INSTITUTIONEN FÖR BIOLOGI OCH
MILJÖVETENSKAP

ES2610

Tillämpad miljörätt, 15 högskolepoäng

Applied Environmental Law, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2010-11-01 och
senast reviderad 2020-05-15 av Institutionen för biologi och miljövetenskap. Den
reviderade kursplanen gäller från och med 2020-05-15, höstterminen 2020.
Utbildningsområde: Naturvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för biologi och miljövetenskap
Inplacering

Kursen är en övrig kurs i miljövetenskap på avancerad nivå och kan ingå i en mastereller magisterexamen. Kursen kan även läsas som enskild kurs samt ingå i
masterprogrammet i Biologi.
Kursen kan ingå i följande program: 1) Miljövetenskapligt program med
naturvetenskaplig inriktning (NMILM), 2) Biologi, Masterprogram (N2BIO), 3)
Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram (SMILM), 4) Samhällsvetenskapligt
miljövetarprogram (S1SMI), 5) Miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning,
masterprogram (N2MVN), 6) Master Programme in International Administration and
Global Governance (S2IAG) och 7) Miljövetenskap med inriktning naturvetenskap,
kandidatprogram (N1MVN)
Huvudområde

Fördjupning

Miljövetenskap

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Genomgångna kurser om minst 90 hp inom miljövetenskapligt program med
naturvetenskaplig inriktning eller samhällsvetenskapligt miljövetarprogram varav minst
godkänt resultat på 30 hp i miljövetenskap. Alternativt minst 120 högskolepoäng inom
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naturvetenskap, teknik och/eller samhällsvetenskap. Svenska B. För den här kursen
krävs goda kunskaper i svenska.
Lärandemål

Kursen ger kunskaper om rättsfrågor rörande skyddet av den yttre miljön; olika former
av miljöpåverkan, naturvård och biologisk mångfald, hushållning med naturresurser,
kemiska produkter, avfall och transporter. Kursen lägger tonvikten på den svenska
miljörätten men syftar även till att ge orientering om EU:s miljörätt, internationell
miljörätt och allmän förvaltningsrätt.
Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs:
• ska studenten visa grundläggande kunskap inom och förståelse för allmän rättslära.
I detta inbegrips även förståelse för EU-rätten och den internationella rätten.
• ska studenten visa grundliga kunskaper om den miljörättsliga regleringen med
ursprung i nationell, EU-, respektive internationell rätt och därmed funktionellt
sammanhängande delar av andra ämnesområden.
Färdigheter och förmåga

Efter avslutad kurs:
• kan studenten självständigt tillämpa grundläggande juridisk metod på miljörättslig
reglering och därmed funktionellt sammanhängande delar av andra ämnesområden.
• kan studenten identifiera och analysera miljörättsliga problem på en grundläggande
nivå.
• kan studenten formulera samt föra fram rättsligt relevanta argument i frågor på
miljörättens område i såväl skriftlig som muntlig form.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs:
• kan studenten på en grundläggande nivå värdera, vikta och förhålla sig till olika
typer av rättsligt material som förekommer inom miljörättens område.
• kan studenten på en grundläggande nivå kritiskt analysera, bedöma och
argumentera för hur de studerade rättsområdena relaterar till miljöpolitiska mål och
till de olika dimensionerna av hållbar utveckling.
Kursen är hållbarhetsfokuserad, vilket innebär att minst ett av kursens lärandemål
tydligt visar att kursens innehåll uppfyller minst ett av Göteborgs universitets fastställda
kriterier för hållbarhetsmärkning. Detta innehåll utgör även kursens huvudsakliga
fokus.
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Innehåll

Kursen behandlar grundläggande och centrala delar av miljörätten och därmed
funktionellt sammanhängande delar av andra ämnesområden. Huvudsakligt fokus är i
Sverige tillämpbar miljörätt, bl.a. innefattande den svenska miljöbalken och relevant
EU-rättslig reglering. Kursen syftar även till att översiktligt behandla den
internationella miljörätten i relevant utsträckning.
För att sätta miljörätten i rätt kontext syftar kursen även till att ge en introduktion till
allmän rättslära, såsom exempelvis grundläggande juridisk metod och konstitutionell
rätt. I samma syfte ämnar kursen även översiktligt behandla till miljörätten funktionellt
sammanhängande materiella delar av andra ämnesområden, såsom exempelvis
planlagstiftning, offentlighet och sekretess och förvaltningsrätt.

Former för undervisning

Inom kursen varvas föreläsningar med övningsuppgifter och seminarier.
Föreläsningarna syftar till att ge både teoretiska och praktiska perspektiv på rätten.
Övningsuppgifterna syftar till att utveckla studentens förmåga att tillämpa den rättsliga
regleringen på praktiska övningsexempel och utgör förberedelse inför lärarledd
gemensam genomgång av övningsuppgifterna.
Seminarierna syftar till att utveckla studentens förmåga till praktisk tillämpning samt
att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till den rättsliga regleringen. Inför seminarierna
ska studenterna lämna in en skriftlig inlämningsuppgift gruppvis enligt särskilda
instruktioner.
Utöver den lärarledda undervisningen förväntas studenten även ägna en väsentlig del av
sin tid sig åt självständiga litteraturstudier.
Undervisningsspråk: svenska
Former för bedömning

Examinationsmoment
Examination sker genom skriftlig salstentamen samt skriftlig inlämningsuppgift, försvar
och opponering.
Övriga obligatoriska kursinslag
Aktivt deltagande i arbetet med och inlämning av uppgifter i grupp samt deltagande vid
seminarier är obligatoriskt. Student som blir underkänd på något av de
betygsgrundande grupparbetena måste göra en kompletteringsuppgift. Denna ska i
första hand vara en till sin typ likadan uppgift. Om inte det går att arrangera så får
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studenten göra en likartad uppgift som skapas så att den uppfyller lärandemålen. Skulle
student ha uteblivit endast vid något enstaka tillfälle kan dispens ges av examinatorn,
under förutsättning att lärandemålen har uppfyllts genom andra prestationer.
Underkända prestationer
Student äger rätt till byte av examinator efter att ha underkänts två gånger på samma
examination, om det är praktiskt möjligt. En sådan begäran ställs till institutionen och
ska vara skriftlig.
Begränsning av antalet examinationsmöjligheter: Antalet examinationsmöjligheter på
kursen är begränsade till sex.
Provkoder
Skriftlig tentamen, 10 högskolepoäng, provkod 1030
Skriftlig inlämningsuppgift, 5 högskolepoäng, provkod 1031
Obligatoriska uppgifter, 0 högskolepoäng, provkod 1032
Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
Betyg ges enligt den tregradiga betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl
Godkänd (VG).
För att studentens prestation ska bli godkänd ska alla examinationsmoment och
obligatoriska moment vara godkända. Betyget VG avgörs av studentens prestation på
den skriftliga salstentamen och den individuella skriftliga inlämningsuppgiften.
Enligt beslut i fakultetsstyrelsen Naturvetenskapliga fakulteten (2015-02-26,
diarienummer: 2015/177) skall samtliga program och kurser vid Naturvetenskapliga
fakulteten använda antingen den tregradiga betygsskalan: U, G eller VG, eller den 2gradiga betygsskalan: U eller G.
Kursvärdering

En skriftlig och muntlig kursutvärdering görs vid kursens slut.
Resultatet och eventuella förändringar i kursens upplägg ska förmedlas både till de
studenter som genomförde värderingen och till de studenter som ska påbörja kursen.
Övrigt

Särskilda studieanvisningar erhålles i samband med kursstart.
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