
Socialutskottets betänkande 

1982/83:28 

om viss följdlagstiftning till hälsoskyddslagen (prop. 1982/8.3: 111) 

.4.rendet 

Riksdagen har tidigare under innevarande riksmöte antagit en 

hiilsoskyddslag (prop. 1981/82:219, SoU 1982/83:6. rskr 1982i83:35. SFS 

1982: !fl81l). vilken triider i kraft den 1 juli i år och elit ersiitter hiilsov{nds

stadgan ( 1958:66:1). 

I proposition !9ti2!83:! 11 01111·issföljd/agstif111ing till hälsoskydds/agen har 

regeringen (socialckpartemcn.tet) föreslagit riksdagen att anta vid proposi

tionen fogade förslag till 

I. lag om ändring i miljöskyddslagen (1969:387). 

2. lag om ändring i naturvårdslagen (1964:822). 

3. lag om ändring i lagen ( 1982: 1097) om ändring naturvårdslagen 

(1964:822). 

4. lag om iindring i livsmedelslagen (1971:511 ). 

5. lag 0111 iindring i lagen ( 1944:219) 0111 djurskydd. 

6. lag 0111 iindring i renhMlningslagL'n ( 1979:.596). 

7. lag om ~indring i lagen ( 1970:244) om allmänna vatten- och avloppsan

Htggni ngar. 

8. lag 0111 iindring i lagen ( 1966:742) om hotell- och pensionatrörelsc. 

9. lag om ändring i lagen ( 1979:408) om vissa lokala organ i kommuner-

na. 

10. lag om ändring i lagen (1981:292) om tjiinsteplikt för hälso- och 

sjukv[1rdspersonal samt veterinärpersonal m. m., 

11. lag om ändring i lagen ( 1982:397) om iindring i lagen ( 1965:719) om 

säkerheten pi\ fartyg. 

I samband med propositionen hehandlas den under allmänna motionsti

den ~ir 1983 \'iickta motionen J982i83:1838 m· Si·en A1unke (m). I motionen 

hegiirs iindring i hiilsoskyddslagen i enlighet med de förslag till komplettering 

som anförs i motionen. 

l'tskottet 

Bakgrund 

Som nämnts ovan ersätts hälsovärdsstadgan den I juli i år med 

h:ilsosk yddslagcn. 

HälsoYtirdsstadgan har haft stor hetydelse vid ingripanden mot förhilllan-
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den i miljön som menligt inverkar p[1 människornas hälsa. Hiilsovårdsstad

gan har cmL'llertid inte ensam riickt till niir det har giillt att komma till rätta 

med ökningen av och den nya inriktningen hos miljöstiirningarna under de 

senaste :\rtiondena. Nya lagar har m{1st införas och ·andra har måst 

omarhctas. Av lagstiftning och ätgiirder till skydd av den yttre miljön kan 

särskilt framhällas följande. 

I naturvårdslagen ( 1964:822) sbs fast att naturen utgör en nationell tillg~ing 

som skall skyddas och vardas. Med stiid av miljöskyddslagen ( 1969:387) -

som syftar till att skydda den yttr.e miljön mot vattenförorening. luftförore

ning. buller, skakningai· oeh andra störningar (s. k. immissioner) som härrör 

från användningen av mark. byggnad eller anliiggning - har kraven pä 

i1tgärder för att hegriinsa utsläpp till luft och n1tten från olika industriella och 

andra anliiggningar efter hand skärpts. Statens naturv[1rdsverk har den 

centrala tillsynen av mil.jiifarlig verksamhet. Länsstyrelserna utövar fortlö

pande tillsyn inom liinen. r hilavgaskungörclsen ( 1972:5%) samt lagen 

( 1976: 1054) om svavelhaltigt briinsle och förordningen ( 1976: 1055) härom 

finns bestämmelser mot vissa utsliipp i luften. 

Omfattande statliga bidrag har p[1skyndat utbyggnaden av kommunala 

avloppsreningsverk och industrins reningsåtgiirtkr. Olika f1tgiirdcr har 

vidtagits för att stimulera till fiirbiittrad avfallshantering samt iikad 

återvinning och återanvändning. Kontrollen ~1v hälso- och rniljöfarliga varor 

har förbättrats. Användningen i olika sammanhang av en rad hiilso- och 

miljöfarliga iimnen - t. ex. DDT. PCB. samt vissa föreningar av kvicksilver, 

bly och kadmium - har begriinsats eller for'b_judits. 

I hiilsovårdsstadgan och i hälsoskyddslagen anges de generella minimikra

ven på verksamheter m. m. innm omgivningshygienens omd1de (hiilso

skyddsomriide(). 

Liksom varit fallet betriiffande hiilsov{1rdsst;1dgan skall hiilsoskyddslagcns 

syfte vara att förhindra urpkomsten av och undanröja sanitiir olägenhet.. För 

ätgiirckr i detta syfte används i hiilsoskyddslagen hegrcppt"l hiilsoskydd i 

stället för begreppet allmiin hiilsovård, som anviinds i hiilsnvc'irdsstadgan. 

Begreppet sanitär ohigenhet clcfinieras i hälsoskyddslagen som en störning 

som kan vara skadlig för miinniskors hiilsa och som inte iir ringa eller helt 
tillfällig. . 

