den så kallade lokaliseringsprincipen. Lokaliseringsprincipen får sällan i sig 

direkt praktisk effekt till skydd för rennäringen.  Men om verksamhetens ianspråktagande av 

mark utgör en ändrad markanvändning ska hushållningsbestämmelserna i miljöbalkens 3 kap 
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tillämpas i tillståndsprövningen. Enligt de bestämmelserna görs avvägningar mellan motstående 

intressen, varav rennäringen är ett. 

I 2 kap 7 § miljöbalken återfinns den så kallade skälighetsregeln. Paragrafen stadgar att de 

allmänna hänsynsreglerna i samma kapitel gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att 

uppfylla dem. När en bedömning görs ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och 

andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för åtgärderna. 

Lagstiftaren har i förarbetena till bestämmelsen uttalat att ”någonstans går en gräns där 

marginalnyttan för miljön inte uppväger de kostnader som läggs ned på försiktighetsmått.”46 

Detta perspektiv påkallar en bedömning av om kraven som genom hänsynsreglerna ställs på 

verksamhetsutövaren är rimliga i relation till den effekt skyddsåtgärderna och försiktighetsmåtten 

kommer ha på miljön, kontra kostnaderna för åtgärderna. Konkret kan detta innebära att en 

alternativ lokalisering som skulle kunna skydda rennäringen anses för dyr. Därmed kan den 

föreslagna lokaliseringen godkännas, ibland tillsammans med villkor till skydd för rennäringen.  

4.4.3 Hushållningsreglerna – 3 kap 5 § miljöbalken  

Hushållningsbestämmelserna ska tillämpas vid prövning av mål och ärenden för att främja väl 

genomtänkta avvägningar mellan olika önskemål att utnyttja marken, vattnet och den fysiska 

miljön i övrigt. Bestämmelser anger vilka allmänna intressen som särskilt ska beaktas. De allmänna 

intressena anses ha en central betydelse för att trygga en uthållig användning av naturresurserna i 

landet, bevara god natur- och kulturmiljö samt främja ett ändamålsenligt samhällsbygge. 

Bestämmelserna syftar till att få till stånd en god hushållning med sådana mark- och 

vattenresurser som är av gemensamt intresse för hela landet.47 Rennäringen är inte bara ett enskilt 

intresse utan ses också som ett sådant skyddsvärt allmänt intresse. Därför omfattas renskötseln av 

skyddet i 3 kap miljöbalken. 

3 kap miljöbalken innehåller bestämmelser om hushållning med mark- och vatten. 

Portalparagrafen i 3 kap 1 § föreskriver att mark- och vattenområden ska användas för det eller de 

ändamål för vilka områden är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt 

föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt 

god hushållning. Behoven kan utgöras av både anspråk på förändringsåtgärder samt bevarande 

 
46 Prop. 1997/98:45 del I, s. 232.  
47 Prop. 1985/86:3, s. 41f. 
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av området och den pågående markanvändningen. Detta utgör vägledning i avvägningen mellan 

motstående markintressen enligt kapitlet. Avvägningen ska göras mellan intresset att bevara ett 

mark- eller vattenområde för framtiden, och intresset att ta området i anspråk för ett specifikt 

ändamål. Vid denna bedömning bör alltid möjligheten för samexistens för de båda intressena 

undersökas.48  

Att användningen av marken ska vara lämplig från allmän synpunkt innebär att andra intressen 

till viss del måste tåla inskränkningar och att skyddsåtgärder föreskrivs för att mildra effekten av 

inskränkningar.   

Av 3 kap 5 § MB följer:  

Mark och vattenområden som har betydelse för rennäringen eller yrkesfisket eller för 

vattenbruk skall så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 

näringarnas bedrivande.  

Områden som är av riksintressen för rennäringen eller yrkesfisket skall skyddas mot 

åtgärder som avses i första stycket.  

Lagstiftaren har poängterat att det inte är näringen i sig som är det skyddsvärda, utan näringens 

behov av att nyttja markområdet i fråga.49 Paragrafens första stycke innehåller tre viktiga rekvisit 

som domstolen har att förhålla sig till i bedömningen av verksamhetens tillåtlighet avseende 

rennäringen som motstående intresse. Att områden av betydelse för rennäringen så långt som möjligt 

ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra rennäringens bedrivande. Det här innebär att 

rennäringen inte har ett absolut skydd.  

Områden av betydelser för rennäringen är sådana som är viktiga på något sätt. De behöver inte 

vara utpekade som av riksintresse. Det kan vara frågan om viktiga vinterbetesmarker med hög 

kvalitet som betesmark eller året-runt-markerna, men också kärnområden, trivselområden eller en 

flyttled. Det är en bedömning som sker i det enskilda fallet och samebyarna bör alltid 

argumentera för att det område som berörs är av betydelse.  

Enligt förarbetena innebär uttrycket så långt möjligt att avvägningen som ska göras mellan det 

skyddade intresset och motstående intressen måste innehålla hänsyn till de praktiska och 

 
48 Prop. 1997/98:45 Miljöbalk del II, s. 30.  
49 Prop. 1997/98:45 del I, s. 243.  
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ekonomiska konsekvenserna av skyddet.50 Avsikten är att ge utrymme för samhällsekonomiska 

hänsynstaganden, men även andra berörda intressen ska vägas in. Enda möjligheten för 

prövningsmyndigheten att inskränka skyddet till förmån för enbart ekonomiska hänsynstaganden 

är om, efter en samlad bedömning enligt 1 kap 1 § miljöbalken (miljöbalkens övergripande syfte), 

verksamheten främjar en från allmän synpunkt god hushållning.51 

I en god hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt ligger ett krav att 

intressen och anspråk som hänger samman med livsmedelsförsörjningen, industrins 

råvaruförsörjning, energiförsörjningen och samhällsbyggandet ska beaktas. Däri ligger bland annat 

ett krav på att lämpliga områden ställs till förfogande för samhällsbyggandets olika led i form av 

till exempel anläggningar för produktion och teknisk försörjning, för skilda vetenskapliga, 

kulturella och rekreativa behov samt för det militära och civila försvaret. I en god hushållning 

ingår också att disponera resurserna och att utforma nödvändiga ingrepp med hänsyn till 

människornas behov och så att mångformigheten i natur- och kulturmiljön bevaras. Beslut om 

användningen av våra naturresurser innebär i många fall att man måste göra avvägningar mellan 

ett flertal, ofta motstridiga intressen. Ekologiska, sociala och samhällsekonomiska synpunkter 

måste då vägas mot varandra på ett sätt som sammantaget främjar en god hushållning. När 

kunskaperna om de ekologiska konsekvenserna av skilda ingrepp och exploateringsåtgärder är 

bristfälliga, medför det att man måste iaktta försiktighet med oåterkalleliga förändringar. Ett 

viktigt inslag i hushållningstanken är bevarande av natur- och kulturvärden och skydd av särskilt 

ömtåliga mark- och vattenområden. Vid valet mellan att bevara naturresurser eller att ta dem i 

anspråk bör i princip en samhällsekonomisk bedömning göras av vilken åtgärd som är att föredra. 

