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Fastställd av Juridiska fakultetens utbildningsutskott (del) 2018-03-14.
Teknisk revidering av Studentavdelningen 2019-05-03.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

För tillträde till undervisning och examination krävs godkänt resultat i obligatoriska kurser om minst 150
högskolepoäng, inklusive kurserna Folkrätt och Förvaltningsrätt.
Kursens uppläggning
Provkod
0100

Benämning
Miljörätt

Högskolepoäng
15

Kursens innehåll

I de obligatoriska kurserna på Juristprogrammet studeras miljörätt främst i Civilrätt D och Förvaltningsrätt.
Kursen Miljörätt är en avancerad kurs som fördjupar studierna i framför allt svensk miljörätt, men även i EU:s
miljörätt och internationell miljörätt.
Kursen inleds med kort miljörättslig översikt om rättsnormer och rättsliga processer om skydd för mänsklig
hälsa, luft, vatten, mark, natur och biologisk mångfald samt rättslig kontroll av avfall och kemiska produkter.
Därefter inriktas kursen på fördjupade moment där studenten kritiskt ska hantera och bedöma bland annat
miljörättsliga intressekonflikter och tillämpningssvårigheter; förhållandet mellan nationella, europeiska och
internationella normer; och kopplingen till hållbar utveckling, allmänhetens deltagande, mänskliga rättigheter,
miljörättvisa och upp-satta miljömål.
Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
– visa fördjupad kunskap om och förståelse för rättsnormer på miljöområdet i svensk rätt, kopplat till Sveriges
skyldigheter enligt EU-rätt och internationell rätt.
– visa fördjupad kunskap om och förståelse för rättsnormer och rättsliga processer i relation till hållbar
utveckling, mänskliga rättigheter och miljörättvisa.
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
Sidan 1/3

– visa fördjupad förmåga att systematiskt, kritiskt och självständigt identifiera och hantera för miljörätten
relevanta grunder för rättslig argumentation i komplexa och även gränsöverskridande sammanhang,
– inom givna tidsramar och i samarbete med andra planera och utföra kvalificerade rättsutredningar på
miljörättens område och presentera dessa såväl muntligen som skriftligen.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
– självständigt och kritiskt bedöma och värdera juridiska frågeställningar på miljörättens område i förhållande
till relevanta samhälleliga frågor och i relation till hållbar utveckling och uttalade miljöpolitiska mål,
mänskliga rättigheter och miljörättvisa.
Undervisning

Efter inledande föreläsningar sker undervisningen i form av seminarier, där teoretiska och metodologiska
perspektiv blandas med erfarenheter från praktiskt arbete, samt i form av handledning för gruppuppsats och
inför processpel.
Kunskapskontroll och examination

Examination sker genom
– Obligatorisk och aktiv närvaro vid seminarierna
– Författande och presentation av gruppuppsats
– Aktivt deltagande i processpel (såväl författande av inlaga som muntligt framträdande)
– Skriftlig salstentamen
Vid samtliga seminarier och undervisningen avseende processpelet råder krav på aktiv närvaro. Med aktiv
närvaro avses att studenten ska ha förberett uppgifterna samt vara beredd att delta i diskussionerna respektive
förhandlingarna.
Kursföreståndaren kan dock meddela en generell dispens från närvarokravet enligt de av Juridiska fakultetens
utbildningsutskott beslutade föreskrifterna för examination. Närvarokravet anges i kursbeskrivningen.
Utöver detta kan dispens meddelas vid laga förfall. Studenten ska då fullgöra en pedagogiskt likvärdig uppgift
som kompensation for frånvaron. Dispens från närvarokravet avseende seminariet då gruppuppsatsen
presenteras ges inte.
Betygsgraderingen görs på grundval av redovisning av gruppuppsatsen, deltagande i processpel samt skriftlig
tentamen. Av kursbeskrivningen framgår max-poängen för varje examinerande moment, samt minimipoäng
för respektive moment som måste uppnås för att bli godkänd på kursen. De närmare principerna för
sammanvägningen av de betygsgrundande momenten anges i kursbeskrivningen. För övriga
examinationsmoment används endast betyget Godkänd (G) respektive Underkänd (U).
Tillåtna hjälpmedel vid tentamen och betygskriterier specificeras i kursens kursbeskrivning.
Student som underkänts vid ordinarie examination bereds tillfälle till ny examination. Den som fått godkänt
betyg har inte rätt att genomgå ny examination för högre betyg. Student som underkänts två gånger av samma
examinator har rätt att kräva annan examinator vid ytterligare försök. Det gäller dock inte om särskilda skäl
talar emot att en annan examinator ska utses.
För att bli godkänd på kursen fordras att samtliga lärandemål för kursen är uppfyllda.
Som slutligt betyg på kursen används något av vitsorden Med beröm godkänd (AB), Icke utan beröm
godkänd (BA), Godkänd (B) eller Underkänd (U).
Student som begär det har rätt att få betyg enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala. Begäran ska
framställas av studenten före examinationstillfället på så sätt som fastställs av Juridiska institutionen. Betyget
enligt den sjugradiga betygsskalan gäller i sådant fall istället för det ordinarie betyget. Som godkänt betyg
enligt den sjugradiga betygsskalan används något av vitsorden A (Utmärkt), B (Mycket bra), C (Bra), D
(Tillfredsställande) eller E (Tillräckligt). Underkända betyg är Fx (Otillräckligt) eller F (Helt otillräckligt).
En student med intyg om särskilt pedagogiskt stöd utfärdat av Stockholms universitet har möjlighet att få
anpassad examination.
Övrigt

Fullgjorda obligatorier gäller i två år. Det gäller även i fråga om student som avregistrerar sig från kursen
genom ett tidigt avbrott.
Det obligatoriekrav som gällde för tiden vid förstagångsregistreringen ska studenten fullfölja under en period
Sidan 2/3

om två år. Efter två år ska obligatoriekravet enligt den senast reviderade kursplanen gälla.
Ikraftträdande
Dessa bestämmelser träder i kraft 2018-09-03.
Kurslitteratur

Kurslitteratur fastställs av prefekten. För information om kurslitteratur hänvisas till kursens hemsida och
kursbeskrivningen. Aktuell litteraturlista ska finnas tillgänglig senast två månader före kursstart.
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