I 6 * första stycket hiilsoskydclslagen finns en övergripande bestämmelse 

till skydd mot sanitiir olägenhet. som inte har nt1gon motsv;irighct i 

hälsov<irdsstadgan. Enligt denna bestiimmelse skall iigaren eller nytt,iande

riittshavarcn till berörd egendom vidta de ti!gärder som skiiligen kan kriivas 

för att hindra uppkomsten av sanitiir oliigenhet och för att undanriija sådan 

olägenhet. 

· I liilsoskyddslagen innehiir att bestiimmelser i hiilsoviirdsstadgan anpassats 

till närliggande lagstiftningar samt moderniserats· spriikligt och tekniskt. 

Hälsoskyddslagen innehåller färre detaljbestiimmelser iin hiilsovårdsstad-
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gan. Det förutsätts att regeringen och kommunerna meddelar ytterligare 

föreskrifter. 

Vissa av hestiimmelserna i hfösovårdsstadgan innehiir en överlappning 

mellan å ena sidan hälsovärdsstadgan och å andra sidan miljöskyddslagen 

och annan lagstiftning. Mot denna bakgrund har hiilsoskydclslagen renodlats 

till att innehålla endast sådana bestiimmelser som har till syfte att hindra 

uppkomsten av sanitär olägenhet och att undanröja si1dan olägenhet. 

Hälsoskyddslagen skall således kunna användas endast för ingripanden mot 

störningar som kan ge upphov till eller förorsaka sanitiira olägenheter. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden blir ny benämning på hiilsov~lrclsnämn

den. 

Förslag om iindring i hälsoskydds/agen (motion 1982183:)838) 

I motion 1982/83:1838 (rn) framhålls att det i vftrt land saknas lagstiftning 

som reglerar olika miljöers kvalitet på ett mera övergripande siitt i motsats till 

förhållandet i flera stater i USA i vilka det enligt motioniiren finns ens. k. 

miljökvalitetslag. Motionären päpekar att hiilsoskyddslagens tillämpnings

område begränsats till att avse skydd mot sådana störningar som kan vara 

skadliga för människors hälsa och som definieras som sanitära oHigenheter. I 

fdga om miljöskyddslagen påpekar han att denna lag kan betraktas som 

enbart en emissionslag, dvs. en lag för tillstånd till utsläpp. Motionären anför 

att eftersom miljöskyddslagen prövar varje anläggning för sig och meddelar 

vad som far släppas ut man inte får n<lgot samlat grepp p{1 vad luften eller 

vattnet totalt tvingas ta emot. Motioniiren föreslår att i hälsoskyddslagen 

under en samlingsrubrik Om hiilsoskydd infogas fyra paragrafer med 

följande innehäll. 

* a) Var och en skall visa hiinsyn mot sin omgivning och iaktta de 
försiktighetsmått som skäligen kan krävas för alt undvika hiilsoriskcr. Vid val 
av plats och medel skall det beaktas att mälet skall uppnås med så små 
störningar ~om skäligen kan krävas. T § b) bestiims vidare om kvalitetsnor
mer för skydd av människors hälsa. 

§ b) Regeringen. eller myndighet som regeringen bestämmer. utfärdar 
kvalitetsnormer för olika typer av miljöer. avseende de kemiska. fysikaliska 
och andra faktorer som är av betydelse för hälsosam miljö. Efter rimlig 
övergångstid efter införandet av en kvalitetsnorm färden endast överskridas 
om särskilda skäl föreligger. * c) Sanitiir olägenhet skall s<I Urngt möjligt förebyggas och undanröjas. 
Sanitär olägenhet kan endast tolereras då särskilda skiil föreligger. 

§ d) Regeringen. eller myndighet som regeringen bestämmer. skall 
fastställa miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för hur och när kvalitetsnor
mer skall uppnås. Har inte tillfredsställande plan redovisats inom_ föreskriven 
tid, skall regeringen. eller myndighet som regeringen bestiimmer. upprätta 
sådan plan. Uinss_tyrelsen skall samordna och bistå berörda miljö- och 
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hiilsoskyddsniimnder vid störningar som beriir flera kommuner. Uinsstyrcl
sen skall samarbeta med andra länsstyrelser i frägor som beriir flera liin. 

När det gäller hiilsoskyddslagt:ns tilltimpningsomrdde 111. 111. kan anföras 

följande. 

Enligt bestämmelserna i 38 s första stycket i den iinnu giillande hiilso

drdsstadgan skall hiilsovtirdsn~imnd tillse "att erforderliga och skiiliga 

i1tgiirder vidtas för att motverka vattenförorening. luftförorC'ning. buller och 

andra sädana störningar inom kommunen". I paragrafens andra stycke iir 

föreskrivct att tillsyn till skydd mot störningar som avses i första stycket 

utövas ocks{1 av statens naturvårdsverk och liinsstyrelsen enligt miljöskydd

slagen. Någon motsvarighet till 38 * i hälsovärdsstadgan finns inte i 

hiilsoskyddslagen. Detta förhållande torde vara en anledning till motions

förslagen. Bakgrunden till att 38 * hiilsovimlsstadgan ink fått en motsvarig

het i hiilsoskyddslagen iir enligt förarbetena till hiilsoskycldslagcn följan

de. 

