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Ärendets beredning·
fklta hc.:tiinkandc innefattar en samlad gc.:nLl!11g<ing av miljö- och natur\ iirdspolitikcn p(1 grundval av propositionen samt frist;iende motioner och
fiiljdmotionL'r med niirmare 600 motionsyrkandcn. Propositionen bordlades
den 14 mars l9XS. Pi1 grund av mell;111kommande helg och uppehflll i
riksdagsarbetet utgick motionstiden den 5 april l'!XX. Av hiinsyn till det
angeliigna i att iirendet behandlas under innevarande riksmöte har utskolll'ls egentliga bercdningsarhete miist ko1m:ntreras till perioden 12 ·- 2<1
april 11JS:-\. Under denna period har oeks;i anordnats ofkntlig utfr;igning. en
siirskild föredragning, upiwaktningar m.m.
Utskottet framh:tller i betiinkandet att den korta tid som utskottet haft for
att hL'reda propositiont;n understryker ytterligare.: de synpunkter om fiirsening som utskottet tidigare har redovisat i betiinkandet JoU l 9X7/XX: l l.

Samman fattning
I hL"tiinkandet behandlar utsko(tet rege·ringens proposition l 9X7/XX:X5 om
miljiipolitiken infiir 1990-talet. Propositionens inneh;ill sammanfattas i dc.:t
följande undc.:r rubriken Propositionens huvudsaklig·a inneh{tll.
Utskottet fiiresl[1r följande iindringar av och tilliigg till regc.:ringens över\'iigandcn och fiirslag.
Sum l'lt led i kampen mot fiirsurningen fiireslar utskottet att riksdagen
redan nu liigger fast som l1/11g.,ik1~r,:1 mäl att s\;m-dutsliippen i Sn.'rige vid
sekelskiftet skall ha nedhringa!S 111ed XO ·:·;, jiimfiirt med 19Xll i1rs niv;i.
Diirigenom tillgodosc.:s mntioni:r (m. fp. c)·.
\.kd bifall till i:n c-mntion och med ankd11ing av motioner (m. fp)
fiiresliir utsk1ltlct tillkiinnagivandc om att regeringc.:n hiir klarliigga
enc.:rgianviindningens effekter p<i koldioxidlwlil'll i a/111wjilrl'11 och utarbeta L'tt program för att minska utsliippen till vad naturen ti'd. Som ett
nationellt ddmi1l biir anges att koldioxidutshippen icke hör ökas utiiver
dc.:n niva de har i dag.
\.kd anledning a\· 1111itioner (fp.c) (iirc.:sliis ·att regeringen biir fortsatt
wrka fiir uppbyggnad.av en i111cmationl'll lufirärdsfimd for investeringar i rcningsteknik. iiwrgimg till miljiiviii1ligare ene'rgislag och encrgieffcktivisc.:ring.
Fiir att fiirhiittra argasrl'11i11gl'11 pil iild/"i' hilar foresli1r utskottet med
anledning av nwtioncr (m. fp. c. vpk) att ett stöd mc.:d 1000 kr. pa bil
hiir' kunna utgi1 till hiliigare som l;itcr installera n:'ningstitrustning som
mt•dfiir en minst 411-proci:ntig minskning av titsliippen.
I Riksdag<'n /987/88. /(>sam/. Nr l3

Med anledning av motionn (m. fp. c) föresbr utskl-ittet att ökade
insatser hör giiras för 1111·cckl1111dc Cl\' 111ilj1!1·ii11liga mowrer och drii·medd. Ett hn:tt forskningsprngram för olika lösningar av avgasproblemet
hiir siittas i gt1ng.
Enligt /iilm·gasl11gc11 skall biltillverkaren ge garami för att det nya avgasrcningssvstemct (katalytisk avgasrening) fungerar under en tid av fem
ar eller 80Ull mil. Utsknttet föresl;h med anledning av motioner (m. fp.
c. vpk) all bilavgaslagen iindras sa att en monopolsituation icke uppstär
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pi1 verkstads- och reservdclsmarknaden. En biliigare skall siiledes kunna reparera sin bil och iiven fa garantireparationer av avgasreningssystemct utförda p{1 en bilmiirkesobunden verkstad.
Fiir nya koleldade förbriinningsanliiggningar fliresliir utskottet. med
anledning av motioner (m. fp). att griinsviirdet för k1·1/1·coxider sätts till
UJJ5 g kviivcoxider per mcgajoule. De nya reglerna hör triida i kraft
rL·dan den 1 juli l lJ88.

(/rii11.1Tiiriil'l .fi"ir s1·m·cl rid koleldade förbriinningsanliiggningar - oavsett storleken - hiir enligt utskottets mening siittas till 0.()5 g svavel per
mcgaj1,ttle hriinsle. De nya reglerna hiir avse alla nya anlilggningar och
giilla fr. ll. m. den l juli 1988 - med anledning av motioner (m. fp).
Med anledning av motioner (fp.c) hiir regeringen enligt utskottets mening utarbeta L'n iitl'rl'i1111i11g.1pl1111 och satsa resurser p{1 omhiindertagande a \' _t/·co11a.
Arbetet med att utveckla kiillsorlcring m· m'fi1ll miiste enligt utskottets
mening intensifieras (lCh pi1skyndas. Killlsortering utgör en av de grundliiggande fiirutsilttningarna fiir den framtida avfallshanteringen och iir
en absolut niidviindighet för en fungerande {1tervinning. lnnehiillet i
mntinner (m. c. vpk) bör tjilna som ledning för fortsatt arbete.
Utsk1>ttet efterlyser snara och konkreta Mgilrder för att ge milnnisknr
incitament att i1terliimna 111ilj1!jilflig11 ba11crier. med anledning av motinner (fp. c).
Fiir att effektivisera det internationella samarbetet till skydd av Nordsjön finns det enligt utskottets mening anledning förorda bildandet av
en siirskild Nord.1jöko111111issio11. Fr;in svensk sida bör man ta upp denna
fraga till i:ivervilgande vid förhandlingar med övriga konventinnsstater i
'.\Jordsjiisamarhetet. framh<iller utskottet med _anledning av motioner
(fp. c).
rvtiljösituationen i södra Östersji.in iir enligt utskottets mening s{1 allvarlig att ytterligare anstriingningar bör göras för att stärka .färsk11i11gsrt's11r.1·1nw. Vidare biir en 1111d1'fsiik11i11g göras av baslaboratoriernas
geografiska bevakningsomri1den m.m .. anser utskottet. och avstyrker
~amtidigt motioner (s. m. fp. c) om lokalisering av ett siirskilt Östersjö-

la horat< 'ri u m.
Med anledning av en motion (c) framhitller utskottet att det fr{111 de
styrande organens sida pi1 utbildningens omri1dc - regeringen och
LJHÄ - finns anledning all inskilrpa vikten av att 111iljiii11riktad llf-

hild11i11g verkligen prioriteras vid de tekniska och ekonomiska hiigsk1,lorna liksom inom liirarutbildningen.
Utskottet framh<illn med anll'dning av motioner (m. fp. c) att det finns
ankdning att systematiskt införa obligatoriska 111iljiiko11sek1·1•11sa11a/y.1·c·r
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i den svenska planeringsproeessen. Regeringen biir i1terkomrna meJ
fiirslag till hur st1dana analyser biir infogas i planL'ringsproeessen.
Ot'! finns L'tt stort behov att en noggrann 111iljiipriil'11i11g föreg{1r beslut
om stiir!"l' 1·iigar och rrujik/cder samt om deras striiekning. Det nuvarande systemL't med miljiikonsekvensbeskrivningar av arbetsplaner m.m.
enligt viiglagen biir utv:irdcras senast 1989. I dL't sammanhanget bör
iiven allm:inhL'tcns miijlighL't till insyn i .:>eh p{1vcrkan pi1 miljiikonsekvcnsheskrivningar utv:irderas, framhi.tller utskottet med anledning av
en motion ( vpk ).
L1tskottl'l fiiresl:1r slutligen med ankdning av motioner (m. fp, e. vpk)
att riksdagen anvisar> milj. kr. (j;imfört med 2 milj. kr. som regeringen
föreslagit) under anslaget H 9 Vtird ar hotade arter.

I i.ivrigt tillstyrker utskottet regeringens förslag och förordar att riksdagen I;imnar utan erinran de iiverviigamkn s11m görs i propositionen.
Sammanlagt l.'i9 reservationer (s. m. fp. c. vpk) och .'i s:irskilda yttranden
har fogats till betiinkanJet.

Propositionen
Propositionens huvudsakliga innehiill
I prurositionen presenteras förslag till inriktning av miljöpolitiken inför
1990-talet samt en rad förslag till såviil akuta som mera långsiktiga eller
strukturella {1tgiirder. Till de akuta problemfri1gorna hör bl. a. försurningen. föron:ningen av haven och nedbrytningen av ozonskiktet. Till de
strukturella frägorna hör bl. a. den omställning som regeringen verkar för
inom en.:rgi-. jordbruks- och trafikomrädena. För vissa regioner föreslås
samlade insatser.
Na1111Ttlrd handlar i sin vidaste bemiirkelse om att bevara grunden för
allt levande. Genom en varaktig oi.:h omsorgsfull hush<lllning med vtira
naturresurser bevarar vi oi.:ksii de grundliiggande förutsiittningarna for vilr-t
viilsti1nd. :-.Jaturv[1rd och miljöskydd har starka kopplingar till varandra.
Representativa naturomrt1den bör skyddas oi.:h säkerställas. Skyddet av
urskogar. v{1tmarker och vissa naturtyper i odlingslandskapct hör prioriteras. En utvidgning av vissa nationalparker föreslås, liksom en allmän
översyn av naturv<'1rdslagen. Förslag om en effektivisering av naturviirdsförvaltningen liiggs ocks~t fram.
I propositionen anges strategin för lw11dli11g.1progra111111et mot lt!ftfiirore11i11g11r och Ji.irs11rni11g. De svenska svavelutsliippen bedöms minska med
o.'i<:f till år 1995 friin 1980 års niv[1. Ytterligare åtgärder behöver vidtas for
att k väveoxidutsliippen under samma period skall minska med 30 '.:L Konsekvenserna av att skärpa målen för utsläppsminskningarna till sekelskiftet
skall belysas.
Vissa områden diir det ;ir siirskilt angcliigl'l att snabbt förbättra miljön
skall med hjiilp av en iindring i miljöskyddslagen ( 1969: 387) kunna förklaras som mi(iiiskydd.rnmrtide.
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Skiirrta utsläppskrav för kviiveoxider frim .fi'irhrii1111i11gsa11/iigr_:11i11gar
tilliimras som riktlinjer vid rrövning enligt miljöskyddslagen.
Svaveloxidutsliipren vid' förhriinning av olika hriinslcn bör begrtinsas ytterligare genom skärpningar av utsliippskaven med början under {ir 1993 i
de mest försurade omr;ldena. Lagen ( 1976: 105-ll om svawlhaltigt hriinsle
före~·di1s

fliresli.1s iindrad så att den omfattar samtliga svavelhaltiga briinskn.
K viiveoxidutsliippen avses minskas genom .1/.:iirflfll 111""11s/.:ra1· friin 1992
'''"'' modeller för liitta lastbilar och bussar och fr:in 199-l ärs modeller för
tunga fordon. Under tvi-1 iir före ikrafttriidandel av de obligatoriska kraven
hör bidrag betalas ut vid köp av fordon som uppfyller k-raven.
/-/ul'.lmi(iiin iir hotad. F~-\roreningssituationen i Östersjön. Kattegatt och
Skagerrak iir sii allvarlig att utsliippen snarast m[iste begriinsas. Det gäller i

första hand stabila organiska iimnen och niirsalter. Arbetet mf1ste hedrivas
s;lviil nationellt som internationellt.
Utsliippen av organiskt hundet klor fr;ln ,sulfatfabriker bör minskas till

I .'i kg per ton klorblekt massa. /\tgiirder bör ha piihörjats vid samtliga
fahriker före iir 1992. M{tlet iiratt pi1 sikt i stort sett eliminera utsliippen av
klorerat organiskt material. Utsliippen friin den kemiska industrin bör kartliiggas siirskilt.
Utsliippen av niirsalter bör minskas till hiilften fiire sekelskiftet i områden som iir siirskilt pavcrkade. Striingare regler om djurhi1llning och hantering av stallgödsel föreslås. Vid kommunala reningsverk i siirskilt p{iverkade kustl1mriiden biir en .'ill-prncentig kviivereduktillll införas före iir 1992.
Lhliippen av metaller hör minska till hiilften under per.iodcn I 98.'i-1995.
En fortsatt snabb nedhrytning av t1~011.1kik1e1 i atmosfären skulle innebii~
ra ett ;dlvarligt hot mot de grundliiggandc levnadsbetingelscrna p{1 jorden.
Uhli1pp av fullstiindigt halogenerade klortluorkarhoner (CFC> och haloner
mi-iste snabbt minska. Sverige hör ratificera Montrealprotokollet .. som
hl. a. inm:hiir en 20-proccntig minskning av förbrukningen till den I juli
199-l.
En nationell avvecklingsplan med betydligt högre ambi(ionsniv{1 presenteras i propositionen. Den svenska· anviindningen av CFC minskas enligt
planen med 'iO'( till utgi-ingen av ;ir 1990 och avvecklas i princip helt till.
utg;lngen

<t\

i1r 199-l.

De som bedriver tillst:inds- eller anmiilningspliktig miljöfarlig verksamhet skall bekosta en 111i(iiiskadcfi-ir.1iikri11g för att ersiitta skade lidande som
inte kan fa skadest:-111d enligt miljihkadelagen ( 1986: 2~5 ).
Statliµ<1 medel sUlls till l'ilrfogande fiir vissa i'1terstiillnings- och saneringsi-1tgiirder. Bl. a. genomförs ett. siirskilt program Rena Daliilven. Bcstiimmelserna i miljöskyddslagen ( 1%9:

-~~71

förtydligas i fniga om ansva-

rL·t för ;iterstiillnings{1Lgiirder.
l\lil_iliplilitiken har en 'viktig rc"io1111/ di1111·11.1io11. För vissa omrfalcn
bd1övs siir,kilda samladi.: {1tgiirder. Redan nu p~ig:ir arbete med en sådan
inriktning för Ringsjiin, Laholmsbukten. Hi'singen och Daliilven. I .uftförnreningshalterna i stora tiitl11·ter eller industril1111r;1den kan tidvis hli s:I höga
all det uppstar riskl'r for miinniskors hiilsa och för miljiin.

Linsstyrelserna foresliis f{1 i uppdrag att stiilla samman befintliga uprgifter om de viktigaste miljöpn1blcmen och att ange deras orsaker. Arbetet

JolJ 1987/88:23

hiir ske i niira samverkan med

natllrv~trdwerket

od1 kommunerna.

hufi/..1·11 i de sliirre llrlnna för med sig omfallandc miljöproblem. !\Edet
iir all radikalt förNitlra luftkvalitclen llch hegriinsa hullerslörningarna i
liillhchyggda omr:·iden.
Del i11l<'mari1111l'ila 111i{iiiurh1·11·1 blir drivas med kllnsckvens llch u1h:illighe1. Sverige spdar en aktiv od1 p{idrivande wll i detla arbete. Det
internatillnclla llch det nationcll;i arbetet blir samurdnas.
Sveriges agerande i internationella organisatillncr biir vila p;I de rcklllllmendationer som den s. k. Hnmdtlandkommissionen har fi.ireslagit. Sverige hiir lll'ksii verka for all lllika internatillnclla scktl>rsllrgan tar cll direkt
ansvar för mijöhiinsyncn i sina beslut.
Ell i11ll'mari1111d/1 111i(iii1d11i.1/..1 i11.11i1111 inriilla;,, i Stllckhlllm med syftL'
all friimja forskning. utveckling lll'h spridning av miljiiteknik.
Andringar i 111i(jii.1knld1/agl'11 foresli'ts. I .agens princip om individuell
pri.ivning bibehalls. Företagens egenkuntrnll <.kiirp-,. hirelagen sk.dl redan
i ansökan om tillsti.ind ange hur klllltrnllen iir avsedd all utformas. En
miljiirapporl skall i.irligcn liimnas till tillsynsmyndigheten.
I propositillnen rcdllvisas for-dag om all dcL·entralisera uppgilkr inllrn
11rt;a11i.wrio11c·11Ji"ir111i(iii.1/..rdd. En kraftfull resursfiirstiirkning aviseras.
Naturv{1rdwerkets roll sllm eenlral tillsynsmyndighet hör försliirkas. Ln
översyn av vnket kommer all göras under iir 19XX. Liins-,\yrcberna biir
svara fiir tillsynen av all tillsuindspliktig verksamhet. Kllmmuncrna'> miljiillCh hiilsllskvddsniirnndcr hiir vara tillsynsmyndighet for \·erksamhctcr
sllm inte kriiver tillstilnd. Möjligheten for en kllmrnun all ta (l\Cr tillsynen
iivcn for tillst[111dspliktiga verksamheter hihchidls.
Instansordningen iindras. Liinsstyrdsernas llch natun·i1rdsverkets ht·slut i tills\;.inds- och tillsynsiircndcn far överklagas hll'> kllnccssionsniimnden for miljiiskydd i stiillcl fiir hos· rcgcringrn. Reglerna lllll straff fiir
miljöbrotl skiirp-,.
Lagiindringarna fiiresl;\s lriida i kraft den I juli I 9X9.
Url>ild11i11g.1i11.rn/s1'/' görs hl. a. för polis l.lCh {1klagarc. 1-"orlhildning av
liirarc utreds. Lthildning pit gymnasier. hög-,kollir och uni\·n-,itcl k,llnplellcras.
En ökad 111i(iii1111·d~·,·r<"11h<"I kan genom v:tl av bl. a. livsforing llCh kllnsumtion Li en sllll. betydelse for en pusitiv utveckling p;i mil,iiiomradC:t. El\
system meds. k. pllsitiv miljömiirkning kommer al\ utredas.
I pr,ipositioncn fiiresliis all l'Åo11i1111is/..a .11_1·m1l'1fr/ i i.ikad utstriickning
hiir anviindas sllm komplement till administrativa styrmedel. En parlamentarisk utredning tillsiills for an utforma förslag till <·id ana styrmedel. bl. ;1. ·j
frt1ga lllll utsliippsrelatcradc avgifter. Et1 etappvis gcnllmfiirandL' blir om
möjligt kunna inledas {1r 1989. Utredningen hi.ir med förtur !;1 sig an friigan
llm utsliippsavgif'ter pti llrgani-;kt klor samt avgifter pa svavel i lung L·ldningsolj:1.
l\o.1111<1da11a f(ir de miljiiskyddsiitgiirdcr som behandlas folier till allra
stiirsta delen pii indu~lrier. anbggningar for encrgiprnduklil>n. j,H·dhruk
llch vissa kommunala verksamhctt'r.

Anslagen över miljö- och energidepartementets huvudtikl föreslås öka
med ca 230 milj. kr. mellan budgetären 1987/88 och 1988/89. vilket innebär
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en ökning med ca 40 ':·;.Till detta kommer ökningen av anslagen som berör
miljön pil andra departements huvudtitlar.

Regeringens förslag
I proposition l 9:-i7/88:85 fiiresl(tr n:gningen (miljö- och energidepartementet) riksdagen

dels att anta förslagen till
I. lag om iindring i miljiiskyddslagen ( 1%9:387).
2. lag om iindring i brottsbalken.
3. lag om iindring i hiils11skyddslagen ( JLJ82:10XO).
4. lag om iindring i !;igen ( 1971i: 1054) om svavelhaltigt briinsk.
dels att bemyndiga regeringen att
5. mt·dge att nationalparkerna Ängsö. Bb Jungfrun och Gotska Sandön
utvidgas till att omfatta iiven de till röp. nationalparksfastigheter hörande ..
omgiv;inde \'attenomr;idena (avsnitt 3.4.1 ).
11. medge att Sanfjiillets nationalpark utvidgas med omgivande mark som
iir upptagen p<i naturv{trdsfonden (avsnitt 3.4.2 ).
7. medge det intritng i Stora Sjöfallets nationalpark som föranleds av en
turistanliiggning i Vietas (avsnitt 3.4.3 ).
dels att
8. godbnna riktlinjerna för det fortsatta arbetet med att introducera
alternativa drivmL'lkl m.111. (avsnitt 4.6).
1J. godkiinna l'vlontrealprotokollet om iimnen som bryter ned ozonskiktet
(avsnitt 6.3.2).
I 0. godbnna att ett internationellt institut för att friimja forskning och
utveckling av teknik fiir en milji.ianpassad och varaktigt httllhar utveekling
inriitt;1s (avsnitt lJ.6).
Vidare bereds riksdagen tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts
om
11. en översyn av naturvitrdsförvaltningen (avsnitt 3.5).
12. en uppföljning m.m. av programmet mot luftföroreningar och försurning (a\'snitt 4.3 oeh 4.5-4.11 ).
13. en aktillnsplan lllllt havsfiirorening;ir - med begriinsning av utsWpp
av stabila organiska iimnen. niirsalter. metaller och olja till den marina
miljiin. samt om forskning. miitverksamhet och uppföljning i anslutning
hiirtill (avsnitt 5 ).
14. en avveeklingsplan för anviindningen av klorfluorkarboner (CFC) och
halll!1er som bryter nt>d ozonskiktet (avsnitt 6.4.3 och 6.5).
15. behovet av iiterstiillning av skadad miljö i vissa fall·(avsnitt 7.4.3).
I 6. i1tgiinkr mot radon i bostiider (avsnitt X.3 ).
17. betydelsen av dd internationella miljösamarbetet (avsnitt 9.1-9.5).
IX. miljiiskyddets regelsystem. organisation och behovet av resurser för
att fiirstiirka miljöskyddet (avsnitt 111. I. 111.3 och 10.7-10.12).
19. en ökad anviindning av ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken (av-·
snitt 11 ).
20. miljiipolitikens inriktning och innd1~lll i iivrigt.

Anslagsfrågor för budgetäret I 988/89
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I propositionen föreslitr regeringen slutligen riksdagen
21. att till Åtgiirder mot luftföroreningar och försurning för hudgeti1ret
1988/89 anvisa ett reservationsanslag av 163 ()(}() 000 kr..
22. att till Mark för naturviird för hudgeti1ret 1988/89 anvisa ett reservationsanslag av 411 01111 1100 kr..
att till Viird av naturreservat m.m. fiir hudget;lret 1988/89 anvisa ett
reservationsanslag av 49 192 0110 kr.,
24. att till Viird av hotade arter m.m. för budgeti'iret 1988/89 anvisa ett
reservationsanslag av 2 000 000 kr.
25. att till Atgiirder mot havsförorcningar för budget{1ret 11J88/X9 anvisa
ett rcservationsanslag av 15 000 000 kr..
26. att till Utredningsverksamhct om CFC-föreningar. m.m. för budgd{iret I 1J88/89 anvisa ett reservationsanslag av 2 9110 000 kr..
27. att till Ätgiirder mot miljöskador för budgeti1ret l 98X/89 anvisa ett
reservationsanslag av 50 000 000 kr..
28. att till Atgiirder för att rena Daliilven för budget;irct I 988/89 anvisa ett
reservationsanslag av 100 1100 0110 kr.,
29. att till Internationellt institut för främjande av miljöteknik m.m. for
budgetäret 1988/89 anvisa ett reservationsanslag av 25 000 0110 kr.

n.

Lagförslagen
Lagförslagen iir t(lgade som bila!,!a till betiinkandet. l.agr:idL'l har yttrat sig
iiver förslagen.

Motionerna
Motion från allmänna motionstiden 1987
1986/87:Jo750 av Siw Persson och Kjell-Arne: Wclin (fp) vari yrkas
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till Linna vad i motionen
anförts om uppföljning av skogsskadeutvecklingen. siirskilt i Skime.

Behandlas i utskottet
\'ttrandc s.
hcms1iill;
l)l)

X7

Motioner från allmänna motionstiden 1988
1987/88:Jo244 av Siw Persson m. fl. (fp) vari yrkas
8. att riksdagen hos regeringen begiir att naturv;irdsverkct för i uppdrag
att snarast fördela pengar till liinsstyrelscrna i Skime för kalkning av skogsmarker.
1987/88:Jo286 av Margareta Fogclberg och Christer Eirdelt (fp) vari yrkas
3. att riksdagen hos regeringen begiir att liinsstyrelsen i I lalland ur anslaget B 8. Värd av naturreservat m.m .. Miljö- och energidepartementet bil.
16, tilldelas medel för underh;.ill av den halliindska sandkusten.
1987/HH:fo412 av Karl-Andt:rs Petersson m. fl. (c, m, fp) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i motionen
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anförts om niidviindighden av att Ostersjölah(iratoriet lokaliseras till Karlskrona. och att fiskeristyrcben mi1tte ges i uppdrag att skyndsamt utarbeta·
f(irslag till Ostcrsjölabnratori'urn i Karlskrona.
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l'IX7/XX:Jo.+30 av Bertil Danielsson 111. fl. (m. fp. c) vari yrkas att riksdagen
s1Hn sin mening ger regningen till kiinna vad som i mntionen·anförts om att
ett Östersjölaboratorium i första hand i fiskeriverkets reg:r. alternativt i
annan form. skall inriittas och lokaliseras till Kalmar.
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ILIX7/XX:fo431 av Ralf 1.indstriim m. fl. (s) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till kiinna vad i. motionen anförts om att ett miljiiinstitut för Östersjön inriittas och förläggs till Karlskrona.
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llJX7/XX:.lo4U av Kaj Larsson m. fl. (s) vari yrkas att riksdagen som sm
mening ger regeringen till kiinna vad som i motionen anförts om att lokalisera ett Östersjöns havsfiskclahoratorium till Simrishamn.
11JX7/8X:.lo415 av I.ars [rnestam m. fl. (fp) vari yrkas
I. att riksdagen snm sin mening ger regeringen till kiirina vad som i
motionen anförts om hclwvct av internationellt samarbete för att riidda
miljiin i Östersjiin och '.\/ordsjön.
l9X7/XX:.lo.+1(1 av Elving Andersson och Eva Ryden (e) vari yrkas
.+. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som
mntinnen anförts om att verksamheter inom vattenbruket (fisk-. mussel-.
skaldjurs- och algodlingar) generellt skall undantas friin avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöskyddslagen.
llJX7/XX:Jo41X av Wiggo Komstedt m. fl. (m) vari yrkas att riksdagen som
sin mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförts om lokaliseringen av ett Östersjölahorawrium.

l 1JX7/XX:Jo517 av I.ars Werner

111.

fl. (vpk) vari yrkas

I. all riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i
motionen anförts om vikten av resurser for forskning och utveeklingsarbete
inom VA-omriidet.

2. att riksdagen hPs regeringen begiir förslag om införandet av en särskild
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kommunal utsbppsavgift p<i företag.
1987/8X:Jo703 av Kenth Skiirvik och Leif Olsson {fp) vari yrkas att riks-
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dagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i motionen anförts
om isotopmiirkning av oljclaskr.
1987/XX:Ju704 av Siw Persson {fp) vari yrkas all riksdagen som sin mening
ger regeringen till kiinna vad som i motionen anförts om startande av
pilotprojekt med miljtiri1dgivare i de mest utsatta regionerna i Sverige.
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l'J87/88:Jo705 av Siw Persson (fp) vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till kiinna vad som i motionen i111förts om siittande av
griinsviirden för högsta acceptabla halt av bekiimpningsmedcl i sjiiar. vattendrag och grundvattentakter.

llllJ

1987/88:Jo71l8 av Lars Ernestam och Anders Castberger (fp) vari yrkas att
riksdag.en som sin mening. ger regeringc·n till kiinna vad som i moti1mcn
anförts om genomförar1de av statskontorets förslag 1lm hiijning av skrotningspremien och skrotnirigsavg.iften.

137

1987/88:Jo71l9 av Erik Holmkvist (m) vari yrkas att riksdagen snm sin
mening ger regering.en till kiinna vad som i motionen anförts om viirdet och
niidviindigheten av att Persiifjiirden i Luldt kommun restaureras och skyddas i enlighet med vi"itmarkskonventionen.

<is

l987/88:Jo710 av Hengt Westerberg m. fl. (fp) va~i yrkas att riksdagen som
sin mening ger regeringen till kiinna vad som i motionen anförts om dat~ircrs
anviindning som hjiilpmedcl i miljöpolitiken.

l'i7

l'.>87/SX:Jo71 I av Siw Persson och Kjell-Arne ·Welin (fp) vari yrkas att
riksdagen hos rq!eringen begiir skyndsamt fiirslag om kompkt-tering a\ 18
c ~ naturviirdslagen p;i i motionen angivet siitt si1 att gruddjuren gcs L'tt
varaktigt skydd.

72f

1987/8X:Jo712 av Siw Persson (fp) vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad som i motionen anförts om tilliigg till den
svenska CW-listan.

(18

l987/8X:Jo715 av Siw Persson och Kjell-Arne Wclin (fp) vari yrkas
I. att riksdagen som sin' mening ger regeringen till kiinna vad som i
motionen anförts om intensifieringar av det internationella miljiiv;lrdsarbetet för att pt1skynda överenskommelser om minskade utsliipp av luftföroreningar,
2. att riksdagen hos regering.en begiir förslag: om riktlinjer för att kraftigt
minska utsbppen av ILiftförorening:ar i landet,
3. att riksdag.en som sin mening ger regering.en till kiinna vad· som i
motionen anförts om uppföljning av skog.sskadeutvecklingen. siirskilt i Skane .
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.1987/88:Jo71h av Lars Ernestam och Hengt A Klang (fp) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regering.en till kiinna vad som i motionen
anförts om ett program för skydd för hotade fiskarter.