Den samhällsekonomiska värderingen måste göras bl.a. med utgångspunkt i målen för den 

ekonomiska politiken. Det innebär att effekterna på sysselsättningen och den ekonomiska 

tillväxten måste tillmätas stor betydelse.52  

Påtagligt försvåra innebär att skyddet i miljöbalken inte kan aktualiseras för bagatellartad 

påverkan. Endast sådana åtgärder som kan ha en bestående negativ inverkan på det aktuella 

intresset eller som tillfälligt kan ha en mycket stor negativ inverkan omfattas av skyddet. 

Det här innebär alltså att rennäringen för att skyddas av 3 kap 5 § 1 st. miljöbalken i det enskilda 

fallet måste visa att inskränkningarna i deras nyttjande av marken har en bestående negativ 

 
50 Prop. 1997/98:45 del II, s. 30.  
51 Ibid., s. 30f.  
52 Prop. 1985/86:3 med förslag till lag om hushållning med naturresurser m.m., s. 151f.  
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inverkan på rennäringen, alternativt att vattenkraftverket tillfälligt innebär en mycket stor negativ 

inverkan på rennäringen. 

Att rennäringen inte får påtagligt försvåras grundas i att det ligger i det allmännas intresse att 

bevara den samiska kulturen. Därför måste även rennäringens bedrivande som en del av den 

samiska kulturen garanteras. Det innebär att det måste finnas grundläggande förutsättningar för 

rennäringen inom i princip varje sameby. Sådana förutsättningar utgörs av en säker tillgång till de 

året-runt-markerna och vinterbetesmarkerna som har avgörande betydelse för möjligheterna att 

bedriva renskötseln. Detta kan vara flyttleder, särskilda avsnitt där på grund av terränghinder 

alternativa framkomstvägar saknas, eller viktiga kalvningsland och områden med särskilt goda 

betesförhållanden. Lagstiftaren har påpekat att det är av största betydelse att beakta de 

funktionella samband som måste finnas mellan olika delområden för att renskötsel ska vara 

möjlig och samekulturens fortbestånd därmed garanteras.53.  

Det saknas aktuell och därmed användbar praxis avseende tillämpning av 3 kap 5 § 2 st. 

miljöbalken när det rör vattenkraft. De delar som här följer med hänvisning till rättspraxis utgår 

därför ifrån hur domstolen gjort intresseavvägningen i mål om etablering av vindkraftverk. Det är 

samma bestämmelser som är aktuella i prövningarna och resonemangen kring deras innebörd är 

därför användbara även vid vattenkraftsetableringar. 

Vid prövningen av om rennäringen påtagligt försvåras ska en samlad bedömning göras. 

Verksamheten i sig, vägar, kraftledningar och ökad mänsklig närvaro i området ska vägas in, 

både under byggskedet av verksamheten och under driftsfasen. Renskötseln anses påtagligt 

försvåras först och främst i det fall verksamhetens inverkan på rennäringen riskerar leda till att 

rennäringen upphör. Direkt förlust av betesmark, fragmentering av betesmarker, indirekt 

markförlust genom att renarna håller sig ifrån området och till följd av verksamheten får sämre 

betesro talar också för att rennäringen anses påtagligt försvåras. Effekten av att renarna undviker 

det aktuella området under tiden för verksamhetens uppförande eller passerar genom området 

snabbare än tidigare och därför ökar trycket på andra betesområden talar också för att renskötseln 

påtagligt försvåras.54  

 
53 Prop. 1985/86:3, s. 57f. 
54 Mark- och miljödomstolens dom den 17 november 2016 i M 1761-15; Mark- och Miljödomstolens dom den 23 
november 2016 i M 1425-15. 
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Det här överensstämmer med de principer som framgår av tolkningen av artikel 27 ICCPR, som 

fastslagits genom rättspraxis.55 Ett påtagligt försvårande av rennäringen på detta sätt får inte ske 

på ett sådant sätt att det äventyrar förutsättningar för samebyns fortsätta bedrivande av en ekonomiskt 

bärkraftig rennäring. I sådant fall ska inte verksamheten tillåtas med hänvisning till internationell 

rätt.  

Om verksamheten bedöms riskera att påtagligt försvåra rennäringens bedrivande står domstolen 

inför frågan om det är möjligt att påföra verksamhetsutövaren sådana villkor att rennäringen inte 

längre påverkas i konstaterad omfattning. Om verksamheten är belägen inom ett kärnområde för 

rennäringen talar det för att det är svårt att föreskriva effektiva villkor. Villkor är bara tillräckliga 

om man med säkerhet kan utesluta att verksamheten skulle innebära att förutsättningarna att 

bedriva renskötsel upphör.56 Det räcker inte att verksamhetsutövaren presenterar 

säkerhetsåtgärder och villkor som utgår ifrån att det inte är uteslutet att de två näringarna kan 

samexistera. Det krävs att verksamhetsutövaren visar att samexistens är möjlig.57 Det ska alltså gå 

att ställa relativt höga krav på villkor till skydd för rennäringen.  

Av 3 kap 5 § 2 st. miljöbalken framgår att områden som är av riksintresse för rennäringen ska 

skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra näringens bedrivande. Detta kan vid en första 

anblick uppfattas som ett absolut skydd så fort det aktuella området är av riksintresse. Och så är 

det i teorin under förutsättning att samebyarna kan visa att den planerade verksamheten kommer 

att påtagligt försvåra rennäringens bedrivande. Om ett område är av riksintresse måste det 

rimligtvis anses ha betydelse för rennäringen och begränsningen ”så långt möjligt” gäller inte 

längre. I praktiken kan det dock vara svårt att visa att rennäringens bedrivande påtagligt försvåras 

och det innebär att domstolarna har möjlighet att göra skönsmässiga bedömningar trots att det i 

regeln står att rennäringen ska skyddas. Även här får möjligheten att inkludera villkor i tillståndet 

betydelse.   

Så vitt vi kunnat se saknas användbar praxis som berör det fall området är utpekat som 

riksintresse för rennäringen men inte för det motstående intresset. Det finns dock exempel på det 

 
55 Länsman et al. v. Finland, Communication No. 511/1992, U.N. Doc. CCPR/C/52/D/511/1992 (1994). 
56 Mark- och miljööverdomstolens dom den 5 april 2018 i M 10984–16.  
57 Mark- och miljööverdomstolens dom den 17 november 2016 i M 1761-15.  
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omvända, när området varit utpekat som riksintresse för verksamheten, men inte för 

rennäringen.58 

I en sådan situation görs bedömningen enligt 3 kap 5 § 1 st. och 3 kap 1 § miljöbalken. För att 

rennäringen ska skyddas ska området, som vi konstaterat ovan, vara av betydelse för rennäringen 

och påtagligt försvåras av den planerade verksamheten. Att området har höga kvaliteter som 

betesmark och utgör viktig trivselmark för renarna talar för att området är av betydelse för 

rennäringen, även om det inte är utpekat som riksintressen. Om det sedan tidigare uppförts 

verksamheter inom området som påverkar rennäringen genom exempelvis störning och 

merarbete, talar detta också för att rennäringen inte ska tåla ytterligare inskränkningar. Detta 

såvida samebyarna kan visa att störningarna beror på den redan uppförda verksamheten.59  

Att verksamheten påtagligt försvårar rennäringen och det inte genom att föreskriva villkor går att 

försäkra att rennäringen kommer kunna fortsatta bedrivas talar för att tillstånd inte ska ges. Detta 

för att 3 kap 1 § miljöbalken föreskriver att företräde ska ges till den vars användning av marken 

medför en från allmän synpunkt god hushållning.60  

Det här innebär alltså för samebyarnas räkning och skyddet för rennäringen att det för 

prövningen aktuella området inte behöver vara utpekat som ett riksintresse för att i relation till 

den ansökta verksamheten erhålla skydd. Det krävs dock att renskötseln påtagligt försvåras av 

verksamhetens uppförande och att det inte går att tillse ett säkert fortsatt bedrivande av 

rennäringen genom att ålägga verksamheten villkor och säkerhetsåtgärder.  