I Ulsovfirdsstadgeutredning:en (S 1974:08) - vars förslag i betiinkande 

(SOL.I 1978:44) Kommunalt hälsoskydd E1g till grund f\ir proposition 

1981/82:219 med förslag till hälsnskyddslag. m. rn. - framhöll bl. a. att 

ordalydelsen av 38 ~ hiilsovårdsstadgan tyder p<i att paragrafen tiven avser 

andra störningar än sädana som kan hetecknas som sanitiira oliigenhetcr 

(betiinkandet s. 50). Utredningen ansåg att hälsoskyddslagen skulle renodlas 

till att giilla endast sådana stiirningar i miljön som kan förorsaka eller 

förorsakar sanitiira oliigenheter. Detta skulle enligt utredningen <istadkom

mas genom att i hiilsoskyddslagen endast nämns skydd eller t11giirdcr mot 

sanitär olägenhet och att uttrycket ""vattenfiirnrening. luftförorening. buller 

och andra sädana störningar" således skulle bortfalla. Sistniimnda oliigcn

heter borde enligt utredningen falla inom miljöskyddslagens tilliimpnings

ornrådc (betiinkandet s. 53). 

r proposition 1981/82:219 (s. 33) anförde föredragande statsrådet hl. a, att 

hon ansåg att en ny lagstiftning på hiilsoskyddsomriidet bör inne hälla e.ndast 

sädana bestämmelser som har till syfte att hindra uppkomsten av sanitär 

olägenhet och att undanröja si\dan oliigenhet. Lagen kan sålede-;. framhöll 

slatsradct. användas endast mot störningar som kan ge upphov till eller 

förorsakar sanitära nliigenheter. Riksdagen hade inte nilgot att erinra 

häremot (SoU 1982/83:6, rskr 19:)2/83:35). 

Utskottet vill vidare framhålla att hiilsoskyddslagen ger utry;nrne för en 

fortsatt utveckling niir det giiller skyddet mot olika olägenheter- bl. a. av den 

art som niimns i motionen. Utskottet anförde härom i betiinkandc SoU 

1982/83:6 (s. 7) bl. a. följande. 

Utskottet vill inledningsvis erinra om att begreppet samtar olägenhet. 
vilket bildar utgångspunkt för den nya lagstiftningen. inte har alldeles samma 
innebörd som enligt nu giillandc hiilsovfmlsstadga. 

I propositionen framhålls sålunda att tekniska och ekonomiska avvägning
ar inte skall göras vid bedömningen av vad som iir sanitiir oliigenhet. utan 
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denna bediimning mt1ste göras på hygieniska och medicinska grunder (prop. 
s. 31 ). Fritgan om i vilken utstriickning tekniska och ekonomiska avvägningar 
skall göras kan dock aktualiseras. nämligen vid den skälighetsbedömning 
som enligt 6 ~ i lagförslaget skall göras niir man tar ställning till om och på 
vilket siitt ett ingripande mot L'n sanitiir olägenhet skall göras. I propositionen 
framhålls vidare att störningar som ger upphov till överkiinslighctsreaktioner 
hos manga människor kan betraktas som sanitiir olägenhet och att ett 
hiinsynstagandc till människor som är ni1got känsligare än "normalt'·' alltsä 
skall göras vid bedömningen av vad som iir sanitiir oliigenhct (prop. s. 56). 
Detta iir inte minst av betydelse för möjligheten att ingripa mot störningar 
som den fortsatta utvcc.klingen i samhiillet kan föra med sig. 

Enligt utskottets uppfattning ger den föreslagna utformningen av hiilso
skyddslagcn tillräckligt utrymme för att ingripa inte bara mot vad som i 
dagsliigct anses skadligt för människors hälsa utan även mot förhållanden 
som längre fram kan visa sig vara allvarligare än man hittills trott. Vad som 
skall anses vara sanitär olägenhet blir beroende av den medicinska kunskap 
m. m. som finns vid varje tidpunkt. I denna mening måste en stiindig 
utveckling ske. som i sak innebiir att det pi1 vissa områden stiills alltmer 
skiirpta krav pil hälsoskyddet i takt med ökade kunskaper och den allmänna 
samhiillsutvecklingcn. medan det på andra områden kan visa sig att vad som 
förut varit problem minskar i betydelse. Hiilsoskycldsvcrksamhctcn mäste 
därför hela tiden föriindras och utvecklas stt att den svarar mot de aktuella 
kraven. En annan sak iir om man i annan lagstiftning vill uppställa högre krav 
som betingas av andra önskcmitl. t. ex. om mera likvärdiga hostiider. 

Frägan om bindande griinsrärdcn för sanitära olägenheter behandlades 

ocksi\ i forarhetena. 

Hiilsovårdsqadgcutrcdningen fann inte anledning föres!<\ att bindande 

gränsviirden för sanitiira oli\genhctcr tas in i hiilsoskyddslagstiftningen. 

Utredningen ans{tg att rekommendationer om gränsviirden som utges av 

olika centrala myndigheter i praktiken ändö kommer att ha en sådan funktion 

och att det är ILittare att anpassa rekommendationer än bindande föreskrifter 

till nya värderingar. I proposition 1981/82:219 delade föredragande statsrå

det utredningens uppfattning att de normer och griinsviirden som hittills getts 

ut - friimst av socialstyrelsen - och som framöver kan komma att ges ut inte 

borde ges formen av hindande föreskrifter utan komma till uttryck i allmänna 

råd och tjiina som viigledning för myndigheterna i deras verksamhet (prop. s. 

30). 

