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Ekologisk kompensation ur en 

jurists perspektiv

Advokat Maria Paijkull

Göteborg 2018-11-06

Fokus för dagens föredrag

Ekar och spridningsmodellering, Verkö Förbud

4 § Artskyddsförordningen 

I fråga om vilda fåglar och i fråga om sådana vilt levande djurarter 

som i bilaga 1 till denna förordning har markerats med N eller n är 

det förbjudet att

1. avsiktligt fånga eller döda djur

2. avsiktligt störa djur

3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg 

4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller 

viloplatser 
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Möjlighet till dispens

14 § Artskyddsförordningen

1. Annan lämplig lösning saknas

2. Försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus hos 

artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde

3. Skäl finns

– För att skydda vilda djur eller växter eller dess livsmiljöer, eller

– För att undvika allvarlig skada, eller

– Av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som 

har ett allt överskuggande allmänintresse

– … 

Tillämpning i praktiken

• Bostäder – bristande inventeringar

• Golfbanor och skidtunnlar – ej överskuggande allmänintresse

• Vindkraft – ej överskuggande allmänintresse

• Skola – allmänintresse, men ej överskuggande 

• Skidanläggning – allmänintresse, men ej överskuggande 

• Halvorsäng – logistikytor för Göteborgs hamn – dispens medgavs

• Nya logistikytor vid Verkö, Karlskrona hamn – dispens medgavs

Möjlighet till kompensationsåtgärder

• Åtgärder inom naturreservat eller Natura 2000-områden – Krav 

på kompensation 

• Vid tillståndsprövningar och dispenser – tillstånd eller dispens får 

förenas med krav på kompensation

• Förslag SOU 2017:34 – krav på kompensation även vid 

prövningar av tillstånd och dispenser 

Förhållande till andra regelverk

• Dubbelprövning

– Länsstyrelsen är dispensgivande myndighet

– Dispens enligt artskyddsförordningen krävs oaktat beslut om detaljplan, bygglov 

eller arbetsplan 

– Prövning enligt miljöbalken - Mark- och miljödomstolen kan sammanlägga 

ärenden, men inte Miljöprövningsdelegationen

• När i processen?

– Tidigt i planeringsskedet (RÅ 2005 ref  44)

– ”Ny” praxis i Mark- och miljööverdomstolen: En precisering av de allmänna 

hänsynsreglerna och ett led i lokaliseringsprövningen. Genom att föreskriva villkor 

om skyddsåtgärder och försiktighetsmått är det möjligt att undvika att verksamheten 

kommer i konflikt med artskyddsbestämmelserna (MÖD 2016:1)



2018-11-22

3

Skyddsåtgärd <=> kompensationsåtgärd
Klinthagen (täktverksamhet):

• Skyddsåtgärd föreskrevs som villkor i tillstånd (tidigare medgiven dispens upphävdes): 

– ”Skötsel- och restaureringsåtgärder ska vidtas på fastigheten X i enlighet med vad bolaget har åtagit sig och i 
samråd med länsstyrelsen.”

– Försiktig röjning av vegetation i syfte att knyta samman habitat 

Halvorsäng:

• Kompensationsåtgärder föreskrevs som villkor i dispensbeslut (parallell prövning till 
detaljplan):

– Skötsel- och restaureringsåtgärder hanterades som kompensationsåtgärder. 

– Åtta villkor om kompensation, redovisning och uppföljning

Verkö: 

• Skydds- och kompensationsåtgärder föreskrivs som villkor i tillstånd (dispens medgavs): 

– Skydds- och kompensationsåtgärder i syfte att förhindra igenväxning och generationsglapp mellan 
gamla och unga ekar

Slutsatser
• Artskydd som del av lokaliseringsprövningen – ett försök att finna 

lösningar på tillämpning av ett väldigt restriktivt regelverk?

• Förutsätter att prövning sker i mark- och miljödomstol, som kan 
sammanlägga mål. Miljöprövningsdelegationen kan inte pröva 
artskyddsfrågor, utan länsstyrelsen – innebär det att mindre projekt blir 
svårare att genomföra än större? Liksom åtgärder som aktualiseras i 
samband med detaljplaneläggning?

• Konsekvenser: 

– Fler verksamheter, än de som anses vara av ”överskuggande allmänintresse”, 
tillåts. 

– Val av skydds- och kompensationsåtgärder styr om artskyddet aktualiseras 

• I linje med EU-rätten?

• Frågor kring skydds- och kompensationsåtgärder (och vad som är vad) 
får ett större fokus

Tack! Frågor?
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