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Promemorian Utkast till rapport om hur Sverige genomför Århuskonventionen  

 

Småföretagarnas Riksförbund är ett förbund av småföretagare för småföretagare och har som 
syfte att påverka politiska beslut för att göra det enkelt, tryggt och lönsamt att driva företag. 
Förbundets näringspolitiska program inrymmer förslag på vad som behöver förändras och 
förbättras för att stärka företagsklimatet för mikro- och småföretag på ett nationellt plan. En 
viktig aspekt i detta arbete är att förbättra dialogen och samförståndet i gränslandet mellan en 
företagares vardag och svensk myndighetsutövning. I stor utsträckning tenderar småföretagare 
att vara den svagare parten beträffande regelverk och tillämpning av desamma, vilket 
förstärker upplevelsen av orättvisa villkor, ökat regelkrångel och en negativ attityd till 
företagande från myndigheternas sida.  
 
Århuskonventionen knyter samman frågor om miljö och mänskliga rättigheter. Konventionen 
handlar i grunden om förhållandet mellan medborgarna och deras regeringar och är därför 
också ett avtal om myndigheternas skyldigheter, om krav på öppenhet, deltagande och 
möjlighet att få myndigheters beslut, handlingar och underlåtenheter inom miljöområdet 
överprövade. 

 
Medborgarna har rätt att få tillgång till miljöinformation, möjlighet att påverka miljöbeslut 
och rätt att överklaga miljöbeslut eller på annat sätt få en juridisk prövning av om deras 
rättigheter enligt lagstiftning som relaterar till miljön har kränkts. 

Småföretagarnas Riksförbund har tagit del av promemorian som är en bra genomgång av 
svenskt rättssystem och hur allmänheten har möjlighet att ta till sig information, delta i 
samråd och överklaga m.m. Vi vill inledningsvis säga att för våra medlemmar är det 
grundläggande att möjligheten av allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till 
rättslig prövning fungerar väl, därför väljer vi att lyfta den dom som kom från EU-domstolen 
C-470/19 som kom 2021-04-15. EU:s regler om allmänhetens tillgång till miljöinformation 
grundar sig i Århuskonventionen. EU- domstolen anser dock att denna rättighet inte omfattar 
miljöinformation i domstolshandlingar, eftersom domstolar inte utgör ”offentliga 
myndigheter” i konventionens mening. En sådan rätt till miljöinformation i 
domstolshandlingar kan därför inte härledas från konventionen, utan måste föreskrivas i 
nationell lag. Vi vill uppmana att de rättigheter som ska ges av konventionen ges i nationell  
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lag. Det vore också önskvärt att få en tydlighet i hur bred kretsen för att ha rätt att 
överklagande ett bygglov ska vara och vikten av att inte fördröja processen genom att komma 
in sent i processen. Det behövs förtydliganden av vilka organisationer som har rätt att 
överklaga ett beslut samt rätt att överklaga vissa bygglov.  

 

 

 

Med vänlig hälsning 
Peter Thörn 
Förbundsordförande, Småföretagarnas Riksförbund 
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