72f
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1987/88:Jo717 av Kenth Sk{1rvik och Leif Olsson (fp) vari vrkas att riksdag.en som sin mening ger regeringen till kiirina att en: utredning bör giiras i
syfte att klarliigga var i Sverige som ett internationellt miljiitekniskt centrum
·skall inrättas.
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l'J87/X8:Jo718 av Lars 1-kdfors m. fl. (s) vari yrkas
I. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad i motionen
anfiirh om statsbidrag till verksamhet med iltervinning av plast.
2. att riksdagen h11s n:geringL'n begiir i1tgiirder som syftar till att irifiira ett
retursystem fi\r plastflaskor.
l'J87/XX:fo7llJ av lkngt Westerberg m. Il. (fp) vari yrkas
I. att riksdagen som sin mening µer regeringen till kiinna vad som i
nwti1men anförts om en ökad aktivitet inom ramen för ECE:s konvention
om griinsiiverskridande l{mgviiµa luftföroreninµar.
2. att riksdaµen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som
motiun(·n anförts om en internationell luftvi1rdsfond.
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som r
motionen anförts om initiativ till en siirskild Nordsjö-konvention.
-1. att ribdaµen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i
motionen anförts om kraftfullare svenska insatser vad giiller internationellt
samarbete om vi1ra kusthav.
:'i. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i
111oti1l!1en anförts om internationellt samarbete bland Östersjöstaterna i
,~ttc att minska utsbppen av klorerade substanser och giftiga tungmetaller.
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i
nwtionen anförts om att talan bör \'iickas mot Storbritannien och Polen vid
Internationella domstolen i Haag för dessa liinders föroreningar av andra
liinders territorier.
7. att riksdagen hos regeringen begiir förslag till handlingsprogram för
minskning av koldioxidutsliippen.
X. att riksdagen som sin mening ger reµeringen till känna vad som i
moti1lllL'n anförts om tekniskt och ekonomiskt samarbete med Polen p;i
m iljiisk yddsom rtidet.
1J. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i
motionen anförts om svenska initiativ för att fä Antarktis förklarad som
internationell nati1malpark.
10. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i
motionen anförts om en 85-procentig minskning av anviindningen av fullsUindigt halo!-!enernde klorflunrkarhoner (freoner) pi1 fem i1r och ett totalstopp pi1 10 ar.
11. att riksdagen beslutar fiirbjuda freon inom nya verksamhetsomriiden.
12. att riksdagen hos regeringen begär förslag till införande av en miljöavgift pii freonanviindning.
13. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i
motionen anförts om ett naturresurs- och miljödepartement.
1-1. att riksdagen hos regeringen begiir att naturvimlsvcrkets instruktion
iindras i enlighet med vad som anförs i motionen.
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15. att riksdagen hos regeringen begiir förslag till si1dan iindring i miljiiskyddslagen att kommunerna ges riitt att överta hela tillsynsans\'aret om de
s;i önskar.
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l 6. att riksdagen som sin mening ger rq!eringen till kiinna vad som i
motionen anflirts om liinsstyrelsernas roll gentemot de kommuner som har
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iivcrtagit tillsynsansvaret.
17. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som ·i
motionen anförts om en hiittre samordning mellan de myndigheter som
ing[ir i den centrala miljöorganisationen,
11!. att riksdagrn hos regeringen hegiir förslag till miljöavgift pf1 utsliipp av
svaveldioxid,
211. att riksdagen hos regeringen begiir förslag till miljöavgift pi1 utsliipp i
luft av kviivcoxider fr{1n förbriinningsanliiggningar och industriprocesser
och organiska lösningsmedel,
21. att riksdagen hos regeringen bcgiir förslag till miljöavgift pii kviivcförL'ningar och klon:rade ligninrester i vatten.
22. att riksdagen hos regerin.gen begiir att en utredning tillsiitts med
upiigift att utforma ett system med obligatoriska miljökonsekvensanalyscr,

23. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i
motionen anförts om en nv konstruktion av prövnings- och tillsynsavgiften.
24. att riksdagen hos regeringen hegiir förslag om avskaffande av vinningsrekvisitct i miljöskyddslagens 52 ~och iindrade grunder för heriikning
av miljiiskyddsavgift i enlighet med vad som anförts i motionen,
25. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som
motionen anförts om miljörevisorer.
26. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i
motionen anförts om riitt för ideella organisationer att överklaga beslut
enligt miljiiskyddslagen,
27. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i
motionen anfiirts om skiirpta m{il för svaveldioxid- och kviiveoxidutsliippen.
28. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i
motionen anförts'om skiirpta krav för utsläpp vid kolfiirhriinning.
29.att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad i motionen
anförts om en halvering av industrins svavcldioxidutsliipp inom l (I i1r.
30. att riksdagen som sin mening· ger regeringen till kiinna vad som
motionen anförts om sänkt svavelhalt i tjock eldningsolja till 0.5 'X,,
31. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som
motionen anförts om siinkt svavelhalt i tunn eldningsolja till 0, l % ,

32. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i
motionen anförts om griinsviirden för utsliipp vid förbriinning av biohriinsle
i stiirre anliiggningar.
33. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i
motionen anförts om ekonomiska stimulanser för att stödja en iiverg{mg till
biittre avgasrening i den befintliga hilparken,
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3-t. att riksdagL'n hos rt:gL-ringen hegiir en plan för iivc::rgiing till di: s. k.
Kalifllrnil'nkrav.:n för avgasutsliipp fr<'111 diL'Sl'ifordon.
35. att riksdagen hos regi:ringl'n bq.!iir att naturv;irdsverkl't för i uppdrag
att tillsammans med Hinsmyndighl'ti:rna i södra Sverige utarbeta l'tt handlingsproµram mot luftförori:ningarna i ri:gionen i enlighl't med vad som
an fiirts i motioni:n.
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Jh. att rihdagen som sin mL'ning ger regeringen till kiinna vad i motioni:n
anfiirts om samarbi:tl' med Danmark fiir att minska luftföroreningarna
siidra Swrige.

37. att riksdagen hos regenngi:n bi:giir att hi:ri.irda myndighl'ter fr1r
uppdrag att p;ihiirja arbl'tL't mi:d en marin atlas .
.IX. att riksdagen hos rl'geringi:n hegiir ett fi.irslag om totalförbud mot

l'CR.
YJ. att riksdagen som sin mening ger rl'geringen till kiinna vad som
motionen anförts om utsliippen av dioxin.
-tO. att riksdagen som sin mening gi:r regeringen till kiinna vad som
motioni:n anfi.irts om Katti:gatt som fiiroreningskiinsligt omr<'1de med siirskilda ri:striktioner för alla skadliga utsliipp.
-+I. all riksdagen som sin mening ger regi:ringen till kiinna vad som i
motioni:n anförts om iiverg;·ing till kalk som fällningskemikalie i kommunala

avloppsreningsverk.
-+2. att riksdagen hos regeringi:n begiir förslag om handlingsprogram
hl. a. för minskat kviivl'liiekage för hela viistkusti:n.
-+3. att riksdagi:n som sin mi:ning ger regeringen till kiinna vad som i.
moti\lnen anförts \lm utsliippen fr<in massaindustrierna .
.+5. att riksdagen hos regeringen begiir förslag om ytterligare marina
reservat i L'nlighet med vad som anförts i motionen .
.f(1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som
motionen anförts om kraftfulla <'1tgiirder för siilstammarna i Östersjön .
.+7. att riksdagen St>m sin mening ger regeringen till kiinna vad som
m11tioni:n anförts om bevarande av de genetiska resurserna.
-tX. att riksdagen hos regeringen hegiir att en utredning tillsiitts med
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511. att riksdagen hos ri:geringen begiir en plan för skydd av fjiillvärlden ..
51. att riksdagen hos ri:gi:ringen hegiir förslag om inriittande av en nationalpark i Sjaunjaomriidi:t.
52. att riksdagen hos regningcn hegiir förslag om inriittande av en nationalpark i "L1avavuomanmr{1di:t.

65
65

16
17
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IX

53. att riksdagen hos regeringen hegiir förslag om inriittande av en nationalpark i Rogenomr{1det.

66

IX

uppgift att utarbeta förslag till ny naturv{1rdslag _i enlighet med vad som
anförts i mntioni:n.
-tlJ. att riksdagi:n som sin mening gi:r regi:ringi:n till kiinna vad som i
motionl'n anförts om i:n hiittre samordning av lagstiftningen p{1 miljö\·;'trdsom radi:t.
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5-l. att riksdagen hos regeringcn begiir förslag om inriittandc av en natio-

(i()

nalpark i Kcbnekaiseomriidet i enlighet med vad som anförts i motionen.
7-l
55. att riksdagcn som sin mening gcr regeringen till känna vad snm i
motioncn anförts om Stora Sjöfallcts nationalpark.
h7
57. att riksdagen som sin mening ger regcringen till kiinna vad som i
motionen anförts om skydd av v<'ttmarkerna.
59. att riksdagen som sin mcning ger regcringen till kiinna vad i motionen
anförts om grundliga miljökonsekvensanalyser vid införandc av nya starkt
omvandlande brukningsmetoder och foimmandc triidslag.
60. att riksdagen som sin mening gcr regeringen till kiinna vad som i . 5LJ
motionen anförts om att 1 'X, av den produktiva skogsmarken nedanför de
fjiillniira barrskogarna skall undantas frim vanligt skogsbruk.
61. att riksdagen hos regeringen begiir att ctt program för bevarande av
i1terst~1ende urskogar och urskogsliknande omriiden snarast utarbt:tas och
gcnomförs samt att i avvaktan hiirp{1 avverkning av sådana skogar inte
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att riksdagen beslutar ätcrinföra de crsiittningsrcgler i naturviirdsla-

gen som giillde före 1 juli 1987.
6-l. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i
motionen anförts om luckan mellan skogsv{lf"dslagens hänsynsregler rn:h
naturv<irdslagen.
65. att riksdagcn som sin mcning gcr regeringcn till kiinna vad som
motionen anförts om insatser för flnra- och faunavilf"d.
66. att riksdagen som sin mening ger regcringen till kiinna vad som
motionen anförts om principcr för finansiering av mark för naturv[ml.
67. att riksdagen beslutar all mark motsvarande ett viirde av 15 milj. kr.
iirligen skall överföras frän Domiinfondcn till Naturdrdsfonden i syftc att
underliitta bildandet av naturrescrvat p[1 privat mark.
68. att riksdagen hos regeringen bcgiir förslag till lagstiftning om <itervinning i enlighet med vad som anförts i motionen.
69. att riksdagen som sin mening gcr regeringen till kiinna vad"·som
mntionen anförts om ens. k.· avfallsbörs.
70. att riksdagen som sin mening ger regeringcn till kiinna vad som
motioncn anförts om miljiimiirkning av produkter.
7L att riksdagen som sin mening ger rcgeringen till kiinna ·vad som 1
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motioncn anförts om påskyndande av arbetet p{1 att fä fram fungerande
<itervinningstcknik för miljöfarligt avfall.
72. att riksdagen som sin mening: ger regeringcn till kiinna vad som

13-lf

l-l9

136

153

motinncn anförts om hiittre retursystem.

n.

att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som
motionen anförts om glasätervinningen.
7-l. att riksdagen som sm menmg ger rcg:enngen till kiimia vad som
motionen anförts nm sopförbriinningcn.
75. att. riksdagen som sin mening ger regcringen till kiinna vad som
motionen anförts om pant för bilbatterier.
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7h. att
motionen
77. att
motionen
skall vara

riksJagcn som sin mening ger regeringen till känna vad som
anförts om skiirpla krav vid hanteringen av miljöfarligt avfall.
riksdagen so·m sin mening ger regeringen till kiinna vad som
anförts om m;ilet fiir all alla högfrekventa iimnen och produkter
tillfredsstiillande undersökta innm 10 ;'tr.

78. att
motionen
7LJ. all
motionen

riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som
anförts om i1tgiirder med forhitllanden vid iildre deponier.
riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i
anförts 0111 cl! siikcrstiillandeprogram för det miljöfarliga avfallet

vid SAKAB:s lkponier.
XO. att riksdagen hos regeringen lK'giir att naturvi1rdsverkct och
kemikalieinspektionen far i uppdrag att uppriitta materialhalanser för de
farligastt' och mest anv!inda iimnena.
X:'\. att riksdagen till Mark för naturv{ird för hudgetitret 1988/89 ansl{ir 40
milj. kr. mer iin regeringen föreslagit eller sMedes 80 000 000 kr..
8(1. att riksdagen till Viml av naturreservat m.m. för hudgetåret 1988/89
ansl;ir 12. 7 milj. kr. mer iin regeringen föreslagit eller säledes 60 000 000
kr..
87. att riksdagen till Yi1rd av hotade arter m.m. för hudget{iret 1988/89
ansl;ir I milj. kr. mer iin regeringen föreslagit eller s[1lcdes 3 000 000 kr..
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llJ87/XX:Jo720 av Karl Erik Olsson m. fi. (c) vari yrkas

I. att riksdagen hos regeringen hegiir en översyn av naturv{irdslagen.
:'\. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som
moti\ln(·n anfiirts om initiativ för att fa Antarktis förklarat som internati\lnell nationalpark.
7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i
motionen anförts om miljökonsekvcnsheskrivningar för vissa skogshruksmctoder.
LJ. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som
motionen anförts om principerna för skötsel av naturreservat.

14. I:'\

llJ87/88:.hinl av Elving Andersson och Eva Rydcn (c) vari yrkas

I. att riksdagen heslutar alt avskaffa avgiften för tillsyn enligt miljöskyddslagen fr{1n budget{1ret 1987/88.
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som
motillnen anförts om principerna för avgiftsuttag för prövning enligt miljöskyddslagen.

I lJ87/88:.Jo722 av Arne Andersson i Gamleby (s) vari yrkas att riksdagen
som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i motionen anförts om
behovet av miljiiskyddsbestiimmclser giillande fritidsh{1tar och fritidsbtitsan-

I '19

216

I <i9

216

111

111

l~iggn i n!!a r.

14
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1987/88:.lo723 av Sten Svenssnn (m) vari yrkas
I. att riksdagen hos n.:geringcn begiir översyn av bcstiimmelserna för
dispensförfarande och handliiggning av överklagningsärcndcn i fri1gor som
angivits i motionen.
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i
moti1lllen anförts att berörda markiigare skall tillerkiinnas skiilig ersiittning
för det intrång som bildandet av tillfälliga naturreservat medför,
3. att riksdagen som sin meni1~''· ger regeringen till känna vad som i
motionen anförts att ersiittningsmark hör garanteras berörda markiigare vid
bildandet av naturreservat eller vid motsvararande former av intdng p{1
enskilt iigd mark.

46

64

12

<i4

12

1987/88:Jo724 av Bengt Kronblad (s) vari yrkas att riksdagen hos regeringen
begiir förslag till i1tgiirder syftande att ge underlag för beslut om riktlinjer
avseende nmhiindertagandc av miljöfarligt avfall.
l'J87/88:Jo72.S av Sture Thun m. fl. (s) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till kiinna vad som i motionen anförts om behovet av
skiirpt lagstiftning för att skydda miljöer.

143

87

hl

l l 7f

121

121

127

118

122

121

127

118

122

n. att riksdagen hos regeringen begiir förslag om ett omedelbart förbud
mot nyetablering av CFC-anviinclande verksamheter.

11 S

122

1987/88:.10727 av Lars Werner m. fl. (vpk) vari yrkas att riksdagen hos
regeringen begiir att ett program om reduktion av kviiveutsltipp friin jordbruk. skogsbruk. reningsverk, industrier m.m. till vattendrag görs upp före

1111

1(l<J

1987/88:Jo726 av Bertil Mi1brink m. fl. (vpk) vari yrkas
I. att riksdagen hos regeringen begär förslag om att minskningen av
CFC-anviindningen skall uppg{1 till 7.S % under en ferrn°trsperiod eller fram
till 1994.
2. att riksdagen hos regeringen begär förslag om att redan nu ersiitta CFC
i viirmepumpar. kyl- och fryssk<lp med vätgas.
3. att riksdagen beslutar om ett omedl'lbart förbud mot anviindning av
CFC inom förpackningsindustrin.
4. att riksdagen hos regeringen begiir att SJ och viigverket far i uppdrag
att avveckla sin anviindning av CTC-bl{tst estruckrad polystyren tidigare iin
ar llJ'J2 .
.S. att riksdagen hos regeringen begiir förslag om att nu existerande
verksamheter diir CFC-anviindning förekommer skall vara tillstimdsplikti-

ga.

11JYO.
I !JX7/88:.lo728 av Torsten Karlsson och Sture Thun (s) vari yrkas att riks-

Sh

dagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i motioni:n irnförts
om iitgiirdcr mot förorening av Viittan ..
l.S
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llJX7/XS:Jo72 J av Om: Andri:asson och Helge I-lagberg (s) vari yrkas att
ribdagen som sin mL'ning gL~r regeringen till kiinna vad som i motionen
anfiirts om vtterligare restriktioner vad giiller anviindningen av krom- och
arsenikhaltiga medel fiir impregneringsiindami1l.

128

137.

11JX7/SX:fo731 av Hn Finnkvisroch Sylvia Lindgren (s) vari yrkits att riksdagL'n som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i rrtotionen anförts
om anordning for att ta till vara bensinfmgor.

lJX

85

11.lX7/XX:.lo733 av Alf Svensson (c) vari yrkas att riksdagen hos regeringen
hL'giir förslag till s;idan iindring i lagstiftningen att bensinbolag vid. nyanliiggnin_!! eller hL'siktning av befintlig station {tliiggs att installera äterföringssystem för bensin;"mgor.

'JX

85

11JX7/SX:.lo73-I av Carl Bildt m. fl. (m) vari yrkas att riksdagen beslutar att
dL· strandskvddsreglcr snm giillde fram till i1r 197-1 i1terinförs.
r\foti\·eringen ;"1terfinns i motion l 1JX7/SX:Bo21 l.

77

1

l9X7/X8:fo735 av Alf s,·ensson (c) vari yrkas
I. att riksda_!!L'n begiir att regeringen lt1ter utarbeta ett handlingsprogram
mot försurningen i L'nlighl'l med motionen sä att svavelutsläppen reduceras
med 8!1-90 ";, fram till itr l 'l'JO samt att utsHippen av kviiveoxider reduceras
fram till iir l '!'!5 ~ned hiilftcn av 1985 i'trs niv{1.
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna att gränsvärclet
fiir snwlinneh;illet i tjock eldningsolja. som nu iir I ':t., bör reduceras till

3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna· vad som i
motionL'n ;mförts om p<itrvckningar mot Storbritannien för att ytterligare
minska svawlutsliippen.
-1. att ribdag~'n hos regeringen begiir förslag till lag om avgasrening för
diL'SL'ldrivna lastbilar nch bussar.
5. att riksdagen hos regeringen hegiir förslag till restriktivare lag om
fiirbriinning av spillnljor:
b. att riksdagL'n hos r~geringen begiir om ett ittgifrdsprngram fiir kiillsortering av hushitllsavfall. för <ikrvinning av glas. metaller. plast och textilavfall.
7. att riksdagL'n hos regeringen begiir förslag om förliingning av pi-eskriptionstiden fiir brqtt mot miljiiskyddslagen friin nuvarande fem iir till tjugo år
samt föriindrinµ av hevisfiiringsreglerna vid miljii111[1l i enlighet med vad
'>Olll anfiirts i nwtionen.
8. att ribdagcn hos rt'geringen hegiir förslag till skiirpning av miljösk\ddslagL'n och brottsbalkens 13 kap. 8 a *i enlighet med vad som anförts i
mot inncn.
1J. att riksdagen s11m sin mening gei· regeringen till kllnna vad som i
motionL'n anfiirts om KL'mikalicinspektionens produktregisteruppgifter anµi1cnde miljii- och hiilsnfarliga varor.

XI

50 .

98

83

15ll

XX
132

1-17

l33f

148

161

199

161

129
16
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10. att riksdiigei1 hos regeringen begiir förslag om runktskatt p;.'1 miljöfarlig verksamhet. i syfte att styra iiver verksamheten mot mindre miljöfarlig
teknik.
11. att riksdagen beslutar förklara Kalixiilven med dess kiillvatten och
bifliiden snm nationaliilv. med ett skydd motsvarande nationalparkers.
12. att riksdagen till iltgiirder mot fiirsurningen för budg.et{1ret 1988/84
ansI:tr 47 milj. kr. utöver vad regeringen har föreslagit.

<16

19

175

231

l487/88:Jo736 av Per Stenmarek oeh Rune Rydcn (m) vari yrkas att riks-

101

l)()

1987/88:Jo737 av Lennart llolmsten m. fl. (s) vari yrkas att riksdagen som
sin mening ger regeringen till kiinna vad som i motionen anförts om miljöpolitiska insatser i Giivlchorgs liin.

I oI

lJI

1987/88:Jo73l) av Nils Erik Wi"i{tg m. Il. (s) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen ·till kiinna vad som i motionen anförts om. att vid

132

147

dagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i motionen anförts
om hehovet av ätgiirder mot miljöföroreningarna i Öresund.

tillsti1ndsgivning för sopeldning uppstiills villkoret. att soporna före fiirbriinning hefrias frim PYC.
llJ87/88:Jo740 av lngbritt Irhammar och Marianne Andersson (c) vari yrkas
att riksdagen som sin mening ger regering.en till kiinna vad som i motionen
anförts om returförpackningar för cider och liiskedrycker.

134f

1987/88:Jo741 av Rune Johansson m. fl. (s) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till kiinna vad som i motionen anförts om behovet av
.en höjning av bilskrotningspremierna.

137

1987/88:Jo742 av Sven Munke (m) vari yrkas att riksdagen begiir en komplcttering av 8 *förordningen om kemiska produkter (SFS 1985:835) si1 att
den iiven omfattar miljöfarliga pmdukter.

12LJ

1987/XX:Jo744 av Karl Erik Olsson m. fl. (cl vari yrkas
I. att riksdagen som sin mening ger regering.en till kiinna vad som
nrntionen anförts om effek_tiv anviindni11g av resurser.
2. att riksdagen hos regeringen begiir en lag om <itervinning:.
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kanna vad som i
motionen anförts om kiillsortering.

133
l 3h
133f

153
148

4. att riksdagen beslutar att ett pantsystcm för tungmetallhaltiga batteri.er
införs.

135

151

5. att riksdage1,1 som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i
mntionen anförts om beredskapsplaner för och ökad forskning om föroreningar fr{1n avfallsdeponier.

133

6. att riksdagen som sin mening ger regeringrn till kiinna vad som
motionen anförts om i1terinsamling av freon.

120

125

133f

148
17

7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som

~

l<iksdt1g1·11 /'187/88. /!i st1111! . .Vr

~.i
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motionen anfiirts om krav pii bllsortering och effektiv rökgasrening för
tillsti1nd för sopfiirhriinning.
X. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som
motionen anförts om behovet av forskning kring bioförgasning.
1ll. att riksdagL·n som sin mening gn regeringen till kiinna vad som
motionen anfiirts om rening av miljöfarligt avlopp vid industrin.

133

1--15

109

I()()

1YX7/XX:Jo7-t'i av Piir Granstedt och Gunnar Bjiirk (e) vari yrkas att riks-.
dagen hos regeringL'n begiir fiirslag till lag om obligatorisk skyddsutrustning
fiir oljl'tankrar som trafikerar svenska vatten samt initiativ till internationella iiwrenskommelser i motsvarande syfte.

103

99

IYX7/XX:.lo7-U1 av Piir (iranstedt (c) vari yrkas att riksdagen hos regeringen
hL·giir ;itgiirder fiir att effektivisera kemikaliekontrollen pit det sätt som
an fi.irs i motionen.

129

138

llJX7/XX:fo7--17 av Maud Björnernalm rn. Il. (s. m. fp. e. vpk) vari yrkas att
riksdagen snm sin mening ger rq.!eringen till kiinna vad som i motionen
anfiirts om ;1tl inriitta Kindlaomddet i Bergslagen sf1som naturreservat.

oX

26

IlJX7/XX:.lo7--IY av Ingvar Karlsslin i lkngtsfors och El ving Andersson ( c) var
i vrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som
motionen anförts om att skrotningspremien bör höjas till XOO kr.

137

15--1

IYX7/XX:Jo750 av Bengt Kindhorn m. fl. (l') vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till kiinna vad som i motionen anförts om utökad
anviindning av datatekniken i miljöarbetet.
tvhitiveringen {1terfinns i motion 1YX7/XX:K--112.

157

lLJI

vad som i . 1--IX

171

1LJX7/XX:.lo751 av Carl Bildt m. fl. (rn) vari yrkas
I. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna
moti1111en anfiirts nrn ett fördjupat samarbete med EG.
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna
mntionen anfiirts om eknnorniska styrmedel.
3. att riksdagL'n som sin mening ger regeringen till kiinna
1lll1tionen anfiirts nm miljöskyddslagens sanktionssystcm.
--1. att riksdagen snm ~in mening ger regeringen till kiinna
mntinnen anförts om rniljiiknnsekvensbcdiirnningar.
5. att riksdagen soni sin mening ger regeringen till kiinna
motionen anförts 11111 rwtionalp;irkcr.
h. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna
mntinnen ;införts om Stora Sjiifallet och. Abisko.
7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
mPtionen anförts 11111 den planerade Kirunaparken.
X. att riksdagen spm sin mt·ning ger regeringen till kiinna
miitionen anfiirts om att Sjaunjaomri1dct biir bli nationalpark.

vad som

I72f

vad som

161

2()()

vad som

IMf

205

115

1--1

vad som

(16.7--1

21. 3X

vad som

6<1

20

vad som

h5f

17

vad som

1
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9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som
motionen anförts om hevarandet av Stora Alvaret.
10. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som
nwtionen anförts om naturreservat,
11. att riksdagen hos regeringen begär utviirdering om huruvida syftet
med nuvarande naturreservat iir uppfyllt,
l i. att riksdagen hos regeringen begiir förslag till Lindringar av naturskyddslagen i svfte att skydda utrotningshotade arter.
1-1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i
motionen anförts om l:'rslittning till m·arkiigare för försvärande av p<"1gi'1ende
markanviindning \1\:h för värd av värdefulla naturmarker.
15. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i
motionen anförts om skyddet av genetiska resurser hos vilda viixter och
djur.
Ih. att riksdagen som sin mening· ger. regeringen till känna vad som i
motill!1en anförts om fauna- och flonivardskommittfrrna vid Sl.U.
17. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i
motionen anförts om bevarandet av den svenska urskogen eller urskogsliknande skogar.
IX. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i
motionen anförts om bevarandet av kvarvarande svdsvenska v{1tmarker.
l'!. att riksdagen hos regeringen begiir utredning om en modernisering av
naturvi1rdslagen.
20. att riksdagen hos regeringen begär förslag om biittre samordning
mellan lagarna inom miljöomr{1det.
21. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i
motionen anförts om att anviindandet ·av håthotteni·iirger med tenn skall
hegriinsas.
22. att riksdagen begiir att regeringen verkar för införandet av miirkningssystem vid oljetransporter till sjöss i enlighet med vad som i motionen
anförts.
23. att riksdagen beslutar att griinsviirdet for svavel vid oljeförbriinning
siitts till O. l gram svavcl/M.I.
2-1. att riksdagen b..::slutar att griinsviirdet vid kolförbriinning siitts till 0.115
gram svawl/MJ.
25. att riksd;1gen beslutar att griinsviirdet för kviiveoxid vid kolförbränning siitts till 0.1 gram kviiveoxid/M.1.
26. att riksdagen beslutar att vid a~·veckling av kiirnkraften grii1isviirdet
fiir kviiveoxid vid kolförhr:inning siitts till 0.115 gram kviiveoxid/MJ.
27. att riksdagen beslutar att griinsviirdet för kviiveoxid vid förhrförning
av tun och biobriinslen siitts till 0.1 gram kviiVL'oxid/MJ vid större förbriin ni ngsan liiggn in gar.
2X. att riksdagt'n som sin mening ger regeringen· till kiinna vad som i
motionen anflirts om sk:irpning av normerna för utsliipp fr;in dicsdfordon,
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21). att riksdagen hus regeringen begiir förslag till griinsvärde för frconutsliipp vid plasttill\crkning .
.\IJ. att riksdagen beslutar att griinsviirdet för dioxinutsliipp vid äldre
anl:iggningar efter en övergt1ngstiJ p[1 tio itr sätts till 0.1 nanogram/MJ luft.·
Jl!S7/SS:Jo7:"2 av lngbritt lrhamm;;r och Marianne Anderss.on (c) vari yrkas
I .. att riksJagen hos regeringen begiir förslag rörande effektivare bcivranden av miljiibrutt m.::d siirskilt bcaktanJe 'av v~1d som anförts i motionen
om siirskilda strnffskalor för "normalbrnt~" och ringa resp. grova brott.
2. att riksdagen av reµeringen bcgiir förslag om införande av en regleri1_1g
om miljöansvarig pit företagen i enlighet med vad som anförs i m_otioncn.
3. att riksdagen som sin mening ger rcgcr.i.ngen till känna vad som i
nllltillnen ;111fiirts !lm införande av siirskilda miljörevisorer för företagen .
. -L att riksdagt·n av regeringen begiir förslag om införande av griinsvärden
i st:illl't för riktviirden niir det giiller tillståndsgivning av mi_ljöfarliga ~tsliipp.
5. att riksdagen av regeringen bcgiir förslag om en förbättrad kontroll av
miljöutsliipp s;"1 som förordats i motionen.
l 11S7/SS:fo75:i av (iöran Magnusson (s) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till kiinna vad som i motionen anförts om högsta
griinsviirde fiir kadmium i handclsgödsel.' ·

119

124

108f

I05

161

198

155

187

154f

186

159

193

159

194

128

137

l9S7/SS:fo756 a,· Ulla Pettersson och.Gunhild I3olander (s.c) vari yrkas att
riksdagen hos regeringen hegiir förslag till strandningslag i enlighet med vad
som i motionen anförs.

.79

47

l'JS7/SS:Jo757 av Gunnar Thollander och Ingrid Andersson (s) vari yrkas
I. att riksdagen som sin· mening ger regeringen till känna vad som i
motionen anförts om förtydligande av naturv{1rdslagcn.

79

45

J I 2f

116

J 12f

116

1987/8S:Jo759 av Rosa Östh och Ivar Franzen (e) vari yrkas att riksdagen
beslutar att rl'glerna för jtervinningsverksamheten skall ändras så att det
blir ekonomiskt fördelaktigt for Svensk<t Returpack AB att uppnå högsta
miijliµ:a <"1tervinning och att uppdraga i1t rege,ringe~ att utforma och verkstiilla denna n.:gcliindring.

!34f

152

l 1J:-\7/SK:Jo7f1ll av bva 1ledkvist Pctersen och Sten-Ove Sundström(~) vari
yrkas att riksdagen s1l111 sin mening ger regeringen till känna vad som i
motionen anförts tim behovet av restaurering av riksohjektct Persöfjärden·.

68

25

l'JS7/SS:Jn75X av Rune Backluncl m. Il. (e) vari yrkas
I. att riksdagen uttalar sig för att Yiitt;,;rns vatten skall vara riksobjekt
med speciellt skydd.
2. att riksdagl'n som sin mening ger regeringen till känna vad som i
motionen anförts om miitningar och analyser av vattnet samt t1tgärclsproµram som minimerar lk förorenade utsliippen.

20

JnU 1987/XS:.23

\'ll!'alldL' '·

J987/88:Jo761 av Karl-Giiran Biörsmark och Börje Stensson (fp) vari yrkas
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i motionen
anförts om Östergötlands skiirgård.
1987/88:Jo762 av Per Olof Håkansson m. tl. (s) vari yrkas att ri.ksdagen som
sin mening ger regeringen till känna vad som i ri1otionen anförts om hehov~t
m.m. av en syncförriittning av den ski'mska milji:.in.
1987/88:Jo763 av Kerstin Ekman m. fl. (fp) vari yrkas
I. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i
motionen anförts om vikten av att förlägga ett internationellt miljiitekniskt
institut till Göteborg.
2. att riksdagen hos regeringen hcgiir förslag öm stöd till skapande av ett
miljötekniskt centrum i Göteborg inom ramen för medel till förfogande för

hl'mst:ill:1

2K

l.N

152

I KO

152
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1--17
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1--l'J

133f

1--IK

t:nr

1--18

133f

1--18
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l:"h

lh7
1-Uf

212
lh5

mil.iötekniska insatser.
1987/88:Jo766 av Lars Werner m. fl. (vpk) vari yr.kas
I. att riksdagen beslutar att inga nya sopförhrii1,rningsanliiggningar s~all f;i
tas i bruk samt att de befintliga sopförbriinningsanliiggningarna hör avvecklas inom en femi1rsperiod, varvid de äldsta anHiggningarna bör avvcck las först,
2. att riksdagen hos regeringen bcgiir förslag s[1 att förpackningspro-.
duccntcrna skall åliiggas att liisa avfallsfrågan pit ett miljövänligt acceptabelt
siitt redan innan förpackningarna introd_uceras.
3. att riksdagen hos regeringen hegiir att staten tar ansvaret för en
organisation för ätcrvinning och avsättning av material frim kommunern~1s
sortering.
4. att riksdaget) hos regeringen begär förslag om. att statsbidrag skall utgi1
till information i initialstadiet av kommunernas kiillsorteringsprojekt.
5. att riksdagen hos rt;geringen hcgiir förslag om att statsbidrag skall utg<i
till kommuner som satsar pi\ källsorteringsanpassadc sopbilar.
6. att riksdagen hos regeringen begär förslag om att nödviindiga forskningsresurser satsas pil att ta fra~ mer mil]öviinliga framtids;lltcrnativ niir
det giiller omhiindcrtagandet av avfall.
1987/88:Jo7()7 av Olof Johansson m. fl. (c) vari yrkas
I. att riksdagen beslutar att en miljöomhudsman sk;lll tillsiittas.
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som
motionen anförts om inriktningen av det internationella miljiiarbetet.
3. att riksdagen hos regeringen begär en översyn av Sveriges .internatiom~lla miljöbevakning.
4. att riksdagen hos regeringen begär en översyn av vilka iirgiirder som
behöver vidtas for att intentionerna fr{m Brundtlandrapporten om uthålli~
utveckling skall kunna förverkligas.
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad· som
motionen anförts om åtgärder för att minska föroreningarna till haven.

