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I sin dom, 2007-11-12, i mål nr 7040-06 har regeringsrätten nekat bygglov för en 
telemast inom ett naturreservat, med hänvisning till EG-rättens 
försiktighetsprincip.

Vid bygglovsprövningar är kommunala detaljplaner och områdesbestämmelser 
juridiskt bindande. Det finns dock även andra typer av planer som skall vara 
vägledande vid den intresseavvägning som skall göras vid en bygglovsprövning.

I detta fall avsåg bygglovsansökan uppförande av en telemast inom ett 
naturreservat. I planen angavs att dess syfte bl.a. var att upprätta gynnsamma 
häckningsförhållanden för vissa utpekade fågelarter genom att bevara arternas 
livsmiljö i tillräcklig omfattning. Reservatbestämmelserna, som var utfärdade 
långt innan det var aktuellt att uppföra telemaster, angav också att nybyggnad och 
kommersiell användning av marken var förbjuden utom i vissa särskilt angivna 
fall.

Trots detta beviljande kommunen bygglov för masten. Efter att några grannar 
överklagat beslutet, valde även länsrätt och kammarrätt att gå på kommunens 
linje. Därefter kom frågan upp till prövning i regeringsrätten, där bedömningen 
blev en annan.

Vid sidan av reservatbestämmelserna valde regeringsrätten, till skillnad från 
underinstanserna, att beakta EG-rättens försiktighetsprincip. Med hänvisning till 
två av EG-domstolens avgöranden uttalade sig regeringsrätten på följande sätt: 
"EG-domstolen har beträffande kriteriet "kan påverka miljön på ett betydande 
sätt" uttalat att en särskild bedömning av ett projekts miljökonsekvenser skall 
göras om det är sannolikt eller om det finns en risk för att projektet kommer att ha 
en betydande påverkan på det berörda området. Med hänsyn särskilt till 
försiktighetsprincipen anses en sådan risk föreligga när det på grundval av 
objektiva kriterier inte kan uteslutas att projektet kommer att ha en betydande 
påverkan på det berörda området."

Regeringsrätten avslog bygglovsansökan.
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Det som är intressant med detta mål är att regeringsrätten hänvisar till EG-rätten. 
Trots att det tydligt anges i EG-fördraget att försiktighetsprincipen skall tillämpas 
inom unionen har det hittills varit så att svenska domstolar och myndigheter haft 
en tendens att "lossas som det regnar" när man åberopar denna princip. Även om 
inte detta mål handlar om de hälsoeffekter som förknippas med den strålning 
masternas sändare avger, har alltså regeringsrätten angivit vägen för lägre 
instanser om att beakta EG-rättens försiktighetsprincip vid bygglovsprövningarna.

Mats Dämvik, 2007-11-16
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