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KLAGANDE 
Christer Haagman 
Repslagaregatan 7 
544 30 Hjo 
  
MOTPART 
Försvarets Materielverk 
115 88 Stockholm 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Länsstyrelsen i Västra Götalands läns ställningstagande den 2 maj 2019 
 
SAKEN 
Överenskommelse mellan Försvarets Materielverk och Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län angående provskjutningar över Vättern vecka 20 - 22 2019 enligt 
tillstånd (dnr 551-33361-2009) 
_____________ 
 
MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS YTTRANDE 

1.   Mark- och miljödomstolen överlämnar enligt 21 kap. 7 § 2 st miljöbalken  

      målet till regeringen för prövning. 

2.   Mark- och miljödomstolen förordar att överklagandet avvisas. 
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BAKGRUND 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län (länsstyrelsen) och Försvarets Materielverk 

(FMV) träffade den 2 maj 2019 en muntlig överenskommelse om skjutningar över 

Vättern från provplats Karlsborg under vecka 20–22. Överenskommelsen träffades 

med stöd av villkor 11 i provskjutningsverksamhetens tillstånd enligt miljöbalken 

(dnr 551-33361-2009). 

 

YRKANDEN M.M. 

Christer Haagman har överklagat den träffade överenskommelsen och yrkat att 

den upphävs. Han har som grund för sitt yrkande anfört bland annat att överens- 

kommelsen strider mot fågeldirektivet, art- och habitatdirektivet samt 2 kap. 3 och  

6 §§ miljöbalken och att överenskommelsen även strider mot tillståndets villkor 11, 

eftersom syftet med villkoret är att brisant ammunition endast ska användas i 

enstaka undantagsfall då alternativ saknas. Han har vidare uppmanat mark- och 

miljödomstolen att kritisera att handläggningen av dessa ärenden numera sker i 

hemlighet. 

 

Länsstyrelsen har i överlämnandeskrivelse anfört bland annat följande. Läns- 

styrelsen har bedömt muntliga överenskommelser med FMV som tillbörligt, då 

verksamheten i grunden regleras av ett omfattande miljöbalkstillstånd och överens- 

kommelsen som avses syftar till att stämma av att risken för skada på det allmänna 

fiskeintresset hålls låg i samband med verksamhetens genomförande. Vidare för 

FMV tjänsteanteckningar i samband med att muntliga överenskommelser träffas 

med länsstyrelsen. Den generellt hållna informationen för den aktuella perioden i 

form av bl. a. laddvikter, antal ytbrisader och djupförhållanden inom målområdet 

som delgavs av FMV ledde till att länsstyrelsens Fiskeutredningsgrupp gjorde 

expertbedömningen att låg skaderisk på det allmänna fiskeintresset förelåg. Under 

givna förhållanden fanns således inte något behov av att meddela några ytterligare 

fiskeskyddande restriktioner för provverksamheten. 
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SKÄL FÖR YTTRANDET 

 

Enligt 16 kap. 12 § miljöbalken får överklagbara domar och beslut överklagas av 

den som domen eller beslutet angår, om avgörandet har gått honom eller henne 

emot. 

 

Detta mål aktualiserar frågorna om objektet för överklagandet kan anses utgöra ett 

beslut och, om så bedöms vara fallet, om Christer Haagman har rätt att överklaga 

detsamma. 

 

Ett beslut kan karakteriseras som ett uttalande, som är avsett att på något sätt styra 

enskilda personers eller myndigheters handlande. Man kan inte enbart se till den 

yttre formen av ett uttalande, när frågan om vad som är ett beslut ska avgöras. Den 

berörde kan uppfatta ett sådant uttalande som ett beslut, medan avsikten med 

uttalandet kanske endast har varit att informera om ett förhållande. Den faktiska 

effekten av ett uttalande kan göra att det är fråga om ett beslut även om detta inte 

varit avsikten. Uttalandet bör därvid ha någon form av rättslig verkan eller 

åtminstone mera väsentligt påverka någons personliga eller ekonomiska ställning. 

Under förutsättning att uttalandet gjorts av därtill behörig tjänsteman, är uttalandet 

då ett överklagbart beslut. 

 

Objektet för överklagandet utgörs i detta fall av en muntlig överenskommelse. Även 

om grundkriteriet att ett beslut ska utgöra ett uttalande i och för sig inte innefattar 

några begränsningar vad avser uttalandets form, kan muntliga eller konkludenta 

uttalanden inte anses utgöra överklagbara beslut. Muntliga och konkludenta 

uttalanden utgör momentana händelser, som inte kan upphävas eller ändras i efter- 

hand genom ett överklagande (om detta, se t.ex. RÅ 2004 ref.8). Christer Haagmans 

överklagande ska därför avvisas. 

 

Mark- och miljödomstolen noterar härutöver att den muntliga överenskommelsen 

inte kan anses ha någon form av rättslig verkan för Christer Haagman eller 

väsentligt påverka hans personliga eller ekonomiska ställning. Han skulle därför 
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inte haft rätt att överklaga den muntliga överenskommelsen ens om den ansetts vara 

ett överklagbart beslut. 

 

 

Patrick Baerselman 

Chefsrådman 

_____________ 

Föredragande har varit beredningsjuristen Charlotte Stenberg-Magnusson.  