1-Uf
1-fo

1711

111:.i

(()(I
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6. att riksda!!en som sin mening ger regeringen till känna vad som
motionen anförts om iHgiirder för att avveekla försurningen,
7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som
motionen anförts om ;\tgiirder för att freonanviindningcn skall upphöra ..
X. att riksdagen som sin mening ger reg(·ringen till känna vad som
motionen anförts om iitgiirder för att förhiittra kemibliekontrollen.
10. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som
mlltilinen anförts om prioriteringen i miljöskyddsarhctct.
11. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motilmen
anförts om hudget över kemikaliehanteringen,
12. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i
motionen anförts om :'ttgiirder för att avveekla klorutsliippen frim massaoeh pappersindustrin.
13. att riksdagen som sin mening ger rl·geringen till känna vad som
motioncn anförts om i\tgärdsplaner för gruvindustrin.
1-1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som
mlltionen anförts om överg~1ng av miljöviinliga alterni1tiv till organiska
lösningsmedcl.
I X. att riksdagen sllm sin mening ger re.geringen till kiinna v;id som

137

156

Il 7f

121

129

138

157

I LJO

1311

1-1()

107

I112

111

11 O

lJK

167

20K

7Kf

-11

lh-lf"

2ll5

1(15

211(1

165

211(1

I-IX

172

I I 2f

I lh

172f

..:. ~'

2. att riksdagen hos regeringen hegiir förslag att belasta svaveldioxidutsliipp med en avgift om 3 000 kr./ton,

173

22-1

3. att riksdagen hos regeringen begiir förslag om miljöavgifter 1)å miljii-

173

225

X)

56

lJ()

70

motionen anförts om förstilrkning av miljömyndigheterna.
19. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinria vad som
motionen anförts om naturresursriikenskaper.
20. <Lit riksdagen hos regeringen hegiir ett system med n~iljökonsekvensanalyser.
21. att riksdagen som sin mening ger regeringen tilf kiinna vad som i
motionen anförts om offrntlip1 förhör i miljöfrågor.

22. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad i motionen
anförts om framtidsstudier.
23. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna ·vad som
motionen anförts om MILJÖ-EUREKA.
2-1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som
motionen anförts om milji.iiivervakning, PMK. ·
1987/XX:.lo768 av Olof Johansson m. fl. (c) vari yrkas
I. att riksdagen uttalar vad som i motionen anförts om ·behovet av

,,,
...

miljöavgifter som ett instrument i rniljöpolitiken,

farliga utsliipp i enlighet med motionen.
-1. att riksdagen hos regeringen begär en redovisning av vilka åtgiirder
som vidtagits för att förverkliga heslut om en internationell luftv:1rdsfond.
ILJX7/X8:.lo770 av Lars Werner m. fl. (vpk) vari yrkas

I. att riksdagen beslutar att införa skiirpta .utsläppskrav på bensindrivna

11

JoLJ

1Yx7mx:n
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personbilar i enlighet med vad som anförts i motionen.
2. att riksdagen beslutar att begriinsa utsläppen fr{m den befintliga bitparken i enlighet med vad som anförts i motionen.
3. att riksdagen heslutar att i enlighet med naturvi1rdsverkets Aktionsplan
mot luftföroreningar införa krav för lastbilar och bussar L'nligt USA-kraven.
·..i. att riksdagen beslutar att dessa krav enligt 'yrkande 3 skall triid;i i kraft
fr. o. m. 1990 iirs modeller.
5. att riksdagen heslutar tidigareliigga och sbrpa kraven i naturvårdsverkets i\ktionsplan mot luftföroreningar för nya förbriinningsanliiggningar i
enlighet med vad som i motionen anförts.

'Jllf

71

XX
XX

LJ7f

1LJX7/XIUo771 av Ingela Märtensson och Margitta Edgren (fp) vari yrkas all

I117

1(13

1:-iO

247

I 03

l/7

102

'J-1

I Il-I

I oo

112

11-1

12X

137

I. alt riksdagen hos regeringen begiir att SAKJ\B:s verksamhet utviirde-

132

1-11

ras.
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till bnna att fl.lrskning

137

l.'ih

Jllf

71

riksdagen som sin mening ger rege.ringen till kiinna vad som i motionen
anförts om ohlckt papper.
19X7/XX:Jo773 av Jörn Svensson och Viola Claesson (vpk) vari yrkas att
riksdagen till hjiilp för igelkottarnas överlevnad för budget:'1ret I LJXX/XLJ
ansliir 200 000 kr. utöver regeringens förslag i proposition llJO, bil. 1(1,
under rubriken B 9.
l9X7/XX:Jo775 av Elving Andersson och Eva Rydcn (c) vari yrkas
I. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som
motionen anförts om svenskt initiativ för bildandet av en ~ordsjiikommission,

2. alt riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i
motionen anförts om ett svenskt initiativ till ett gemensamt nordiskt program för miljöförbiittringar i Skagerrak-Kattegall och att för detta iindam;il
utnyttjar den speciella l[111cordningen i Nordiska Invl'Skringsbanken.
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i
motionen anförts om naturvilrdsverkcts aktionsplan mot havsföroreningar.
-1. att riksdagen som sin mening ger rq!eringen till bnna vad· som
motionen anförts om prioriteringen av svensk havsmiljiiforskning.
19X7/Xl':fo777 av Siw Persson (fp) vari yrkas all riksdagen som sin mening
ger regeringen till kiinna vad som i motionen anförts om totalförbud rrn1t
betat utsiide.
1987/XX:Jo779 av Karl-Erik Persson (vpk) vari yrkas

inom omritdct miljöfarlig avfallsdestruering .skall initieras.

I987/XX:Jo780 av Jan Jennehag och John Andersson (vpk) vari yrkas att

1

riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad sum i ml.ltionen
anfiirts om stimulanser till avgasrenings<itgiirder i befintlig hilpark.
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19S7/SS:Jo7SI av Jan knnehag och John Andersson (vpk) vari yrkas att
riksdagen beslutar om iindring i hilavgaslagen sii att en monopolsituation ej
uppst{1r pii service- och reservddsmarknaden.

94f

76

IOlJ

l!J6

(3()

] ..(()

\-110

· 1411

I ()l)

l()(l

I. att riksdagen till anslaget B 5 Åtgärder mot försurning för budget~iret
l 9XX/XlJ ansbr \35 (I( 10 000 kr..

175

231

2. att riksdagen till ·anslaget D 7 \-lark för naturv;lrd för hudgetäret
19XX/XlJ ansliir 15 OIJIJ IJ()IJ kr..

177

3. att riksdagen till anslaget B X Värd av naturreservat m.m. för hudget:tret f lJSX/X9 ansl{1r 50 (l(J() 0110 kr.

179.

l 1.JX7/XX:Jo7X5 a\· Leif Olsson och Kcnth Skårvik (fp) vari yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i motionen anförts
om skiirpta bestiimmelser för försiiljning av högsvavliga produkter vid raffinalkriL'r siirskilt vad avser bunkerolja.

97f

llJS7/XX:.lo7X2 av Lars WL'rncr m. Il. (vpk) vari yrkas
I. att riksdagen hos regeringen begiir att industrier anslutna till de kommunala reningsverken i de 30 största kommunerna for ett M pi\ sig att lägga
fram planer p;i hur de snarast kan eliminera de delar av
utsläppen
som
.
.
•
i
.
rL'ningswrkcn L'j kan oskadliggöra.

2. att riksdagen hos regeringen bcgiir att det uppdras M kemikalie.!nspektionen att snahbutreda vilka kemikalieprodukter som anviinds inom industri
och hush;'1ll och diircfter liigga fram ett förslag som visar hur i första hand de
1011 mest miljlifarliga produkterna kan ersiittas a\1 mindre miljöfarliga.
3. att riksdagen hos regeringen begiir att ett program utarbetas för ·att.
radikalt minska framstiillningen och importen_av giftiga iimncn.
llJS7/SX:.lo7X3 av Erling 13agcr m. tl (fp) vari yrkas att riksdagen·begiir att
reg1.:ringen tillsiitter en utredning som har till uppgift att fiircsla en striingare
lagstiftning för industrins utsliipp av giftiga och sv;lrnedbrytbara ämnen till
de kommunala reningsverken.
l9X7/X:-::.lo7X-I av Sven Eric Lmcntzon m. fl. (m) vari yrkas

XI

l9X7/XX:Jo7X(l av Lars Werner m. tl. (vpk) vari yrkas

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som

55

motionen anfiirts om en nationell naturv<irdsstrategi.

3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som
inotinnen anförts om skydd för itterst:knde urskogar.
(1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som
motionen anförts om fauna- och florarcgister.
10. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som
motionen anförts om skogens vi1tmarker.
\lJX7/KK:Jo7S7 av Eva Ryden och Elving Andersson (c) vari yrkas att riksdagen hos regeringen begiir förslag om lokalisering av det planerade miljötekniska institutet till Göteborg.

()()f
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72

31

. h7

152
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19X7/XX:Jo7X9 av- Lars Ernestam och Anders Castberger (fp) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger. regeringen till känna vad som i motionen
anförts om behovet av ett ytterligare förtydligande av hilavgaslagen pii siitt

lJ-lf

som har redovisats.
19X7/XX:Jo790 av Erling Bager och Lars Sundi11 (fp) vari yrkas att riksdagen
som sin mening gt>r regeringen till kiinna vad .som i motionen. anförts
angitende förslag till återvinningssystt'm för bilbatterier och fritidshattaier.
19X7/XX:Jo791 av Kjell-Arne Welin och Siw Persson (fp) vari yrkas att

1117

212

riksda)!_en som sin mt>ning ger regeringen till känna vad som i motionen
anförts angitende inriittandet av ett miljöomhudsmannaiimbete.
19X7/XX:Jo792 av HugoBergdahl (fp) vari yrkas att riksdagen hos regering-

120

t'n bt>giir förslag om dels en plan för fungerande återvinning av freon, dels i
samband mt>d antagandet av en .siidan återvinningsplan. att kommuner.
kylfirmor och entreprenörer skall åliiggas obligatorisk sugning av frt>oner
vid kassering av kylanliiggningar.
19X7/XX:Jo794 av Ylva Annerstedt (fp) vari yrkas
I. att riksdagt>n beslutar att en övergång till indirekta kylsystem skilll ske
fr. o. m. den I juli 1988,
2. att riksdagen begiir att regeringen utformar ett registersystem för
köldmedit>inköp.

121

127

l IS

122

19X7/XX:Jo795 av Sven Munke och Ingvar Eriksson (m) vari yrkas att
i·iksdagen hos regeringen bcgiir att naturv{irdsverket fär i uppdritg att pröva

194

fr:igan om t'n skiirpning och nya rutiner avseende kontrollen av konct>ssinnsprövade verksamheter.
19X7/XX:Jo79X av Rol(K~nneryd och lvar'Franzcn (c) vari yrkits
1. att riksdagen begär att regeringen avsätter erforderliga medel för
försökskalkning av skogsmark,
2. att riksdagen som. sin mening ger regeringen till kiinna att siidan
fiirsiikskalkning bör förläggas till Hallands län.

176

237

17(1

19X7/XX:Jo800 av Bengt Silfverstrand m. fl. (s) vari yrkas att riksdagen som

1LJ4. 21:

sin mening ger regeringen till kiinna vad som i motionen anförts om behovet
av förstärkning av miljöskydd~lagen.
19X7/88:JoX02 av Maj--Lis Lööw

fi1.

fl. (s) vari yrkas att riksdagen som sin

51

mening gt>r regeringen· till kiinna vad som i motionen anförts om iitgiirder 11i\
miljiins omdde.
'
1987/XX:JoXO." av Ivar Virgin och Sten Svensson (m) vari yrkas att riksdagen
som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i motionen. anförts om
behovet att utarbeta en handlingsplan mot föroreningar i våra insjöar.

Xhf
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llJ87/XX:.JoX04 av Rune Thorcn (c) vari yrkas <itt riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad som i motionen anförts om lokalisering av det
planerade internationella miljiitekniska institutet.

I.'i2

180

1987/8X:Jo805 av lngbritt lrhammar (c) vari yrkas att riksdagen som sin
l.'i2
mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförts om inrättande ·
av ett internationellt institut för strategiska miljöstudier.

1~2

1987MUoX06 av Hugo Hegeland och Siri Häggmark (m) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i motionen
anförts nm att det internationella miljöteknikinstitutet lokaliseras till Göteborg.

152

180

1987/8X:JoX07 av Karl-Erik Svartberg m. tl. (s) vari yrkas att riksdagen som
sin mening ger regeringen till kiinna vad som i motionen anförts om lokaliseringen av ett miljötekniskt institut till Stenungsund. alternativt·Giiteborg.

152

180

1987/X8:JP809 av Sven Munke (m) vari yrkas att riksdagen hos regeringen
heµiir förslag nm en haverikommission i miljöm{1l.

167f

213

87

62

X5f

57

l987/XX:Jo81 I av Sven Munke (m) vari yrkas att riksdagen hos regeringen
begiir förslag nm inriittande av miljöpolis som förstärkning av den nuvaran-.
de tillsynsorganisationen.

168

214

llJX7/XX:.lofU2 av Sven Munke (m) vari yrka.satt riksdagen hos regeringen
bL'giir förslag om ändring av ansvarsbestfönmelserna i miljöskyddslagen 45
och iindring av bestiimmelserna i IX och 40

15lJ. 161

193, 198

JtJX7/XX:Jo815 av Margareta lkmmingsson (s) vari yrkas att riksdagen som
sin mening ger n:geringen till kiinna vad som i mötionen anförts om riitten
att överklaga vissa beslut enligt miljöskyddslagen.

158

192

130

140

129

139

127

135

(lJX7/XX:JoXIO av Sven Munke (m) vari yrkas
I. att riksdagen hos regeringen begär förslag till sådan iindring i miljöskyddslagen att särskilda regler införs för särskilt hårt förorenade områden.
2. att riksdagen hos regeringen begär att Malmöhus liin förklaras som
siirsk ilt fiiroreningskiinsligt omrftde.

**·

*

1987/XX:JoX 18 av Viola Claesson (vpk) vari yrkas
I. att riksdagen hLlS regeringen begär förslag om hur samhället pä ett
rationellt siitt skall fa en total överblick över riskfaktorerna i kemisamhället.
2. att riksdagen hos regeringen begiir att, i avvaktan på de åtgärder som
föranleds av yrkande I. ett fullstiindigt produktregister byggs ut. vad avser
faktorer som avses i denna motion. samt att registret skall vara helt öppet
för insyn.
3. att riksdagen hos regeringen begär förslag om former för demokratisk
styrning av produktionen. som skall syfta till sparsamhet, hushallning och
{1teranviindning i utnyttjandet av viira naturresurser och i inriktningen av
vf1r varuproduktion.

26
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4. att riksdagen begiir att regeringen. i avvaktan pi1 de iitgiirder som
föranleds av yrkande 3. ger de statliga verken och myndigheterna direktiv
att vid tillsti1ndsgivning till varuproduktion sätta hiinsyn till miinniskors
hiilsa. miljön nch samhiillsekonomiska iiverviiganden i första hand.
5. att riksdagen hos regeringen begiir att en parlamentarisk kommission

127

127

tillsiitts med uppgift att analysera vad i motionen anförts om en annan
hush:illning och ekologiskt inriktad produktion. överg<i11g till miljöviinligare
material. ett föriindrat konsumtionsmiinster samt förenlighet med en solidarisk och riittvis fördelningspolitik. nationellt och internationellt.
JlJX7/XX:JoXILJ av Eva Ryden m. fl. (c) vari yrkas att riksdagen hos regeringen begiir förslag till sitdan iindring i miljiiskyddslagen att miljii- och hiilso-

87

skyddsniimnderna f<'1r miijlighet att begriinsa biltrafiken vid inversion.
JlJX7/XX:Jo82!1 av tredje vice talman Bertil Fiskesjii (c) vari yrkas att riks-

*

12LJ

dagt'n beslutar om iindring_ av första stycket 20
i lagen om kemiska
produkter i enlighet med nedan angivna lagförslag. Nuvarande lydelse: 20
Den som I. med uppsät eller av grov oaktsamhet bryter mot 5 ~-Föreslagen
lvdclse: 211

*

*Den som I. med upps{1t eller av grov oaktsamhet bryter mot

5-n *~-

ILJ87/XX:Jo821 av Siw Persson m. tl. (fp) vari yrkas
I. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i
motionen anförts om att ett handlingsprogram för minskat kviiveliickage
och kviiveutsliipp uppriittas för hela Skänekusten.
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i
motionen anförts om att fasta miitstationer för övervakning av föroreningshelastningen i siirskilt kiinsliga omriiden byggs· ut.
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i
motinnen anförts om att Kattegatt. Öresund och 1Ianöbukten förklaras som
siirsk iIt föroreni ngskiinsligt om råde.
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i
mnlionen anförts om svenska {1tgiirder med anledning av luftföroreningar
fr;ln Helsingör.
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till ki"inna vad som i

1111

1118

l 12f

116

85f

57

I09

IOh

n1J

29

67

24

motionen anförts om att toxiska iimnen s::i längt möjligt särskiljs fdn kommunala reningsverk.
n. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i
motionen anförts om att större resurser ställs till förfogande för genomförande av naturvärdsplaner i Skitne,
7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i
motionen anförts om biittre beslutsundcrlag i den fysiska riksplaneringcn
niir det giiller vittmarker i Sk;rne.

27
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l'IS7/SS:JoS23 av Bertil Jonasson m. fl. (c) vari yrkas att riksdagen beslutar

<J.:lf

76

128

137

1t1 I

lJ3

1t1 I

lJ2

att hilavgaslagen iindras sti ;itt det klart rramgftr att biltillverkarna förbjuds
att fiireskriva anv:indning av s:irskilda verkstiider eller reservdelar för. avgasrelatL'radL' reparationer. iivcn garantireparationer.
l'JS7/SS:foS25 av BL'ngt Silf\'L'rstrand och I lans Pettersson i I klsingborg (s)
vari yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringL'n till kiinna vad som i
tnlltionen anförts om behovet av 'regionala miljö- och naturv{1rdsenheter.
llJS7/SS:JoS2h av ElisabL'th FIL'L'twond (m) vari yrkas att riksdagen hns
rL·gningL'n hq!iir att naturvi1rdsvL·rket. k.L'mikaliL'inspektioncn och arb<?t~ir
skvddsstvrdsL'n far i uppdrag att dl'ls utreda riskerna av höga halter av
bensen i bensin. dels föres!i1' iitg;irdn fiir minskning ;iv bensenhalten.
l'IS7/SS:JoS2lJ av Erling Bager m. fl. (fp) vari yrkas att riksdagen begiir att
n:gningen tillsiitter en utredning med uppgift att som i m;)tionen beskrivits
utreda hur kustkommunerna längsiktigt skall hjälpas att liisa problemen
lllL'd nedsmutsningen fdn Nordsjön och Kattegatt.
llJS7/SS:JnS32 av Evert Svensson 111. fl. (s,m, fp. c) vari yrkas att riksdagen
sllm sin mening ger regeringen till kiinna vad som i motionen anförts om
bdlllvet a\· skyndsamma i'ttgiirder för att rädda kustvattnet i norra Bohusliin.
l'JS7/SS:Jos:n av Bengt Silfverstrand m. fl. (s) vari yrkas
I. att riksdagL'n som sin mening gn regeringen till kiinna vad som i
motionen anförts om att förklara hela södra Kattegatt, Öresund och Skiiltkrviken sLJm siirskilt fliroreningsbelastack omritden,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i
motionL·n anfiirts om behovet av {1tg:iirder for att stoppa föroreningarna till
havsmilji·in.

S5f

1tl.:l

I till

l'JS7/SS:.lnS34 av Gunnar Björk och Gunnel foniing (c) vari yrkas

1. att riksdagen som sin mening ger reg~ringen till kiim1a vad som

1tlO

nwtinnen anförts om att miljiiundersökning:ar i Bottniska viken kan fortsiitta.

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känni1 vad som i
motionen an flirts om att programmet medflödesbcstiimningar i liinets iilvar

1tl.:l

I Otl

l)LJ

S7

It12

lJ()

kan fullföljas.

3. ;1tt riksdagen hos re.geringen beg:iir att projekten med kalkning kan
fortsiitta i ofiiriindrad skala.
5. ;1tl riksdagen hos regeringen beg;ir att medel tillförs s{t att intensifierade analyser kan ske av sk.ogsskauorn;1 i Gävleborg.
llJS7/Si':.loS36 av Lars Werner m. fl. (vpk) vari yrkas

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till bnna att Sverige i
Nllrdiska IUdet skall arbeta för en överenskommelse s{t att vattenström-

JoU 1987/88:23
HL'11andlas i"utsk<ltll'ts
yttr;1mk s.
lll'mst:illan

marna via Öresund. Stlm1 ·och I .illa Hiilt· ej minskas.
2. att riksdagen hos regeringen begiir direkta och konkreta åtgärder för
att riidda siilstammen kring de svenska kusterna.
3. att riksdagen hos regeringen begiir förslag i syfte att ta fram mottagningsmöjligheter för senapsgas i ·tv{1 större svenska hamnar.
4 .. att riksdagen hos regeringen begiir att riktlinjer för militära aktiviteter
och andra verksamheter som pilverkar natur och miljö i Östersjön s{1som
skjutiivningar. byggnationer. avfallshantering. oljeupplag m.m. utarbetas.
1987/88:Jo837 av Bo Lundgren (m) vari yrkas
I. att riksdagen som sin· mening ger regeringen till kiinna vad som
mntinnen anförts om kontinuerlig uppföljning av skogsskadesituationen
Skitne och Sydsverige i övrigt.
2. alt riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som
nwtionen anförts om ett iitgiirdsprogram mot skogsskador.
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i
motionen anförts om internationella iiverenskommelser pä luftvfirdsom-
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1987/8S:Jo838 av Per Arne Aglcrt och Barbro Sandberg (fp) vari yrkas att
riksdagen hos regeringen begiir i1tgiirdsförslag frän SML om förbättring av
rökgasrening och eventuella andra utsläpp av kvicksilver fdn landets krematorier.
l\fotiveringen ~1terfinns i motion 1987/88:So478.
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1987/88:.10839 av Lars Werner m. fl. (vpk) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till kiiima att Sverige pi\ nordiskt och internationellt
plan tar initiativ till miljliförbiittringar och samarbete för att uppn[1 globala
liisningar p<i miljiiproblemen.
Motiveringen !1terfinns i motion 1987/88:Fi219.

143f

l!J87/8S:Jo841 av Jan Sandberg (m) vari yrkas
I. att riksdagen begiir att regeringen rr;11111iigger förslag om ändringar
terriingkiirningslagstiftningen i enlighet med vad som i ·motionen anförts.
2., att riksdagen· som sin mening ger regeringen ·till kiinna vad som i
motionen anförts om dubbla avgasreningskrav. för importerade motorfordon.
3. att riksdagen soni sin mening ger regeringen tiH kiinna vad som i
motionen anförts om att en generell dispens frän nuvarande tilliimpningsfiireskrifter för avgaslag.en ges till motorgasdrivna fordon.
l!J87/88:Jo842 av Gunnar l löknrnrk (m) vari yrkas att riksdagen som sin
menii1g ger regeringen till bnna att Sverige i liimpliga fora biir verka för att
Smjet inte genomfor planerna pa utvidgad fosforitbrytning i Estland.
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1LJ87/88:Jo8-B av Ulla Tillamkr (cl vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till kiinna vad som i motionen anförts om vikten av att
Malmöhus \lin förklaras som s;irskilt föroreningskiinsligt onmldc.

86

lLJX7/88:JoX44 av Margareta Persson m. tl. (s) vari yrkas att riksdagen som
sin mening ger regeringen till kiinna vad som i motionen anförts om bildandet av ett internationellt miljiiforskningsorgan.

l:'i2

llJX7/88:Jo845 av Anders G Högmark (m) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till kiinna vad som i motionen anförts om att ur
anslaget R 5. Ätgärder mot försurningen avdela 5-10 milj. kr. för restaurering av förorenade sjöar.

17(,

235

l LJ87/88:Jo846 av Karl-Gösta Svenson och Ingvar Eriksson ( m) vari yrkas att
riksdagen hos regeringen bcg;ir förslag om att förbrukade lysrör och andra
typer av lampor. som innchilllcr kvicksilver. snarast möjligt hiinförs till
miljöfarligt avfall.
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I LJK7/XX:Joi-:5 l av Gösta Andersson och Agne llansson (e). vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som motionen
anförts om hehovct av i1tgiirdsprogram mot försurningen.

x1f
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1lJK7/XK:.loX52 av Arne Kjörnsherg (s) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till bnn.a vad som i motionen anförts ·om 1ltökning
av hesviirsriitten avseende koncessionsniimndens beslut.

l 5K

I lJ2

1LJX7/X8:.lo847 av Rune Backlund och Anna Wohlin-Andersson (c) vari
yrkas
I. att riksdagen begiir att regeringen utfärdar direktiv till statliga myndigheter i enlighet med vad som i motionen anförts om användning av oblekt
papper m. m.,
2. att riksdagen begiir att regeringen tar initiativ till L'n landsomfattande
kampanj för oblekt papper.
JlJX7MUoX4X av Sven Munke (m) vari yrkas
1. att riksdagen hos regeringen begär förslag till en si1dan iindring i
miljöskyddslagen att företag som driver miljöfarlig verksamhet och prövats
av koncessionsnämnden för miljöskydd tlliiggs att utse en milj\);msvarig.
2. att riksdagen hos regeringen bcgiir att naturvtirdsverket fär i uppdrag
art priiva möiligheterna att redan i koncessionsvillkoren bestiimma sanktionsavµ:iftcns storlek vid "övcrutsliipp".
ILJX7/8X:JoX50 av Lennart Alsen (fp) vari yrkas
I. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i
motiont:n anförts om att klassificera kasserade lysrör snm miljöfarligt avfall,
2. art riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i
motionen anförts om hanteringen av kasserade lysrör.
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1987/88:Jo853 av Monica Öhman m. fl. (s) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
motionen anförts om förslag till utveckling av skyddade
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
motionen anförts om utlokalisering till Norrbotten av
avdelning för naturvård.

kiinna vad som
naturomräden.
känna vad som i
naturvardsverkets

o8f
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1987/88:Jo854 av Claes Rensfeldt m. fl. (s) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförts om behovet av
information om och effektivare tilliimpning av reglerna för snöskotertrafik i
svenska fjiilltrakter.

79

1987/88:Jo855 av Alf Svensson (c) vari yrkas att riksdagen hos regeringen
begiir en siirskild skyddsl<igstiftning för sjön Vättern.
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1987/88:Jo857 av Alf Svensson (c) vari yrkas
1. att riksdagen hos regeringen hegiir förslag om förhud av användningen
av freon inom omriiden där det utan större svårighet kan ersättas av annat
material.
2. att riksdagen hos regeringen begiir förslag om beskattning av freon
enligt vad som anförts i motionen.
3. att riksdagen hos regeringen begär förslag om ätgärder för ökad
forskning och ersiittningsteknik för freonanvändningen.
4. att riksdagen hos regeringen begii·r förslag om bestiimmelser som kan
förhindra freonutsläpp frän värmepumpar i enlighet med vad som anförts i
motionen.
l 987/81Uo858 av Alf Svensson ( c) vari yrkas att riksdagen hos regeringen
begiir att ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete startas för ekologisk avfallshantering av latrin och annat organiskt hushttllsi1vfall.
1987/88:.lo859 av Gudrun Norberg (fp) vari yrkas
I. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i
motionen anförts om kampanj för glasflaskan.
2, att riksdagen till iindamitlet nytt returglas ansl{1r medel ur fonden för
miljiiskyddsteknik.
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1987/88:Jo864 av Ivar Franzcn m. Il. (c) vari yrkas att riksdagen begär att
regeringen skyndsamt vidtar {1tgiirder som stimulerar till avgasrenande {1tgiirder på begagnade bilar enligt de riktlinjer som redovisats i motionen.
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1987/88:.10865 av Ivar Franzcn och Pär Granstedt (c) vari yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförts
om att förklara Stockholms kommun som ett siirskilt föroreningskänsligt
omräde.
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ILJX7/XX:JoX!i7 av· Gunnel Jon:ing (c) vari yrkas att riksdagen hos regeringen
121
hq!:ir {1tgiirdn mot frt:onutsliipp samt fortsatt forskning enligt motionens .
inkntioncr.

127

l'.JX7/XX:JoX6lJ av lkngt Kronblad m. fl. (s) vari yrkas att 'riksdagen som sin
lllL'nin!!.. .....!!t:r re!!t'ringen
till kiinna
vad som i motionen anförts·
...
.
. . om
. att 'ett
framtida Östersjiilaboratorium skall förliiggas till Kalmar Hin och knytas till
Lkn \·erksamhet 11wm Östcrsjiiforskningen som bedrivs vid hiigskolan
Kalmar.
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l'!X7/XX:foX7tl av Anders G Högmark och Bertil Danielsson (m) ~ari yr.kas
att riksdagL'n hos regeringt:n begiir förslag Om Översyn av giiltande ersättningqegkr vid inliisen av mark frim enskild markinnehavare samt domiinwrkds nd1 lantbruksniimndens instruktion vad avser medverkan i markaffarcr. som riir inlösen av mark frän enskild i enlighet med vad som i
mlltillnen anfrirts.
l'JX7/XX:.l<lX71 av Ingela Miirtensson m. fl .. (fp) vari yrkas
l. att riksdagen hos regeringen begiir utredning om förslag att minska·
miljiifarliga avgaser i iildre bilar i enlighet med motionen.
2. ;1tt riksdagen hos regeringen begär förslag om höjning av skrotningslli'L'min och skrntningsavgifter enligt statskontorcts förslag.
l'.JX7/XX:JoX72 av Alf Wennerfors m'. fl. (m) va.ri yrk;1s.
3. att riksdagcn hns regeringen begär. en utredning om färjetrafikens
skador i form av bl. a. svall. sug och erodcring.
-L att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i
motionen i iivrigt anförts om Stockholms skärgiird.
l'JX7/XX:foX73 av Ylva Annerstedt m. fl. (fp) vari yrkas
l. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som
motionen anförts om krav pi1 rening av· avgaser från dieselfordon,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att skyddet av
l\falaren skall förstiirkas genom att. restriktioner införs för kemikalieanviindning pii tillrinningsomritden av särskild bt.:tyddse,
3. ;1tt riksdagen beslutar att transporter pt1 Mälaren beläggs med särskilda
rest rik tio ner_
:>. att riksdagen ~.Lim sin mening ger regeringen .till kiinna att vad i övrigt
anfiirts i motionen. om {1tgiirder för att begränsa luftföroreningarna skall
hL·aktas i olika myndigheters arbete.
Motiveringen i1terfinns (motion i'987/8X:A492.
!L>X7/SX:JnX74 av Stig fosefson· m. fl. (e) vari Y.rkas
l. att riksdagen som sin mening· ger regeringen till kiinna v~!d som i.
motionL·n anförts tim inriittande av ett siirskilt Östersjölaboratorium.
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som
moti<>nen anförts om miljii- och naturv[1rd.

79

l)tlf

71

137

1:'4

6Xf

2X

'<1X.f

XX
XM

(il)

86f

60

8l

)()

l 13f'

117
29

32

foU 1987/88:23
Lkhandlas i utsk<ltl<:IS
hc:msi;illan

VI I r;1ndL· s.

Motiveringen {1terfinns i motion 191\7/81\:N33."i.

Motioner överlämnade från andra utskott
191\7/81\:Fi224 av Alf Sve1isso11 (e) vari yrkas
Il. att riksdagen som sin mening ga regeringen till kilnna vad i motionen
anförts om anviindande av utsliippsavgifter och andra ekonomiska styrmedel för att uppni1 en b~ittrc livsmiljö.