När det gäller vattenkraftsetableringar är det sammanfattningsvis vår erfarenhet att det är svårt för 

samebyarna att helt vinna framgång genom att åberopa 3 kap 5 § miljöbalken, det vill säga stoppa 

etableringen. Om vattenkraftsetableringen påtagligt försvårar rennäringen finns det dock goda 

möjligheter att domstolen inkluderar villkor till förmån för rennäringen i tillståndet och att 

samebyarna beviljas ersättning för det intrång som etableringen innebär. Se vidare under punkten 

4.4.6. 

 

 
58 Jfr bland annat Mark- och miljööverdomstolens dom den 5 april 2018 i 10984-16; Mark- och miljööverdomstolens 
dom den 13 mars 2018 i M 6328-16. 
59 Mark- och miljööverdomstolens dom den 5 april 2018 i M 10984–16. 
60 Se bland annat mark- och miljööverdomstolens dom den 5 april 2018 i M 10984–16; Mark- och miljööverdomstolens 
dom den 13 mars 2018 i M 6328-16. 
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4.4.4 Intresseavvägning enligt 3 kap 10 § miljöbalken 

Det är inte ovanligt att båda motstående intressena i fråga om markanvändning är utpekade som 

riksintressen. Vägledning för en sådan avvägning framgår av 3 kap 10 § miljöbalken: 

Om ett område enligt 5–8 §§ är av riksintresse för flera oförenliga ändamål, ska 

företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig 

hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Behövs området 

eller del av detta för en anläggning för totalförsvaret skall försvarsintresset ges 

företräde. 

Beslut med stöd av första stycket får inte strida mot bestämmelserna i 4 kap.61 

Intresseavvägning enligt 3 kap 10 § miljöbalken blir enbart aktuell om det har konstaterats av 

domstolen att den ansökta verksamheten påtagligt kan försvåra rennäringens bedrivande och det 

genom villkor om skydds- och försiktighetsåtgärder inte går att förhindra detta.62 

Lagstiftaren har sagt att det är kvaliteten i domstolens beslutsunderlag och styrkan i 

argumentationen om vad som på lång sikt kan anses vara lämpligast ur allmän synpunkt som bör 

avgöra vilket av de nationella intressena som ska prioriteras.63 Bedömning ska innefatta 

ekologiska, sociala, kulturella och samhällsekonomiska hänsynstaganden.64 

Denna intresseavvägning enligt 3 kap. 10 § miljöbalken ger allmänt sett ett förhållandevis stort 

utrymme för olika bedömningar.65 Om den planerade verksamhetens inverkan på rennäringen 

bedöms som begränsad ges företräde till verksamheten, trots att området utgör ett riksintresse 

även för rennäringen. Sådan begränsad inverkan har i praxis bland annat ansetts vara att 

betesmark bortfaller till följd av de för området aktuella anläggningsåtgärderna, samt att renar 

inte kunnat beträda området under byggnadstiden. Detta bedömdes som begränsat för att 

anläggningstiden utgjorde cirka tio månader fördelade på två år.66 Om verksamheten omöjliggör 

rennäringens bedrivande, kan den ändå tillåtas efter en bedömning enligt 3 kap 10 § miljöbalken 

om alternativa lösningar kan möjliggöra för rennäringens bedrivande. Exempel på detta är att 

 
61 Paragrafens andra stycke är inte aktuellt för rennäringen och berörs därför inte ytterligare i utredningen.  
62 Mark- och miljödomstolens dom den 17 november 2016 i M 1761-15. 
63 Prop. 1985/86:3, s. 169.  
64 Prop. 1997/98:45 del II, s. 672.   
65 Högsta förvaltningsdomstolens dom den 29 oktober 2014, 7425-7427-13. 
66 Mark- och miljööverdomstolens dom den 14 oktober 2010 i M 10316–09. 
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renarna vars flyttled omintetgjorts kan förflyttas med lastbil samt stödutfodras till följd av förlorat 

bete.67  

När det har bedömts att förutsättningarna för att bedriva rennäring kraftigt försämras av den 

ansökta verksamheten och detta skulle leda till allvarliga konsekvenser för samebyn så har den 

ansökta verksamheten i vissa fall fått stå tillbaka. Domstolen har i ett fall bedömt att det allmänna 

intresset för hållbar elproduktion inte skulle motverkas i avgörande grad av att etableringen i fråga 

inte kom till stånd. Rennäringen ansågs därmed vara den som på lämpligast sätt främjade en 

långsiktig hushållning av marken.68 

Precis som när det gäller skyddet enligt 3 kap 5 § miljöbalken är det vår erfarenhet att det är svårt 

att hindra en vattenkraftsetablering med hänvisning till 3 kap 10 § miljöbalken. Men det goda 

argumentet att mot bakgrund av denna regel begära omfattande villkor till skydd för rennäringen.  

4.4.5 Utpekande av riksintresse enligt 2 § förordningen om hushållning med mark och 

vattenområden  

Områden av riksintresse är sådana som ur nationell synpunkt är av stor betydelse att skydda mot 

förändring. Det kan även utgöra områden som är av betydelse att nyttja, exempelvis för 

mineralutvinning, industriproduktion, energiproduktion, infrastrukturanläggning eller för 

totalförsvaret. I 4 kap miljöbalken anges ett antal områden vilka, med hänsyn till de natur- och 

kulturvärden som finns i områdena, i sin helhet är av riksintresse. Dessa riksintressen är alltså 

fastslagna i lag och ska alltid behandlas som sådana av domstolarna. Utöver dessa riksintressen 

ska, enligt 2 § förordning om hushållning med mark och vattenområden69, vissa 

förvaltningsmyndigheter lämna uppgifter till länsstyrelsen om områden som myndigheterna 

bedömer vara av riksintresse. Det framgår av samma paragraf att det för rennäringens räkning är 

Sametinget som pekar ut områden av riksintresse.  

Utöver de riksintressen som fastslås i 4 kap miljöbalken avgörs vad som är av riksintresse vid 

domstolens tillståndsprövning. Utpekade riksintressen enligt 3 kap miljöbalken ska då enbart ses 

som ett anspråk på riksintresse vid prövningen. Detta betyder att utpekandet av riksintressen inte 

 
67 Mark- och miljööverdomstolens dom den 23 november 2011 i M 824-11. 
68 Mark- och miljödomstolens dom den 17 november 2016 i M 1761-15. 
69 SFS 1998:896. 
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är rättsligt bindande för domstolen, utan att det ankommer på domstolen att i det enskilda fallet 

bedöma om området bör ses som ett riksintresse eller inte.  