Även utskottet (SoU 1982/83:6 s. 8) ansåg att normer och gränsvärden för 

olika verksamheter till hjiilp och stöd i det regionala och lokala tillsynsarbetct 

horde anges i form av allmänna ri'id frän de centrala tillsynsmyndigheterna. 

Utskottet förutsatte - i likhet med vad hiilsovårdsstadgeutrcdningen gjort -

att norm- och gränsvärdcsystemet efter hand som förutsättningar föreligger 

skulle komma att avse allt fier negativa yttre faktorer i miljön, bl. a. olika 

luftföroreningar. 

Beträffande fnigan om hiilso- och miljöskyddsplanering vill utskottet 

erinra om att hiilso- och miljöskyddsniimnden enligt bestämmelser i 4 * 
hälsosky<ldslagen bl. a. skall särskilt uppmärksamt följa utvecklingen inom 
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kommunen i miljö~ och hälsoskyddshänseende och diirvid utarbeta de förslag 

som är påkallade samt medverka i planering. diir miljö- och hälsoskyddsfrå

gor berörs. I proposition 1981/82:219 (s. 34) underströks att kommunala 

miljöskyddsprogram kan vara av stort viirde. Det bqrde emellertid stii varje 

kommun fritt att själv bestämma om man skall ha ett sädant program och i sa 
fall hur det skall utformas. 

Riksdagen har säledes nyligen tagit principiell stiillning i de olika friigor 

som tas upp i motion 1982/83: 1838 ( m ). Något som hör föranleda en ändrad 

bedömning från riksdagens sida har enligt utskottets rnening inte framkom

mit. Det finns dock anledning att noga följa tilliimpningen av hälsoskydds

lagen så att eventuella brister i lagen snabbt kan avhjälpas. 

Utskottet redovisar i det följande kortfattat l'issa åtgiirderför ö1·en·akning 

ar miljökl'alitc/ m. 111.. vilka delvis torde tillgodose syftet med motionen. 

Efter förslag av miljödataniimnden - vars verksamhet numera upphört -

beslutade riksdagen undc·r hösten -1977 att ett program för övervakning av 

miljökvalitct skulle upprättas ( prop. 1977/78:7. JolJ 1977178:6. rskr 1977/ 

78:22). Inom ramen för programmet skall kontinuerliga provtagningar och 

undersökningar genomföras vid mätstationer och inom. ohservationsytor 

över hela landet. Undersökningarna skall belysa hur olika föroreningar 

transporteras i luft. mark och vatten samt hur föroreningarna p{1vcrkar 

miljön. Redovisning skall ske pil ett sådant sätt att det blir möjligt att följa 

långsiktiga föriindringar i miljön. Ansvaret för uppbyggnaden och driften av 

programmet har lagts på statens naturvårdsverk. 

Genom naturvärclsverkets forskningsavdelning har startats ett program. 

Samordnad rccipientkontroll - land. luft. vatten. som skall utmynna i 

anvisningar om hur recipientkontrollen bör Higgas upp inom olika områ

den. 

Enligt vad utskottet inhiimtat övervägs inom naturv{trdsverket fråga om. 

utarbetande av kvalitetsnormer för omgivningen. 

Den dåvarande utredningen (C 1972:01) rörande miljöproblem m. m. i 

vissa industriområden (UMI) föreslog i sitt år 1978 avgivna sluthctiinkandc 

(SOU 1978:25) Etablering av miljöstörandc industri bl. a. att det pil sikt i 

varje län eller grupper av län skulle upprättas ett epidemiologiskt bevak

ningssystem avseende fysikalisk-kemisk miljöpåverkan. Förslaget motive

rades i huvudsak med att ett epidemiologiskt bevakningssystem förbättrar 

beredskapen mot miljöskador genom tidig upptiickt av miljöproblem. som 

ger medicinska effekter. 

Efter remissbchandling av UMI :s slutbetänkande överlämnades detta i 

vad avs{1g förslaget om ett epidemiologiskt bevakningssystem samt vissa 

andra förslag från hostadsdepartementet till socialdepartementet för fortsatt 

handläggning. I landlingarna i iircndet. liimnades {1r 1979 till socialdeparte

mentets sjukvårdsdelegation för beaktande. Ärendet behandlas i anslutning 

till arbetet med ett principprogram för den framtida hälso- och sjukvården 
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med sikte på åren 1990--2000 (HS 90). Enligt riktlinjerna för det fortsatta 

arbetet med detta principprogram (SOU 1981:4 s. 49) skall riktlinjer 

.utarbetas för en successiv utveckling av epidemiolo_giska hevakningssystem 

såväl inom landsting som vid centrala myndigheter. 

Genom elen nya hälso- och sjuk vt1Tdslagcn ( 1982: 763), som triitt i kraft den 

I januari i år. har vidare sjukv{mlshuvuclmiinnen i förhållande till tidigare fän 

ett vidgat ansvar för befolkningens hiilsa. Sjukvärdshuvudmännen [1ligger 

säluncla förutom att erbjuda sjukvt1rcl iiven att förch~·gga ohiilsa hos 

befolkningen genom miljöinriktade ·och individinriktade förebyggande 

åtg~irder. Vid landstingsförbundets kongress är 1979-- chi man kunde förutse 

denna utvidgning av sjukvårclshuvudmännens ansvar -- presenterades en 

inom Lanclstingsförbunclet utarbetad skrift. I liilsopolitik i praktiken -

förutsättningar och krav. Skriften syftade till att stimulera till en konstruktiv 

debatt om vägar för att forma en offensiv hälsopolitik. I skriften framhölls 

bl. a. att utöver vad som då ansågs ingt1 i h;ilso- och sjukvårdens 

arbetsuppgifter det borde ankomma på hiilso- och sjukvärden att registrera 

fakta om skeenden i miljön, i det sociala livet och i folkhiilsan p~1 ett säclant 

siitt att oroande trender kan upptäckas och förebyggande {1tgiirder vidtas .. 