1T!.
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191\7/81\:L207 av Alf Svensson (e) vari yrkas att riksdagen hos regeringen
hegiir förslag om en föriindring i bola~slagen s{1 att företagens i1rsbokslut
förses med en miljöredovisning.
·
Motiveringen i1terfinns i motion 1987/88:J;)735.
llJ87/88:Lh04 av Bengt Wcsterherg m. fl. (fp) vari yrkas att riksdagen som
sin mening ger regeringen till kiinna vad i motionen anförts om en obligatorisk miljöskadeförsiikring.
Motiveringen <itcrfinns i motion 1987/88:Jo719.
1987/88:1.605 av Alf Svenss.on (c) vari yrkas
I. att riksdagen hos regeringen begiir förslag om ohlig~th>risk miljöskyddsförsiikring för alla som hcdriver miljöfarlig verksamhet.
2. att riksdagen hos regeringen begär förslag till lag om miljiifrinci som
liimnar crsiittning till skadelidande som inte för försäkringersättning samt
för sanering efter miljöskador diir ansvarig inte liingre finns eller saknar
ekonomiska resurser.
1987/l\l\:L612 av Olof Johansson m. Il. (c) vari yrkas att riksdagen hos
rl.C'geringen begiir förslag om en obligatorisk ansvarsförsiikring för kemikalier.
l\fotivcringl.C'n Mcrfinns i motion 19117/88:Jo768.
ILJ87/88:Kr6 av Karl Boom. fl. (e) vari yrkas.
4. att riksdagen beslutar att som sin mening ge regcringl.C'n till kiinna vad
som i motinnen anförs rörande ekonomiska resurser för insatser mot försurningsskador pt1 kulturförem:1I.
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1987/l\8:T65 av Ingemar Eliasson m. tl. (fp) vari yrkas

2. alt riksdagen hos rq;eringen bcgiir förslag till ekonomiska stimulansl.C'r

911f

till biliigare som installerar utrustning for katalytisk avgasrening enligt vad.
som i motionen anförts.

3. att riksdagen hos regeringen hcgiir förslag till höjd skrotningspremie

137

för alt stimulera förnyelse av bilparken enligt vad som i motionen anförts.
1987/88:T66 av Lars Werner m. fl. (vpk) vari yrkas
3."i. att riksdagen beslutar sbrpa utsliippskraven för olika fordonstyper i
enlighet med vad i motionen anförts.
3 Rik1Clt1~<'ll /'JS7/S8. /I> sa111/. Nr .!.i

88

71

JolJ 1987/88:23
llJS7/SS:TX5 av Rolf Clarkson m. fl. (m) vari yrkas
I. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad i motionen
anförts om L'tt stimulansbidrag p;'1 3 1100 kronor fi.ir avgasreducerande iltgiirder inom den befintliga bilparken.
-1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad i motionen
anfiirts om uppmuntring av alternativa avgasreningsmetodcr.
5. att riksd;1gen som sin mening ger regeringen till kiinna vad i motionen
anfiirts llfll ;itgiirder som minimerar tendenser till ett reservdels- och vcrkstadsmonopol irwm avgasserviceomri1det.
S. att riksdagen som sin nk·ning ger regeringen till kiinna vad i motionen
anl'iirh lllll initiati\· l'iir att stimulL'ra avgasutsliippsminskningar i.nom den
befintliga hilparken.

Behandlas i utskottets
hcmstiillan p.
yttrande s.

9()

74

94f

76

l)()

71

9X

X2

97f

79,

llJX7/SS:.lol-I av Jan I lvttring (c) vari yrkas att riksdagen begiir att regeringen. i enlighet med motionen, framliigger fiirslag om skattefrihet för ddrivna
pnsonhilar.

93

75

19X7/XX:.lol5 a\· Sonja lkmbo (m) vari yrkas att riksdagen hos regeringen·
hegiir en utredning av Giita iilv Slllll dricks\'attentiikt i enlighet rned motionL·ns svfte.
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ttJX7/XX:TlJ5 av !\fats Odell (L') vari yrkas
1-1. ;1tt riksdagen som sin mening ger regeringen till kiin_na vad i motionen
anförts om skiirpta avgaskra\· pii dieseldrivna bussar nch lastbilar.
19X7/SS:'.\127 av I.ars Werner m. tl. (vpk) vari yrkas
7. att riksdagen beslutar att svavelhalten i tung eldningsolja sänks till
0.5 ·:;, och i villaolja till 0.15 '.\ ..
llJX7/SX:N33 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) vari yrkas
h. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad i motionen
anförts lim införande av mil.jiiavgifter.
7. att riksdagen ~om sin mennig ger regeringen till kiinna vad i motionen
anförts om att siinka den tilli1tna griinsen för svavdutsliipp .till 0,5 viktprocent.

Motioner

v~ickta

med anledning av proposition 1987/88:85

FIS7/SX:Jol6 av Göran Ericsson 111. fl. (m) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinm1 vad i motionen
anförts llTll att enL'rgiplanL·ringen skall ske med hiinsyn till miljöeffekterna,
2. att riksdag~·n Slllll sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anfiirts lllll nödviindighden av en snabb introduktion av naturgas i StoekIH 11 msrc gi( l!len.
3. ;1tt riksdagen sllm sin mening ger regeringen till kiinna vad i motionen
anfiirts om en halvering av svavelhalten i eldningsolja.
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.'i. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad i motionen
an flirts om att inga ytterligare kolkraftverk bör planeras i Stockholm.
Il. att riksdagen som sin mening gn regeringen till kiinna vad i motionL'n
anförts om att sbrpta gr;insviirdcn för utsliipp fr~in energianliiggningar skall

J31J
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införas. fiir utsliipp av svavel vid olje- och kolanliiggningar och for
kYiiYe11xidutsUpp fran knlförbriinning.
S. att riksdagen som sin mening ger regeringen till k;inna vad i nwtionen
anförts om att miljöskyddsavgift skall utg[1 vid alla former av övertriiddse av
kl>ncessionsvillkoren.
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lJ. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad i motionen
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anförts om en skiirpning av straffsanktioner vid uppsätliga miljöbrott.
ttl. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om stimulanser för utveckling oeh anviindning av miljöviinliga
briinslen i fordon som nu drivs ·med diesel eller bensin och diirvid införa
skatterabatter pii miljöviinliga briinslen och verka för ökad prisdiffcrentiering mellan blyfri och blyad bensin.
11. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad i motionen
anförts om kunskaper om avgasreningens betydelse. underliitta och stimulera till {1terkommande kontroll av avgasreningssystem. införa gränsviirden

SNf

för avgasutsliipp för bensin- och dieseldrivna fordon.
12. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad i motionen
anförts 1Hn nödvändigheten av en utbyggnad av kringfartsleder till en ring

1-10

l<iO

runt Stockholm.
13. att riksdagen som sin mening !!er regeringen till kiinna vad i motionen
anförts 1>In en begriinsning av anviindningen av dubbcliiek för all diirmed
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minska stoftbildning och slitage pt1 gator och viigar.
1-1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad i motionen
anförts om iinskviirdheten av en fiirbiittrad information till hushi1llen 1Hn
miljöfarligt avfall och var man kan och skall avyttra st1dant avfall.
l.'i. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad i motionen
ant'iirts om att en förbättrad kiillsortcring av avfall skall införas samt att
tekniken för {1tervinning av avfall ges erforderli!!a forskningsmcdel.
16. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad i motionen
anfiirts om hantering och transporter av miljiifarligt. avfall i stiirre tiitorter.
17. att riksdagen som sin men in!! ger regeringen till k;inna vad i motionen
anförts om niidviindigheten av att utveckla analyser av effekter pii mil,iiin
och förslag till föriinclringar inom skilda samhiill.s.onmiden. s. k. miljökonsek\'ensanalvscr.
l'JS7/X8:Jol7 av Lars Ahlmark (m) vari yrkas.att ribdagen lins regeringen
bcgiir en översyn av formerna för s~ikcrstii\lande av· naturv<irdsobje kt i
enlighet mL'd vad som i rmitionen anförts.'
IYX7/SX:.lolS av Gunhild Bolander (c) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till kiinna vad i motinnen anförts om skyndsamma
stimulans{1tgiirder flir av!:(asrening pii begagnade bilar.

Jo u 1987/88:23
lkhandlas i utskottets
hc·mstiillan p.

Yllramk ~.

1Lm7/88:Jo19 av Gunhild Bolander (c) vari yrkas att riksdagen som sin
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mL'ning ger regeringen till kiinna vad i motione'n, anförts om Gotland som
has fi.ir marin vetenskaplig forskning och undersökingsverksamhct i Östersjiin.
1lJ87/88:Jo20 av Per-Ola Eriksson ( c) vari yrkas
1. att riksdagen beslutar alt som sin mening ge regeringen till känna vad
sllm i motionen anförts om överliiggningar. med den finska regeringen i syfte
all minimera utsliippen friin Tornciiverken,
2. att riksdagen beslutar att som sin mening ge regeringen till kiinna vad
sllm i motionen anförts om lindring i lagen om gränsälvsöverenskommelsen
S:1 alt iiven utsliipp i luften kan prövas av gränsälvskommissionen.
3. att riksdag('n beslutar att som sin mening ge regeringen till känna v;1d
som i motionen anflirts om konventionen rim griinsöverskridande luftförLireningar.

84f

1lJ87/88:.lo2 l av Stina Gustavsson (e) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i
motionen anförts om i'llgiirder mot försurningen i viistra delarna av Kronobergs liin,
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50

2. att riksdagen beslutar att anslaget R 5 jiimväl skall inrymma bidrag till
kalkning av brunnar.
3. att riksdagcn beslutar att liinsstyrelserna i samråd med kommunerna·
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4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts on1 skiirpta avgasreningskrav för tunga lastbilar och hussar.

XX

64

5. att riksdagen snm sin mening, g,er regeringen till känna vad i motionen
anförts om ekonomiska styrmcdcl som ett instrument i miljöpolitiken.
<i. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad i motionen
anfiirts om införandl' av· utsliippsavgifter för svavelclioxider,

172f

223

173

224

far avgiira hur kalkningsanslaget skall anviindas.
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i
motionen anfiirh nm lokaliseringen av det planerade internationella miljöteknikinstitutet.
1LJ87/88:Jo22 av Lennart Brunander (c) vari yrkas att riksdagen hos regeringen hegiir förslag till skiirpta riktlinjer för atgärder att begränsa trafikhullcr i befintlig bebyggelse i enlighet med motionen
lll87/88:.lo23 av Alf Svensson (c) vari yrkas
1. <1tt ribdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen·
anförts Lllll cn naturviirdsgriins till skydd för de ljällnära skogarna.
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att mälsättningcn för kolviitcutsl~ipp skall vara att uppnh 50
utsliippsniv{1 till {1r 1995.
.~.

··x,

reduktion av 1985 i1rs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad· i motionen

anförts om sbrpta avgasreningskrav för lätta lastbilar och bussar,

36

.loC 1987/88:23
lkhandlas i utsknlkl,
yttralllk s.
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7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad i motionen
11 <J
anförts om införande av utsliippsavgifter för freoner.
8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
173
anförts om införande av utsliippsavgifter för klorföreningar.
9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
173
anförts om införande av utsliippsavgifte~ för kväveoxider.
JO. att riksdagen som sin mening ger regeringen till bnna vad i motionen 125
anförts om en obligatorisk miljöskyddsförsiikring.
11. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
15~
anförts om riitt för ideella och naturvetenskapliga organisationer <itt överklaga beslut .enligt miljiiskyddslagen.
12. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
l:'\5
anförts om att företag som bedriver miljöfarlig verksamhet skall {tliiggas att
utse en miljiiansvarig.
13. att riksdi1gen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen . 130
anförts om systematisk genomgång och prövning av befintliga lemiska
iimnen.
14. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
135
anförts om införande av pantsystem för bilbatterier fr. o. m. den I januari
1989.
15. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad i motionen
I.Vi
anförts om ett pantsystem för miljöfarliga batterier fr. o. m. den I januari
1989.
16. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
]()7
anförts om att iitgiirder för reduktion av klor i massaindustrin skall ha
pilbörjats senast är 1990.
107
17. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad i motionen
anförts om -förbud för utsliipp av klor frfln massaindustrin fr. o. m. 1995.
1987/88:Jo24 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) vari yrkas
I. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad i motionen
anförts om ökad aktivitet för att åstadkomma internationella överenskommelser om begriinsningar av kviiveoxidutsliippcn.
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad i motionen
anförts om internationella <ltgiirder för att i\stadkomma ett totalt stopp for
anviindingen av CFC och andra iimnen som skadar ozonskiktet.

3. att riksdagen som sin
mening ger regeringen
till känna vad i motionen.
.
.
..
anförts om konsultatinner m. fl. åtgiirder inom ramen för den nordiska
miljöskyddskonventionen.
.
,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad .i motionen
anförts om miljökvalitetsnormer.
5. att riksdagen beslutar avskaffa straffriheten vid miljöbrott i ringa fall.
6. att riksdagen avsli!r regeringens,.förslag om obligatorisk kommunal
tillsyn över de anmiilniqgspliktiga anliiggningarna.
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7. att riksdagen Sllm sin mening: ger regeringen till kiinna vad i motionen
anförts om uppbyggnad av ett sysll'm med milji.irevisorer.
S. att riksdagen beslutar beliig:g:a utsliipp av svaveldioxid fr{111 industriproeesser med en miljöavgift p<i 4 0110 kr/ton svaveldioxid i enlighet med vad
som anförts i mlltionen.
lJ. att riksdagen beslutar heliig:ga svavel i olja med en miljiiavg:ift pi·1 S
kr./kg: svavel i enlighet med vad som anförts i motionen:
lll. att riksdagen som sin mening: ger regeringen till kiinna vad i motionen
anförts om en minskning: av miing:den ozon och andra fotoh·miska oxidianter med 75 ·:·;,.
l l. att riksdagen beslutar om ett g:riinsv:irde pi1 11.05 g: svavel per MJ
bdnsk som skall triida i kraft senast [ LJlJ2.
12. att riksdagen beslutar att de skiirpta avgaskraven för liitta fordon skall
triida i kraft fr. o. m. llJ90 i1rs modeller.
IJ. att riksdagen beslutar att de skiirpta avgaskraven för tunga fordon
skall triida i kraft fr. o. m. [lJl!2 iirs modl'lkr.
14. att riksdagen som sin mening: ger regeringen till kiinna vad i motionen
anförts om att L'n miljiiavg:ift p;i importerade fordon som inte uppfvller
kraven biir i.ivL·n·iigas.
15. att riksdagen avsbr reg:ning:ens förslag om ekonomiskt stöd till frivilliga inkiip av dieselfordon som uppfyller avgaskra\"L'n.
16. att riksdagt·n beslutar införa ett statligt stl.id p<I l (1(1() kr. per bil till
biliig:are som kompletterar iildre bilar med katalytisk avgasrening.
17. att riksdagen hlls regeringen begiir att naturviirdsverket far i uppdrag:
att lii)!ga fram förslag till sbrpta avgasnormer för bensinbilar fr. o. m. 1995
itrs modell.
I X. att riksdagen snm sin mening: ger regeringen till kiinna vad i motionen
anförts om intensifierad forskning för att ytterligare rediu.:era utsliippen fri1n
nH itl irfordon.
JlJ. att riksdagen som sin mL·ning ger regeringen till kiinna vad i motionen
anförts om skiirpta miljiikrav pit flygfrafik och sjöfart.
211. ;1tt riksdagen soni sin mening: ger regeringen till kiinna vad i moti(1nL·n
anförts om siinkt svavelhalt i bunkerolja till l % fr. o. m. l9lJ() alternativt
skiirpt;1 krav pi1 ri.ikgasrening med motsvarande effekt.
21. att riksdagen bL·slutar om en höjning av bilskrotningspremien till
15 ()()()kr. och motsvarande hiijning ;tv bilskrotning:savgiftcn.
22. att riksdagen som sin mening gL'r regeringen till kiirma vad i motionen
anfiirts lllll kalkningsverksamheten och selentillförsel.
23. att riksdag.en hos regeringen bcg;\r att naturvtmlsverkct far i uppdrag
att snarast möjligt redovisa hur ytterligare och snahhare beg:riinsning:ar av
kviiveoxid- och kolviiteutsliippc11 skall kunna ske.
24. att riksdagen som sin mening: ger regerin'gcn till kiinna vad i motionen
anförts om förslag: till hur lövskogsandelen skall kunna ökas i siirskilt
drabbade omr;lden.
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25. att riksdagen heslutar bevilja kl'mikalil'insrektionen fyra nya tjiinster.
26. att riksdagen hos regeringen begiir att avgifterna för kl'rnikalieinspektionens verksamhet hiijs i den utstriickning som behövs för all finansiera
fyra nya tjiinster.
27. att riksdagen som sin mening ger regeringl'n till kiinna vad i motionen
anförts om siikerstiillandeplaner för riksobjekt och en samlad inventering av
lämpliga framtida naturreservat.
29. att riksdagen som sin mening ger regeringl'n till kiinna vad i motionen
anförts om m{tl för reduktion av massaindustrins utsliipp.
30. att riksdagen för hudgeti1ret 1988/89 ansl~lr 5 milj. kr. för [1tgiirder i
hotade omräden som Kattegatt.
31. att riksdagen för budget{1ret 1988/89 an si är 7 milj. kr. utöver vad
regeringen föreslagit i budgetpropositionen för insatser rörande bekiimpningsml'del.
32. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kii1111a vad i mntionen
anförts nm utvidgning av bilskrotningslagen.
33. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad i nllltionen
anförts om intensifierad forskning fiir att klargöra hoten mot ozonskiktet.
3..J.. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad i motionl'n
anförts om pant pä miljöfarliga batterier.
35. att riksdagen snm sin mening: gl'r regeringen till kiinna vad i motionL'll
anförts om siikerstiillandeprogram för miljiiforligt avfall.
36. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad i motinnen
anförts om iitervinning av miljiifarliga battl'rier.
37. att riksdagen beslutar att naturvärdsverkct skall dispnnera ..J.(I milj. kr.
ur briinslemiljöfonden för stöd till ny miljöskyddsteknik.
38. att riksdagen för utredningar och inventeringar inom miljiiv{mlsnmr{1det fiir budget[1rct 1988/89 ansl{1r 10 milj. kr. mer iin regeringen föreslagit.
39. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad i motionen
anförts om behovet av ett samlat handlingsprogram mot buller.
1987/88:Jo25 av Carl Bildt m. fl'. (m) vari yrkas
I. att riksdagen till V{ird av hotade arter 111.rn. fiir budget~iret JlJXX/89
anvisar ett reservationsanslag av 3 ()()() 000 kr..
2. att riksdagen som sin mening ger regeringl'n till kiinna vad snm i
motionen anförts om ~tatlig:t iigande och statlig förvaltning av mark för
naturv{1rd.
3. att riksdagen heslutar att anslaget Mark för natuviird for anviindas iiven
till den ideella naturvi1rden för inköp av mark för naturv[1rd i L'niighct med
vad som i motionen anförts.
4. atl riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som 1
motionl'n anförts om en renodling av begreppet natur~kydd.
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad snm i
motionen anförts om syftet med nationalparkerna.
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h. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna att exploaterade

delar av \;'1ra nationalparker biir avstyckas och ges en annan skyddsform.
7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i
motilinen anförts nm naturviirdsvcrkets hidrag till friluftsanliiggningar.
X. att riksdagen som nationellt delm;ll faststiilkr vad snm i motionen
anförts om att koldinxidutsliippen inte for iika från dagens nivå.
9. att riksdagen som m:'1I faststiiller att svavelutsliippen till tir 2000 skall
minska med XO ·;;, riiknat fdn l 9XO iirs nivii..
I0. att riksdagen begiir att regningen i internationella fora skall verka för
en minskning av svavelutsHippen i enlighet med vad som i motionen anförtS. 11. alt riksdagen begiir att regeringen skall faststiilla en miljöavgift för
tjock eldningsolja pii 10 OllO kr. per ton svavel i enlighet med vad som i ·
motinnen anförts.
12. att riksdagen hos regeringen begiir förslag i syfte all minska kviiveut~
sliippL·n till t'n niv;I naturen i Sverige !<Il.
13. att riksdagen beslutar om ett stimulansbidrag p(1 3 000 kr. ·för avgasrening a\· iildre bilar i enlighet med vad som i motionen anförts.
14. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i
motionen anfiirts om den tekniska utvecklingens hctydelse för en god miljö.
l'i. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i
nllll ionen anfiirts om hantering av slam frän kommunala reningsverk.
111. att riksdagen som sin mening ger regeringen till k:inna att en aktionsplan mot föroreningarna i v{ira sjiiar och valtendra!! biir utarbetas.
l 7. alt riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i
mntionen anfiirts om det internationella miljiisamarbctcts betydelse.
1:-:. att riksdagen begiir att i;~gt:ringen skall verka för att granskningskonkrensen om ozonskiktet tidigareliiggs. att ett mer ambitiöst m{1l iin Montn:alprotoklillet anger skall faststiillas av konferensen samt att ett slutmiil för
av\"\:ckling av frelmanviindningen faststiills.
19. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i
motionen anförts om regeringens freonavvccklingsplan,
22. att riksdaµen som sin mening ger regeringen till k~inna vad som
motionen anförts om ekonomiska styrmedel.
23. att riksdagen som sin mening ger regeringen till bnria vad som
motionen anförts om nya handliigg,artj;inster för miljöskyddets priivning och
tillsyn.
24. att riksdagen beslutar sammanföra det föreslagna anslaget fiir rening
av Daliilven med anslaget Atgiirder för miljöskador.
1LJX7/Xii:Jo2<1 av Lars Werner m. Il. (vpk) vari yrkas,
I. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna att den ekonomiska utvecklingen skall inriktas pa miinniskllrs liv och hiilsa samt p;i
sllciala. kulturella och ekologiska viirden.
2. all riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att vi för dr
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överle\'nad behöver en kursiindring frim imperalistiskt förtryck och kapitalistisk utsugning och till en ny ekonomisk viirldsordning med miljiiskydd och
solidarisk fördelning av de iindliga naturresurserna .
.3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad i motion('n
anförts om vikten av att int('nsifiera det internationella samarbekt· för att

vttrandL· '-

.. l-13f

l<i5

riidda naturresurserna.4. att riksdagen beslutar uppriitta en avvecklingsplan för de verksamhL'ter
som alstrar dioxiner och dioxinliknande föreningar.
5. att riksdagen beslutar förbjuda tillverkning av klorbkkt hushi1lls- och

I118f

I115

I117

'1113

toalettpapper.
6. att riksdagen bes.lutar att tillverkarna av pappersprodukter Miiggs att

16-1

211-1

varudeklarera - miljömiirka - sina produkter.
7. att riksdagen beslutar att reduc('ra de klonirganiska utsHippen enligt

1117

I112

173

~~5

importerad klorgas.
9. att riksdagen beslutar .förbjuda tillverkning av aluminiumburkar och

1_";5

152

plastflaskor för läskedrycker enligt vad som i motionen anförs fr. o. m.
1988-07-U I .
12. att riksdagen beslutar förbjuda transitering a\; r;idioaktivt millerial via

1-11

1'12

vad i motionen anförts.
·8. att riksdagen beslutar att införa skatt-p{1 klorgas fr. ll. m. 1988-07-111
om 3 kr/kg klorgas, samt att den tas frim kloralkalifabrikerna och p{1

svenska hamnar och i svenskt luftrum.
13. att riksdagen beslutar att berörda myndigheter för de resurser som
behiivs för att kunna skydda miinniskor och miljii vid transporter som kan
vara farliga för omgivningen,
14. att riksdagen hos regeringen begiir en uttömmande redogörelse fiir
sambandet kiirnkraft-kiirnvapen.
15. att riksdagen hos regeringen begiir förslag i syfte att genomföra en
epiclemologisk undersökning om det radioaktiva nedfallets pi1verkan pit
miinniskorna i de omri1dcn som drabbades av nedfallet fri1n Tjernobyl
genomförs.
16. att riksdagen hos regeringen begiir förslag i syfte att genomföra
epidemologiska undersökningar bland de kringboende vid viira kiirnkraftverk för att utröna den kontinuerliga bgdosstdlningcns effekter.
17. att riksdagen som sin mening gei regeringen till kiinna att utgi1ngs-
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153

punkten för miljöskyddslagen m;iste vara vad miinniskan. naturresurserna
och miljön täl,
18. att riksdagen som sin mening ger regeringen till Linna att vid tillsrn'ndsprövning av produktion ·skall samh:ills;1yttan viigas ml.it skadan vid
tillståndsgivningen.
·
.
19. att riksdagen beslutar att miljiiskyddslagen skall omfatta iiven viigar

1111!

217

I 711f

och trafikleder enligt vad som i n11itionen anförs."
20. att riksdagen hos regeringen begiir för.slag i syft_c att kommunerna
måste fa betydligt större resurser för sitt tillsynsarbete,
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22. att riksdagen beslutar att mil_jöorganisationer skall fä rätt att över- · 15X
klaga konccssionsniimndens beslut.
23. att riksdagen beslutar att sponsring för skiitscl och förviirv av natur- 17X

192

244

\"<irdslagar ej skall tillätas.
24. att riksdagen beslutar att anslaget till förvärv av naturomriidcn ökar
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llJX7/XX:Jo27 av Berit Löfstedt och Viola Furubjl'lke (s) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som motionen
anförts om det lilngsiktiga behovet av mark för naturviird.

17.X

2-l I

llJX7/XX:.lo2X av Bengt Silfvcrstrand m. fl. (s) vari yrkas att riksdagen som
sin rnc.:ning ger regeringen till kiinna vad som i motionen anförts om ittgiirder för att stiirka miljöskyddslagen.

15-lf. 157

19X7/HX:Jo29 av Kurt Ove Johansson och Lars-Erik Lövden (s) vari yrkas
att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i motionen
anfiirts om en översyn av miljiistraffriitten.
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21. att riksdagen beslutar att riittshjiilp omedelbart skall t1terinföras till
enskilda ··miljiioffcr'".

nK'd 20 miljoner kronor till 60 miljoner kronor.
25. att riksdagen avsl~tr förslaget vad giiller en utredning om miljöavgifter,
2h. att riksda!_.!en beslutar iindra miljöskyddslagens paragraf 5 i enlighet
med vad som anförs i motionen.

27. att riksdagen hos regeringen begiir förslag i syfte att skärpa straffen
för miljöbrott i enlighet med vad som anförs. i motionen.
2X. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna att koneessionsniimnden bör forstiirkas med ner miljösakkunniga personer.
29. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av en massiv utbildning av miljöjurister kommer till

229

st:1nd.

l9X7/XX:JoJO av Olof Johansson m. 0. (c) vari yrkas
I. ;1tt riksdagen som sin mening ger regeringL'n till känna att en god miljö
skall vara ett centralt ekonomiskt 111!11.

2. att riksdagen be)liir att regeringen skall utarbeta en strategi för internationellt miljöarbete i enlighet med motionen.

3. att riksdagen som sin mL·ning ger regeringen till kiinna vad som i 78
motionen anfiirts om inriktningen av iiversynen av naturviirdslagen,
5. att riksdagen beslutar ansb

(1()

milj. kr. till vård av naturreservat m.m.

179

-lO
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till anslaget B X Miljö- och energidepartementet, dvs. en ökning med JO.X
milj. kr..
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i 65

15

motionL'n anförts om fond för inköp och vare! av naturreservat.
7. alt riksdagen beslutar anshi 25 milj. kr. till anslaget B 9 Vård av hotade

255

arter

IX2f

111.111 .•

-l2
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8. att riksdagen beslutar ansl{1 3 milj. kr. till anslaget B 1J V<ird av hotade
arter. dvs. en ökning. med I milj. kr ..
lJ. alt ribdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i
motillnen anfiirts om överforin)! av siirskilt skyddsviird mark fr;in domiin\erkd till Naturviirdsfonden.
lll. att riksdagen beslutar ansl:t 5 milj. kr. till elt nytt anslag Bevarande av
gL·netiska resurser. i enlighet med mlltionen.
11. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i
motionen anförts om miljökonsekvensbeskrivningar för vissa skogsbruksn11.:l\1der.
12. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i
mntionen anförts om internationell miljövärd.
13. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna att Antarktis
bör skyddas som internationell naturpark.
14. att riksdagen begiir att regeringen skall i1terkomma med ett aktionsprogram för att begriinsa koldioxidutsliippcn.
15. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i
motionen anförts om införande av miljiiavgift p{1 koldinxid.
16. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna att mitlsiittningen skall vara alt svaveldioxidutsliippcn begriinsas med 90 % och att
utsliippcn av kviiveoxider och kolviiten bcgriinsas med 75 "·o.

1:-;o
17:-;

. IX3

257

5Xf

Io

143f
144f

173

,.,

",-.;5

18. att riksdagen som.sin mening ger regeringen till kiinna vad SlllTI i
motionen anförts om internationella miljiiteknikmässor.
· 19. att riksdagen beslutar att exportkrcditgarantier skall kunna ges vid

144

miljöteknik.
riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som
anförts om mi ljöattachcer.
riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som
anförts om resurser till internationella fiirsurningssekretariatet.
riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i
anförts om det internationella konventionsarbetet med luftför-

oreningar.
23: att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i

)(il)

X3

17. att riksdagen hegiir att regeringen skall verka för en internationell
luftv;irdsfond inom ECE i enlighet med motionen.

export av
20. att
mot innen
21. att
mntionen
22. att
motionen

247

50

144

1'17

144

J()K

I 7t1
X4

x..i

motionen anförts om övcrhiggning:ar med den danska regeringen i syfte att
begriinsa luftföroreningarna.
24. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i·

XI

51

173

224

173

2211
43

moti1H1en anförts om utbyggnad av avsvavlingskapaciteten enligt miilsiittningar som anges i motionen.
25. att riksdagen snm sin mening ger regeringen till kiinna vad som i
motionen anfiirts om i1tgiirder för att bcgriinsa luftföroreningarna fnin
industri- och cnergianliiggningar.
2<i. att riksdagen begiir att regeringen skall äterkomma med förslag till
miljiiavgift p{1 kviiveoxider.
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27. att riksdagen som sin mening gL'r rL'geringen till kiinna vad som i lJ2f
motionen anförts om stimulanser till utvecklande ·av: miljöviinliga motorer
och dri\·mL'Lkl.
2X. att riksdagL'n som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i · XlJ
motionen anförts om miljii{1tgiirder i stadstrafikL'n,
2lJ. att riksdagen beslutar införa skiirpta avgasreningskrav för liitta lastbi- XX
lar och hussar fr. o. m. 1990 ;irs modeller enligt vad som anförs i mntionL'n.
30. att riksdagen b~·slutar införa skiirpta avgasreningskrav för tunga forXX
dlin fr. o. m. llJlJ2 fas modeller enligt vad som anförs i motionen.
31. att riksdagen bL'slutar att stimulanser ska utg[1 till byte av motorer och NY ·
till komplett(•randL' rL'ningstcknik för hussar och lastfordon i enlighet mL'd
motionen.
32. att riksdagen beslutar att hos rL'geringen hegiira förslag om stimulan- lJOf
ser till kiip av kompletterande reningstL'knik för personbilar.
33. att riksd:1gen beslutar att temporiirt siinka hastighetsgriinserna i enligSY
het mL'd motiorlL'n,
34. att riksdagen beslutar ansl<\ lO milj. kr. friln försurningsanslaget till 99. 176
fiirsiiksverksamhL't med vitaliseringskalkning.
35. att riksdagen ger regeringen till kiinna vad som i motionen anförts om
1711
miljii!1tgiirder i kulturminnL'sv:mkn.
31i. att riksdagen beslutar ansli1 totalt 202 milj. kr. till i\tgiirder mot
175
försurning och luftföroreningar. dvs. en iikning med :w milj. kr..
37. att riksdagen beslutar att införa L'n miljöavgift p;i freon med 50 kr/kg 119
CFC.
·3S. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i 120
mnti1111en anförts om :\terinsamling av freon och införande av pantsystem,
3lJ. att riksdagen som sin mL'ning ger regeringen till kiinna vad som i l l 7f
motionL'n anförts om internationella i1tgiirder för att avveckla freonanviindning.
40. att riksdagL'n som sin mening ger regeringen till kiinna vad som ·i 173
motionL'n anförts om miljöavgift p;I klorutsliipp med 20 kr/kg organiskt
bundet klor.
41. att riksdagL'n som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i 107
motionen anförts om av\'L'cklingen av klor i pappersmassaindustrin,·
42. att riksdagen begiir att rL'gningen skall verka för en Nordsjökommis- ltl3
Ston.
43. att riksdagen begiir att regeringen skall wrka.fiir förbud av miljiifarlig 102
dumpning och fi.irbriinning till havs.
45. at\ riksdagen hos regeringen bq?.iir ett i1tgiirdsprogram för att be- 111
µriinsa utsliipJK'n av metaller i havet i enlighet med motionen.
4<i. att riksdag~'n beµiir att rL'gningen skall ;lterkomma med förslag till 133
riksdagen om L'll ny avfallspolitik. i L'nlighet med motionen.
47. att riksdaµcn hL'slutar förbjuda aluminiumburkl.!n som dryckL'sför-. 135
packning i L'nlighet med motionen.
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71

NS. 232

231
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125. 126
121

225

102
97
95
I 111

152
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4X. att riksdagen heslutar att bllsortering och effektiv reningstcknik skall
kr:ivas för tillst{l!ld till sopförbriinning.
4'>. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som
motionen anförts om avloppsrening.
50. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som
motionen anförts om övcrg~lllg till kalk som fallningskemikalie.