Vår erfarenhet är att tillståndsmyndigheten mycket sällan ifrågasätter ett riksintresse som är 

utpekat av en myndighet. Däremot finns det möjlighet för samebyarna att i en tillståndsprocess 

argumentera för att ett område är av riksintresse trots att det inte är utpekat av Sametinget som 

sådant. Samebyarna kan själva föra argumentationen men också vända sig till Sametinget som 

kan upprätta ett yttrande i målet och där ange vilka områden som myndigheten i det aktuella 

fallet anser vara av riksintresse för rennäringen.   

4.4.6 Villkor enligt 16 kap 2 § och ersättning för skador enligt 31 kap 16 § miljöbalken 

Den bedömning som domstolen har att göra enligt de bestämmelser som redogörs för ovan ska 

mynna ut i ett tillståndsbeslut som överensstämmer med kraven i miljöbalken. Mot den 

bakgrunden får tillståndet enligt 16 kap 2 § miljöbalken förenas med villkor.  

Eftersom det enligt vår uppfattning ofta är svårt att hindra ett miljötillstånd för vattenverksamhet 

bör samebyarna lägga stort fokus på frågan om ändamålsenliga villkor. Det är viktigt att krav om 

detta framställs på ett tydligt sätt till domstolen och att argument framförs varför villkoren krävs 

till skydd för rennäringen.       

Av 22 kap 25 § miljöbalken framgår när domstolen kan förena ett tillstånd med villkor. För den 

här utredningen är följande två punkter främst av intressen. Punkt 10 ger möjlighet att bestämma 

sådana villkor som behövs med avseende på hushållning med mark, vatten och andra 

naturresurser. Punkt 13 ger möjlighet att bestämma sådana villkor som i övrigt behövs för att 

skydda värdefulla natur- och kulturmiljöer eller för att förhindra annan skada på eller olägenhet 

för omgivningen. 22 kap 25 § miljöbalken är inte uttömmande och utgör heller inga minimikrav. 

Vilka villkor domen ska innehålla måste istället anpassas till ansökan och de frågor som 

aktualiseras i varje enskild tillståndsprövning.70 

Det finns många rättsfall, både vad avser miljötillstånd för vattenkraft och andra verksamheter, 

där det finns olika exempel på villkor till skydd för renskötseln. Detta är inte så konstigt eftersom 

sådana villkor ofta krävs för att ett tillstånd ska kunna beviljas. Villkoren kan se väldigt olika ut 

och avse allt från skyldighet att samråda, upphöra med verksamheten under viss tid när 

 
70 Prop. 1997/98:45 del II, s. 246. 
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renskötseln så kräver, uppförande av olika anläggningar, utfordring, GPS-sändare för renar till 

ombesörjande av lastbilstransporter och helikopterstöd när så krävs. Ganska nyligen fastslog 

Mark- och miljööverdomstolen även att villkor kan avse ekonomisk ersättning.71 Ett sådant 

exempel skulle kunna vara att verksamhetsutövaren ska stå för samebyarnas kostnader för ökade 

arbetsinsatser och helikopter vid behov.  

31 kap 16 § miljöbalken innehåller regler om ersättning vid tillståndsprövningen av 

vattenverksamhet. Den skadelidande har rätt till ersättning för förlust av pågående markanvändning. 

Det här innebär att en rättighetsinnehavare har rätt till ersättning för ekonomisk skada avseende 

den förlust denne lider till följd av tillståndet. Den skada en rättighetshavare lider genom att inte i 

framtiden kunna utnyttja marken på annat sätt än tidigare ersätts inte. Det här innebär att den 

sameby som anser sig lidit skada till följd av vattenkraftsetableringen har rätt till ersättning för 

den pågående markanvändning som kan anses ha förhindrats till följd av 

vattenkraftsetableringen. 

Det är samebyarna som ska bevisa att skada orsakats av verksamheten samt skadans storlek. Det 

kan vara svårt att göra bedömningar av detta innan verksamheten har påbörjats. Om samebyarna 

försöker göra det är det viktigt att det finns noggranna beräkningar som är kopplade till 

markanvändningen före etableringen samt till den förväntade påverkan. Det kan i dessa fall vara 

en idé att även anlita en sakkunnig som uttalar sig i frågan. Idag är det oftast kostnader som 

uppkommer under anläggningsfasen som ersätts. Vår erfarenhet är att mer bestående skador som 

också innebär kostnader regleras genom villkoren.  

Vår rekommendation är dock att försöka få frågan om ersättning uppskjuten, se nedan. Detta 

eftersom det är mycket lättare att bevisa en uppkommen skada. Men även i det senare fallet måste 

samebyarna vara noggrann med sin dokumentation. Renskötarna bör skriva dagbok över vilka 

åtgärder som vidtagits varje dag och där beskriva på vilket sätt vattenkraftverksamheten innebär 

en fördyring. Det är också viktigt att spara alla kvitton och fakturor från tillfällen när det krävts 

helikopter på grund av verksamheten. Det bör särskilt på kvittona och fakturorna anges att det är 

frågan om flygningar som varit nödvändiga på grund av vattenkraftverksamheten.   

Enligt 22 kap 27 § miljöbalken kan domstolen när verkningarna av en verksamhet inte kan 

förutses med tillräcklig säkerhet, skjuta upp frågan om ersättning eller andra villkor till dess erfarenhet 

 
71 Se bland annat Mark- och miljööverdomstolens dom den 13 april 2018 i M 3648-17; Mark- och miljööverdomstolens 
dom den 13 mars 2018 i M 6328-16. 
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har vunnits av verksamhetens inverkan på miljön. Detta är vad som är känt som prövotid. I 

anslutning till att en fråga skjuts upp ska domstolen, i fråga om skada eller förlust som kan antas 

blir mera kännbar, meddela provisoriska föreskrifter om ersättning eller skadeförebyggande 

åtgärder. Även här måste samebyarna vara aktiva och framställa krav om sådana åtgärder. 

Paragrafen innehåller vidare ett effektivitetskrav, av vilket det framgår att den uppskjutna frågan 

ska avgöras så snart som möjligt.72  

För att domstolen ska kunna skjuta upp avgörandet måste frågan om verksamhetens tillåtlighet 

som sådan först vara avgjord. När domstolen meddelar prövotid beslutar domstolen vidare om 

vilken utredning som den förväntas få presenterad för att kunna fatta ett beslut i frågan.73  

Som framgår ovan är det ofta till fördel för samebyarna att en fråga om ersättning men även 

fastställande av villkor skjuts upp. Samebyarna bör därför framföra ett yrkande till domstolen om 

att dessa frågor skjuts upp. Det är vår erfarenhet att denna fråga bedöms olika från fall till fall, 

ibland skjuts frågan om renskötseln upp och i andra fall inte. Det finns inte någon riktigt bra 

vägledning i praxis som samebyarna kan hänvisa till. Istället blir det viktigt att framföra argument 

för varför frågan om renskötseln ska skjutas upp i varje enskilt fall.  