Det föreslogs bl. a. att som komplement till sjuk värdens dåvarande resurser 

ett regionalt hälsovårdsorgan -- ·en miljö.medicinsk enhet -- skulle inrättas p<i 

central nivä inom landstingen. Uppbyggnad av miljömedicinska (samhiills

mcdicinska) enheter hos sjukvårdshuvudmiinnen har numera inletts. 

I lär bör slutligen framh?1Jlas att den 1 juli 1980 inriittats statens 

miljömedicinska laboratorium med uppgift att inom den fysik<'11iska och 

kemiska miljömedicinen samt hiilsoskyddet bedriva hingsiktig forskning 

samt undersöknings-. utrednings- och utbildningsverksamhet. 

Med hiinvisning till det anförda avstyrks motion 1982/83: 1838 (m). 

Förs/af? om 1·iss följdlagstiftning till hälsoskydds/agen (proposition 19821 

83:1 //) 

I proposition 1982/83: I 11 pt1pekas att vissa termer i hiilsov{1rdsstadgan 

ersiitts -- som bl. a. redovisats i det föreg{1ende -- av nya i hiilsoskyddslagen. 

Detta gäller friimst. anförs det. termerna "allmän hiilsov<mf' snm ersätts 

med "hiilsoskycld" och "hiilsovårdsniimnd" som ersiitts med "miljö- och 

hälsoskyddsnämnd'". Då de i propositionen aktuella lagarna inneht1llcr 

hestiimmelser med termer hämtade frän hälsov{1rdsstadgan och hiinvisningar 

till denna stadga föresläs att dessa bestämmelser och hänvisningar anpassas 

till hiilsoskydd~lagen genom de förslag till lagändringar som framläggs. 

Ändringarna föreslås träda i kraft den I juli 1983. dvs. samtidigt med 

hälsoskyddslagen. 

lJtskottct tillstyrker de föreslagna lagfö1dringarna. 
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Utskottets hemstiilla11 

Utskottet hemställer 

1. betriiffandc ändring i hälsoskydds/agen 

att riksdagen avslår motion 1982/83: 1838, 

' beträffande viss följdlagstiftni11g till hiilsoskyddslagen 

8 

att riksdagen a.ntar de genom proposition 1982/83: 111 framlag

da och i bilaga till hctiinkandet redovisade förslagen till 

(I) lag om ändring i miljöskyddslagen ( 1969:387 ). 

(2) lag om ändring i naturvårdslagen (1964:822). 

(3) lag om ändring i lagen (I 982: 1097) om ändring i natum'trds- . 

lagen (1964:822). 

(4) lag om ändring i livsmedelslagen (1971:51 I). 

(5) lag om iindring i lagen (1944:219) om djurskydd. 

(6) lag 0111 ändring i renhallningslagen (1979:596). 

(7) lag om ändring i lagen (I 970:244) om allmiilma vatten- och 

avloppsan.liiggningar. 

(8) lag 0111 iimlring i lagen (I 966:7-+2) om hotell- och pensionat

rörelse .. 

(9) lag om ändring i lagen (1979:408) om vissa lokala organ i 

kommunerna. 

(l 0) lag om ändring i lagen ( 1981 :292) om tjänsteplikt för hiilso

och sjukvårdspersonal samt veteriniirpcrsonal m. rn ... 

(I I) lag om iindring i lagen (1982:397) om ändring i lagen 

(1965:719) om säkerheten pä fartyg. 

Stockholm den 14 april I 983 

På socialutskottets vägnar 

INGEMAR ELIASSON 

Närvarande: Ingemar Eliasson (fp). Göte Jonsson (m). John Johnsson (s). 
Kjell Nilsson (s). Blenda Littmarck (m). Stig Alftin (s). Lilly Bcrgander (s). 
Ulla Tillander (c). Maria Lagergren (s). Anita Persson (s). Ingvar Eriksson 
(m). Göran Ericsson (m), Rosa Östh (c). Birthe Sörestedt (s) och Marie-Ann 
Johansson (vpk). 
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Bilaga 

I proposition 1982/83:111 framlagda lagförslag, vilka tillstyrkts av 
socialutskottet 

1 Förslag till 
Lag om ändring i miljöskyddslagen (1969:387) 

Hiirigenom föreskrivs i fråga om miljöskyddslagen ( 1969:387) 1 

dels att i -1--1- a och -1-8 §~ ordet "htilsoviirdsniimnden" skall hytas ut mot 

··miljö- och hiilsoskyddsnämnden ··. 

dels att 2. 22 och 50 §§ skall ha nedan angivna lydelse. 