133f
109

. I0(1

<)<)

5 l. att riksdagen beslutar förbjuda anviindning av riitslam pii j<~rdbruksmark.
,.
.
...
52. att riksdagen som sin mening hos regeringen begiir förslag om en
obligatorisk ansvarsforsiikring för kemikalier.
53. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i
motionen anförts om system med ekonomiska styrmedel i miljöpoljtiken.
54. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i

126
1721

I !)31

m~1tionen anförts om miljöutbildning.

55. att riksdagen beslutar fiiriindra miljöskyddslagen i enlighet med motionen.
56. att riksdagen beslutar ge miljöorganisationer rätt att överklaga en-

*

X a miljöskyddslagen och i enlighet med vad som anförs i motionen.
57. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som

ligt

nwtionen anförts om koncessionsn:imndens sammansiittning.
5X. att riksdagen som sin mening ,ger regeringen till kiinna vad som
nlllti,1nen anförts om stats:'iklagare för miljöbrott.
59. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som
motinnen anförts om miljöansvarig vid företag som bedriver miljöfarlig
verksamhet.
(10. att riksdagen besl'utar fiir:indra riittshjiilpslagen i enlighet med motionen.
<11. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som
motionen anförts om inriktningen av tillsynsverksamheten.
112. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som
motionen anförts om för:indring av miljöskyddsförordningen.
19X7/XX:Jo31 av Gunnel Joniing (e) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger n:geringen till kiinna vad i motionen
anförts om behovet av niimsamarbcte med liinderna i regionen för att skapa
ekl1logisk s:ikerhet och god livsmiljö.
2. att riksdagen sum sin mening ger regeringen till kförna vad som i

164. lhl)

2115. 217

15X

192

157

IXl!

1<17

211

155

IX7

162
157

190

157

I <JO

14X

171

1511

17.+

m<.llillllen anförts (1m att Sverige skall ta upp iiverliiggningar med Polen om
miljiiproblem.
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till k:inna vad i motionen

X5

anförts om att Sverige aktivt skall arbeta för att en internationell luftvfmisfond kommer till stiind.
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I<.JX7/XX:fo32 av Lena Öhrsvik och Arne Andersson i Gamleby (s) vari yrkas
all riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i motionen

176

anförts tim att statsbidrag fortsiittningsvis ska kunna utgii for insatser mot
surt grundvatten inom ramen för de projektmedel som anvisats i miljöprop<lsitionen.
l'!X7/XX:.lo33 av YV<lllnc Sandbcrg-Frics m. fl. (s) vari yrkas att riksdagen
som sin mening ger regeringen till kiinna vad i motionen anförts om behovet
av att ett Östcrsjiiinstitut med ett integrerat laboratorium fiir forskning och
undersökning av miljön och fisket förliiggs till Karlskrona.

I L~f

ll!X7/XX:Jo3.f av Mats 0 Karlsson (s) vari yrkas att riksdagen som sm

6.ff

117

mening ger regeringen till kiinna vad i motionen anförts om en översyn av
formerna för siikerstiillande av naturvimlsobjekt enligt vad i motionen
anförts.
llJX7/X8:.lo3:" av l lans Pettersson i I klsingborg m. fl. (s) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts
om att förklara viistra Skime för miljiiskyddsonu{1de m.m.

X6

I %7 /XX:Jo36 av Rune Backlund och Kersti Johansson ( c) vari yrkas att
riksdagen beslutar att som sin mening ge regeringen till kiinna vad som i

:"7

I .f.f

motionen anförts om ett i1tgiirdsprngram för siikrare transporter av miljöfarligt gods.
llJX7/XX:Jo37 av Kersti Johansson och Rune Backlund (c) vari yrkas att
riksdagen beslutar att som sin mening ge regeringen till kiinna vad som i
rmitionen anförts om fortsatt stöd till iitgiirder mot försurat vatten i enskild
hrunn/vattcntiikt.

17<i

233..

I.f()

170

m i ljiit:i 11 k;indet .
.f. all riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som

16.f

20.f

motionen anförts om miljiimiirkning av varor.
:". a!! riksdagen som sin mt>ning ger regeringen till kiinna vad som

lJ2f

n

93

7.f

7. att riksda)!en som sin mening ger regeringen till kiinna vad som

ID

136

motionen anförts om ett program för miljiiviinliga hushidlskemikalier.
X. a!! riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som
motionen anförts om ett nytt systern fiir avloppsrening.

IO'J

I 07

l 1JX7/XX:Jo3X av Hirgilla I larnhraeus (c) vari yrkas
I. ;1! 1 riksdagen s<lm sin mt·ning ger regeringt·n till kiinna vad som i
moti1men anförts om Urundtland-rapportens epokgiirandc nya iririktning av

motionen anförts <lll1 ett brett forskningsprogram för olika lösningar

p~1

avgasprnbkrnet.
h. att riksdagt'n som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i
motionen anförts om e!! försöksprnjckt med viitgas vid högskolan i f-alun/
R11rliinge.
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9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i
motionen anförts om stöd till jordbrukare för upprätthallande av den genetiska m{mgfalden i naturen.

72

1987/88:Jo39 av Gunhild Bolander (c) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförts om lokalisering
av ett internationellt forskningscentrum till Gotland.

152

1987/88:Jo41 av Rune Thoren m. fl. (c. m. fp) vari yrkas att riksdagen
beslutar att den yrkesfiskare (med yrkesfiskare avses den som har yrkesfiskelicens ). som ej kan fortsätta sitt fiske diirför att det vattenomr{ide han
anviinder skadats av miljöfarligt utsläpp. skall ha riitt till ersiittning fdn den
föreslagna miljöskaddiirsiikringen.

125

181

Utredningar som redovisas i propositionen
I propositionen liimnas en samlad redovisning av inriktningen av miljöpolitiken inför 1990-talct. Redogörelsen för de förslag som framliiggs gitr
tillbaka p<i en omfattande utredningsverksamhet under de senaste :"iren. I
propositionen nmniimns siirskilt följande utredningsbetiinkanden.

Naturresurser och naturvård
Naturresurs- och miljökommittcns betänkande (SOU 1983:56) Naturresursers nyttjande och hävd
Vf1ra naturv;lrdsobjekt. Förvaltning. skötsel. ekonomi (Os Jo 1986:4)
Naturvard i fjiillen (Statens naturvårdsverks utredning mars 1987)
Statens naturv;lrdsverks framställningar med förslag om utvidgning av
vissa nationalparker m.m.
Lul'tföroreningar och försurning
Statens naturvårdsverks rapport 3283 Lastbilar. bussar och renare luft
Statens naturvardsverks och statens energiverks rapport 3312 resp.
1987:3 Mindre kviiveoxider fd"tn förhriinning
Statens naturvårdsverks rapport 3379 Aktionsplan 87 mot luftföroreningar neh försurning
Statens naturvilrdsverks och statens energiverks skrivelse den 24 november 1987 med förslag till nya svawlkrav vid fiirbriinning
Motoralkoholkommittens bctiinkande (SOU 1986:51) Alkoholer som
motorbriinslc m.m.
Åtgärder mot havsföroreningar
Statens naturvi'lrdsvcrks rapport Aktionsplan mot havsföroreningar
47

Sk~·dd

fiir ozonskiktet
State!h naturvimlsverks rapport:;:;:;:; CFC/Freon - Förslag till [\!gärder
till sk vdd av llZOnskiktet
Industrins program fiir begr:insning av CFC-utsliipp
Promemoria JLJ87-12-22 lndustriförbundets. avveckli(lgsprogram för
CH'-anv:indninl!..... och .vttrandc 1988-02-12 av Dow Chemieal. AB
om
'
miijligheter och planer fiir a\·veckling och anviindning av ozonskikts-
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nL·dbrytande CFC vid tillverkning av XPS
\·lontreal Protocol on Substances that Deplete the Ozorie Layer- MonF
realprotokollet l'm iimnen snm- bryter ned ozonskiktet

Miljiiskador
Ret:inkandet ( SOU 1987: 15) Miljöskaddond
Hetiinkallllet (SOU I lJ8J:20) B:ittre miljöskydd Il
l\liljiiskyddcts rcgl'lsyslcm och organisation
lktiinkandd (SOU 1987:32) För en biittre miljö
JordhruksdL·parkmentets promemoria (Os Jo 1985:3) Ändrad instansordning i miljiiskyddsiirenden

Offentlig utfdgning m.m.
Undn :irelllkts beredning har utskottet inhiimtat kompletteninde upplvsningar vid en otkntlig utfrjgning om utsHipp till luften av freoner, försurande :imnen neh koldioxid samt nm utsHipp till vatten av niirsalter och
stabila organiska :imnen. I utfr.iigningen deltng representanter för statens
11atun·;·1rdsverk. Kungl. Skllw;- och lantbruksakademien, nattirhistoriska
riksmuseet. Stocklllllms universitet. Electrnlux. Sveriges industriförbu.n_d, ·
Korsn:is AH. \fo o Domsjii, Svenska Cellulosa- och pappersbruksföreningen. Stoc·klllllm l'nngi samt Svenska Natursky~ldsföreninµen.
Utskottet har \'id L'n S:irskild föredragning av chefen för Askiil;1boratoriet
\·id Stllcklllllms univ1:rsit.:t inhiimtat kompletterande upplysningar nm utrL·dningsl:iget hetriiffande forskningslahoratorierna för miljötillst:rndet och
fiskrL·surserna i Östnsjön.
ReprL'SL'ntanlL'r fiir Hilindustrifiireningen och den hilmiirkesobundna sektorn ··· Sveriges Bildl'lsgrossisters Fiireni1ig. OK \1arknadsservice AR, Allbilvcrkst:idL'l'lla. Autn-Products AB nch Autometrik t\13 - har uppvaktat
utskottet med anledning av mf)tioner om garantireglerna enligt 6 ~·bilavgas
bgL'll (I lJX(l: J 3Xh ).

Utskottet
I. Inledning
I hL'l;inkandL'l behandlas I'L')!L'ringens propositillll 19X7/8X:85 om miljöpolitic'
kl'n infiir JlJl)ll-takt j:imlL' ca ()()() motiunsyrkanden. Med hiinsyn till den
<HnfattanLIL· lL'xtmassan i s;h;il proplisitionen som motionerna samt med
h:im.rn till den nnga tid som st<itt till utskottets förfogande för iirendets

48

hc:handling k<)mmc:r rc:gc:ringc:ns iiwrviiganckn i propns1t1onc:11 - liksom
ii\'L'n motioniirernas motivskrivningar - att i bc:tiinkandet i1tl:rgc:s i starkt
konc:entrc:rad form. Fiir ett mer ing;"1ende studium a\' propositionc:n oc:h
moti<mc:rna hiinvisas liisaren till dessa handlingar.
Dc:n korta handliiggningstid som utskottL't haft att hereda miljiiprnpositionc:n undc:rstryker ytterligare: de: synpunktL'r om försc:ning som utskottL't
tidigare har rL'dovisat i sitt ht'tiinkande JoU 19X7/XX: 11.

, Miljöpolitikens inriktning
Pn 1p11si1io11e11

I propositionc:n rL'dovisas följandL' stiillningstaganden i sammandrag.
Alla samhiillssL'ktorer skall gL'nomsyras i1v L'n ansvarsfull hush{11lning mc:d
och omsorg om miljii- och naturresurserna.
·
En )!Od miljii iir en fiirutS:ittning för c:n fortsatt positiv viilfordsutvc:cklin)!.
DL' kostnadc:r som kan uppst;i för niiringsliv och samhiille m;"tste SL'S i
fiirhi11landc: till de oliigenhe!t'r och kost1iadc:r som skulle uppkomma om
miljiifiirst[iringen fitr till:1tas fortgit. Kostnadern<i för uppkomna skador hör
. biiras av den som orsakar eller har orsakat skadorna.
Miljiiarhetet har pi1 mitn)!a omr:'1den gett goda resultat. mc:n naturens
avta)!ande motsti1ndskraft och nya miljöhot gör att arhetL'l mitslL' vidareutvecklas. Miljiiarbetet skall prii)!las av c:n hL'lhL'tssyn_ och l;"111gsiktighc:t.
En effektivare: miljöorganisation och miljöla)!stiftning samt fördjupade:
kunskapc:r om sambanden mellan miljiifiinirc:ningar och ekosystc:mcns t{1lighc:t iir \'iktiga förutsiittningar för att viisentligt fi.irbiittra miljiin. Verksamheter mc:d miljöellektc:r m<lstc: anpassas till vad miinniskor oc:h naturen t;"1l.
SverigL' mi1stc ta en fortsatt aktiv dL'I i dL't intc:rnationella miljiisamarbL'IL't. Sverige mi1stc: vara berett att pii siirskilt viktiga omradc:n )!it före och
vara pi1drivandc:. Dc:t internationella miljösamarbL'tL't mäste ske parallellt
med arhc:tL't hiir hemma.
lkt fortsatta miljöarbL'tc:t. utbildning och information m.m. ger en iikad
miljiimedvL'tL'nhL't. Den ökade medvetenheten kan gcnnm val av bl. a.
livsfiirin)! och konsumtion fä stor hL'tydL'lsc: för en positiv utveckling p;'1
milj iit llll ddc:t.
I sina utg;\ngspunkter erinrar miljii- och energiministern om att miljiifiinaiiringen pi1 det globala planL't skapat c:n iivc:rlcvnadskris för miinskli)!~
heten. I Swri)!L' iir hoten om skogsdöd och förgiftnin)! av )!rundvattnL'I ni1gra
skiil till att miljiin för mänga miinniskor har blivit en av de viktigaste
framtidsfr;igorna. f-örslagc:n i propositionen skall ses mot bl. a. denna bakgrund.
Mo1i1111er

I ni1gra mtllioner behandlas n1iljöpolitikc:ns inriktning.
I moderata samlingsparti<..:ts partimotion Jo25 (m) framht11ls.ckn tt'kniska
ut\c:cklingcns hetydelse för en god miljii (yrkande I.i). Tekniska framsteg iir
niidviindiga för att ge oss en biittre miljii. Det iir vi miinniskor som viilj<:r
teknikens inriktning. Den. enskilda miinniskans ansvar for enligt dc:nna
uppfattning en siirskilt tyngd i miljiifr<igorna. DL'! knlkktiva hcslutsfattan4 Nik.1clc1g<'11 /<J87/S8.

/11 1,1111/.

Sr
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dl't riskerai· att successivt urholka detta ansvar medan det enskilda iigandet
iir viktigt för vtirden av viir natur och en garanti för m;\ngfald. anser
motioniirerna. Enligt motion .lo I ti ( m) skall energiplanering.en ske med
hiinsyn till miljöeffekterna (yrkande I). I viinstcrpartiet kommunisternas
partimotion Jo26 yrkas att den ekonnmiska politiken inriktas pi1 miinniskors
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liv och hiilsa samt p<'i sociala. kulturella och ekologiska värden (yrkande I).
Vidare hehi.iver vi för v;ir överlevnad. enli!,!t motionen. en kursiindring fr{1n
imperialisfokt förtryck och kapitalistisk utsugning till en ny ekonomisk
v:irldsordning med milji·iskydd och solidarisk fördelning av de iindliga naturrcsurs(·rna (yrkande 2). Enligt centerns partimotion Jo30 biir riksdagen
uttala att en god miljii iir ett centralt ekonomiskt m{1l. Hushiillning med
naturresurser och en god miljö skapar framtidsmöjligheter. medan en miljöskadlig utveckling undergriiVL'r framtiden. anser motioniirerna. Miljiipolitiken mask ges stimulans. styrmedel och tydliga signaler för en utveckling
som skapar en uth{illig prnduktionsfi.irm<iga. Eftersom miljön iir helheten
m<bte den ocks;I ha sin girna plats i hela samhiilll't (yrkande I). - Folkpartiet utg:1r i sin partimotinn Jo719 friin tre viktiga utgängspunkter. niimligen att Sverige m<iste spela en mer offensiv roll p<i den internationella
arenan. att det mt1ste skapas en effektivare organisation och effektivare
styrmedel samt att offensiva ;itgiirder mi1ste genomföras pä en rad omri1den
fiir att stoppa miljöfiirstiiringen. I motionen föresli"is i sistniimnda hiinseende bl. a. att dt miljö- och naturresursdepartement inriittas vars chef odelat
fiiretriidcr miljiiintrcssena (yrkande 1.3). -'- I motion Jo802 (s) slutligen
framfiirs fiirslag till :ltgiirder pt1 fyra omritden som iir relaterade till miljön.
niimligen lutkn. vattnet. kemisamhiillet och avfallsfr:igan. faktum iir. fram-,
h<'iller motinniirerna. att en ren marknadsekonomi aldrig formi1r att skapa
L'lt miljiiviinligt samhiille. Vidare: Miljiifr{1gorna kan aldrig betraktas som
ett separat politikomrade utan 111{1ste föras in pt1 alla omriiden. industri- och
regionalpolitik. transportL'r t>ch handel. jordbruk och skogsmark. bisti1ndspolitik och uthildningspolitik.
U1.1k11/h'/S /i1·cn·iiga11de11

Utskottet kan ansluta sig till ~1tskilliga av de synpunkter som anliiggs i
lllotinnerna. En god 1T1iljii iir. som regeringen framhitller i propositionen. en
fiirutsiittning fiir en fortsatt positiv viilfördsutveckling. Enligt utskottets
uppfattning hör yrkandet i centermotionen vara tillgodosett hiirmed.
lJtskllltet kan i hurndsak iivcn instiimma i vpk:s yrkande om den ekonomiska inriktningen. Motioniirernas formuleringar om imperialistiskt förtryck l1ch kapitalistisk utsugning passar dock p<i intet siitt in som en beskrirning av det· s\·enska viilfardssamhiillet med dess blandekonomiska inriktning. :vtotionsyrkandl'na avstvrks.
Utskotkt finner iivcn vrkandet om den tekniska utvecklingen i motion
Jo25 beaktansviirt. Utvceklin!,!en vad giiller miljiitcknik har g~'1tt fort under
I LJX!l-talct. Redan innan en anliiggning som iir under uppförande iir klar kan
ufta nya hestiillas med viisentligt hiittre prestanda. Detta biir dock. vilket
iiven understryks i propnsitionen. inte leda till att beslut om uppförande av
en anliiµgning. som utnyttjar den vid beslutstillföllct biista tillgiingliga tekn i-
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ut\·L·ckling:en biir tas till vara i det fortsatta arbetet. siirskilt vid omstiillninµL·n a\' energisystemet vilket bl. a. understrvks i den energ:iptllitiska
prnpllsitionen ll1X7/XX:'J0. Utskottet dl'iar Lhick icke motioniirernas syn p<I
att l'nskilda insatser - h.ur \"iktig:a dessa m<i \'ara - kan siittas i sUilkt fiir
samordnadl· :'1tgiirder. l\ltlli1111 .ll125 yrkande 1-1 a\'styrks diirför. \.1otion

.I" I<' vrkande I fär anses tillgt>dnsl'lt med vad utskottet anfört.
Enligt utskottets mening för den allmiinna inriktning av miljiipolitiken
som förordas i mtltitln Jo7 I lJ anses tillgodosedd genom förslagen i propositionen. Utskottet finner icke anledning: förorda n[1gon iindring: av regeringens nrµanisation mc:·d anledning av yrkande LI i motionen. Mil.jö- och
L'nergidepartcmentcts ansvarsomrade biir ses mot bakµrund av de niira
inbördes sambanden mellan energ:ifiirsiirjning:en och miljiiptllitiken. Som
framhi11ls i motion JoX02 och iivcn i prnpositionen kan milji.ifr{1gorna icke
fiirbehi1llas nägot enskilt departement exklusivt utan m(1ste genomsyra alla
SL'ktorer av det politiska livet. Utskottet avstyrker s:'tledes motion Jo7JlJ
vrkande 13.
De synpunkter som framförs i motion JoX02 genomsyrar iiven regeringens
överdganden i propositionen. Niigot <irskilt uttalande frim riksdagens sida
med anledning av motionen pi.1kallas icke.

3. Naturresurser och naturv<in.I
I 'rt 1/l< isi I i< 111e11
Sammanfattningsvis anför miljö- och energ:iministl'rn följande.

I sin striivan att fiirbiittra sina livsförutsiittningar har mfoniskan alltid
p:'1verkat och fiiriindrat naturen. I modern tid har föriindringar. <tstadkomna.
a\· miinniskan. skett i ökad takt och fott en omfattning som saknar motstvckc. Ocks{1 i \'<irt land har stora fiiriindring:ar iigt rum. Genom strukturom\'andling och specialisering i .iordbrukct har vissa iildre brukningsformcr
och miljiier niistan helt fiirsvunnit. Dagens odlingslandskap domineras av
stnra {1krar som brukas med rationell odlingsteknik och kemiska bekiimpningsi'1tgjrder. Ovcrkvnaden av dl flertal viixt- och djurarter hotas p<'1
grund av de stora fiiriindringarna i odlingslandskapet. Landskapet utarmas
ock<1 i sin betydelse som biirare av t•n viktig del av v<irt kulturar\'.
Det nrndcrna skogsbruket innehiir ocksi1 ett hot mot arter genom sin
strii\'an att skapa likitldriga. ensartade och högproduktiva bcsti1nd av framfiir allt gran och tall. genom pniduktionshi.ijande i1tgiirdl'r siisorn utdikning
av v<1t111arker och nyttjande av friimmande triidslag som conttlrtaiall m.m.
'.\laturtyper som urskogar. iidelliivskogar och sumpsktigar h;1r minskat i
"1ahb takt och iir i vissa omr<iden redan försvunna.
Det ligger i alla liinders och folks intressen att bevara artrikedomen och
m<ingfalden p{1 jorden. De vilda djuren och vii.xterna iir l'll genetisk resurs.
en oviirderlig kiilla friin bitde eknnomisk. vetenskaplig och social synpunkt.
De genetiska resurser som finns i form av vilda viixter och djur och som vi
framdeles kommer att behöva anviinda far vi inte li1ta försvinna genom ett
kortsiktigt och ensiUig:t utnyttjande a\' naturen. Ett uthi11li_gt. liingsiktig:t
nytt.jande av arter och ekosystem m<iste säkerstiillas. Det betvdcr att endast
ekosystemets avkastning och inte basen för systl'mcts överlevnad utnyttjas.
Naturv;"1rd handlar ll:irfiir i sin vidaste bemiirkclse om att bevara grunden
för allt levande.
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· :"aturv;\rd iir ocksi1 niidviindig t. ex. för att förhindra erosion elln jordfiirstiiring. hihehitlla ekologisk stabilitet. skydda ekologiska refrrensomri1dL'IL spara 0111r{1den för allmiinhetens friluftsliv och bevara \'iirddulla landskapstypn - fr{1n S:t\iil biolugisk som kulturell synpunkt. Naturvi1rd nch
ekono111isk utveckling m~iste gi1 hand i hand. Bara om ·man vitrdar naturrL·surserna p<I riitt siitt skapar man grund för utvecklingen. Det förutsiitter
att man skyddar arter. ·bevarar naturomr:°1den och siikrar naturens produkti1insfiir111i1ga. Att siikerstiilla en mi111gfaldig naturmiljö iir niidviindigt
om vi skall siikra L'n hög levnadsstandard i vidare bemiirkclse.
Fi.ir att kunna bevara m;ingfalden av arter och naturmiljiier i landskapet
riicker det inte att skydda vissa siirskilt värdefulla naturumri1den. Det iir iin
mer viisentligt att i "vardagslandskapet" bevara viktiga mil.iiier för viixter
och djur samt fi.ir miinniskors friluftsliv. Ädellövskogslagcn ( llJX4: 119). ·
hiinsvnsreglerna i skogsv<lrdslagen ( 1979:429) och i lagen ( 1979:425) om
sk,'itsL'l ;1v jordbruksmark samt tillstftndspliktcn för grus- och torvtiikt och
markavvattning enligt naturvitrdslagen ses som uttryck för detta synsiitt.
\fojlighctcn att ge bidrag till jordbrukare för att bevara viirdefulla iings- och
hagmarker iir ett annat exempel hiirp~I. Fiir att hiittre kunna skydda hotade
arter och deras miljiia har dessutom ett siirskilt anslag för vitrdcn av hotade
arter 111. m. tilbkapats fr. o. m. innevarande budgcti'ir.
:'vliljii- och energiministern erinrar om den ·stora betydelse de ideella
fiircningarna har haft för svenskt naturv;'irdsarbctc. Dessa har sedan biirja1i
av l lJOO-talct varit p;idrivandc i naturviirdsfri1gor och har genom sina aktivitetl'f varit mL·d om att liigga grunden till den nuvarande naturvi1rdslagstiftningcn 11ch den offentliga naturvi1rdsorganisationcn. De ideella organisationerna utför iivcn ett omfattande praktiskt naturdrdsarhetc fiir att skydda
,·issa arter och ,·{irda viirdcfulla biotoper.
r:n framg;'1ngsrik miljöv;-ird kriivcr samarbete iivcr griinserna. Detta giillcr
ock,;\ naturvi1rdsarbctct. Sverige har anslutit sig till flera internationella
konventioner pi1 naturv(1rdsomr<"idcL s;'tsom konventionen om handel med
utrotningshotade viixt- och djunirtcr (CITES). vi1tmarkskonvcntionen. kon\'L'ntioncn l.lm skydda\' europeiska vilda djur och viixtcr och deras naturliga
miljiicr I 13crnkonvcntioncn) samt UNESCO-konventionen om skydd för
\'iirldens natur- och kulturar\'. Vidare niimns att det in,1111 ramen för Europari1deh arbetsfait bedrivs ett omfattande naturviirdsarbetc, fr;imst rörande
skyddet av fauna. flora och hotade naturmiljiier. Sedan ~tr 19X4· har Sverige
stirkt sitt engagemang i Internationella Naturv;trdsunioncn ( IUCN) genom
att ing;'1 sl.lm regeringsmedlem i unil.lncn.

Inriktningen av naturvårdspolitikcn
Pn 11101·i1io11t'11
Vi1ra naturresurser utgiir en av de grumtliiggandc förutsiittningarna för vi1rt
\'iilstfod. Att friimja en fr{111 ekologisk. social och samhiillsekonomisk synpunkt li1ngsiktigt god hushallning med marken. vattnet och den fysiska
miljiin i iivrigt iir diirför L'n angcliigcnhct för hela folket. En s~idan hush~1,ll
ning iir miijlig med den lagstiftning som stih till förfogande. framför allt
~ RL plan- och bygg.lagen ( PIJL )_ \1 L och natur\';'irclslagen.
Lt nyttjande:! a\· \·i1ra resurser m;islL· fi.irL·gi1s

:1\'

t'n omsorgsfull och l<"1ng-
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JoU 1987/88:23

\'i.irdsintn:ssL·na. Till grund fiir plano:ringen kriivs kunskap om naturviirdo:na. f"11rskningo:n som riir naturviinl. fr;11nfiir allt faunans nch norans bo:nlL'lllk av vissa miljiin. iir av stor bo:tydelse. :--laturviirdsverkL'l ge1lllmfiir
riksomfattanck invo:nto:ringar om vissa naturtvpo:r som urskogar. iidelliivskogar. fjiill. vi1tmarko:r. iings- och hagmarkl'r m,.m. lnVL'nkringar iir niidviindiga fiir arbetet med att siikerstiilla viirdefulla naturomr;iden siisom
nationalparko:r. naturreservat m.m. Miljö- och energiministern anser det
angeliigL'l att inventl'ringsvo:rksamho:to:n kan forsiitta och att do: mo:st bo:tydclsfulla naturtypo:rna diirmed blir kartlagda.
Miljii- och energiministo:rn bctonar oo:ksi·1 betydelsen av att naturv;irdsplaner si1 fort det iir miijligt uppriittas i samtliga lföi.' De s. k. iivo:rsiktsplaner snm kommunerna enligt PBL. skall uppriitta knmmer att utgiira ett
viirddullt komplement till bl. a. naturvi1rdsplanerna. Genom NRL har
arbetet med den fysiska riksplaneringen kommit till uttryck i en siirskild
författning. Det framh;ills som viktigt att naturdrdsvcrh·t som central
myndighet inte bara har uppsikt över hushi1llningen med naturresurser innm
sitt eget wrksamhl'tsomri1de enligt :--1 RL utan ocks;'1 har ett vidare ansvar
fiir att bevaka miljöeffekterna av olika slags utnyttjande av naturresurserna.
I beskrivningarna av m;llo:n för b;'1de jord- och skogsbrukspolitiken finns
angivet ait hiinsyn skall tas till naturv;lrdo:ns och frilufblivcts intressen. Det
anknmmer enligt miljö- och energiministern pt1 ansvariga myndigheter att se
till att meddelade föreskrifter p:i omri1det efterlevs.
Ftt bibehi1llande av variationen i odlingslandskapet med en diirtill hörande rik fauna och rlma bör dterstriivas. Öe;1 verksamhet som i dag iir miijiig
genom att ett riktat stöd kan ges till enskilda jordbruksföretag fiir naturvardsi1tgiirder i odlingslandskapet hör diirför fortsiitta.
Miljii- och energiministern vill i sammanhanget erinra om regeringens
·striivan och det arbt·t.: som p{1giir att kraftigt minska anviindningen av
giidselmedel och bekiimpningsmedcl i jordbruket.
Forskningen har strategisk betydelse för en omstiillning av jordbruksprndukti\lnen till bl. a. en biologiskt anpassad odling. Retydelsen av den forskning som bedrivs med medel friin Skogs- och jordbrukcts forskningsriid
riirande alternativa produktionsformer i jordbruket och triidg;irdsniiringen
understryks. I anmiilan till <trl'ts .budgetproposition har vidare piipekats att
det behiivs iikade kunskaper om miljiiefkkterna vid omdaning av ;ikermark.
För att uppn;i syftet med skyddet av s:irskilt viirdefulla naturomri1den
kriivs en effektiv och m{tlmedwten organisation för sitviil siikerstiillande
snm för omr;idenas förvaltning och skötsel. Liinsstyrelserna har en avgörande roll i naturdrdsorganisationen. I det fiiljande kommer att behandlas en rad förslag och i1tµiirder bl. a. för att hi"ija effektiviteten och µöra
förvaltningen mer iindamitlsenlig.
·som tidigare pitpekah representerar odlingslandskapet en viktig del av
viirt kulturarv. Det iir diirfiir ang:eliiget att vi'irden och• utnyttjandet av
odlingslandskapet kan ske pi1 ett s;idant siitt att det finns möjlighet att fiirst{1
och uppfatta hur det moderna samhiillets markutnyttjande vuxit fram och
hur tidigare generationer utnyttjat landskapet. Niir viixt- och djurliv iir
betingade av det traditionella \ldlingslandskapets brukningsformcr iir det
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linµslandskapct kan bevaras. Enligt miljö- och energiministern biir man i
arbetet med bl. a. vanten av naturdrdsobjekten beakta kulturminnesv;irdens intressen. Detta iir siirskilt angeliiget i samband med v;"1rdinsatser i
odli ngslandskapL'l.
För vissa arters iiverkvnad kriivs atgiirder utiiver det hiotopskydd sl.lm
skL'r med stiid av naturv!1rdslagen eller genom de medel som anvisas fiir
v;ird av viirddulla iings- l)Ch hagmarker i l.ldlingslandskapel. Miljii- och
l'ncrgiministern anser det viktigt att ett samordnat handlingspnigram för
viirden av hotade viixt- och djurarter snarast utarbetas av naturv{1rdsverkel.
Det siirskilda anslag som h;1r inriittats för iindam;ikt möjliggiir detta arbete.
Krav har fran olika h;ill framförts p!1 en reformering av naturviirdslagstiftninµen. snm nu har giillt i mer iin 20 i1r. Trots genomförda föriindringar finns
lkt nu behov av en ml'ra systematisk gcnomg{1ng av naturvi1rdslaµen. Miljiioch cnngiministcrn kommer diirfiir att. inom kort fön:slii regerinµen att en
samlad översyn giirs av naturv;irdslagen.

