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Lag
om ändring i lagen (2010:921) om mark- och
miljödomstolar;

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

utfärdad den 26 maj 2011.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 2 och 4 §§ lagen (2010:921)
om mark- och miljödomstolar ska ha följande lydelse.

2 kap.
2 § Ett tekniskt råd ska ha teknisk eller naturvetenskaplig utbildning och
erfarenhet av sådana sakfrågor som domstolen prövar.
En särskild ledamot ska ha erfarenhet av sådana sakfrågor som faller inom
Naturvårdsverkets, Havs- och vattenmyndighetens, Boverkets eller Lantmäteriets verksamhetsområde eller av industriell, kommunal eller areell verksamhet.
4 § I ett mål eller ärende där mark- och miljödomstolen är första instans
ska rätten vid huvudförhandling eller sammanträde bestå av en lagfaren domare, som är rättens ordförande, ett tekniskt råd och två särskilda ledamöter.
En av de särskilda ledamöterna ska ha erfarenhet av sådana sakfrågor som
faller inom Naturvårdsverkets, Havs- och vattenmyndighetens, Boverkets eller Lantmäteriets verksamhetsområde. Den andra särskilda ledamoten ska ha
erfarenhet av industriell, kommunal eller areell verksamhet eller av sådana
sakfrågor som faller inom nämnda förvaltningsmyndigheters verksamhetsområden. I stället för en av de särskilda ledamöterna får ytterligare en lagfaren domare eller ett tekniskt råd ingå i rätten, om målets eller ärendets beskaffenhet föranleder det.
Första stycket gäller också när ett mål eller ärende avgörs i sak utan
huvudförhandling eller sammanträde, om inte rätten finner att det är tillräckligt med ordföranden och ett tekniskt råd och parterna samtycker till det eller
målet eller ärendet är av enkel beskaffenhet.
Utöver vad som sägs i första stycket får ytterligare en eller två ledamöter
ingå i rätten. Utökas rätten med två ledamöter ska den ena ledamoten vara
lagfaren domare och den andra tekniskt råd eller särskild ledamot.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.
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