4.4.7 Rättegångskostnader 

Vad avser ansvaret för rättegångskostnader i mål om vattenverksamhet skiljer sig reglerna åt 

beroende på i vilken instans prövningen sker. Reglerna finns i 25 kap 2 § miljöbalken. I den första 

insatsen, mark- och miljödomstolen, är verksamhetsutövaren alltid skyldig att stå för sina egna 

och motpartens rättegångskostnader oavsett utgången i målet. Inom ramarna för begreppet 

motpart ryms samtliga som med hänvisning till ovan ingår inom sakägarbegreppet. 

Verksamhetsutövaren är alltså skyldig att betala berörd samebys rättegångskostnader i första 

instans.  

Om domen överklagas till Mark- och miljööverdomstolen och Högsta domstolen gäller samma 

sak som i mark- och miljödomstolen om det är verksamhetsutövaren som överklagar. Om det 

däremot är samebyn som överklagar har inte samebyn rätt till ersättning för sina 

rättegångskostnader, utan får stå för dessa själv oavsett utgången. Samebyn kan dock aldrig bli 

skyldig att betala verksamhetsutövarens kostnader. Om verksamhetsutövaren endast överklagar 

 
72 Bengtsson m.fl., Miljöbalken, (3 juni 2019, Zeteo), kommentar till 22 kap 27 §.  
73 Ibid.  
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en del av domen är det de av samebyns rättegångskostnader som är hänförliga till den delen som 

verksamhetsutövaren är förpliktigad att betala till samebyn.   

Med rättegångskostnader avses ombudskostnader, kostnader för sakkunniga, kostnader för 

samebymedlemmars arbete samt olika utlägg för bland annat resor, kartmaterial och annat 

presentationsmaterial som kan behövas i processen.  

En sameby som berörs av en tillståndsprocess rörande vattenverksamhet bör mot bakgrund av 

detta ta kontakt med en advokat eller jurist med kompetens inom aktuellt område som kan 

biträda samebyn i processen.  

Det ska i sammanhanget också noteras att domstolarna kan göra en skälighetsbedömning vad 

avser det framställda yrkandet om rättegångskostnader, vilket kan innebära att samebyn inte får 

betalt för hela sin kostnad. 

4.5 Samebyars möjlighet att påkalla tillsyn och initiera omprövning 

Den svenska miljölagstiftningen bygger i huvudsak på att tillsynsmyndigheter har i uppgift att 

tillse att miljörättsliga bestämmelser följs. Systemet utgår från att myndigheterna tar de initiativ 

som behövs men i praktiken har allmänheten också haft möjlighet att påtala överträdelser av 

miljölagstiftningen till berörda myndigheter.74  

Av 26 kap 1 § miljöbalken framgår att det genom tillsyn åvilar berörda myndigheter att 

säkerställa syftet med miljöbalken och att vidta åtgärder för rättelse om föreskrifter, domar och 

andra beslut meddelade med stöd av balken inte följts. Tillsynsmyndigheten ska på eget initiativ 

eller efter anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnad av miljöbalken. Uttrycket 

”efter anmälan” har lagts till för att förtydliga allmänhetens möjlighet till inflytande. Det 

samebyar kan göra för att påverka tillsynsmyndighetens kontrollerande funktion är därför att 

anmäla till myndigheten vad som enligt samebyns uppfattning bör kontrolleras. En sådan här 

anmälan måste myndigheten fatta ett formellt beslut om. Ett beslut som meddelats i en 

tillsynsfråga kan överklagas i enlighet med förvaltningsrättsliga principer. Vilket gäller även om 

beslutet innebär att myndigheten inte vidtar åtgärd.75  

 
74 Bengtsson, Bertil mfl. Kommentar Zeteo, 26 kap 1 Miljöbalken, 2019. 
75 Prop. 2004/05:65, s 122f; Bengtsson, Bertil mfl. Kommentar Zeteo, 26 kap 1 § Miljöbalken, 2019. 
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Av samma förvaltningsrättsliga principer följer möjligheten att ansöka till myndigheten om att 

initiera en omprövning. Tidigare har det dock inte ansetts möjlighet att överklaga ett beslut från 

myndigheten om att avslå begäran om att initiera en omprövning. I enlighet med praxis från 

Mark- och miljööverdomstolen anses ett sådant beslut numer kunna överklagas av en enskild som 

är berörd.76  

Det är vår uppfattning att samebyar i egenskap av sakägare kan göra en anmälan till 

tillsynsmyndigheten för att uppmärksamma myndigheten på av samebyn identifierade brister i 

verksamhetens efterlevnad av de beslut som fattats mot bakgrund av miljöbalken. Detta för att 

påkalla tillsyn. På samma sätt kan samebyar göra en anmälan till berörd myndighet om att denne 

bör initiera en omprövning. Men det är ytterst upp till myndigheten att fatta ett beslut om att genomföra 

tillsyn samt att initiera en omprövning. Ett beslut av myndigheten att inte vidta åtgärder får 

överklagas av samebyn. 

 
5 NY LAGSTIFTNING FÖR OMPRÖVNING AV VATTENKRAFTVERK – 

MODERNA MILJÖVILLKOR 

5.1 Inledning  

Den svenska vattenkraftsutbyggnaden kulminerade under mitten på 1900-talet och det saknas för 

näravande planer på att i någon större utsträckning uppföra helt nya kraftverk.77 Det här innebär 

dock inte att markanvändningen i sig upphör eller att den inte kan komma att ändras. Det är 

möjligt för verksamhetsutövaren att ansöka om nya tillstånd av ett vattenkraftverk för bland 

annat ändring och utbyggnad och då få till stånd en prövning. Detta redogörs för ovan under 

punkten 4.  

Den 1 januari 2019 trädde dessutom nya regler i kraft för omprövning av vattenkraftverk. Dessa 

regler syftar till att genomföra Energiöverenskommelsen78, genom vilken regeringen tillsammans 

med Kristdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet har enats om mål för landets 

energiförbrukning. Senast år 2045 ska Sverige inte längre ha några nettoutsläpp av växthusgaser 

och år 2040 är målet att ha 100 procent förnybar elproduktion. För att kunna uppfylla dessa mål 

 
76 MÖD 2004:31; MÖD 2011:46; Bengtsson, Bertil mfl. Kommentar Zeteo, 26 kap 1 § Miljöbalken, 2019; Prop. 
2004/05:65, s 122f. 
77 Prop. 2017/18:243 s. 63. 
78 Ramöverenskommelse mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna, 2016-06-10.  
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ställs krav på Sveriges energikällor. Ett av målen gäller Sveriges vattenkraft, vilken står för 

närmare hälften av Sveriges energiproduktion.79 En hög produktion av vattenkraft är en viktig del 

i arbetet för att uppnå en ökad andel el från förnybara energikällor. Sverige måste samtidigt leva 

upp till EU-rättens krav på vattenverksamheter och ha moderna miljökrav för svensk vattenkraft. 

Avsikten är att vattenkraftens utbyggnad främst ska ske genom effekthöjning i befintliga verk med 

krav på moderna miljötillstånd. Prövningssystemet ska utformas på ett sätt som inte blir onödigt 

administrativt och ekonomiskt betungande för verksamhetsutövaren. Nationalälvarna och andra 

älvsträckor som anges i lagen (4 kap miljöbalken) ska fortsätta skyddas från utbyggnad. 

