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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2020-02-24 och gäller från
höstterminen 2020 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
60 hp från termin 1-2 och 90 hp från termin 3-6 på Juristprogrammet (JALAW), vari JPGH01 Socialrätt 15
hp och JPGH02 Barnrätt 7,5 hp ska ingå. Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- redogöra för samband och skillnader mellan internationell miljörätt, EU:s miljörätt och svensk miljörätt,
- redogöra för gällande svensk miljörätt och tillämpningsmetodik som hör till rättsområdet,
- redogöra för och diskutera de rättsliga styrmedlens effektivitet på miljöområdet,
- beskriva vilken betydelse och relevans social hållbarhet har för samhällen, grupper och individer,
- redogöra för vad social hållbarhet samt social inkludering och exkludering innebär och



- redogöra för processer som minskar graden av social hållbarhet i samhället.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- tillämpa det miljörättsliga regelsystemet på ett kvalificerat sätt,
- kommunicera avvägningen och samspelet mellan miljö- och övriga samhällsintressen, 
- identifiera och redogöra för definitioner och perspektiv på hållbarhet, 
- beskriva hur samhället är organiserat för att tillgodose sina medborgares välfärd och
- redogöra för miljörättslig praxis samt kunna identifiera rättsfrågor inom det miljörättsliga området på ett
kvalificerat sätt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten
- värdera samspelet mellan rättssystemet och hållbar utveckling,
- jämföra och utvärdera olika perspektiv på social hållbarhet,
- värdera konsekvenserna av miljörättsliga problem och
- kritiskt utvärdera samt föreslå adekvata lösningar på miljörättsliga problem. 

Innehåll
Kursen behandlar svensk miljörätt och EU-miljörätt, liksom internationella miljökonventioner. I centrum
står miljöbalken och annan lagstiftning av betydelse, till exempel plan- och bygglagstiftningen. Målregler,
hänsynsregler, miljökvalitetsnormer och miljökonsekvensbeskrivningar behandlas särskilt. Kursen
behandlar miljörättsliga principer, såsom principen om att förorenaren betalar, försiktighetsprincipen med
flera.

Delar av den internationella miljörätten och EU-miljörätten studeras mer ingående, till exempel frågor som
rör medborgerligt deltagande, mänskliga rättigheter, klimatförändringar och biologisk mångfald.

Kursen ger fördjupad kunskap om miljöprocessen, framför allt olika intressenters rättsställning i
processen.

Inom kursen behandlas målsättningen om en hållbar utveckling, som tillgodoser dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. För att framtida generationer ska
tillförsäkras sina möjligheter handlar det därmed också om förvaltning och skydd av naturresurser och
livsmiljö. Samspelet mellan den rättsliga regleringen och miljövetenskapliga med flera rön diskuteras.

Undervisningen är problembaserad, där föreläsningar varvas med övningar och seminarier.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom individuella PM-uppgifter som redovisas och granskas vid
diskussionsseminarier samt genom en individuell skriftlig hemtentamen som presenteras och diskuteras
vid ett seminarium.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad examination eller
att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Med beröm godkänd (AB), Icke utan beröm godkänd (Ba), Godkänd
(B) eller Underkänd (U).



Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras om
resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.