Nm·arw1<le lydelse 

Utöver bestämmelserna i denna 
lag gäller om miljöfarlig verksamhet 
vad som föreskrives i hälsovårds-, 
hyggnads- och naturvårdslagstift
ning eller i annan lagstiftning. I fr<lga 
om viss miljöfarlig verksamhet gäller 
särskilda hestämrnelscr enligt lagen 
( 1971 :R'iO) med anledning av griins
älvsöverenskornmclsen den 16 sep
temher 1971 mellan Sverige och 
Finland. 

2 § 

Föreslagen lydelse 

Utöver bestiimmelscrna i denna 
lag gäller om miljöfarlig verksamhet 
vad som föreskrives i hälsoskydds-, 
byggnads- och naturvårdslagstift
ning eller i annan lagstiftning. I fråga 
om viss miljöfarlig verksamhet giiller 
särskilda hestiimmelser enligt lagen 
(1971 :850) med anledning av gräns
älvsö"verenskommelsen den 16 sep
tember 1971 mellan Sverige och 
Finland 

Har regeringen enligt 136 a § hyggnadslagen ( 19-1-7:385) prövat frågan om 
tillkomst eller lokalisering av viss verksamhet eller enligt lagen (1978: 160) 
om vissa rörledningar prövat om framdragande eller begagnande av sådan 
ledning. är beslutet bindande vid prövning enligt denna lag. 

I fråga om byggande i vatten för att motverka vattenförorening och _om 
ianspråktagande av mark för ledning eller annan anläggning för avloppsvat
ten finns bestiimmelser i vattenlagen (1918:523). 

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer äger meddela 
särskilda bestiimmelser till förebyggande av vattenförorening genom fast 
avfall. 

Den som fött tillstfrnd enligt denna 
lag till miljöfarlig verksamhet kan ej 
på grund av bestämmelse i lagen 
eller i hälsol'årdsstadgan (1958:663) 
eller i renhiillningslagen (1979:596) 
åläggas att upphöra med verksamhe
ten eller att med avseende på denna 
vidtaga förskiktighetsmått utöver 
vad som anges i tillståndsheslutet om 
ej annat följer av 23-25 *· 29 §andra 
stycket eller 40 * andra stycket. 

I Lagen omtryckt 1981:420. 

Den som fött tillstånd enligt denna 
lag till miljöfarlig verksamhet kan ej 
pä grund av bestämmelse i lagen 
eller i hiilsoskyddslagen ( 1982: I 080) 
eller i renhållningslagen (1979:596) 
åläggas att upphöra med verksamhe
ten eller att med avseende på denna 
vidtaga försiktighetsmått utöver vad 
som anges i tillståndsbeslutet. om ej 
annat följer av 23-25 §. 29 * andra 
stycket eller -1-0 § andra stycket. 
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N111·1ira11dc lydelse Föreslagen l_vdclsc 

50 * 
I far en tillsynsmyndighet med stiid av 40 * första stycket förbjudit 

miljöfarlig verksamhet eller [!lagt den som utövar eller ämnar utöva sadan 
verksamhet att vidta försiktighetsmMt och begär han tillstånd till verksam
heten enligt denna lag. kan koncessionsnämnden, om sökanden ställer 
säkcrh.:t för kostnad och skada. bestämma att tillsvnsmvndigheten.s beslut 
ink far vcrkstiillas förriin tillst~indsfrt1g[m har avg.jorts. elle; konccssi·ons
nämnden föreskriver ni'1got annat. 

Vad som siigs i första stycket skall 
giilla ockst1 sf1dana beslut om ingri
panden mot miljöfarlig v.:rksamhet 
som hiilsorårdsnäm11den meddelar 
med sttid av lziilsol'llrdssllldgan 
I !958.Ni3). 

Vad som sägs i ·första stycket skall 
gälla ocksa sildana beslut om ingri
panden mot miljöfarlig verksamhet 
som miljö- och lzälsoskydds11iimndc11 
meddelar med stöd av lzälsoskvdd-

. slagen (1982: I 080). 

Denna lag träder i kraft den I juli 1983. 

2 Förslag till 
Lag om ändring i naturvårdslagcn 0964:822) 

Hiirigenom föreskrivs att i 24 * ni1turv:'1rdslagen (1964:822) 1 ordet 

"hiilsm·~!rdsniimnden" skall bytas ut mot "miljö- och hiilsoskyddsnärnn

den". 

DL·nna lag träder i kraft den 1 juli 1983. 

·' Förslag till 
Lag om ändring i lagen (l 982: 1097) on1 ändring i naturvårdslagen 
(1964:822) 

lfarigenom föreskrivs att i .W * naturvärdslagen ( 1 %4:822) i den lydelse 

paragrafen har f:Ht gen<im l:igcn ( 1982: 1097) om itndring { nyssniinmda lag 

ordet "I liilso\;[rdsniimnd.:n" skall bytas ut mot "'.\'1iljii- och hiilsoskydds

niimn1.kn''. 

4 Förslag till 
Lag om ändring i livsmcdelslagcn 0971 :511) 

I liirigcnom för.:skri\'s att i 24 och 33 ** livsmedelslagen ( 1971 :511) -ordet 

"hiilsodrdsn~imnd" i olika hi\jningsformer skall bytas ut mot "miljö- och 

hiilsosknldsniimmr· i motS1·~1randc form. 

Denna lag triider i kr~1tt d.:n 1 juli l 9X3. 