De ovan angivna syftena och målen för en miljöanpassad vattenkraft ska bland annat uppnås 

genom omprövning av befintliga vattenkraftverk. Övergripande innebär den nya lagstiftningen att 

verksamheter som är eller vid dess tillkomst var uppförda med syfte att producera el ska ha 

moderna miljövillkor. Detta ska ske genom omprövning av verksamheten enligt miljöbalkens 

bestämmelser.  

5.2 Verksamheter som omfattas av omprövningen och den nationella planen  

De verksamheter som omfattas av de nya bestämmelserna är tillståndspliktiga 

vattenverksamheter för produktion av vattenkraftsel. Dessa definieras i 11 kap 6 § miljöbalken. 

Om det i det befintliga tillståndet saknas villkor eller bestämmelser till skydd för människors hälsa 

och miljön enligt miljöbalken ska en omprövning ske, vilket framgår av 11 kap 27 § miljöbalken. 

Detta innebär att många vattenkraftverk inom renskötselområdet ska omprövas.  

Sverige har idag cirka 2 100 vattenkraftverk. 80 procent av landets vattendrag är utbyggda och det 

finns minst 11 000 dammar. En väldigt liten andel av dagens vattenkraftverk är dock 

miljöanpassade enligt kraven i miljöbalken och enbart ca hundra vattenkraftverk har tillstånd 

enligt miljöbalken. 30 procent av vattenkraftverken saknar tillstånd.80 

Det här innebär att det är ett stort antal kraftverk som är aktuella för de nya reglerna. 

Omprövningarna kommer innebära avvägningar mellan behovet av nationell effektiv tillgång till 

vattenkraftsel och åtgärder som förbättrar vattenkvalitén. Den här avvägningen kräver enligt 

lagstiftaren ett nationellt helhetsperspektiv. Tillvägagångssättet för att kunna samordna dessa 

 
79 Prop. 2017/18:243, s. 63. 
80 Älvräddarnas hemsida, Vattenkraftens och dammarnas utbredning i Sverige, hämtad: 2019-11-04. 
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prövningar på ett effektivt och ändamålsenligt sätt är en nationell plan, vilken regleras i 11 kap 28 

§ miljöbalken.  

För att verksamheten ska omfattas av den nationella planen krävs det att (1) den påbörjades före 

utgången av 2018, (2) den inte tidigare har tillståndsprövats eller omprövats enligt miljöbalken 

efter utgången av 1998 och (3) den senast den 1 juli 2019 anmäldes till länsstyrelsen. Om 

verksamhetsutövaren inte anmält sin verksamhet till den nationella planen åvilar det denne att 

direkt ansöka om omprövning för sin verksamhet. Om verksamhetsutövaren varken anmält 

verksamheten till den nationella planen eller ansökt om omprövning ska länsstyrelsen vidta 

åtgärder genom tillsyn och förelägga verksamhetsutövaren att inkomma med en ansökan om 

omprövning. 

Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät har fått i uppdrag att 

gemensamt ta fram en sådan plan för genomförande av omprövningarna. Ett förslag på planen 

presenterades för regeringen den 1 oktober 2019. Förslaget ska nu beredas innan regeringen fattar 

beslut om planen kan antas. Först efter regeringens beslut vet vi med säkerhet när omprövningen 

ska ske av de vattenkraftverk som renskötseln påverkas av. Det här innebär att den information 

som nu är att finna i planen kan komma att ändras.  

Planen anger prövningsgrupper för verksamheter som kan komma att påverka en och samma 

vattenförekomst, vattendrag eller avrinningsområde så att dessa verksamheter prövas i ett 

sammanhang. Enligt planen ska de första ansökningarna lämnas in den 1 februari 2022 och de 

senaste den 1 februari 2037.81 

Planen ska lägga grunden för ett systematiskt arbetssätt för omprövningarna och vara vägledande 

för myndigheterna i arbetet med omprövningarna. Planen anger bland annat riktvärden och 

redovisar de avrinningsområden där särskild hänsyn ska tas till elberedskap och dammsäkerhet. 

Planen anger också på ett övergripande sätt var det finns risk för konflikt mellan bevarandemål i 

Natura 2000-områden och vattenkraftverk samt hur man bör beakta kulturmiljöfrågor. 

Planen behandlar inte övriga allmänna eller enskilda intressen som är skyddsvärda enligt 

miljöbalken. Dessa ska istället beaktas i de enskilda prövningarna. Enligt förslaget kan inte 

planen ange hur verksamhetsutövarna bör avgränsa sina ansökningar eller hur domstolens 

 
81 Havs- och vattenmyndigheten, Svenska kraftnät och Energimyndigheten, Förslag till nationell plan för omprövning av 
vattenkraftverk, med beskrivning av vattenmiljö och effektiv tillgång till vattenkraftsel samt identifierade behov för fortsatt arbete, 
2019, s 10.  
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prövningar bör ske. Inte heller vilka konkreta krav på skyddsåtgärder och försiktighetsmått som 

ska ställas, eftersom det avgörs i de enskilda prövningarna. 

I enlighet med 6 kap 3 § miljöbalken har en miljökonsekvensbeskrivning upprättas i anslutning till 

förslaget. Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning i detta fall är att integrera miljöaspekter i 

planeringen samt att bedöma vilken påverkan den föreslagna planen kan medföra. Den ska vidare 

identifiera och beskriva planens väsentliga effekter och konsekvenser för människors hälsa och 

miljö samt på hushållningen med naturresurser. Både miljökonsekvensbeskrivningen och den 

föreslagna planen saknar bedömning i detaljfrågor. Det poängteras dock att konsekvenser av 

eventuell miljöpåverkan behöver vara en del av kommande prövningar där hänsyn ska tas till 

relevanta aspekter. I detta fall nämns rennäringen särskilt som exempel på intresse som ska tas 

hänsyn till i de individuella prövningarna.82 

För att kunna genomföra omprövningarna krävs enligt förslaget deltagande från många olika 

aktörer och behov av samverkan mellan dessa. Omprövningarna ska därför föregås av regionala 

samverkansprocesser. I dessa ska frågeställningar hanteras och analyseras gemensamt av 

länsstyrelserna, berörda verksamhetsutövare, övriga myndigheter, kommuner och 

intresseorganisationer.83 

Samverkansprocessen ska resultera i att det finns tillräcklig kunskap för att genomföra 

omprövningarna. Deltagarna ska identifiera var det finns potential att vidta miljöåtgärder och 

vilka övriga intressen som behöver beaktas inom ett huvudavrinningsområde. Det poängteras att 

förutom underlag avseende påverkan på naturmiljön behöver underlaget omfatta kunskap om 

bland annan rennäringen.  

Vår tolkning är att enskilda intressenter, därmed samebyar, inte är inkluderade i gruppen av 

utpekade deltagare i samverkansprocesserna. Av planens schematiska bild över den regionala 

samverkansprocessen84 framgår dock att allmänna intressen, alltså rennäringen i enlighet med  

3 kap miljöbalken, utgör en frågeställning som ska behandlas.  