AJ' it i1 i111·nw
\lmkrata samlingspartiet framliiggcr i sin partimotion Jo2.'i principer for
statligt iigande och statlig fiin·;tltning av mark for naturvimt. Den ideella
naturdrdens ansvar fiir :iganLk och förvaltning betonas. I endast tvi1 fall
finns skiil för annat iin privat iigande av si1dan mark. niimligen niir det iir
fri1ga l.lm nationalparker och niir iigarstrukturen iir splittrad eller osiiker
(vrkande 2). Enligt yrkande 7 biir naturv;irdsverkcts bidrag till olika friluftsanliiggningar pi1 sikt avvecklas och ansvaret helt ii\'l'rföras pi1 komnlllnL'rna.
lfarigenom friµiirs resurser fiir verkets mer naturliga arbetsuppgifter. '.'vlark
fiir friluftsiindam;il biir i stiirsta miijliga utstriickn.i1;g bibchitllas i enskild iigo
och tillgiinglighetcn garanteras genom l;ingsiktiga avtal. I sin partimotion
.h17Xh dtcrlys~·r vpk L'n natillnell naturv;1rdsstrategi av s{1dan innl'liiird att
L'll rq1resentativt urval av SVL'nska skogsmiljiier. tillriickligt stllra fiir att
kunna funµera som rderensomr;idcn fiir forskningen. skall siikras fiir framtidL·n. Alla i SverigL' spl.lntant fiirL·kommande viixt- od1 djurarter skall
bevaras i livskraftiga pl.lpulatinner iiver hela sina naturliga uthredningsomr;iden ( yrkanLk 2 ).
U1sk1n11·1s ii1·,•n·iiga11dl'11

I likhet med miljii- och energiministern anser utskottet att en limgsiktigt god
hush{1llning med naturresurserna miiste föregt1s av en t1111sorgsfull och langsiktig pla11L·ring fri1n samhiilkts sida. hl. a. for att giira ett siikerstiillande av
naturvårdsintrcsscna miijligt. Ett sf1dant siikerstiillande gagnas enligt utskottets mening hiist av att samhiillct har ett övergripande ansvar för striivandcna att siikcrstiilla en mi1i1gfaldig naturmiljii. Ut!>kottct ansluter sig
s;iledes till de principer för naturv[1rdsförvaltningen som framlagts i propositionen. Utskottet vill l'm..:lkrtid i sammanhanget framhfilla de möjligheter som i dag finns att triiffa frivilliga skiitsclavtal med enskilda markiigare. Utskott..:t har tidigare och senast höst..:n 1987 framh{1llit s;idana sköt-
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selavtal som komplement till skyddsi1tgiirder enligt naturv;mlslagen (.Jul.I
19X7/XX:5 s. 13). Utskottet vill 1ic:ksii erinra om att kllmmunerna sedan den I
juli 1987 dter delegation foin liinsstyrelserna sjiilva bi::slutar llm naturresc:rvat och naturv;irdsomri1di::n. Vad siirskilt giillcr iiganderiitten till
skyddsohjekkn hiir p<ipekas att formella krav p!1 statligt iigande endast
föreligger i fr;"1ga llm nationalparker. Med det anförda avstyrker utskottet
mlltion Jo25 vrkande 2.
Utskottet anslukr sig ocksi1 till vad som anförts i pn>positioni::n 1i111
friluftslivets intressen och avstyrker p<'1 den grunden motion 1025 yrkande 7.
Syftet med den strategi för den nationella naturviirden som efterlyses i
motion Jo786 yrkande 2 anser utskottet i allt viisentligt tillgodosett med vad
miljö- och energiministern anfört pi1 omr;idct. Motionen biir siiledes inte
föranleda n<igon riksdagens iitgiird.

De areella näringarna och deras påverkan på naturmiljiin
Pr<1p11sitio11e11

Marken iir en av v;lra viktigaste naturresurser. friimst den mark diir förutsiittningar finns för livsmedels-. energi- och skog.sproduktion. Jord- och
skllgsbruk kan oftast inte bedrivas utan att ursprungsmiljiin p<"1 nägot siitt
föriindras. Dessa ingrepp i naturen har varit och iir niidviindiga för miinniskornas livsmedclsförsörjning och över huvud taget fiir utvecklandet av
ekonomi. kultur och sociala funktioner. Miljii- och energiministern framh!iller det ansvar som varje sektor i samhiillet har för en god natur- och
miljiivi1rd. Bl.a. skogsbruket llch jordbruket m!1ste si1ledes bedrivas pi1 ett'
s{tdant siitt att hiinsyn tas till naturv<irdens intreSSl'll.
Skogsbruk
Ar 1975 infördes i den d;ivarande skogsviirdslagen en bestiimmelse mt·d
krav pi'1 hiinsvnstagande till naturviirdens intressen. I 1979 {1rs skogsvimlslag
preciserades och utvidgades kraven ytterligare med hiinsyn till andra allmiinna intressen. I lagL'n framh{1lls bl. a. att skogsbruket skall bedrivas med
hiinsyn tagen till skogi::n som livsmiljii för viixter och djur. till skogens
inverkan pi"1 vattenbalansen och till miijliglieterna att utnytt.ja skogsmarken
för friluftsliv och rekreation.
Genom olika former av rescrvatsbildning har viss skogsmarksan:al undantagits fran skogsbruk. Regeringen har under senare i1r satsat iikade
resurser hl. a. för skydd av urskogar. En iiverenskommelse mellan domiinverket och naturviirdsverket om vissa fjiillniira urskogsomräden och regeringens beslut den 5 september 1985 i anslutning till överenskommelsen
innebiir att ca 60() ()()() ha har undantagits frim skogsavverkningar.
P;i grund av den osiikerhet som ri1der om bl. a. iiterviixtmiijligheterna för
de fjiillniira skogarna giiller en myckl't stor i1terh<°tllsamhet för detta sk11gsbruk. All slutavverkning i dessa omr!1tkn kriiver tillst;ind av skogsvimlsstyrelsen, som tfarvid iivcn har miijlighct att föreskriva de siirskilda i1tgiirdcr
som behövs för att föryngringen av skogen skall siikras. Om föryngring inte
bedöms möjlig. tilltits inte avverkningen. Kunskaperna om skogsfiiryngring
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uni\·ersitetel som av skogsv:'1rdsorganisationen for att fiirbiittra dessa kunskaper. I dL· fjiillniira skogarna p:·1g;'1r en markan\·iindningsplanering i svftL'
att fiirebygga konflikter. mellan friimst renniiring. naturviml. turism och
skogsbruk.
l fraga pm statligt stiid till skogsbruket giilkr nunll:ra att hiinsvn skall tas
till naturvi1rdens och andra allmiinna irltresSL'n. Statshidrag far inte beviljas
till iHgiirder som pi1tagligt skadar s:i.rskilda viirden for natm- och kulturminnesvimkn. Stöd for inte hc.:lkr beviljas till i1terviixt~1tgiirder pi1 omri1dcn
som fiirL· avverkning har haft karaktiiren av liivtriidsdomincrad hagmark.
Programmet för avveckling av liigproducerande skog~bL·st;'md. s. 'k. 5:3skogar, iir numera kraftigt nedbantat jiimfiirt med början av· llJKO-talet och
omgiirdat av en rad föreskrifter som bi.ir utgöra en garanti mot den negativa
utwcklinµ för naturv:irden som har befarats.
Chden for jordbruksdepartementet har nvligen i sin anmiilan till iirets
budµL'tprnposition fiiwrdat bidrag till r:ldgirning och olika slags skogs-.
natur- och kulturviirdande i1tgiirder.
l::n iikad hiinsyn i skogsbruket till naturdrdens intrl'SSL'n kriiver kunskaper som kan utnyttjas vid varje enskild i1tgiird. l\ikit 'den bakgrunden har
sk11gsstyrelsen inlett en 1i111fattande utbildning av all personal inom skogs\'iirdsorganisati1ll1e11 sPm handliigger skogsv<'1rdsfragor. Efter hand som resurserna medger iir det angeliig.el att utbildning sker iiven av de skogsiigare
som sjiilva skiiter sina skogsfastigheter. Miljö- och energiministern faster
st1ir \ ikt vid denna utbildning .
.Jordbruk
fiir jordbruket finns i giillamk jordbrukspolitiska riktlinjer angivct ett s. k.
miljii- och resursmiil. Enligt detta m[ll ing{tr i det öwrgripande millL't för
livsmedelspolitiken att jordbruket nch livsmedelsproduktionen rn:1ste ta
hiinsyn till kravet p{1 en god miljii och till behovet av en lf1ngsiktig och
planerad hushilllning med vi1ra naturresurser. I rimlig utstriickning skall
jordbruket bedrivas si1 att det bidrar till att bevara genetisk variation och
viirddulla Lklar a\' fauna och flora i ndlingsl:indsk<ipct. De statliga riktlinjerna fiir jordbruket utgiir fri111 att en s{1dan hiinsyn till naturmilji.in tas
som normalt kan förenas med ett rationL'llt jnrdhruk.
Under de senaste i1ren hai· en rad statliga iltgiirder genomförts för att
förhindra en negativ pi1vcrka11 p:'1 landskapsbilden och naturmiljön eller
foriindra kulturlai1dskapL'ls karaktiir. Niir det giiller det mera l{1ngsiktiga
arbetet iir de pi1g:'1ende forskningsprograinmen om alternativa produktionsfurmer i jordbrukL·t och 1im skog och miljii av stor betydelse.
Sedan den I juli l 9H4 giiller enligt lagrn om skiitsL'I av jordbruksmark'. att
hiinsyn till natur\':'mkns intressen skall ing:'1 som ett normalt kd i jordbruket. I denna hiinsyn ing{1r skyddet i1v odlings- och· kulturlandskapet.
Hiinsynsregeln iir ocksi1 tilliimplig for att tillgodose kulturminnesvi1rdens
intressen. Tillsynen över dterlcrnaden av skötsellagen 'utiivas av lanthruksniimmkrna som nu har fatt ett iiki1t ansvar för friigorna om naturvimlshiinsynen i jordbruket.
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Miljii- och energiministern ni1tcrar med tillfrnlssliilklsc att en utbildning
om naturviirdshiinsvn i jordbruket nu har inletts.
V;itmarken iir en av de naturtyper diir behovet av ett iikat skydd S:irskilt
aktualiserats. Fiir att stiirka detta skydd finns sedan den I juli llJX<i en
bestiimmelse i naturv<irdslagcn om krav p{1 tillstand av liinsstyri:lsen för
rna rkavvatt ni ngsfiiretag.
Miljö- och energiministern vill betona· vikten av att vi pi1 ett si1 effektivt
siitt som möjligt anviinder de olika instrument som la):!stiftning och administrativa och finansiella resursn medgL'r. I liir har samarbetet mellan myndigheterna en stor betydelse. Likas.i iir det viktigt att si1viil"myndighderna snm
de areella niiringarnas nch naturvimlens organisatitmcr giir vad som iir
möjligt för att sprida information nm och iika intresset för odlingslandskapct.
Naturdrdsverket har i olika sammanhang framhi11lit niidviindigheten av
siirskilda viird[1tgiirder i odlingslandskapet för att viirdcfulla naturliga betesmarker. sli1ttermarker m.m. skall kunna bevaras. Verkt•t har pabiirjat L'tt
siirskilt projekt för iindamidet - naturviirds.itgiirder i odlingslandskapet
( NOLA ). Betydande insatser fiir att v{1rda viii·defulla miljiier i odlings-·
landskapet har genomförts som beredskapsarbeten sedan slutet a\· l lJhOtalet.
I sammanhanget erinras om riksdagens beslut att tillföra lantbruksniimnderna resurser för riidgivning bl. a. om alternativ odling i. syfte att friimja
utvecklingen av miljöviinliga odlirigsmetoder.
Genom den omstiillning som nu har startats iriom jordbruket och som
innebiir att det kriivs avseviirt mindre arealer för sedvanlig jordhrukspn1duktion aktualiseras alternativt utnyttjande ~1v jordbruksmarken. bl. a.
skogsplantering. De siirskilda naturvimbhiinsyn som diirvid giir sig g.iillamk
motiverar en omarbetning av lanthruksstyrelsens föreskrifter och allmiinna
r<"1d till skötsellag.en. En si1dan översyn p!1g!1r och skall vara klar irwm kort.
Miljö- och energiministern anser det angcliiget att arbetet med jord- och
skogsbrukets miljöfri1gor fullföljs och vidareutVL'dias. Naturviirdsvnket
har i ett nyligen fardigstiillt handlingsprogram tagit upp fri1gorna om jordbruket och miljön. Ocksi1 niir det giiller skogsbrukets miljiifrt1g.or finns
genom det samarbete som nu pi1giir mellan berörda myndigheter en grund
att arbeta vidare utifrt111.
Annan verksamhet
Även andra företag iin s<idana som utgiirs av jnrd- och skogsbruk kan
innebiira p;iverkan pt1 naturmiljön och omfattas av naturvi1rdslagen. En typ
av sadana företag iir tiiktverksamhet. friimst grus- och hergtiikter. liksom
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iiven tiikter av torv för jordfiirbiittring. I 18 naturvi"irdslag.en behandlas
dessa arbetsföretag som pii grund av sina allmiint sett allvarliga 'inverkninµar
p{1 naturmiljiin iir underkastade tillsU111dstvi1ng. I ·enlighet med riksdagens
beslut genomför naturviirdsvcrket sedan i\r 1983 L'lt regionalt kmi1rigt inventeringsprogram avseende förekomsten av hl. a. naturgrus.
Tiikt av torv för encrgiiindam{tl regleras· i lagen ( 1985:1120) (1m vissa
torvfyndigheter som triidde i kraft den I juli 1985. Vid prövning enligt
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tnrvlagc:n skall stor h:insvn tas till bl. a. naturv:'irdens intressc:n. Undc:r
sl·narc: :·ir har l'tt allt stiirre intrc:sse hiinflirt sig till v!1ra myrar. Fiirutom
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a11spraken p:1· att utm·ttja dem for sknglig virkesproduktion och jnrdflirhiittring finns det ocks;"1 anspr:1k pi1 c:nc:rgiproduktion. För att fä fram c:tt
unlkrlag fiir priivning av sadana iirendc:n görs regionala v:itmarksinvcnteringar. Dc:ssa heriiknas vara avslutade: för hc:la landet omkring ar JlJ90.
Fr:igan om tillsti111d fiir vattc:nfiirc:tag priivas enligt vattenlagc:n. Vid dc:nna priirning skall hiinsyn tas till hl. a. naturv:irdens intressen. Utbyggnad av
\altenkraft skall i vissa fall till<'1tlighetspriivas av reµeringen. Regeringen kan
ocks:i S:irskilt förbeh;"11la sig till:itlighetspri.ivningc:n av andra vattenkrnftsprojekt. SkyddL't för naturmiljön har ytterligare förstiirkts genom NRL Sllm
bl. a. inneh:'tller ett principic:llt fi.irhud mot vattenkraftsutbvggnad i siirskilt
angivna iilvar och iilvstriickor. Skyddet nmfattar i flc:rtalc:t fall iiven kiill- och
hifliiden.

Mr1tir111en1a
I -;in partimotion Jo.24 begiir folkpartiet s;idan iindring av skngsvitrdslagc:n
att lii\·skogsandc:lc:n skall kunna ökas i siirskilt fiirsurningsdrabbade
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ri1den (yrkande 24 ). Enligt tv:i motionc:r fri111 centerpartiet - partimotionc:n
.lo31J och kommittl;llllltinnen .hi72ll - skall miljökonsc:kvensbeskrivningar
göras för vissa skogsbruksmetnder si1som hyggespliijning. stubbrytning.
inplan((•ring a\' friimmande triidslag och skogsplantering p!t jordbruksma,rk
(yrkandena 11 resp. 7). Enligt folkpartiets partimotion Jo7llJ iir det angL·liiget att införande:! a\• nya. starkt markomvandlande brukningsmetoder
fiirl·µi1s av grundliga miljiikonsekvensanalyser (yrkande 59). Den fjiillniira
skogen hiir enligt motion Jo.23 ( c) skyddas genom att dess allra kiinsligastl'
delar 111nges av L'n naturviirdsµriins. Innanför denna griins skall stiirre kalhvggen. pli.ijning. dikning. skogshilviigar och friimmande triidslag förbjudas
(yrkalllk I). I motion .lo719 begiirs i yrkande (l() att en procent av den
pniduktiva skogsmarken nedanför de fjiillniira harrskngarna undantas fr:in
vanliµt skogsbruk.

l!1sk11ttc1.1 iil·cn·iiga11d,·11
Utskottet anslull·r sig till de synpunkter som framförs i motion Jo.24 om
lii\ ... kogcns positiva pi1verkan p:i siirskilt försurningsdrabbadc skogsomri"1den. Dl'l iir L'nligt utskottets mening nödviindigt att kraftfulla :itgiirder
vidtas pi1 olika l.imri1Lkn för alt minska försurningens effekter p;i vitra
skogar. Enligt vad utsknttet erfarit p:lgiir arbete med att öka liivskngsandekn i dessa nmr:'tden. Utskottet vill betnna vikten av att dessa iitgiirdc:r kan
fnrtsiitta oc:h att insatserna utökas. Vad utskottet sitlunda anfört tillgodoser
enligt utskottets mening i allt viisentligt syftet med motion .lo24 yrkande 24.
Motiorll'n hör s~lledes inte medföra n:igon i1tg~ird fr:in riksdagens sida.
rvtiljö- och energiministern betonar i propositionen det ansvar som varje
SL'ktnr i ,·:1rt samhiille har för l'n gtid natur- och miljödrd. 131.a. skoµsbruket
och jordbrukc:t m:iste bedrivas p<i ett sitdant siitt att hiinsyn tas till natur' i1rdens intressen. Utskottet vill i sammanhangl'l erinra om dels vad som
framhiills i I 97lJ :trs skngsvi1rdslag om att skogsbruket skall bedrivas med
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hiinsyn tagen till skogen som livsmiljii för viixkr och djur och till skl\!!ens
inverkan p<i vattenbalansen. dels de villkor som giilkr för statligt stiid till
jordbruket. Statsbidrag far s<ikdes inte beviljas till ;itgiirder som p<itagligt
skadar siirskilda viirden fiir natur- och kulturminnes\itrdcn. Utskottet vill
ncksil erinra om den nmfattandc utbildning som i skogsstyrL'lsens n:gi p:ig:1r
p<i nmri1det. :vted vad utsknttct hiir anfört tillgodoses enligt utsknttcts
mening i viiSL'ntliga ddar syftl't med motionerna Jl>30 vrkande 11 • .Jo7 I ll
yrkande 59 och Jo720 yrkande 7 som s;iledes inte biir medfiira n;'1gon
riksdagens vidare i1tgiird.
:\kd anlcdnin11 av motionerna Jo23 yrkande I och Jo7 I lJ yrkande <iO vill
utskottet erinra om den myckt'l stora ;\terhidlsamhl't som pi1 11rund av
oS:ikerhL·t om bl. a. <iterviixtmi.ijlighcterna giillcr fiir skogsbruket i de fjiillniira skogarna. I propPsitionen reckigörs för dt•n restriktiva instiillningen vid
tillstimdsgivning till slutavverkning i dessa lllnr<iden. Utskottet vill i sammanhanget L'rinra om den markanviindningsplanering Sl>m pag;ir i de ljiillniira skngsnmr:1dena för att förebygga konflikter mellan friimst renniiring.
naturvill'd. turism nch skogsbruk. Som framhi.tlls i prop<>sitionen iir kunskaperna om skngsföryngring i fjiillnmddena emellertid inte fullstiindiga.
Si1viil av lantbruksuniversitetet som av skogsv;'trdsorganisationen giirs diirfiir insatser för att fiirbiittra dessa kunskaper. Vad utskottet hiir anfört
tillgodoser i allt viisentligt syftet nlL·d motionerna. '.Vlotionerna Jo23 yrkande
I och fo7 I lJ yrkande

(l()

biir diirför inte medfiira n:1gon vidare iitgiird friin

riksdagens sida.

Naturvard
Sk)·dd och Yård av naturl)'pcr

Prr 1posit io11e11
Naturtvper som urskogar. iidelliivskogar. rikkiirr. sumpskl>gar. hagmarkL·r
m.m. har i vill'! land blivit allt ovanligart·. iYhinga viixt- och djurarter har
minskat kraftigt i antal. vissa hotas av utrotning och en del har t.o.m. redan
blivit utrotade. Vidare piiverkar luft- och vattenföroreningar. i ni1gra fall
drastiskt. en del naturtyper och livsförutsiittningarna för vissa arter.
Millet för det fortsatta arbetet med att bevara naturtyper biir enligt miljiinch energiministern vara att siikerstiilla alla· fiireknmmande naturtyper.
si1viil naturliga som kulturpriiglade. i en sädan utstriickning od1 p<i t'lt
s<idant siitt att de limgsiktigt kan bibeh<illas i ekologisk stabilitet och med
bevarat artinnehiill. Fiir att uppni1 detta mi·t1 kan man dels skydda siirskilt
viirdcfulla omriiden. deb friimja en allmiin varsamhet om naturtyperna
inom alla samhiilleliga verksamheter.
Utgfö1gspunktcn för tilliimpningen av NRL iir att marken. vattnet och
den fysiska miljiin i iivrigt skall anviindas sii att en frim ekologisk. social och
samhiillsekonomisk synpunkt liingsiktigt god hushällning friimjas. För vissa
typer av omriiden giiller siirskilda skyddshestiimml'lser. [kstiimmelscrna i
NRL skall tilliimpas enligt vad som iir föreskriwt i bl. a. l'BI.. vattenlagen.
ML och naturv{irdslagcn.
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Tillk\lmstc.:11 ;1v.hesliimmc:lsL'n i i'<RL om att omritdL'll av riksintrc:sst: för
11;1turviirden. frilufhliwt c:llc:r kultt~r111innc:sviirden skall skvddas mot ;1t- ·
giirder som p;1tagligt kan skada natur- och kulturmiljiin har fiiranlett en 'nv
inVL·nlL'ring av riksinlrc:ssanta omri1d~n av natun·iirdsvL·rkc:t i samarbc.:tc:
med liinsstyrL·lsc:rna . .Jiimfiirt med tidigart' inventeringar avses de1\na invenkring innehiira en prt'.cisering nd1 biittre m\ltivc.:ring av riksohjt'kten.
Natun i1rdsverkt't har hittills redovisat fiirll'ckningar i.iver omr;iden av riksintresSL' for naturvimlcn resp. friluftslivet i Gotlands. Ciiitd)nrgs och Bohus
samt Stockholms liin. och vc.:rkL'l avsc:r att senare i <"1r redovisa förteckningar
fiir iiHiga liin. Av mer allmiin hL'lyddse för skvddet a\· naturtyper blii- iivc.:n
dt' kommunala s. k. iiversiktsplannna Sll;ll skall [1ppriittas L'nligt PBL.
VarjL· niiringsgren har e'nligt giillande lagstiftning ett ansvar för naturc:n
och miljiin inom sitt vc.:rksamhl'lsomr{1de. För siiknstiillande av naturtyper
spelar i1tgiirder innm skogs- och jordbruket en siirskilt stor roll. Dessa
niiringar har enligt skiitsellagcn (ich skogsviti"dslagen ett visst ansvar för att
\ iirddulla naturtyper skyddas nd1 v;'1rdas. I de fall p<igi1ende markanviindning a\St'Viirt skulle fiirsviiras till följda\· skvddsintressenas styrka. blir
naturvi1rdslagen tilliimpas. En annan viktig lagstiftning i san1manhanget iir
iidelliivskogslagen. vilken syftar till att bevara landets iidellövskogar för
framtiden. Eftersom ildelliivskogarna innehi1ller de: mest m{1ngformiga och
artrika skogstyperna i landc.:t och utgiir niidviindiga livsmiljöer för en rad
mer elkr 111indrL' utrotningshotade eller siillsynta viixt- och djurarter. har en
hetydelsdull landvinning gjorts för naturvi1rdcn i och med tillkomsten av
iidelliivskogslagc:n. Miljii- och ent:rgiministcrn vill thick p;'1peka att iidelliivskogslagen inte alltid iir tillriicklig för att bevara iidellövskogarnas mest
bnsliga miljiiL'r. I vissa fall behövs diirfiir ett skydd enligt naturvimlslagt'n.
Av helt avgiiramlc betydelst' fiir arbete\ med alt siikerstiilla naturtyper iir
det kunskapsunderlag som tas fram genom forskning och inventering. Inom
ramen fiir anslaget för miljiivardsforskning har bedrivits och bedrivs forskning om bl. a. skydd och vi1rd av hotade: arter och naturtyper samt om
rc:sthiotnpcrs betydelse for flora och fauna. lnnm universiteten och hiigskolorna i iivrigt samt inom naturhistoriska riksmuseet bedrivs omfattande
fprskning som har heriiringspunkter med skyddet och vi1rden av naturtyper.
\1iljii- od1 energiministern ansL'r att fortsatta forskningsinsatser iir av grundliiggandc: bt·tydelse fiir ett l<'1ngsiktigt framgfö1gsrikt naturvi1rdsarbete.
Riksomfattande inventeringar av olika naturtyper iir mycket viktiga undnlag fiir att skydda viirdefull natur. Naturv;irdsverkets hittillsvarande
utredningsverksamhet har bl. a. omfattat v;'ttmarksinventering. grusinventc.:ring. iings- och hagmarksinventL'ring. inventering av viirdefulla marina
miljöer och urskligsinventering. En inventering av iidellövskogens och ädelliidiagmarkens areella omfattning har gcrwmforts i anslutning till naturvardsverkcts utredning tlm skydd för viirdefull iidClliivskog. Miljö- och
cnt'rgiministern ansn dL't angeliigL't ati denna inventeringsverksamhL't fortsiittL'r for att de mest betydclsfulla naturtypL'rna s{1 snart som miijligt skall
kunna kartliiggas. Som tidigare berörts p<'1gi1r vid naturvi1rdsverket i samarhL'tc: med liinsstyrelserna en iivc.:rsy11 och precisering av riksobjckten för
naturdrd och friluftsliv.
Den ;'1r IlJfilJ av riksdagen hegiirda s. k. fjiillutrL·dningen har i enlighet
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med regeringens uppdrag slut redovisats av naturvi1rdsverkc1 i mars l LJ87. I
utredningen redovisas en sammanstiillning av invL'ntl'ringar av fjiillens naturviirdL'n. Verket tar upp fyra tiinkbara ambitio11snivi1er för skydd av fjiill
och synpunkter på hur dL' skall skyddas och avsL'r att aktualisera olika
skyddsfr[1g:or beträffande fjiilkn allteftersom friig:orna bL'retts. Förslag till
avsiittandL' av nationalparker och naturresL'rvat· kommer diirför att liiggas
fram i siirskild ordning. Naturviirdsn:rkct arbl'lar för niirvaramk med en
utredning som syftar till

~iirslag
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11m vilka yttL'rligarL' nationalparker som hör

inriittas. intL' bara i fjiillen utan iivcn i andra nmr<"1den. UtrL'dningL'n beriiknas vara klar under iir 1988.
UndL'r den fysiska riksplanering:L'ns planeringsskL'de och diirefter, har
gL'nnmförts i1tskilliga liinsvisa naturinwntningar. DL'ssa inwntL'ring:ar utgör
undL'rlag förs. k. naturv:lrdsplanL'r. som iir liinsstyrcls<.:ns l<"mgsiktiga handlingsprogram for skydd o<.:h vi1rd av viirddulla omr;iden. Naturdrdsplan<.:n
iir ett viktigt beslutsund<.:rlag för arbetet mL'd skvdd av viirdefull natur och
biir diirför snarast utarbetas i dL' liin diir s;idana planL'r iinnu saknas.
Trots att areakn och antalet naturv;lrdsobjekt har ökat .kraftigt SL'dan
1%0-talet. ,~1terstiir ytterligare omraden .snm hL'hiiver siikerstiillas för naturv;ird<.:n. Arbetet med att siikerstiilla siirskilt bL'tydelsfulla naturomrt1den bör
diirför enligt miljö- och enL'rgiministern fortsiitta.
Följande principer bör vara viigledande fiir siikL'rstiillandearbetet. Staten
biir i första hand svara för skydd och v:ird av vetL'nskapligt viirdefulla
naturomriiden av riksintresse. Omri1den av intress<.: för i huvudsak friluftslivet biir i i.ikad utstriickning bli en angdiigenhet för landsting OL'h kommuner. I vissa fall bör dock kostnaderna kunna ddas mL'llan kommun/landsting
och staten. Miljö- och energiministern erinrar om dL' stiftL'isL'r som har
bildats av kommuner och landsting p;I flera h:1ll i landL't. De har bL'drivit L'll
myckL't betydelsefullt arbete genom förviirv och vi1rd av naturomriidL'n for i
första hand det rörliga friluftslivets behov.

Miljii~

och L'nL'rg:iministern anser

det viirdefullt om denna typ av verksamhL't kundL' utvecklas och utvidgas
och erinrar om den möjlighet kommunerna har SL'dan dL'n 1 juli 1987 att
efter delegering fr[m liinsstyrL'isL'rna sjiilva bL'sluta om naturreservat och
naturvi1rdsomri1den. Det iir iinskviirt att kommunerna anviinder sig av
denna miijlighet för att siikerstiilla omri1den för i första hand friluftslivet.
De naturtyper som bör iignas mest uppmiirksamhet i siikerstiillandearbetet iir enligt miljö- och energiministern olika slag av viitmarkL'r. urskogar och vissa naturtyper i odlingslandskapet. Diirutiiver biir iiven b<.:aktas behovet att siikerstiilla vissa nmr;iden som nationalpark.
Ätskilliga viirddulla 1·å1111arkcr hotas bl. a. av exploatering för skogsprnduktion. jordbruk och energiprnduktiun. För dl'! fortsatta siikerstillanckarbetet utgör naturv[1rdsvcrkets v;itmarksinvL'nt<.:ring ett viktigt underlag.
Miljö- och energiministern anser det viktigt att b<.:vara s<i m;inga viitmarker
som möjligt. eftersom de har en stor bctydL'lse för vattenhush{lllningen och
for bibehMlandet av ett levande landskap. Det anses s:irskilt angeliiget att
iiversilningsv;itmarker. sumpskogar samt vi1tmarker i vissa delar av sydligaste Sverige bevaras. Som angeliiget ansl'S. ocks<'1 att i samband meu
dikningsfiiretag begriinsa eller mot\'erJ.:a skada pi1 naturmiljön.
De urskogar uch de relativt ortirda skogar som finns kvar framh{1lls som

hl

skyddS\'iirda bl. a. fiir att m;inga viixtn och djur iir helt beroende av
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urskogsmiljiin. för att urskogen har ett egenviirde som en ursprunglig naturtyp. fiir bevarande av den genetiska variationen hos skogstriid samt som
naturupplevelse frir m:inniskan. Naturv~mbverket publicerade ~tr 1986 den
sista rapportl·n i verkets rapportserie om Sveriges urskogar. Syftet med
denna irl\"entering. som utförts tillsammans med skogsstyrelsen. har varit att
ta fram ett underlag fiir att kunna skydda siirskilt viirddulla urskogsomri1den. I sammanhanget vill miljö- och energi1i1inistern erinra om att naturviirdwerket p;'1 regeringens uppdrag utreder formerna frir skydd och fiir\'altnin!! av :'i:'i fjiillniira urskogsomri1den ml'd en total areal av (100 ()()() ha.

