Rätt att överklaga
12 § Överklagbara domar eller beslut får överklagas av
1. den som domen eller beslutet angår, om avgörandet har gått honom
eller henne emot,
2. en lokal arbetstagarorganisation som organiserar arbetstagare i den
verksamhet som avses med beslutet, såvitt avser domar och beslut i
frågor om tillstånd till miljöfarlig verksamhet,
3. en central arbetstagarorganisation enligt lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet, motsvarande organisation på
arbetsgivarsidan samt en sammanslutning av konsumenter, såvitt avser
beslut som en länsstyrelse eller en central förvaltningsmyndighet har
meddelat med stöd av bemyndigande enligt 14 kap., förutsatt att beslutet
inte avser ett särskilt fall, och
4. den myndighet, kommunala nämnd eller annan som enligt vad som är
särskilt föreskrivet i balken, i föreskrifter meddelade med stöd av
balken eller i lagen (2010:897) om gränsälvsöverenskommelse mellan
Sverige och Finland har rätt att överklaga.

Denna paragraf innebär inte någon inskränkning av rätten att överklaga
enligt bestämmelser i rättegångsbalken. Lag (2010:898).

13 § Överklagbara domar och beslut om tillstånd, godkännande eller
dispens enligt denna balk, om upphävande av skydd av områden enligt 7
kap. eller om tillsyn enligt 10 kap. eller i sådana frågor enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av balken, får överklagas av en
ideell förening eller en annan juridisk person som
1. har till huvudsakligt ändamål att tillvarata naturskydds- eller
miljöskyddsintressen,
2. inte är vinstdrivande,
3. har bedrivit verksamhet i Sverige under minst tre år, och
4. har minst 100 medlemmar eller på annat sätt visar att verksamheten
har allmänhetens stöd.

Rätten att överklaga enligt första stycket gäller även om
överklagandet enbart avser ett villkor eller en annan
bestämmelse i domen eller beslutet och även om domen eller beslutet är
resultatet av en prövning enligt 22 kap. 26 §, 24 kap. 2, 3, 5, 6 eller
8 § denna balk eller en prövning enligt 7 kap. 13, 14 eller 16 § lagen
(1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. Rätten att
överklaga enligt första stycket gäller dock inte domar och beslut som
rör Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk eller
Försvarets radioanstalt.

Den som vill överklaga med stöd av första eller andra stycket ska göra
det innan tiden för överklagande har gått ut för parterna och sakägarna.
Lag (2010:882).

14 § Bestämmelserna i 13 § om vissa ideella föreningars rätt att
överklaga gäller i fråga om strandskydd också för en ideell förening som
enligt sina stadgar har till ändamål att tillvarata friluftsintressen.
Lag (2009:532).