Planen poängterar vikten av att följa upp samverkansprocesserna för att hitta goda exempel som 

kan fungera vägledande för kommande prövningsgrupper som ännu inte påbörjat processen.85  

 
82 Havs- och vattenmyndigheten, Svenska kraftnät och Energimyndigheten, 2019, s. 6. 
83 Havs- och vattenmyndigheten, Svenska kraftnät och Energimyndigheten, 2019, s. 51. 
84 Se bilaga 1, s. 52. 
85 Havs- och vattenmyndigheten, Svenska kraftnät och Energimyndigheten, s. 59.  
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Vår uppfattning är därför att det är viktigt att samebyar i de initiala samverkansprocesserna gör 

anspråk på att bli hörda genom kontakt till berörd myndighet. Detta för att poängtera 

rennäringens intressen i de kommande prövningarna och därmed sätta standarden för kommande 

regionala samverkansprocesser under planens genomförande. Förslag till nationell plan för 

omprövning av vattenkraft86 och miljökonsekvensbeskrivningen87 för förslag till den nationella 

planen för omprövning av vattenkraft har bifogats till denna utredning. 

5.3 Domstolens omprövning 

5.3.1 Inledning  

Det är verksamhetsutövarens ansvar att se till att vattenkraftverket har moderna miljövillkor. Det 

här framgår av 11 kap 27 § miljöbalken. Med detta avses att tillståndets villkor eller bestämmelser 

till skydd för människors hälsa och miljön har bestämts enligt miljöbalken genom en dom eller i 

ett beslut som inte är äldre än fyrtio år88. Om det i miljötillståndet för verksamheten har bestämts 

en annan tid för översyn av miljövillkoren ska den tiden dock gälla.  

Huvudregeln är alltså att verksamhetsutövaren till mark- och miljödomstolen ska ansöka om 

omprövning av sin verksamhet. Om en sådan ansökan har getts in får verksamheten fortsätta till 

dess omprövningen är gjord. På samma sätt får verksamhetsutövaren dispens om denne har 

anmält verksamheten till den nationella planen.  

Reglerna om omprövning för moderna miljövillkor framgår av 24 kap 10 § miljöbalken. 

Efter en ansökan om omprövning av en vattenverksamhet för sådana miljövillkor 

som avses i 11 kap. 27 § ska tillståndsmyndigheten upphäva, ändra och besluta nya 

bestämmelser och villkor i den utsträckning som behövs med hänsyn till skyddet för 

människors hälsa och miljön. 

Bestämmelser och villkor som innebär att verksamheten avsevärt försvåras får dock 

beslutas endast om det behövs för att följa en miljökvalitetsnorm eller någon 

annan bestämmelse som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen. 

 
86 Se bilaga 1.  
87 Se bilaga 2.  
88 Det vill säga först en fullständig prövning enligt miljöbalken och därefter en uppdatering inom fyrtio år.  



 

  39 (46) 

Trots första och andra styckena ska tillståndsmyndigheten återkalla tillståndet och 

bestämma om åtgärder som avses i 4 §, om en återkallelse är nödvändig för att 

tillgodose ett sådant behov som avses i andra stycket, eller verksamhetsutövaren 

medger att tillståndet återkallas.89 

Domstolen har alltså möjlighet att såväl upphäva, ändra som att besluta om nya bestämmelser 

och villkor med hänsyn till miljöbalkens regler. Det är främst 2 och 3 kapitlet som aktualiseras för 

rennäringen, se vidare ovan under punkten 4.4. Lagstiftaren har inte utvecklat på vilket sätt 

villkoren skulle kunna komma att ändras till skydd för rennäringen. Det är dock vår uppfattning 

att samebyarna kan argumentera för väsentliga ändringar eftersom de flesta av de gamla 

vattendomarna inte innehåller moderna villkor utan istället strider mot reglerna i 2 och 3 kapitlet 

miljöbalken. Samebyarna kan vara med och skapa rättspraxis på området, vilken senare kommer 

att ge vägledning.  

Som huvudregel får de nya bestämmelserna och villkoren inte innebära att verksamheten avsevärt 

försvåras. Med avsevärt försvåras menas att verksamheten inte längre kan bedrivas.90 De nya 

bestämmelserna och villkoren kan alltså inte vara hur ingripande som helst. Eftersom regeln är 

helt ny och det inte finns speciellt mycket vägledning i förarbetena återstår det även i denna fråga 

att se hur rättspraxis utvecklas.  

5.3.2 Avgränsningssamråd och miljökonsekvensbeskrivning 

En ansökan om omprövning för moderna miljövillkor behöver inte innehålla en 

miljökonsekvensbeskrivning. Vidare saknas obligatoriskt krav på avgränsningssamråd. Det är 

alltså frågan om en förenklad process i jämförelse med övriga prövningar som sker på initiativ av 

verksamhetsutövaren, såsom vid ansöka om nytt tillstånd av ett vattenkraftverk för bland annat 

ändring och utbyggnad.91  

Lagstiftaren poängterar att avsaknaden av krav på samråd och miljökonsekvensbeskrivning ställer 

högre krav på domstolen att tidigt i processen se till att det finns ett underlag som säkerställer att 

verksamheten förenas med nödvändiga restriktioner och försiktighetsmått.92 Domstolens 

 
89 Undantagen i andra och tredje stycket bedöms sakna relevans för rennäringen och därmed för denna utredning.   
90 Prop. 1997/98:45 del II, s. 259. 
91 Prop. 2017/17:243, s. 120. 
92 Ibid. 
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processledning ska enligt lagstiftaren innebära att en omprövning kan resultera i andra krav och 

villkor än de som verksamhetsutövaren själv har yrkat i sin ansökan.93  

Flera remissinstanser var kritiska till att det inte finns en skyldighet att samråda och upprätta en 

miljökonsekvensbeskrivning. Detta har emellertid inte lagstiftaren tagit hänsyn till. Det kan bland 

annat starkt ifrågasättas om förfaringssättet uppfyller kraven på konsultation enligt 27 Artikeln 

ICCPR, vilken redogörs för ovan under punkten 4.2.  

De nya reglerna ställer höga krav på samebyarna eftersom det inte kommer att ske något samråd 

eller upprättas någon miljökonsekvensbeskrivning där påverkan på renskötseln beskrivs.  

Det är av yttersta vikt att samebyarna håller sig uppdaterade om den nationella planen och när i 

tiden som verksamhetsutövaren för vattenkraftverk belägna inom renskötselområdet förväntas ge 

in en ansökan om omprövning. Detta eftersom avsaknaden av samråd och 

miljökonsekvensbeskrivning innebär en risk att samebyarna inte kommer att omnämnas av 

verksamhetsutövaren i kretsen av sakägare och att domstolen inte på eget initiativ 

uppmärksammar detta. Samebyarna måste då själv poängtera för domstolen att påverkan på 

renskötseln ska inkluderas i prövningen. Domstolen kungör ansökan om omprövning och det är 

alltså även viktigt för samebyarna att hålla sig uppdaterad om vilka kungörelser som sker, se 

vidare ovan under punkten 4.4.1.   

Att det saknas krav på en miljökonsekvensbeskrivning betyder inte att en av verksamhetsutövaren 

genomförd analys av rennäringen alltid kommer att saknas. Om domstolen anser att det krävs en 

komplettering i denna del kan verksamhetsutövaren föreläggas att inkomma med ytterligare 

material i fråga. Samebyarna kan också begära att domstolen ska förelägga verksamhetsutövaren 

på detta sätt.  

Om inte någon komplettering som rör renskötseln sker måste samebyarna på eget initiativ lägga 

tid och resurser på yttranden till domstolen. För omfattning och utformning av sådana yttranden 

hänvisas till punkten 4.4.1. ovan.   

