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Mer ändamålsenliga sammansättningsregler för mark- och
miljödomstolarna

Enligt en lagrådsremiss den 21 januari 2021 har regeringen
(Justitiedepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande
över förslag till

1. lag om ändring i lagen (1929:405) med vissa föreskrifter angående
tillämpningen här i riket av svensk-norska vattenrättskonventionen
av den 11 maj 1929,
2. lag om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser
om vattenverksamhet,
3. lag om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga
Evelina Sandgren.

Förslagen föranleder följande yttrande.

2

Förslaget till lag om ändring i lagen om mark- och miljödomstolar

2 kap. 4 §

Paragrafen innehåller bestämmelser om rättens sammansättning i
mål och ärenden i mark- och miljödomstolen. Genom förslaget flyttas
bestämmelserna om i vilka fall särskilda ledamöter ska ingå i rätten
från första till tredje stycket, vilket medfört en anpassning av lydelsen
av det fjärde stycket. Det anges i författningskommentaren att någon
ändring i sak inte är avsedd.

Emellertid innefattar det nya tredje stycket mera än endast frågan
om rättens sammansättning i vissa fall. Där anges också
förutsättningarna för att ytterligare en eller två ledamöter får ingå i
rätten. Detta bör komma till tydligt uttryck i den hänvisning som görs i
fjärde stycket.

Härtill kommer att paragrafens nya utformning medför att lagtexten i
fjärde stycket kan läsas så att rätten kan utökas med ytterligare en
eller två ledamöter också i fall som avses i andra fall än de som
avses i tredje stycket (t.ex. sådana fall där första stycket gäller). Av
författningskommentaren framgår att detta inte är avsett.

Lagrådet föreslår mot denna bakgrund att paragrafens fjärde stycke
ges följande lydelse.

I de fall och under de förutsättningar som anges i tredje stycket får, utöver
vad som anges där, ytterligare en eller två ledamöter ingå i rätten. Om
rätten utökas med två ledamöter ska den ena ledamoten vara lagfaren
domare och den andra tekniskt råd eller särskild ledamot.
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2 kap. 10 a och 10 b §§

Båda paragraferna innehåller bestämmelser som gäller Mark- och
miljööverdomstolens sammansättning i vissa fall. Det framgår dock
inte av ordalydelsen att tillämpningen av dem är begränsad till just
den domstolen.
Enligt Lagrådets mening skulle tillämpningen av dessa paragrafer –
och kapitlet i övrigt – underlättas om kapitlet tillförs underrubriker
som anger vilka av kapitlets paragrafer som gäller vilka domstolar
och vilken eller vilka paragrafer som innehåller bestämmelser som
är gemensamma.

Övriga lagförslag

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