1 takt med sko)!shrukets mekanisering har hotet mot urskogarna under
I lJOl)-takt hli\'it allt stiirre. Miljö- och energiministern anser det angeliiget
att \'iinldull;1 urskogsomr;iden skyddas. \foll't för arbetet biir vara att
skydd;1 urskogar i olika regioner och landskapstvper. För att bevara urskog
och ursktigsartad skog som ostörda ekosystem behövs skydd mot i princip
all kulturp;'1verkan.
( Jclli11,!.!,sla11ds/.:.<1fh'l har snabbt utvecklats mot enformigare och artfattigare
\"iixt- och djursamhiilkn. Det miingformi!,!a odlingsla1idskapet utgör grundfiiruhiittningen fiir l'n rik flora och 6una. Det representerar ockst1 ett
viktigt kulturarv llll'd stora landskapsetiska och rekreativa viirden. Struktur1>111\·andlingen och rationaliserin)!si1tgiirderna inom jordbruket fortsiitter.
,·ilkl't innehiir att de resterande delarna av sliitter- och betesmarkerna hotas.

\frd naturviirds\·L·rkets handbok frir invcnterin!,! av iings- och hagmarker
som underlag har under :fr 1987 inventeringar p{1biirjats i ett antal liin.
Miljii- och enl·rgirninistern delar naturviirdsverkets uppfattnin!,! om angeliigl·nheten av en riksomfattande inventering tich vill betllna att en s;idan iir
niidviindig fiir arbl'tet att be\·ara viirddulla naturtyper. fauna och flora i
odlingslandskapet. liksom dess kulturviirden.
Helt av!,!iirande fiir att heh;'11la ett m;in!,!formigt odlingslandskap a1iscr
miljii- nch energiministl'rn utformning.en av den vardagliga skötseln av
jordbruksmark vara. Svnpunkter pi1 jordbruket och naturv<'1rden har redovis;1h i annat sammanhang.
l'vliljii- nch energiministern vill ocks;i erinra om de miijligheter som finns
sedan den I juli l lJS7 att till L'nskilda jordbruksföretag liimna stiid till vitrd av
,·iirddull;1 naturtyper i odlingslandskapt't. s. k. NOLA-stöd. Naturviirds,·erkl't h;1r !!ivit ut allmiinna r<id för verksamheten. Denna stödform har
rnottagits rnycket positivt av

m~·ndigheter.

nrganisationer och brukare. Mil-

jii- och Clk'r)!irninistern ansn denna form av stöd vara enkel och effektiv för
skvddet od1 v;"irden av aktuella markomr;iden. Det framhiills diirfiir som
mvcket an!!L'liiget att verksamheten fortsiitkr.
Ett stnrt antal skyddsviirda markPmriiden i ndlingslandskapct komml'r
inte att kunna skyddas pi1 l'tt tillfredsstiillande siitt enbart genom nu beskrivna i1tg.iirder. Siidana omr{1den hör enligt miljö- och energiministern i
stiilkt siikl'rstiillas som naturreservat. Efll'rsom föriindringen i odlingslandskapet g;ir myckl't snabbt efter upphörd hiiV(L fra111h{1lls det som angebget att röurser avdelas för att siikerstiilla de mest värdefulla omr:Ydcna.
i fiirst;1 hand naturliga betes- od1 sl;ittermarker.
Fiir v<'1rd och förvaltning. av naturv[irdsnhjekten. dvs. nationalparker.
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naturreservat m.m .. finns ett siirskilt anslag. Betydande v<irdinsatser inom
naturv;·1rdsohjekten har kunnat göras genom bl. a. arbetsmarknadspolitiska
iHgiirdcr. foimst beredskapsarbeten. Den omliiggning som fr. o. m. budgetiirct l 9X4/X5 har skett av de arbetsmarknadspolitiska insatserna har
inneburit en kraftig minskning av beredskapsarbetena. vilket har drahhat
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naturvi1rden mycket hi1rt. Regeringen gav diirför i januari l 9X6 ett uppdrag
till en siirskild utredare att genomföra en översyn av naturv;irdsförvaltningen. Utredarens bctiinkandc iiverliimnadcs till regeringen i augusti l 9X6.

Mo1io11cnw

En iiversvn av fnrmerna för siikcrstiillandc av naturv;hdsobjekt med inriktning friimst pi1 en utvidgning av miijlighetcrna till periodisering av
crsiittningen begiirs i motionerna .lnl7 (m) och Jo34 (s). Ockst1 enligt
folkpartiL'ts partimotion .Jo7 JlJ bör avbctalningssystem kunna utnyttjas för
reservat pt1 privat mark. och skogsbruket biir genom skogsviirdsavgiften
bidra till vissa rcservatsbildningar (yrkande 66). Även moderata samlingspartiet förespr<ikar i sin partimotion Jo75 I betalning till enskilda markiigare
enligt en uppriittad plan. Andra liisningar bör ocksi1 prövas genom t. ex.
markbyten. varvid statlig mark skall kunna erhjudas den enskilde som
ersiittning (yrkande 14). Enligt motion .Jo723 (m) bör berörda markägare
tillerkännas skälig ers:ittning för det intrirng som bildandet av tillfälliga
naturresl'rv;1t medför (yrkande 2) och garanteras ersiittningsmark (yrkande
3).
Enligt folkpartiets partimotion Jo24 yrkande 27 bör liinsstyrelscrna utarhL'la siikersUillandcplaner med utg(1ngspunkt i naturviirdsvcrkets inventering av riksnbjekt och en_ samlad inventering göras av liimpliga framtida
naturreservat. Naturreservat biir enligt moderata samlingspartiet vara reservat för naturen. En samlad inventering av framtida naturreservat hör diirför
göras. likslllll en utviirdcring av syftet med nuvarande naturreservat. Begreppet naturskydd biir renodlas. och omdden skall inte avsiittas som
naturreservat av friluftslivs- eller rckrcationsskiil - partimotionerna Jn25
(111) yrkande 4 och Jo751 (m) yrkandena 10 och 11. '.\lationalparker skall
enligt motionerna .lo25 yrkande 5 och fo75 I yrkande 5 omfatta omri1den diir
naturen i huvudsak f{ir utvecklas fritt. och marken skall iigas av staten. De
skall diirfiir i princip i_nll' ha n<igra driftskostnader utom fiir viss iivervakning. De delar av viira nationalparker som har exploaterats urholkar
respekten flir nationalparksbegreppct och bör diirför enligt yrkande 6 i
. motion Jo25 ;1vstyckas och ges annan skyddsform. t. ex. naturv;lrdsomrf1de.
s;·i hör delar av Abisko. nationalpark iivcrföras till naturreservat - motion
.lo75 l (m) yrkande 6 (delvis). I motion .Jo720 (c) bcgiirs en iivcrsyn av alla
naturv;irdsobjekt och av vi·irdanslaget samt annan finansiering - via anslaget Mark för naturv;ird - fiir uppriittandc a\' skiitselplaner och igimgsiittande av naturv[mlsobkkt (yrkande 9 delvis).
rlcra fjiillomrt1dcn biii· enligt moderata samlingspartiet och folkpartiet
skyddas som nationalparker. Enligt motion Jo7ll) (fp) bör Taavavuomaom-
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radet ( yrkamk :'12 ). Ro_l!L'nomradet ( vrkande 53) nch Kehnekaiseonmidet
(yrkande 5-1) inr:ittas snm nationalparker. Enligt samma motion yrkande 51
1lch motion .In 7.'i I ( m) yrkande X hiir ocksit Sjaunjaomr~tdet skyddas pit detta
s:itt. [k dl'iar a\' den planerade nati11nalparken i Kirunafjiillen som avses att
brukas fiir turistiindamal hiir i stiilkt skyddas som naturreservat eller natur\'jrdsomr;'1de - .lo7.'i I vrkande 7. I enlighet med moderata samlingspartiets
principn fiir nationalparker hiir \'issa dl'iar av Ahisko natinnalpark_iiverfiiras till 11<1tu1Tt'ser\'at (yrkande (1 delvis). Enligt motion fo735 (c\ yrkande 11
hiir Kali:dlven med bil\ alten och hifliiden förklaras som nationaliilv med
skydd motsvarandL· dL't för nationalparker.
Cenkrpartil'I fiir i sin partimotion .lo.\0 yrkande 6 och kommittemotioncn
Jll720 \Tkandc 11 (delvis) fram tanken om en fond för v{1rd och inköp av
naturv;irtb11hjckt. Fon1kn skall byggas upp av statliga medel. men bidrag
skall kunna liimnas av allmiinheten. företag och genom testamente.
Enligt folkpartil'ts partimotion fo7I1J iir det nödviindigt att ge det svenska
fjiillomr;idet ett hiittre och mer varaktigt skydd nwt exploatering iin vad som
:ir miijligt med nuvarande lagstiftning. Det framhiills som angeliig.::t att
riksdagen snarast for ta stiillning till en plan !"lir skydd av fjällviirlden
( vrkandt' 511 ).
I svfk att skvdda havsmiljiin i tkss helhet mot bl. a. direkta ingrepp och
skapa en fristad fiir kiinsliga arter begiirs i partimotionen. Jo719 (fp) inriittandL· a\ ytterligare marina reservat_(yrkande -15).
( it.1/.:.0/11'/S iil'l'fl'iig1111lfc11

Fri1gor 11111 erS:ittning till markiigare "vid olika iyper av intr{1ng i markanviindningen har \·id tkra tidigare tillfiillen och senast hösten l 9X7 varit
fiirL'lllitl for utskottets stiillnii1gstagande (JolJ IlJX7/8X:5 s. 12 f. ). Utskottet
L'rinradL· d;i hl. a. om att s;idana frt1gor iir riittsfritgor som ytterst avgörs av
domstolarna i enlight't mL'd giillande lagstiftning och att ersiittningcns storkk bststiills L'nligt exprnpriationsrii!tsliga regler som bl. a. utesluter möjlighetL·n till nsiit!ning pit ;tnnat siitt iin i pengar. Fristfiende uttalande~ i frt1gan
fran riksdagens sida kan i princip inte p;iverka priivningen i det enskilda
fallet. Utskottd erinrade ocks;i om att ersiittningsbestiimmelserna i natur\itrdslagL·n :iwn omfattar beslut 11m intr;1i1g i mai-kanviindningen· i samband
lllt'd s. k. in!L'rimistiska naturreservat. Sammanfattnings~'is anförde utskottet att aktuella ersiittningsfritgor kommit i ett nvtt och för 111arkiigarintressen;1 fiirmi1nligare liigL' SL'dan plan- och bygglagen jiimtl' fiiljdlagstiftning nu
har hiirjat till:impas. l\frd hiinvisning hiirtill och tb utskottet sakn"<ir ankdning till annat stiillningst<tga;1de avstyrker utskottet moti1inerna Jo723
vrkandL'lla 2 och 3 och Jn 751 vrkancle 1-1 (delvis).
I nwtionnna fo17 . .lo3-I. Jo71'J och Jo751 liiggs fram olika förslag som
S<tnHliga syftar till att periodisera ersiitiningen till markiigaren vid siikerstiillande a\· natun·:1nlsohjckt. Utskottet ser positivt p:1 en st1dan ersiittningsform som innehiir flera fördelar för markiigarcn. Utskottet vill emellertid
erinra om att giillande natur\';'1rdslagstiftning i viss utstriickning redan i dag
mnlger ett s:1dant frirfarandl'. \·ilket utskottet ocks<'t tidi gare har framh{lilit
(Jlll! IlJXh/X7: 17 s. I(J f.) Pii grund av det nu anförda biir motionerna Jo 17,
0
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fo3-L Jo719 ~rkande fi(l Pd1 Jo751 yrkande 14 (delvis) inte föranleda ni1gon
ytterlig;1rL' riksdagens ;itgiird.
I prPpPsitilllll'n rL·dogiirs för den in,·cntcring av riksintressanta omri1dL'll
som naturvi1rdsvl'rkl'l utfiir i samarhl'lc med liinsstyrl'iscrna och som syftar
till en precisering och hiittre moti\"t?ring av riksobjektcn iin tidigare inwnteringar. fiirll'ckningar ii\ er samtliga liin avses fiirdigga före ;'.irets utg;ing. l:ktriiffandc· fjiillcn avSL'r nat11rvi11"dswrkct att pi1 grundval av den
s. k. fjiillutrcdriingL'n aktualiSL'ra olika skyddsfri1gor allteftersom fr;lgorna
hcrl'th. Inom wrket pi1giir ii,·cn arbete med en utredning Slllll syftar till
fiirslag om \ilka ytterligare nationalparker som hör inriittas. Utredningen
heriiknas vara klar under iir 19XX. I sammanhanget vill utskottet erinra om
den miijlighet som kommunerna har st'dan den I juli llJX7 att efter dell'gation fr;in liinsstvrelsen sjiilva. besluta om inriittande av naturreSL'rvat och
natun;irdSlllllriidL'n. l\kd ;1nkdning hiirav och i a\vaktan p;i resultatl't av
p<igi1endl' arbete pil omr;idet avstyrker utskottl't nHitionerna Jo24 yrkande
27. fo25 yrkandL'na 4. 5 och h. Jo720 yrbnde lJ (delvis) od1 Jo75 I yrkandena 5. I ll och I I .
Utskottet anslutl'r sig till dl' principer for siikerstiillandearbetl't som framfiirs av miljö- och L'nl'rgiministern. Staten hiir s.llcdes i första hand svara fiir
skydd Pch ,·;'ini a\ vetenskapligt viirddulla naturo111r:1den a\· riksintresse.
Omri1dL'n av intrL'sse for i huvudsak friluftslivl't hiir i iikad utstriickning bli
en angl'iiigenhet fiir landsting och kommuner. Som framhitlls i propositionL'n hör dPck kostnaderna kunna delas mellan kommun/landsting och stalL'n. lJtskPtlet vill i samanhanget niimna de av kommuner och landsting p<i
vissa h;ill i landl't hiidade stiftl'iscrna och vill framh;illa det mycket betydt'isdulla arhl'te dessa stiftl'iser utför genom ''tt fiirviirva och viirda naturomri1dc·n fiir i första hand det riirliga friluftslivets hdlllv. Utskottl't vill iiven
ninra om dL'n tidigare niimnda miijlighl'lcn för kommunerna att sjiilva
besluta Pm inriittandL' av naturresl'rvat och naturvill"dsomraden: Med det
anfiirda avstvrkn utskottl't nwtionerna .lo30 yrkande (l och Jo720 yrkande lJ
((kivis).
Som redo,·isats i propositionen har natun :ll"dsverkl't framlagt en utrL'dning lllll de· svenska fjiillomr<.'1dena. den s. k. fjiillutredningen. Utredningen upptar L'll sammanst:illning a\ inwnteringar av fjiillens naturviirden.
\'idarL' redovisar \"Crket hur in\·(·nteringarna gcnomfiirts och vilka omr;idcn
som hL'diimts vara mL'St viirdcfulla. Vcrkct tar lll'ks;i upp fyra tiinkhara
amhitilinsniv;icr fiir skydd a\ fjiilkn och synpunkter p;""1 hur dl' skall skyddas. VL·rkct avscr ;1tt aktualisna olika skyddsfr;'1gnr hetriiffande fjiillcn
;tlltdtcrslim fri1gorna hcrctts. hirslag till avsiittanLk av n;1tionalparker och
naturreservat kommL'r Lbrfiir att liiggas fram i siirskild ordning. Som ovan
niimnts arbetar vcrket fiir niirvarande med en utredning som syftar till
förslag om vilka vtterligare nationalparker som hör inriittas. Utredningen
bcr:iknas \ara klar undcr ;1r I lJXX. Vad utskottct hiir anfiirt om pi1g.;'1endc
arbete pi1 omri1dl't tillg(llhiscr enligt utskottcts mening i allt viisentligt svftet
mcd motion .lo7llJ vrkande 50 om cn plan för den svenska fjiillviirlden.
\fotioncn hiir s;ilcdes intc ml·dfiira ni1gon vtll~rligare ribdagens <'ttgiird.
\fot bakgrund a' vad utskottet O\ an anfiirt om pi1g;iende arbete för skvdd
a\ de S\:t'nska fjiillcn avstyrks nllltionerna .lo7llJ vrkande 51 och Jo75 I
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\'rkande X.
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lJhkottet avstvrkn ii\"en motionerna .lo719 yrkandena 52. 53 och 5.f.
Utskottl"l finner inte anledning att tillstyrka förslaget i motion .lo75 I
yrkande 7 om skydd fi.ir dt::n plant'rade Kirunaparken.
Med hiinvisning till tidigare stiillningstagande avstyrks iivcn motion Jo735
vrkande 11.
Utskottet avstyrker iiven motion .lo751 yrkande h (delvis).
Utskottet har tidigare haft att ta stiillning till yrkanden om inriittande av
ytterligare marina rl'Sl'rv;1t. Utskottets instiillning i fri'igan var senast hösten
I lJX7 och iir alltfort att det i första hand for ankomma pii berörda Hinsstyrclser att hediima behovet av ytterligare marina reservat. Utskottet vill i
sammanhanget erinra om det marina reservatet om ca 700 km: i anslutning
till Salvorev som har tillklimmit efter beslut av liinsstyrelsen i Gotlands liin.
Med det anfiirda ;1vstyrker utskottet motion Jo7llJ yrkande .f5.

Särskilda skyddsomradcn
Mo1i<1111·n111

I folkpartit::ts partimotion Jn71lJ hegiirs ett program för bevarande av {1terst;1ende urskogar och liknandt:: ornri1den. I avvaktan p!1 programmet skall
a\·verkningsforbud ri1da (yrkande hl ). I partimotionen fo751 (m) framhi1lls
snm angl'liiget att skydda {1terst11t:·nde rester a\' den svenska urskogen eller
de urskogsliknandc skogarna. Siirskilt viktigt iir att dessa onui1den i siidra
hiilften av Sverige undantas fri111 avverkning (yrkande 17). Samtliga objekt
som redovisas i natur\'ardsvcrkcts urskogsin\'l'Jltering mf1ste enligt vpk:s
partimotion .lo7X6 omgi1ende skyddas fri111 avverkning och andra ingrepp
och naturv;"1rdsverkd tilldelas extra resurser fiir att inriitta dessa omri1dcn
Sl>m naturreservat (yrkamk 3).
DL· swnska 1't)/11H1rkC'ma iir fiirem[il för ett flertal motioner. I tre parti mot inner -- .lo71ll (fp). Jo751 (m) och Jo7X(i (vpk) - fliresliis skydd i olika
formn a\' vi1tmarkl·rna. Enligt motion .lo71lJ m{1ste viitmarkt::rna iignas
a\·seviirt stiirre intresse i den fysiska riksplaneringcn. möjligheterna att med
stiid a\· naturviirdslagcn begriinsa skogsdikningen utnyttjas och biittre och
snara skydds;itgiirder - fr;1111fiir allt rescrvatshildning - vidtas för m;\nga
siirskilt skyddsviirda rnnri1dcn (yrkande 57). Enligt mntion .lo75 I biir i
princip alla kvarvarande sydsvenska v;itmarker bevaras. siirskilt i de kalkrika omri1dena (yrkande IX). Vpk kriivcr i motion fo7Xh begriinsning av
nydikninµ a\' vi1tmarker i siidra Sverige. uppriittandc av liinsvisa mfil. kartliiggning av t'tt v<itmarksomri1des naturviirden som villkor för tillst;ind fiii"
utdikning samt skiirpning a\· reµlcrna för tillsti111dsgivningen (yrkande 10).
lkslutsundL"rlaget fiir den fysiska riksplaneringen bctriiffande v{1tmarkerna
i Skane hiir enligt motion JoX21 (fp) yrkande 7 fiirhiittras genom hl. a.
for,kning. inwnteringar nch iikat h:insynstagandt:: till natur\';'irdsverkets
synpunktt::r.
U1sk1111e1.1 ii1·,•n·iigu11de11

lletriiffandc dL't prngram fiir he\'arande av

~1tersti1ende urskogar

och lik-
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nande omr~1den samt det avwrkning:sfiirbud S(lm begiirs i motionerna
.lo7llJ. Jo75 I och Jo7Xh vill utskottL'l erinra om att regeringen under senare
;ir har satsat iikade resurser bl. a. för skydd av urskogarna. Genom en
ii\'LTenskomml'lse mellan domiinverkl'l och naturvardsverket och regl'ring:ens hl'slut den 5 sq1tembl'r JlJX5 har ca ()()(J lJIJO ha av vissa fjiillniira
urskogsomr;'1den undantagits fri1n skng:savverkning. Utskottet vill ocksii
erinra om dl' riksomf;1ttamk inventeringar av vissa naturtyper. diir bl. a.
urskogarna ing:ir. som genomfiirs av naturv{1rdsverkl't och om den utredning av formerna för skydd och förvaltning av 55 fjiillniira urskogsomri1den med L'n tntal areal av fi()() 000 ha som pi1giir inom Vl'rket. I likhet med
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miljii- och enngiministern vill utskottet bL'tona det angeliigna i att invcnteringsvcrksamheten kan rortsiitta och att dl' mest viirddulla naturtvperna. dit urskogarna hör. blir kartlagda. Ett verkningsfullt bevarande av
urskog och urskogsartad skog biir enligt utskottets mening syfta till ett
skydd mot i princip all kulturpiivakan. Vad utsknttet ovan anfört tillgodoser i viisentliga delar syftet med motionerna fo7llJ yrkande 61. Jo75 I
vrkande 17 1ich Jo7Xh vrkande 3. som s;iledes inte biir medföra n{1gon
riksdagens vidare {1tgiird.
UtskottL'l ansluter sig till miljii- och energiministerns bl'diimning av viirdet
av de svenska 1·tif111<1rkcm<1 nch av det hot som vissa explnatcringsintressen
utgilr 11111t dessa 11mr~ilkn. Pii pund av v:1tmarkernas stora betydelse fiir
vattenhushitllningL'n och bibehiillandet av ett levande landskap iir det enligt
uhkottets mening niidviindigt att bevara s;'1 m[mga v{1tmarkL'r som miijligt.
Som oekst1 framhi11ls i propositi11nen iir det siirskilt angeliigct· att dessa
omr;iden bl'varas i sydligaste Swrige och att skador p;i naturmiljön i samband med dikningsfiirctag begriinsas l'llcr motverkas. Utskottet vill i sammanhang('! erinra om de regionala \"<itmarksinventeringar som skall utgöra
underlag fiir priivnini; av iirenden om tillst;lnd till tnrvtiikt för energiiindam:il. Vad utskottl't anfört tillgodoser L'nligt utskottets mening i allt viisentligt
svikt med motionana Jo7llJ yrkarnk 57. fo751 yrkande IX . .lo7Xfi yrkande
10 och JoX21 vrkandc 7.

Rrgionala frägor
Aiotit 111(·n111

Tvi1 motioner - .Jo701J (m) och fo7ti0 (s) - behandlar Persiifjiirden i l.uld1
kPmmun. MotiPniirerna hL'lllstiiller att omri1det skall skvddas L'nligt vi'i!markskPnventiPnen. I llllltilln Jo712 (fp) bl't;;irs att delar av Skiildcrviken
och L.und:ikrabuktcn skyddas l:!L'lllllll att fiiras in i dtmarkskonvcntilll1ens
fiirtl'ckning iiver internationl'llt viktiga viitmarker.
Enligt motinn .lo7-17 med mPtioniirl'r fri111 samtliga riksdagspartier biir
l\.indlaomr~idet i Bergslagl'n inriittas som naturreservat. Stora Alvaret pj
Öland biir enligt parti mot illnen .Jo75 l ( m) bevaras. Naturvardsvcrkct hiir fii

i uppdrag att finna I:impliga bt'varandcformer. t. t'X. skiitselkontrakt (yrkande l/).
Ostcrgiitlands skiiri;i1rd behandlas i n111ti1ll1 Jo7til (fp). För att riidda flora
och fauna hör naturskyddsomr:iden inriittas fiir vissa kiinsliga delar och ett
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<irskilt ;·1rg;irdsprogram utarbetas för att riidda s;ilstamml'n. Stockholms
skargard bör t•nligt mntion .loX72 ( rn) hli fiirl'mid för dels t'n utredning lllll
farjetrafikl'ns skadl'wrkningar (yrkandl' 3 ). dt'ls en r;1d ;i1µ;irder siisorn
ompriirning av det fria fiskl'ts omfallning och vissa miljöv;irdande i1tg;irder
( yrkandl' -I).
Okadl' rL·surser för att göra dl'! rniijligt att i snabbarl' takt genomföra
n;1tun·<"mlsplanL·rna för Skanl' bcg;irs i mlltion JnX2 l ( fp) yrkande 6. Ätµiirder fi.ir hevarandl' a\· Skimes pilevallar llch andra lövtriidsbest;'1nd, vi1tmarkl'r. sandstr;inder m.m. samt mot försurningen kr;ivs L'nligt motion
.loX7-l ( c ). Ökade rl'sursn biir diirfiir avdl'las för genomförande av. naturviirdsplanl'rna i Malmöhus liin (yrkande 3 ).
Ett antal fiirslag om utveckling av skyddade naturomr:'iden i Norrbottens
liin framlii_l!gs i motion .loX:'i3 (s). Genom L'n utvl'ckling av de skyddade
naturllmr<"idl'na kan nya arbl'lstillfalkn skapas i v{1rd och skiitsl'l av omritdt·n och besiikarl' (yrkande I).
U1.1/.; 1111e1.1· ii1·<·n·iiga11d<·11

Utskottl't ansluter sig till vad som siiµs i motionerna .lll709 och Jo760 om
PL'rsiifj;irdl'ns sllir<t betvdelse för bl. a. fiigellivet och om dl' bl'klagliga
fiiriindringar omr;"ilkt gl'nomg;ir. Utskottet vill i sammanhanget erinra om
vad utskottl't anfört ovan om dl' swnska vätmarkernas betydl'lsl' och om
den miijliµhet som sl'dan lkn 1 juli l9X7 sti1r liinsstyrelserna till buds att till
kommunerna delegera fr;'1gor 11m inr;ittamk av naturreservat och naturvimlsomri1dl'n. Niiµnn ankdning att utiiver dt·tta uttalande siirskilt framh;'illa omr;'1dl'l saknas L'mellertid L'nligt utsknttl'ls mening. 1-liirmed avstyrks
motionnna .Jo709 nch .Jo760. Med det anförda avstyrker utskottet iiven
motion Jo712 l>lll skydd fiir Skiilderviken lll"h Lund{1krabukten.
I likhet med motinniirL'rna i motion Jo7-17 iir utskottl't ml'dvetet om de
stora \'iirdl'n som. si1viil ur natursvnpunkt som av kulturhistoriska sk:il iir
utm;irkandl' för Kindlaomr;idet i BL·rgslagl'n. liksom lllll det bl'lvdandl'
lokala naturviirde omr;idet rL'prL'sl'nterar. Utskottl'ts principil'lla inst:illning
iir att siidana omr;iden i miijligastL' miin hiir skvddas för framtiden. Emellertid hiir riksdagen i första hand behandla naturviirdsfri1gor av mera övergripande karaktiir. Den lktaljkiinnedom om lnkala förhiillanden som kriivs
fiir ett stiillningstagande i L'nlighet med nwtionl'n finns bl. a. hos vederbiirandl' bnsstvrl'lsl' lll"h kommunn. Utskottet vill iiwn hiinvisa till dl't
arbl'te som p:igitr inom naturvardswrket betriiffandl' avsiittande av nationalparker och naturresL·rvat. :'vlot denna bakgrund avstyrker utskottet motion Jo7-17.
Utskottet iir inll' heller berett att fiirl'sl!1 n:'1got initiativ frim riksdagl'ns
sida ml'd anledning av mntion .lo7:'i 1 yrkande 9 om skydd för Stora Alvarl't.
rvlotionen avstvrks si1kdcs.
l\kd hiinvisning till vad som anförts ovan om p<igiiende invl'ntningsarhl'!L' ml'd liinsvisa fiirtl'ckninµar iiver riksintrC'ssanta omritdl'n för natur,-~ird

och friluftsliv. liinsstvrelsernas naturv~irdsplaner. kommunernas s. k.

(ivl'rsiktsplann och mii_jlighctcrna fiir de regionala myndigheterna att be' ara sk vdds\'iirda om r:iden avst yrkcr utskllttl'I motionl'rna Jo 761 ( Östergöt-
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lands skargiml) . .loX:'i3 vrkand.: I (skyddsobjekt i Norrbott.:ns hin) t.>eh
.loX72 yrkand.:na 3 11ch 4 (Stockholms skargiird).
l.ltskottt:I har i andra sammanhang uttalat sin ow över Sk:"tnL'S alltm.:r
allvarliga miljiiprnblem. l likh.:t m.:d motinniirL'rna i motionerna JoX211ll"h
JoX74 anser utsk1>lll'l det niidviindigt all kraftfulla ~itgiirder vidtas rxi tkra
1llnri1d.:n. Utsknttet hiinvisar i d.:t avseL'lllkt till ,·ad som anfiirs pi1 s. X:'iff. i
detta hetiinkande om miljiiskyddsomr;1den. Med det anfiirda avstyrker
utsknttet motionerna JoiC I yrkande h och .hi874 yrkande 3.

Skydd och ,·årcl a\· hotade arter
Pru1>1 isiti< Jll<'ll

Fiirluskn av art.:r utgiir ett llllt mot j!lrdens samlade genresurser. dvs. den
iirftliga variationen. Detta iir p;'1 l(mg sikt trnligL'n t:tt av de stiirsta och
allvarligaste miljiiprohlemen oi:h samtidigt ett av de mest underskattade.
l\.ontroll a\· d.: hotade arternas status har ink bara bt:tydelsL' gerwm att de
miijliggiir bevaranddtgiirdcr fiir just Lkssa arter. Det hotade arterna fungerar ock<t som indikatorer p<i tillstttndet och föriindringarna i miljiin.
Genom insatser pii delta onir;"tde kan dels stlirre. smygande ekologiska
störningar eller stressymptnm noteras i ett tidigare skede. dels kan hela
ekosystem eller delar cbrav riiddas eller bevaras.
~iljii- od1 energiministL·rn framhitller som angeliiget att trygga m;'tngfalden. Den genetiska resurs som en art reprcs.:ntnar iir oersiittlig. Ett
centralt m;'il för vi1r mil.jiipolitik i vid mening iir diirfiir enligt miljö- och
erK'rgiministern att siikcrstiilla en naturmiljö som ger viira viixt- och djurarter goda möjligheter att iivakva.
\tinga av de hiotop.:r och miljöer som ingick i det iildrc kulturlandskapl't. t. L'X. ljunghedar. betesskngar. betade strandiingar. hagar nd1 sli1tterm;1rkcr. har under ek senast.: hundra ;"tren minskat i areal eller försvunnit
helt. I liirigenom har L'n bng rad arter fritt sina livsbetingelser starkt fi.iriindradc.
Dagens rationella skogs- och jordbruk lt:der till fler;1 för djur- och viixtliv
negativa föriindringar 1ich forsiimrade livsbetingelser för rrn'tnga artL'r.
Utsliipp av föroreningar frirn olika industrier samt anviindningen av kemiska bckiimpningsmedel i j1irdbruket har medfiirt att en stor del av faunan
har utsatts fiir gifter som för ~itskilliga arter kraftig forsiimrat reprodukti1inen. I en del fall har gifterna 1>rsakat sjukdom eller varit direkt dödliga. De
ökade kviiv.:nedfallen frirn atmosfiir.:n innebiir L'tt hot mot viixtarter. framför allt sitdana som iir beroende av vissa niiringsfottiga miljöer.
Am·iindningen av s. k. herbicider fiir kemisk ogriishekiimpning i jordbruket har ktt till att itkermarkens ogriisflora med tillhiirande insektsfauna
successivt har utarmats.
\bien för det fortsatta arbet.:t inom fauna- och florav;irden biir enligt
rniljii- neh t•nergiministern vara att hiheh;lll;1 L'n rik 1lL'h varierad fauna och
flora. Inom ramL'n fiir rimliga krav p<'t hiinsyn och rl'~ursinsatser biir de
naturligt fiirl'kommande viixt- och djurarterna bevaras i livskraftig;1 och
repniducerande populati1iner.
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Arter och naturtypL'r kan L'llldkrtid inte bevaras enbart genom att natur
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skyddas som naturrL·servat clkr lllPtsvarancle. Det iir niidviindigt att en
allm:in varsamhL'l och hiinsyn visas vid anviindningen av viira naturresurser.
Ett av de viktigaste instrumenten fiir en dfrktiv fauna- och florav~1rd iir
L'nligt miljii- och energiministern hiinsynstagande vid den fysiska riksplancringen och vid olika formL'r a\· markanv:indning, siisom jordbruk, skogsbruk. viigdragning etc.
PrnblemL'n inom fauna- llCh fltirav;lrdsarbL·tct har miitts pii flera olika
siitt. Formen fridlysning har tilbmpats i manga iir men har betydelse L'ndast
i de fall en art hotas

p{1

grund av stiirningar fr<in miinniskan. Djurskyddsom-

r;iden har bildats till skydd fiir friimst ri1gclfauna och siilar. Lk biida skyddsformerna naturrL'servat och nationalparker har ocksft inneburit skydd för
m;inga hotadL' arter. DL'ssa instrument iir viirddulla och biir. enligt miljiienL'rgiministern. utnyttjas iiwn i fortsiittningen.
Siirskilda atgiirdL'r - riiddningsaktionn - har vidtagits för n;igra av de

11Ch

mest ;1kuta fallen. DL't mL'st uppmiirksammade projektet fiir hL'varande av
hotade viixtartL'r iir dct s. k. Prnjekt Linne sPm startadL' fiir drygt tio {ir
sedan. Enligt milji.i- ,ich energiministern hirdrar en framg;ingsrik fauna- nd1
florav;lrd insatser sitviil frim forskarL'. myndighL'!er och markiigare Slllll fran
den idL'dla naturv<irden. l'vhrnga viirddulla insatser har enligt miljii- och
L'nergiministL'rn gjorts fr;in den ideella natun·{1rdsriirelsL'ns sida. insatser
som wrksamt har kompkttcrat samhiilkh ~itgiirdcr pil omri1det. Pii flera
hi11l i landet pitgiir nu L'tt antal artbevaranck projekt pi'1 ideL'll basis. Fiir att
dessa skall bli effektiva kriivs en viss samordning. för vilken nat11rvi1rdsverket bi.ir svara.
f:ftL'rsom kunskaperna om arternas miljiikrav och levnadsvanor i L'n dd
fall iir bristfälliga bL'hiivs, enli)!t miljö- och enL'rgiministern. en stark. m;llinriktad forskning avseende hcvaranclL't av artL'rna och deras naturliga miljiicr. Sadan forsknin_l! har hL'dri,·its och bL'drivs bl. a. inom ramen för anslaget
\tliljiiv~trdsforskning.

som administreras av naturv;lrdsverkL't.

