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Miljödomstolsprocessen i praktiken -  
prövning, taktik och argumentation 
 
Som miljöhandläggare kan man ha flera roller vid Mark- och miljödomstolens 
förhandlingar och det gäller att veta hur man ska agera i de olika rollerna. Vilka 
förutsättningar är det som gäller? Lär dig att agera säkrare i Miljödomstolsprocessen.  
 
Under kursdagen går vi igenom hur mark- och miljödomstolen arbetar vid prövning av miljö-
farlig verksamhet, vattenverksamhet med mera men också vid överprövning av länsstyrelsens 
olika typer av beslut.  Att  närvara i miljödomstolen är många gånger en helt ny värld för 
många miljö- handläggare. Rollerna kräver saklighet, objektivitet, lugn och pedagogisk för-
måga.  Vilka skyldigheter och rättigheter har man? 

Peter Ardö, chefrådman vid Mark- och miljödomstolen Växjö går igenom hur mark - och 
miljödomstolen arbetar och de olika rollerna som miljöhandläggaren har. Peter har också 
kommunal erfarenhet som miljkchef. Han går in på överprövning av beslut samt miljöhan-
dläggarens förhållningssätt vid olika mål. Ärenden diskuteras med praktiska exempel från 
rättstillämpningen. Vad gick bra och vad gick snett? 

Henrik Frindberg, miljödirektör Helsingborg går igenom hur man förbereder sig som han-
dläggare. Han har lång erfarenhet av prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet. Dels som  
miljövårdsdirektör på länsstyrelsenivå och dels på WSP Enviromental där han varit projektle-
dare för tillståndsansökan enl Miljöbalken avseende vattenavledning för tunnelbygget genom 
Hallandsåsen. På WSP har han ansvarat för tillståndsansökan för ett 30- tal industriprojekt 

Henrik går igenom muntlig och skriftlig förhandling, förhållningssätt, resonemang och 
taktik. Vad bör man ha för strategi när man ger svar?  Vilka fällor och fallgropar finns 
det?  Kursen visar hur du undviker att domstolen "återförvisar ärendet för fortsatt han-
dläggning  -   
På en dag lär du dig grunderna i prövning och överprövning, att undvika fallgroparna, bli 
säkrare i din roll och nå bäst resultat vid en förhandling. Kursen ger dig knepen att hantera 
situationen i miljödomstolen och hur du blir säkrare i din roll som miljöhandläggare. 
 
Välkommen till en inspirerande dag!
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Program

08.50-09.20 Samling med kaffe/te och matig smörgås. 
 
09-20-09.30 Intro till kursen. Presentation av Forum Miljö & Hälsa  
  Lars-Eric Sjölander, moderator

09.30-10.45 Hur arbetar mark- och miljödomstolen?
  Handläggning av olika typer av mål och ärenden.  
  Överprövning av beslut. 
  Olika roller för miljöhandläggaren/kommunen.   
  Diskussion i mindre grupp om rollerna.
  Peter Ardö, chefsrådman Mark- och miljödomstolen Växjö 
 
10.45-10.55 Rast och bensträckare

10.55 -11.30 Forts Hur arbetar mark- och miljödomstolen? 
 
   
11.30-12.30 Lunch 
 
12.30-13.00 Forts Hur arbetar mark- och miljödomstolen

13.00-14.40 Särskilda frågor för en miljöhandläggare.
  -Muntlig förhandling (argumentation, taktik)
  -Skriftlig förhandling
  -Förhållningssätt
  -Typiska fällor och fallgropar  
  Henrik Frindberg, miljödirektör Helsingborg  
    
14.40-15.00 Kaffe och kaka

15.00-16.15 Diskussion om utvalda praktikfall     
  Peter Ardö, Chefsrådman.  
  Lars-Eric Sjölander, moderator

16.15 -16.30 Sammanfattande diskussion.  
 
16.30  Kursen avslutas 

    
 

Kurslokal 
Nordanå kulturcentrums huvudbyggnad konfe-
renssalen Ernst Westerlunds allé i Skellefteå. se 
länk 

https://kartor.eniro.se/?c=64.7487
56,20.940767&z=14&q=%22Norda
n%C3%A5%20kulturcentrum,%20
SKELLEFTE%C3%85%22;207756518;geo 

 
Målgrupp 
Länsstyrelsernas miljö, natur och vattenenheter, 
Kommunernas miljökontor, övriga statliga myn-
digheter och bolag, kommunala bolag,  
miljöansvariga i näringslivet,  

Konferensavgift 
3 950 kronor inklusive kaffe/te, lunch och doku-
mentation. Vid fler än 2 anmälda personer från 
en och samma arbetsplats ges 5 procent rabatt. 
5 st eller fler utgår 10 procent rabatt. 
Priset är exklusive moms.  
OBS! Begränsat antal platser.  
 
Sista anmälningsdag 13 september 2017.

Logi 
 Bokning av logi: ring Turistbyrån  
0910-452510.

 
Beställningsvillkor 
Anmälan är bindande och 
konferensavgiften faktureras 30 dagar 
netto. Dröjsmålsränta debiteras med 8 
% utöver gällande referensränta.  

 
Information 
Lämnas av Lars-Eric Sjölander och Leif 
Lövström, Forum Miljö & Hälsa
tel: 08-556 00 185, 070-792 56 67
 

Anmälan 
Anmäl dig via epost; info@fmh.se,  
För mer information om våra
kurser se http://www.fmh.se/index.
php?id=3340

Porto