; L1g~n nmlr\Ckl i'i7-Ll112:'. 
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5 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1944:219) om djurskydd 

Härigenom fört·skrivs att i 8 a §. 14 * l. ~och 4 mom .. 15 *samt 17 * lagen 

( 1944::219) nm djurskydcl1 cirdet "'hiilsova1'dsn:imnd·· i olika hlijningsformer. 

skall bytas tit mot '"miljö~ och hiilsoskyddsn:imnd'" i motsvarande forrn .. 

Denna lag triider i kraft den 1 juli 1983. 

6 Förslag till 
Lag om ändring i rcnhållningslagcn ( 1979:5961 

Hiirigenom föreskrivs i fritga om renhållningslagen ( 1979:596) 

dels att i 9 och 21 §§ordet "'hiilsovårdsnämnden"' skall bytas ut mot '"miljö

och hälsoskyddsnämnden'". 

dels att 3 och 4 §§ skall ha nedan angivna lydelse. 

Nul'(lrande lydelse Förcslagrn lydelse 

H 
Avfall skall hanteras p{t sädant Avfall skall hanteras pi1 sfalant 

sätt att det inte uppkommer olägcn- sätt att det inte uppkommer oWgcn·· 
het från hälso- och miljö\'{lrdssyn- het från häiwskvdds- och miljii-
punkt. Utrymmen. beht1llare och l'itrdssy11p1111k1. Utrymmen. heht1lla-
andra anordningar för hanteringen re och andra anordningar för hanlt'-
skall vara så beskaffade och· skall ringen skall vara så heskaffade och 
skötas på sådant sätt att olägenhet skall skötas pa st1dant sätt att olägen-
inte uppstår. het inte uppsfrtr. 

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om avfallshanteringen. Rege
ringen fär överlåta åt ell'myndighet eller åt kommunerna att meddela s{tdana 
föreskrifter. 

Varje kommun skall svara för att 
hushållsavfall inom kommunen fors
las till behandlingsanläggning i den 
utsträckning som hehövs för att till
godose såväl allmänna hälso- och 
miljöl'årdskra1· som enskilda intres-
sen. 

När kommunen planlägger och 
beslutar hur skyldigheten enligt för-

1 Senaste lydelse av 8 a ~ 1%.5:728 
14 § I mom. 1973:269 
14 * 2 mom. 1978:97'! 
14 * 4 mom. 1978:979 
1.5 § l lJ7 l: I 111 
17 § 1978:979. 

Varje kommun skall svara för att 
hushållsavfall inom kommunen fors
las till hchandlingsanläggning i den 

. utsträckning som behövs för att till

.. godose s;\väl hiilsoskydds- och miljii
d1rdskrm· som enskilda intressen. 

När kommunen planliigger och. 
beslutar hur skyldigheten enligt for-
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N111·arw11le lydelse 

sta stycket skall fullgöras, skall hän
syn tas till fastighetsinnehavarnas 
möjlighekr att sjiilva ta hand om 
avfallet p;1 ett fr~111 hiilso- och miljD
l'llrclssynpunkt godtagbart siitt. 
Kommunen skall vidare beakta att 
bortforslingen ar1passas till bl:'hovet 
för olika slag av bebyggelse. 

12 

Föreslagen lydelse 

sta stycket skall fullgöras. skall hiin
syn tas till fastighetsinnehavarnas 
möjligheter att sjiilva ta hand qm 
avfallet p<t ett frt111 hiil.10.1kydcls- och 
111iljöl'{lrdssy11p1111kt godtagbart sätt. 
Kommunen skall vidare beakta att 
bortforslingen anpassas till behovet 
fiir olika slag av bebyggelse. 

Denna lag triider i kraft den 1 juli 1983. 

7 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1970:244) om allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar 

Hiirigenom föreskrivs i frii.ga om lagen ( 1970:244) om allmänna vatten

och avloppsanläggningar 1 

dels att i 32 * cmkt "'hälsoviirdsnämnd'" skall bytas ut mot "'miljö- och 

hiilsoskyddsnämnd'". 

dels att 2. 12 och J 1 ~* skall ha nedan angivna lydelse. 

N111•arande lydelse 

Behöver med hiinsyn till de11 all-
111ii111111 lräl.1·m·tlrilen vattenförsörj
ning och avlopp fiir viss befintlig 
eller blivande bebyggelse ordnas i ett 
större sammanhang. skall kommu
nen sörja för eller tillse, att allmän 
va-anHiggning kommer till st{md. s{1 
snart det kan ske. 

Föreslage11 lydelse 

Behöver med hänsyn till hälso
skyddet vattenförsörjning och av
lopp för viss befintlig eller blivande 
bebyggelse ordnas i ett större sam
manhang. skall kommunen sörja för 
eller tillse. att allmiin va-anläggning 
kommer till stimd. s{1 snart det kan 
ske. 

Linsstyrelsen kan vid vite Mägga kommunen att fullgöra skyldighet enligt 
första stycket. 

Allmiin va-anläggning skall utfö
ras s<'1 att de11 allmänna lrii/.1·m·ärcfens 
intresse tillgodoses. Den skall vara 
försedd med de ·anordningar som 
kräves för att den skall fylla sitt 
ändamäl och tillgodose skäliga an
språk på säkerhet. Behövs för viss 
bebyggelse anordningar endast för 
vattenförsörjning eller endast för 
avlopp. skall anläggningen avpassas 
efter detta. 