5.3.3 Omfattningen av omprövningen    

Reglerna om omprövningar av vattenkraftverk har som anförts ovan tillkommit mot bakgrund av 

intresseavvägningen mellan effektiv tillgång till vattenkraftsel och de krav som EU-rätten ställer 

 
93 Prop. 2017/17:243, s. 114.  
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på Sveriges upprätthållande av en god vattenkvalité. Miljöbalken ställer dock andra miljökrav 

som ligger utanför krav på vattenstatus och som enligt vår uppfattning ska ingå i en prövning för 

villkor enligt balken. Det framgår inte med självklarhet av förarbetena i vilken omfattning hänsyn 

ska tas till övriga miljökrav i miljöbalken. Remissinstanserna har framfört synpunkter på att 

prövningen bör omfatta fler syften än att bara att tillse behovet av vattenmiljöförbättrande 

åtgärder i relation till en effektiv tillgång till vattenkraftsel. Lagstiftaren har poängterat att utöver 

avvägningen mellan de nu nämnda intressena, kan andra frågor av betydelse finnas med som 

centrala delar i varje enskild prövning.94  

I omprövningen av en enskild verksamhet ska hänsyn tas till regional samt lokal nytta och villkor 

bestämmas för verksamheten på grundval av hur verksamheten påverkar sin omgivning. Det är i 

den enskilda prövningen som alla slutliga avvägningar ska göras, inklusive avvägningar i 

förhållande till påverkan på riksintressen och frågor som rör intresset av att lokalt skydda den 

omgivande natur- och kulturmiljön, samt avvägningar som rör andra enskilda som kan påverkas 

av verksamheten.95  

Enligt vår bedömning går det att argumentera på följande sätt rörande de vattenkraftverk som 

tagit renskötselmark i anspråk och som ska omprövas.  Villkor kan upphävas, ändras och 

föreskrivas till skydd för rennäringen. Domstolen är inte bunden av några konkreta krav på 

skyddsåtgärder eller försiktighetsmått, utan ska istället göra enskilda övervägande vid varje 

omprövning.96 

Detta innebär att samebyarna i yttrande till domstolen bör framställa krav om förändrade villkor i 

samband med omprövning av vattenverksamhet inom sitt samebyområde utifrån skyddet för 

rennäringen som redogörs för ovan under punkterna 4.4.3 – 4.4.7. Utgångspunkten bör vara den 

nu gällande vattendomen och villkoren där till skydd för rennäringen. Kravet kan vara att de 

befintliga villkoren ska upphävas och att nya mer ändamålsenliga och moderna villkor ska 

fastställas av domstolen.  

Vi menar också att det bör gå att argumentera för ersättning enligt 31 kap 16 § miljöbalken vid 

omprövningsförfarandet, men denna fråga måste utredas ytterligare. Sådan ersättning skulle 

kunna avse olika åtgärder som samebyarna behöver vidta på grund av förlusten av mark vid 

 
94 Prop. 2017/18:243, s. 98. 
95 Prop. 2017/18:243, s. 98. 
96 Spejare, Björn, Förslag till den nationella planen för omprövning av vattenkraft – analys, JP Miljönet, 2019. 
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etableringen, såsom till exempel lastbilstransporter. Det är inte helt klart att det går att vinna 

framgång med argumentation. I förarbetena anges dock att förslaget inte innebär någon 

inskränkning i rätten till ersättning om omprövningen för moderna miljövillkor leder till att en 

viss verksamhet eller åtgärd som tillåts.97 Som exempel i förarbetena nämns ianspråktagande av 

annans egendom eller inlösen, vilket enligt vår uppfattning skulle kunna anses vara 

renskötselrätten. Se vidare ovan under punkten 3 om renskötselrättens ställning och under 

punkten 4.4.6 om rätten till ersättning enligt 31 kap 16 § miljöbalken.    

En del av de vattenkraftverk som kommer att omprövas saknar helt eller delvis tillstånd. I andra 

fall avser verksamhetsutövaren att bygga ut delar av verksamheten. De här situationerna kommer 

innebära att mark- och miljödomstolen behöver avgöra prövningens omfattning och om det inte 

bara är frågan om en omprövning utan också delvis nytt tillstånd alternativt ändring av ett 

tillstånd. Om mark- och miljödomstolen bedömer att så är fallet aktualiseras de vanliga reglerna 

om miljöprövning. Verksamhetsutövaren är därmed skyldig att genomföra avgränsningssamråd 

och upprätta en miljökonsekvensbeskrivning. Dessutom har samebyarna rätt till ersättning för 

sina rättegångskostnader, vilket inte är fallet vid en omprövning. Frågan om rättegångskostnader 

behandlas ovan under punkten 4.4.8 och nedan under punkten 5.4. Mot bakgrund av detta är det 

även viktigt för samebyarna att vara uppmärksamma på hur ansökan är utformad och för 

domstolen poängtera om det helt eller delvis är frågan om ett nytt tillstånd eller ändring av ett 

tillstånd.  

I flera fall ingick samebyarna avtal med verksamhetsutövarna under tillståndsprocesserna för 

vattenverksamheten inom deras samebyområde. Avtalen har olika utformning och det skiljer sig 

åt på vilket sätt överenskommelserna har hanterats i tillstånden. Det har inte funnits utrymme att 

i denna utredning gå igenom och analysera avtalen och tillstånden. Det är emellertid vår 

uppfattning att en sådan genomgång skulle vara av stort intresse. Vi anser också att det finns skäl 

att inför en omprövning av ett vattenkraftverk där renskötseln påverkas göra gällande att avtalet 

mellan parterna träffades under förutsättning av den prövning som genomfördes då. Eftersom 

den inte gjordes enligt miljöbalken och tillståndet saknar moderna miljövillkor bör det gå att 

argumentera för att avtalen inte längre ska gälla. En sådan argumentation kräver emellertid en 

grundlig juridisk analys och att en analys av avtalen och tillstånden ifråga genomförs.    

 
97 Prop. 2017/18:243, s. 127. 
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5.4 Rättegångskostnader vid omprövningsförfarandet 

I och med införandet av den nya regleringen för omprövning för moderna villkor har även 

reglerna för rättegångskostnaderna ändrats. Som redogjorts för ovan har samebyarna i egenskap 

av sakägare som huvudregel rätt till ersättning för sina rättegångskostnader i första instans oavsett 

utgången i målet. Samma sak gäller i överinstanserna om det är verksamhetsutövaren som 

överklagat beslutet.  

När det gäller omprövningsförfarandet har lagstiftaren varit angelägen om att inte lägga ett allt 

för tungt ekonomiskt ansvar på verksamhetsutövaren och har därför valt att i dessa processer låta 

vardera parten stå sina egna rättegångskostnader. Den enskilde (i detta fall samebyn) har enligt 

lagstiftaren ansetts kunna företräda sig själv eftersom det endast handlar om att uppdatera de 

villkor och andra bestämmelser i tillståndet som avser miljöskyddet och inte några nyetableringar. 

Det här innebär alltså att sökanden i fråga om omprövning av vattenkraft enbart står för sina egna 

kostnader.98  

 
  

 
98 Prop. 2017/18:243, 127f. 
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