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SVEA HOVRÄTT 
Mark- och miljööverdomstolen 
060102 

PROTOKOLL 
2021-03-25 
Föredragning i 
Stockholm 

Aktbilaga 4 
Mål nr M 12561-20 

Dok.Id 1688421 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 2290 
103 17 Stockholm 

Birger Jarls Torg 16 08-561 670 00 
08-561 675 50  

 
måndag – fredag 
09:00–16:30 

E-post: svea.hovratt@dom.se 
www.svea.se 

RÄTTEN 
Hovrättslagmannen Ylva Osvald samt hovrättsråden Gösta Ihrfelt, Marianne Wikman 
Ahlberg, referent, och Johan Svensson 

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE 
Föredraganden Ulrika Agerskans 

PARTER 

Klagande 
Älvräddarnas Samorganisation

Motpart 
1. D G 

2. K G
 

SAKEN 
Jäv; nu fråga om avvisning 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2020-10-20 i mål nr M 1566-19 
_____________ 

Målet föredras och följande antecknas. 

D G  och K G inkom den 29 mars 2019 med en ansökan om tillstånd till 

vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken till mark- och miljödomstolen.  

Mark- och miljödomstolen kungjorde målet och fick in yttranden från sakägare och 

företrädare för allmänna intressen, bl.a. från Älvräddarnas samorganisation 

(Älvräddarna).  
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Älvräddarna yrkade att mark- och domstolen skulle entlediga sig själv med anledning 

av jäv. 

 

Mark- och miljödomstolen beslutade 20 oktober 2020 att avvisa jävsinvändningen. 

 

Älvräddarna har nu överklagat mark- och miljödomstolens beslut.  

 

Mark- och miljööverdomstolen fattar följande  

 

BESLUT (att meddelas 2021-04-16) 

 

Mark- och miljööverdomstolen avvisar överklagandet. 

 

Skälen för beslutet 

 

Klagorätten för miljöorganisationer regleras i 16 kap. 13 § miljöbalken. Där fastställs 

dels kriterier för vilka organisationer som får överklaga, dels vilka typer av avgöranden 

som organisationerna får klaga på. Enligt bestämmelsen får miljöorganisationer 

överklaga domar och beslut om tillstånd, godkännande eller dispens enligt 

miljöbalken, om upphävande av skydd av områden enligt 7 kap. eller om tillsyn enligt 

10 kap. eller i sådana frågor enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken. 

Rätten att överklaga omfattar alltså inte fristående processuella beslut (se prop. 

1997/98:45, del 2, s. 213). 

 

Mark- och miljödomstolen har under handläggningen av en ansökan om tillstånd enligt 

miljöbalken beslutat att avvisa en jävsinvändning. Det överklagade beslutet avser inte 

tillstånd eller någon annan typ av avgörande som omfattas av 16 kap. 13 § 

miljöbalken, utan det är fråga om ett processuellt beslut. Älvräddarna har därmed inte 

rätt att överklaga mark- och miljödomstolens beslut, varför överklagandet ska avvisas. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga A 

Överklagande senast 2021-05-14 

Ulrika Agerskans 

Protokollet uppvisat/ 