1 Lagen omtryckt 1976:8-12. 

Allmiin va-anläggning skall utfö
ras så att hiilsoskyddct.1· intresse till
godoses. Den skall vara försedd med 
de anordningar som kräves för att 
den skall fylla sitt ändamäl och 
tillgodose skäliga anspråk på säker
het. Behövs för viss bebyggelse 
anordningar endast för vattenför
sörjning eller endast för avlopp. 
skall anliiggningen avpassas efter 
detta. 
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Nurnrandc f\'del.H' Föreslagen lydelse 

Allrniin va-anliiggning för ej inriittas i strid mot fastställd plan eller 
beshimme\ser för markens bebyggande eller sii att iindami'1lsenlig bebyggelse 
eller lämplig planliiggning försvi1ras. 

Si1 liinge allmiin va-anliiggning behövs skall huvudmannen underhiill~1 
anliiggningen och i iinigt siirja för att den pi1 tillfredsstiillande siitt fyller ~itt 
iindam[il. . 

31 * 
Va-anläggning. som drives eller Va-anliiggning. som drives eller 

skall drivas av annan iin kommun. skall drivas av annan' iin kommun. 
kan pii ansiikan av denne förklaras 
för allmiin av liinsstyrelsen. om det 

kan pit ansökan av denne förklaras 
för allmän av liinsstyrelscn. om det 

finns behov av anliiggningen fri'm finns behov av anliiggningen från 
allmiin hiilsm·årdssynpunkt eller hälsoskyddssy11p1111k1 eller frän an-
från annan allmän synpunkt. nan allmiin synpunkt. 

För bifall till ansökningen fordras att berörd kommun tillstyrkt denna och 
att sökanden st1viil i L'konomiskt avseende som i iinigt har förutsiittningar för 
att fullgöra uppgiften som huvudman för anliiggningen. 

Linsstyrclsen kan bestiimma visst omräde. utöver vilket anliiggningens 
verksamhetsnmri.1de ej för utsträckas. 

Denna lag triider i kraft den I juli 1983. 

8 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse 

Hfaigcnom föreskrivs att i 5 och 8 ** lagen ( 1%6:742) om hotell och 

pensionatrörclse 1 ordet "hiilsodrdsnämnden" skall hytas ut mot "miljö- och 

hiilsoskyddsnämndcn". 

Denna lag träder i kraft den I juli l 983. 

1 Senaste· lydelse av lag.ens rubrik I 97:'i::'i9lJ. 
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9 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1979:408) om vissa lokala organ i 
kommunerna 

14 

I lärigenom föreskrivs att i 2 * lagen ( 1979:401:\) om vissa lokala organ i 

kommunerna' ordet "hiilsov{trdsnämnden .. skall hytas ~t inot "miljö- och 

hiilsoskyddsnä m nde n ··. 

Denna lag triider i kraft den I juli 191:\3. 

J 0 Ftirslag till 
Lag om ändring i lagen (1981:292) om tjänsteplikt för hälso
och sjukvårdspcrsonal samt veterinärpersonal m. m .. · 

Hiirigenom fiireskriv~ att 4 * lagen ( 1981 :292) om tjänsteplikt för hälso

och sjukviinb;personal samt vcteriniirpersonal m. m. skall ha nedan angivna 

ly,delse. 

Nurnrandc ll"liclse Fiircslagcn lydelse 

H 
Den som iir sysselsatt inom hiilso- Den som iir sysselsatt inom hiilso-

och sjukvitrden eller veterinärverk- och sjukvitrdcn eller veteriniirvcrk-
samheten iir skyldig att efter anvis- samheten iir skyldig att efter anvis-
ning av den myndighet regering.en ning av den myndighet regeringen 
bcstiimmer fullgöra sitdan tjiinstgi\- bestiimrnn fullgöra si'tdan tjiinstgö-
ring inom \'Crksamhetsomri1det. som ring: inom verksarnhctsomri\dct. som 
hans krnppskrafter o..:h hiilsotill- hans kroppskrafter och hiilsotill-
stillld medger. DL'tsarnma giiller den · st{md medger. Detsamma gäller den. 
som inom den al/111ii1111a hii/sv1·tlrde11 som iir w1s1ii!ld med tillsynsuppgifrer 
tjiinstgiir som hiil.1·01·<ird.1i11spck1iir hos c·n miljö- och lziilsoskydds-
eller i diirmed iiimförlig hc/imning. niimnd. 

Detsamma g:älln personer som har tidigare yrkeserfarenhet inom nagot av 
dessa verksamhetsornr{tden och som har legitimation för yrket. har erhållit 
en kvalificerad behörighet inom yrket dler har avslutat sin tji"instg:öring inom 
verksamhetsomr{1det en knrtare tid före den tidpunkt da tjänsteplikten görs 
g:iillande. 

Denna lag triider i kraft den 1 juli 1983. 

'Lagen omtrvckt Jl)7'):1 lh7. 
Scnastc lydelse av 2 * l'l::<J :-fli. 
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11 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1982:397) om ändring i lagen (1965:719) 
om säkerheten på fartyg 

15 

Härigenom föreskrivs att i I kap. 7 *lagen (1965:719) om säkerheten pi1 

fartyg 1 i den lydelse paragrafen harfått genom lagen ( 1982:397) om ändring i 

nyssnämnda lag ordet "'hälsovårdsnämnd" skall bytas ut mot "miljö- och 

hälsoskyddsnämnd'". 

1 Lagen omtryckt 1971\:I09. 
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