Under SL'Ilare i1r har insikten vuxit om bdl\lvet av miilinriktade studier
och ;'1tgiirder riirande de hotade och siillsynta artL'rna. samtidigt snm nya
tekniska fiirutsiittningar har skapats för detta. Genom inriittandet av ett
siirskilt anslag till v;ird av hotade arlL'r har regeringen underl:ittat systematiska och samordnade insatser.
Cirundliiggamk fiir L'tt framg;ingsrikt artbL'varandL' iir L'nligt miljii- och
L'nergiministcrn att L'tt siirskilt handlingsprogram uppriittas fiir viird av akut
hotadL'. siillsynta och si1rbara artL'r. Naturviirdsverkct hiir svara fiir att ett
s{1dant tas fram. Ett viktigt led i dL'tta arbL'lc iir de artdatabankcr fiir flora
och fauna som med anslag fr;in naturviirdswrkct h<'tlkr pi\ att byggas upp av
Sveriges lantbruksuniwrsitL't och som bcriiknas vara i full drift i'ir 19X9.
Tidigare har niimnts SvL'riges dcltagandL' i det intL'rnationella naturviirdssamarbekt. Detta arhcte iir till stor dd inriktat p(1 skyddet av hotade viixtnch djurartL'r. \-liljii- och energiministern vill bL'tona vikten av att Sverige
aktivt bidrar till att de internationella insatserna for flora och fauna blir
framg{1ngsrika.
70
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Ett omfattande i1tgiirdsprogram för skydd av viixt- och djurlivd liiggs fram i
folkpartiets partimoti<ln .Jo7 I 9 vrkande 65. S<lm den viktigaste i1tgiirden fiir
skydd av s:illsynta dkr hotade arter anges siikerstiillande av deras livsmiljöer. Andra i1tgiirder iir fridlysning av si1viil viixtn s<lm djur. naturskydds<lmraden. ökade f<lrskningsinsatsL'r. en permanL'nt artdatabank och L'lt handlingsprogram för bevaramk av genetiska rL'surser. Ocksi1 i moderata samlingspartiets partimotion Jo75 I fiiresl;h ett antal ;itgiirdcr för skydd av arter
och genetisk variation. l.itiikad forskning framhitlls som angdiigen liksom
bevarande s;i l;'1ngt miijligt i artcrni1s L'gen miljö od1 fiirstiirkning av lagstiftningen med ett skydd för b;ide viixter <>ch djur som Pcks;'1 m;iste verka
fiircbvggandc (yrkande 15). I yr~anlk 111 bcgiirs resurser till och iikad
infnrmation

llll1

fauna- och ll<lraviirdskommittccrna vid Sveriges lantbruks-

univnsitet. Vpk ansn i sin partirnoti<ln Jo7Xli att fauna- och florarcgiqL'r
m;istc byggas upp i varje liin. \1etoderna for förmedling av s[1dan informati<ln mellan liinsstyrelserna och skogsv;irdsstyrelst:Tna m;'1ste utvecklas
<lch skogsviirdsstyrdsernas pL'rs11nal triinas i att anviinda registren i sin
verksamhet (yrkande <i). Enligt motion Jo3X (c) yrkanlk

l)

biir jordbrukare

beviljas statligt stöd för uppriitth;'1llandt· av den genetiska m{1ngfalden i
naturen.
I motion .lo71 I (fp) bcgiirs skyndsamt fiirslag till iindring av IX c ~
naturvimblagcn ( 196-l:X22) s;i att groddjuren ges ett varaktigt skydd. Enligt
motioniirerna m;istl' nu giillandc fridlysning k11mplctteras med ett biotopskydd utformat som en generell tillsti1ndsplikt för utf~'llnad av vi1tmarker
och vattenomr;idcn.
Motioniircrna i motion Jo7lli (fp) konstaterar att kartliiggningcn och
skyddet av de mest siillsynta fiskartl'rna iir mycket ofullsliindiga. Ett program för varaktigt skydd av dessa arter m;\ste diirför utarbetas.
Kraftfulla illgiirder för att riidda siilstammarna i Östersjön begiirs i folkpartiets partimotion Jo 71 1) yrkande -16. Som exempel niimns minskade
giftutsliipp. flera skyddsomr;iden samt uppfödning och utsiittning av siilungar.
Ursk11/fet.1· ii1·en·iiga11dc11

Utskottet har vid flera tidigare tillfällen understrukit bchowt av kraftfulla
iHgiirder för skydd av utrotningshotade viixt- och djurarter. Vid riksmötet

I 9X6/X7 fann utskottet det t'riin mi111g.a synpunkter viirddullt att ett nytt
anslag inriittats för kostnader i samband med siirskilda insatser för dessa
arter (.loU I <JX6fX7: 17 s. I X. rskr. 221 ). I likhet med miljii- <lch energiministern vill utskottet som ett av de viktigaste instrumenten för detta angeliigna
arbete framhi\lla hiinsynstagande vid den fysiska planeringen och vid olika
formn av markanviindning. Ytterligare ätgiirder iir emellertid nödviindiga.
En stark och mitlinriktad forskning liksom ett siirskilt handlingsprogram för_
viird av akut hotade. siillsvnta och s;'1rbara arter iir oeb;i grundliiggande för
ett framg{111gsrikt art bevarande. Som framgär av vad utskottet anför under
budgetavsnittet i detta betiinkande biir riksdagL·n öka det av regningen
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fiin.:slagna ansl;1get fiir v;ird a\' hotaLk arter fri1n 2 milj. kr. till·' milj. kr.
l '.tsklltll't ;1nslutn sig till propositionens fiirslag att natun ;1rdsverket biir
a11',·ara fiir att ett <irskilt handlingspnigram ut;1rbetas. Enligt \ad utskottet
erfarit arbetar sedan den I maj l lJ:O-:X en s;irskild tj;insteman ,·id naturvi1nbverket bl. a. mL·d planering och samordning av \'erkets uppgif!L'r med
avseende pa ;1tgiinkr i samband med v;irden a,· hlltade llch siillsynta djurarter. SvL·rigcs deltagande i det intL'rnationella naturv;1rdssamarbe!L't iir till
stor del inriktat p;i skvddet av hotade \"iixt- lll'h djurarter. Utskottet delar
miljii- och energiminislL'rns bt•diimning av viklL·n av ;1tf S\·erigL' aktivt bidrar
till att de internationt•lla insatSL'rna pi1 omr;idet blir framg;·1ngsrika. Vad
utskllttet s;'dunda anfiirt tillgPdoser enligt utskPtteh mening i allt viisentligt
syftet med nll1tio11ern;1 Jo7llJ vrkandL· (1) (Lklvis) och Jo7:"1 yrkande l:'i.
\IPtionnna biir s;1kdes inte medföra n;'tgon siirskild riksdagens atgiird.
· \-liljii- och L'llL'rgiministern hiinvisar i proplisitiont·n till de artdatabanker
fiir flora- och faunavi1rd s11m iir under uppbyggnad vid Sveriges lantbruksuniversitL'l och som bn;iknas vara i full drift ;ir llJXlJ. Utskottet har L'rfarit
att det iir fr;iga om ett försiiksprojekt snm inleddes ;1r ILJ:O-:.+ och som bedrivs
p;i uppdrag av SNV lleh i samarbete med l"lnra- od1 faunavitrdskommittc'nna. Dess svflL' iir att insamla. utviinkra och tillhandah;i!Ia information nm
hotade viixt- och djurartn. l'rojL'ktet tar ocks;·1 initiativ till fiiltstudier och
fiiresl;ir liimpliga forskningsomraden och <'1tgiirdn för bevaramk av hotade
ar!L'r. Informationen. som till ,·iss del sprids i form av faktablad. omfattar
bl. a. L'n arts utbredning och lokaler i Sverige. beskrivning.av arll'n samt
den aktuella hotbilden graderad i klasser. Projektet bedrivs i samarhL'le med
amatiirhntanister llch beriirda myndighL'ler. I likhet med milji.i- och energiministern vill utskottet hl'll>na den vikt detta arbete har frir bevarande av
\';°1ra hotade viixt- Pch djurarter. Av stnr betydelse i sammanhanget iir ocks;)
det <irskilda handlingsprogram Slllll enligt propositionen kommer att utarbL'tas av naturv;lnlswrket. Vad utskottet sidunda anfört tillgodpser. enligt
utskottL'ls mening i allt viisentligt ~yftet med nwtil1nerna Jo7 IlJ yrkande 65
(delvis). Jo7:'i I yrkanLk l:'i och Jo7X6 yrkande 6. Motionerna hiir sidcdes
inte föranleda n;igon riksdagens vidarL' ;itgiinl.
Med det anförda ftl!" iiven syftet med motion Jo7:'i I yrkandL· 16 anses i allt
viisentligt tillgodosett.
UtskotlL't har tidigare nd1 senast i mars Jll:0-::0-: framhidlit viirdet av ett
variationsrikt odlingslandskap och dess stora betydelse fiir bl. a. ett ri.kt
dxt- och djurliv (JoU ILJ:0-:7/:-::0-:: IX s. 13 f. ). I likhet med miljii- och ('nergiministern anser utskottL'l det mycket angl'liiget att ·verksamhL'ten fortsiitter.
Detta uttalande. oeh vad utsknttet ovan anfört om (ivriga :'1tgiirder p;i
Pmr;1dL'l. tillgl)doser enligt utskottets mening i allt viisentlig:t syflL't med
motinn Jo3:0-: yrkande lJ. l\'lotionen <\Vstyrks sitledes.
rritgan lllll komplct!L'ring av 1:-: c ~ naturv;'irdslagen - mntion .hi71 I behandlades av utskottet senast viiren l LJ:0-:7. l.!tsklittet ninrade d;i om att
s{1dana vattcnfiirctag som motioniirerna ville beliigga med tillst:indsplikt
enligt naturvimlslagen hediims enligt vattenlagL'n ( l LJ83:2lJ l ). \kd de. fiirutsiittningar snm sedan lagens ikrafttriidande den l januari l LJ:O-:.+ giiller fiir
vattentiiretag konstateradt• utsknttet att natuJ"\ ill"dsintrL·sscna har en starkare stiillning iin vad som tidigare var fallet (.lnlJ l1JX7/:-:X:l7 s. llJ). '.'vled det
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anförda avstvrkL'r utskottl'l motion .lo7 I I.
Vad utskotlt't O\'itn har anfört om pi1gjemk och planerade generella

JoU llJK7/88:23

;1tgiirder till skvdd fiir utrotningshotade ark·r ;ir enligt utsk11tll'ls !llL'ning
iignade all i allt dsenlligt tillgodosL' syftet med motion Jo7111. l\loti11nen hiir
s<ikdL·s inte föranleda ni1gon riksdagens i1tgiird.
litskottd har tidigare nch senast fiir l'tt :ir sedan uttalat sin oro för
tills1:1mkt lws den svenska siilstammen (JoU I lJX(1/X7: 17 s. IX L ). UtskottL't
so111 ser allvarligt p;1 Öslt'rsjiins marina miljii. for vilken bl. a. siilarna ;ir ett
11fkr. har i annat sammanhang i detta beUinkande (s. llllf.) uttalat sig för
kraftfulla ;itgiirder nlllt havsfiiroreningarna i hl. a. dl'tta omr:ide. Dessa
uttalanden. tillsammans mL'd vad utskottl't anfört ovan. tillgodoser enligt
ulskolll'ts mening syt'tt't 111ed mntion Jn7l'J yrkandt' 46. som siiledes inte biir
medföra n;1gon riksdagens vidare atg;ird.

litvidgning a\· \·issa nationalparkt'r m.m.
I detta avsnitt tar miljii- t>ch energiministL'rn upp en fra111s1;illning fr;in
statens na1urv;1rds\'l'rk att dels utvidga natinnalparkerna Ängsii. Blt1 Jungfrun och Gotska Sandi.in till alt 0111fatta omgivande valkn1mir;1dL·n. dds
utvidga s;1nfjiillets nationalpark. I avsnitlel behandlas iin:n en framsUllnin!!
friin naturvi1rdswrke1 0111 medgivande till intr;1ng i Stora Sjöfallets nati1rnal-'
park med anledning av en planerad turistanlii_ligning vid Vil'las.
'.'Jationalparkerna Ängsii. B1;1 Jungfrun och (intska Sandiin
Natinnalparknna Ängsö. Hl:1 Jungfrun 1ll'h Gntska Sandiin föresl<is utvidgade till att omfatta omgivande vattenonir<iden.
!\1iljii- nch energiministern anser alt det finns praktiska förddar med att
liita natinnalparkerna Ängsö och Hl;i Jungfrun iiverensstiimma· med den
r<idande fastighetsinddningl'n. sa att iiven de till fastigheterna hörande
vattenomr;1dl'na omfattas av nationalparkshestiimmelserna. Det kan enligt
miljö- och energiministern ocks{1 finnas behov .av alt reglera viss verksamhet. bl. a. allmiinhetrns tilltriide till vatteno111r{1det niirmast iiarna.
'.'Jiir det giiller Gotska Sandiin anser miljii- och energi111inistern att förh;1lla1idcna i vattt·nonnadet runt Gotska Sandön kan bd1iiva rl·gkras. Öns
\'i1ttem1mr!1den hyser naturvl'tenskapliga viirden. I likhet med naturv{trdsverket 11ch dl't stora flertalet remissinstanser anser miljii- od1 energiministern att dl't finns hd1m a\· att l{1ta iivcn dl't 0111givande vattenonniidl't runt
Gntska Sandiin ingi1 i natinnalparken. Vad giiller avgriinsningen i vattnet
anses det inte finnas skiil att 1:1ta nationalparken 1nnfatta niigol annat
vattL'lllJmri1de iin \'ild som hiinförs till heriird fastighl't L'nligt lagen
( 19511:595) om gr;ins nlllt allmiint vattl'n1Hnri1de.
Utskottet delar miljii- 1ich energiministerns hediimning av behovet av l'rl
utvidgning av vissa nationalparkn. Riksdagl'n hiir s~1Jt>di..·s bemyndiga regeringen att utvidga nationalparkerna Angsii. Bl<i .Jungfrun och Gotska Sandiin i enlighet med vad som redovisas i prnpositil.llll'll.
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S:inrjiillc:h nationalpark
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S:infjiillets nationalpark fiirt'sl;is utvidgad mc:d omµivandc: mark som iir
upptagc:n p;i naturvi1rdsfondc:n.
Utskottet tillstyrker regeringens fi.irslaµ om ut\'idgning av S;infjiillcts nationalp;1rk.
Stora Sjiifalll'ts nationalpark
Miljii- och enc:rgiministern föresliir att riksdag:c:n medgc:r c:n turistanliigg11ing i anslutning till statens vattc:nfallsvnks ht'byggl'ise \'id Yil'tas i Stnra
Sjiifallt:ts nationalpark.
Fiirslaµet tlln intr;ing har i princip tillstvrkts av remissinstanserna. \kd
hiinsyn till Lkn exploatering av rnm;idc:t som redan har skett p{1 grund av
vattl'nkrafhuthyggnaden och dit dc:n planerade vc.:rksamhl'tc:n enligt miljiioc:h c:nnµiministern li1tc:r sig fiirenas med naturviirckns intressen biir intranget fa ske. '.\l;igra rc:missinstansc:r har framfört synpunkter i dc.:taljfri1gor
betriiffande den fi.ireslagna dispositionsplanen. Detta iir frt1gor som enligt
miljii- och c:nergiministl'rn hör behandlas i samband med plangL'nomfiirandet. Det fiirutS:itts i propositionen att hc:riirda intressenter for framföra sina
svnpunkter i dl'tta sammanhang.
FolkpartiL't hegiir i sin partimotinn Jo7 I9 yrkande :'i:'i att vissa dl'iar ;1v
Stora Sjiifalkts nationalpark som fortfarande har stort skyddsviirdc: infiirlivas med intilliggande Sart'ks nationalpark. Andra omri1den i parken biir
s1:·1s ihop med en ny nationalpark i Sjaunjaomr;idc:t. Enligt partimotionen
Jo7:'i l ( m) urholkar de i bl. a. Stora Sjiifallets nationalpark exploaterade
0111r~1dc:na respekten för natinnalparkshegreppet. Dessa eldar biir iiverföras
till naturrc:sc:rvat (yrkande h delvis).
Utskottl't far för sin del anföra följande:.
Naturviirdsverket. som i sin hemstiillan till regeringen konstaterar att dt'l
under J;inµ tid bedrivits turistisk verksamhet i Vietas. anser att en pc:nnanc:nt turistanliiggning i omr~idc:t viil litter sig förenas med naturv;irdc:ns
intressen. Denna uppfattning dl'ias av miljö- och c:nc:rgiministern. Utskottet
finner inte anledning till annan uppfattning i fn\[!an men förutsi\tter - i
likhet med miljii- uch enc:rgiministern - att bc:riirda intresSL'nter for framfiira sina synpunkter i samband mc:d plangenomfiirandL't. Med dl't anförda
tillstyrkn utskottc:t regerinµens förslag om en turistanl:iggning vid Yietas i
L'nlight'l med vad som anförs i propositionen. Utskottet finnn inte heller
anledning till omstrukturering av nationalparken och avstyrker diirmed
mntitmc:rna Jo7l9 yrkande :'i.5 och Jo75l yrkande 6 (delvis).

Öwrsyn av naturvårdsförvaltningcn
l\liljii- och c:nergimini~tern anser att naturv{mlswrket som central fiirvaltningsmyndighc:t :ivc:n i forrs;ittningc:n hör ha ansvaret for samordninµen av
n;1turvardsfiirvaltningen i hela landet. Liinsstyrelsc:n iir regional förvaltningsmyndighet och hör :iven i fortsiittningen ha ansvaret för naturvi1rdsförvaltningen i liinet.
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Linsstyrelsen blir L'nligt miljii- llch energiminislL'rn till fiirvaltarL' av natun<irdsohjekt uhc den sllm mL'd h:insyn till k\lmpdens samt frt1n naturv:mlssynpunkt och av L'kllnomiska eller andra skiil bL'diims som mL-st liimplig för iindamiikt. l\liljii- nch energiministern kommer att fiiresb rL'geringL·n
att nuvarande föreskrift i :; \i naturviirtlsförnrdningen att vissa uppriiknade
mvndighetL'r och \lrgan i första hand skall utses till förvaltare hiir utgi1.
Milji.i- och energiminis!L'rn anser att naturv;irdsvcrket biir fil i uppdrag att
i samri.td med riksrevisionsverket se över formerna för den ek\lnomiska
planningen och redovisningen av medlen for v;ird och fiirvaltning av naturv,·mlsn bj ek t.
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Linsstyrelsen - och inte snm nu naturv;irdswrket - biir vara priivande
myndighet betriiffande statsbidrag ur viinlanslaget till kommuner. stiftelser
m. fl. samt för landskapsvi"ird.
LinsstvrL+;L'rna biir enli!,!t miljii- och energiminislL'rn kunna ta upp förhandlingar med kommuner och landstin!! om ansvarL't för naturviirdsfiirvaltningen och k\lstnadsansvaret för förvaltningen av enskilda natun·firdsohjekt.
Skiitselplant'n för ett naturreservat och ett naturvi1rdsnmrt1de biir enligt
miljii- och energiministern giira~ till ett \lbligatoriskt dokument som skall
ingi1 i fornrdnandL'beslutet.
Arbetet med skiitselplaner fiir befintliga n~servat biir inlL'nsifieras.
De statliga insatserna för v;lrd nch förvaltning av naturviirdsobjc'kt hiir
enligt miljö- och energiministern i första hand koncentreras till omr;'iden av
riksintresse för vetenskaplig naturviml och friluftsliv. Insatser fiir att bevara
omistliga naturviirden bör prioriteras.
En översyn biir ske av alla naturviirdsobjekt med syfte att naturv;irdsfiirordnanden som inte liingre iir motiverade kan upphiivas. Miljii- och energiministern kommn senare att fiireslii regeringen det uppdrag som erfordras
för att gerlllmfiira en omprövning av naturviirdsohjekten.
Naturvi"irdswrket. liinsstyrebcrna och naturv{mlsfiirvaltarna biir enligt
miljii- och energiminiskrn i sitt arbete med förvaltningen av naturv;lrdsohjekt priiva andra finansieringsbllor för tickande av vissa kostnader för
naturv;irdsfiirvaltning utöver statsanslag. Sponsring av siiviil fiirviirv som
skötsel av naturviirdsobjekt kan enligt miljö- och energiministern vara ett
siitt, uttag av avgifter för service inom eller i anslutning till olika objekt ett
annat.
Planering av naturv{irdande beredskapsarbeten biir enligt miljii- och
energiministern bedrivas sit att det alltid finns en viss ohjektreserv.
Ideella or!!anisationers miijlig,heter att engagera sig i v:mlen av naturvtmlsohjekt bör tas till vara.
U1sko11e1s ii1·1'f1·iiga11de11

Utskottet har ingen erinran mot vad miljö- och encrgirninistl'rn anfiirt om
en öwrsyn av naturvt1rdsforvaltningen.
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I 'n 11111si1i1Jll<'11

'Jatur\'ardslagt•n triiddL' i kraft dL'n I januari 1%5. I fi\rh;illandL' till miljö-,kyddslagL'n. som triiddL' i kraft :·1r 1%9. iir dock möjligho:terna att nK·d
natur\'<irdslagens hjiilp skydda miljiin mer hegriinsadc. Natur\'<irdslagcn har
eml'ikrtid sbrpts gL·nom att dL'I under 1970- och I'JXO-takn gcnomfiirdes
L'n rad viktiga iindringar. Dessa har dock inte ;indrat dl'n principil'ila inriktningen. Stora fliriindringar i samhiillet ol'h i srnl'n pi1 natur\';trdL·n har
skL'lt under den tid lagL'n funnits. Lagen framstir nu S<llll delvis otidsenlig
och fiir:ildrad. Mot hakgru1id av dd anförda har miljii- 1>ch energiministern
fiir avsikt att senare fiiresl<i rt·geringen att en samlad översyn giirs a\·
naturv<"trdslagen.
Tnriingkiirningslagen triiddL' i kraft den I januari 197<1. Syftet med lagt•n
;ir friimst att skydda naturmiljön. I.agen s<igs iiver sen:1st <ir l'!X:'i. dit regeringL'n i skrivelsL' till riksdagen (skr. l'JX-1-/X:'i:.203) redo\·isadL· en iivcrsyn av
lida \l:rriingkiirningslagstiftningen. Naturvimlsverket har <tr \lJX6 i en framst;illning till regeringen heg;irt \ issa iindringar i lagstiftningL'n. Fiirslaget
avsn hl. a. ut\'idgning a\· lagL'ns tilliimpningspmr:itk s:1 att den omfattar
samtliga motordrivna fordon. d\'s. - förutom terr:ingfordon och motorfnrdnn - ;iven traktorL'r och motorredskap. rr;1gan bereds nu i regerinµskansliL'l.
StatL'ns nalur\'iirdswrk iir CL'ntral fiin·altningsmyndighet för naturv:ird
och friluftsliv. medan huvudans\art·t fiir natlir\·iirdc·n pit det rL'gionala planL'I ligger hos Hinsstvrelserna. vilka utl"iir dct huvudsakliga planL'rings- och
\ crkstiillighL'lsarbetet p:i omr:1dct. I .iinsstyrelsernas naturv;irdsenhL'lL'r arhL'lar i niira kontakt med naturvi1rdswrket.
Fiir na1urvi1nkn pi1 dl't lokala planL'I svarar kommunerna. I naturvt1rdslagt'n stadgas om samri1d mellan liinsstyrelsen och hl'iirda kommuner i vissa
viktig:1 naturv~irdsiirenden. Kommunal planering och knmmunala beslut har
stur hl'lydelst• för naturvi1rden. LinsstyrL'isen kan i vissa fall delegera sin
ht·slutandn;itt till kommunen som ocks;i kan iiverta vissa tillsvnsfr{1gor.
Miljii- och L'nergiministern erinrar nm att naturdrdsl:1gen iindrades i
samband mL'd tillknmsten av PHL p;1 si1 siitt att kPmmunerna for riitt att
sjiilva besluta nm bildande av naturreservat och naturv:1rdsnmr:iden. Denna
miijlighL'l iir friimst avsedd för siikerstiillande av omri1den runt tiitortcrna
som iir av ht'lvdelsl' för friluftslivet.
Den tidigare aviscradl' översynen av naturviirdsVL'rkets organisation biir
L'nligt miljii- nch energiministern ncksi1 <Hnfatta \erkL'ls naturresursavdL'lning. Med hiinsyn till den nya µenomgripanLk lagstiftningen riirande hush:illningl'n med mark och vatten iir det \'iktigt att naturviirdswrket som
central myndighet innm natur- <lCh miljii\·imlsomr[1dl't svarar för att kunskapl'rn<1 om natur och miljii giirs tillgiinglig<1 som undl'rlag för beslut och
st:illningstagandcn. Detta inneh:ir enligt miljii- och energiministL'rn att naturv:irdsverkL't in!L' bara skall ha uppsikt iiwr hushMlningen med naturrL·surser inom sitt eget Vl'rksamhetsomr:idc L'nligt N RL utan ocks:·1 i praktikl'n ha ett vidare hl'vakningsansvar med avsel'nde p{1 naturrcsursl'rnas
utnvttiande.
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Fiir att naturv;'irdsverket pi1 ett iindamiilsenli).!t siitt skall kunna utiiva sin
tillsyn och uppsikt a\" milji·ifr:i).!or vid tilliimpningen a\" PBL llch '.\IRL samt
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iivrig markan,·iindningsla).!stiftning iir dL'l enligt miljii- llch energiministern
viktigt att ,-crkets wrksamhL'l far en fram~itsyftandt' inriktning 1ich bedrivs i
L'lt Iangsikti).!l perspektiv. :"Jaturv;irdsYerkt't biir ocks;i aktivt bevaka olika
sektorers resursanYiindnin~! och miljiipi1vcrkan samt samhiillsplaneringen pi1
olika nivi1L'L Inom ramen för en hin).!siktigt inriktad verksamhctsplan biir
wrkct ha en tillriicklig fkxibilitL'l fiir att kunna hantera uppkomna frct).!OL
Mot bakgrund av bl. a. plan- och naturresurslagstiftningcn llch de fiirslag
till dh:ktivitetshiijande ;itgiirder ·som liimnats av naturvi1rdsförvaltningskllmmitt~n

(DS Jo 198-1:-1) biir enligt miljö- och energiministern den avise-

rade iiversvnen behandla naturvardsverkets framtida roll och fördelningen
av arbetsuppgifter mellan naltH\';inlsverkL·t som central naturviirdsmyndighet och liinsstyrelserna som regillnala myndigheter.
M111io11<'ma

I sin partimotion Jo30 framhiilkr Ct'ntcrpartict att en natun ;·irdslag m;h!t'
ha stiirre tyngd i

fiirhi~llande

till annan lagstiftning iin vad som nu iir fallet.

En iivergripande naturresurslagstiftning biir ange hur rt•surst•rna skall förvaltas. inte hur de skall expl11atcras (yrkande 3 ). Samma tankeg;ingar förs
fram i ko111111ittcmotionen Jo720 (e) yrkande I. Enlil:!t partimotillnen .Jo767
(c) kan naturresursriikenskaper bli ett siitt att undersöka och heskriva
sambanden ml'llan naturresurser/miljii och ekonomi och dessutom ett instrument i hediimningen av en viss ekonomisk utwckling och av de naturresurser som andnds (yrkande 11)).
Enligt folkpartiets partimotilln .Jo71 1J biir L'n iiwrsyn av naturvi1rdslagcn
µiiras och ett nytt lagförslag utarbetas (yrkande -IS). lnfiir en si1dan iivcrsyn
biir siirskilt priivas om det inte finns sbl att giira en tydliiare boskillnad
mellan naturnmri1den. som skall sparas friimst av hiinsvn till flora och fauna.
11ch s:idana snm skall bevaras av hiinsyn till friluftsliv och rekrL'ation. En ny
terminologi bi.ir införas. diir nationalreservat resp. naturreservat iir begrepp
för 1imr{1den som skyddar flllra och fauna inom ett omdde pi1 riksnivi1 resp.
regional niv;'1. och nationalpark respL'ktiw naturpark iir inriittade för rekrL'ation (yrkande -19). De ersiittningsbestiimmclscr för intr{111g i p{1g;knde
_markan,·iindning s1Hn giilldc fiirL' den 1 juli l'JS7 biir ;iterinfiiras (yrkande
h2) och luckan tiitas mellan naturviirdslagcn och skogwiirdslagens hiinsyns-

regkr (yrkande Il-I).
l\foderata samlingspartiet konstaterar i sin partimotion Jo751 att en modern naturv:irdslagstiftning biittre iin den nuvarande m;iste skydda utrotningshotade arter och arter med en hotad genetisk variation (yrkande 12).
En utredning biir diirfiir tillsiittas med uppgift att bgga fram förslag till
m1.JLkrnisering a\· naturviirdslagen (yrkande l 'J) och siika finna en biittre
sariwrdning mellan lagarna inom miljöomr;idct (yrkande 211). I motion
Jn73-I begiir partiet !1terinfiirandc av de bestiimmelser i naturv{mlslagen
som fram till :ir 11!7-I giillde fiir strandskyddet. dvs. kommunerna skall ha
r;itt att utförda strandskydd liings de v;ittcn den vill skydda. medan markL·n
bngs övriµa \"alten skall kunna hl'byggas enligt allmiinna rq,der.
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Enligt motion .lo757 (s) yrkande I biir naturvardslagen förtydligas· si1 att JoU 1987/88:23
det klart framg;1r att naturv{1rdslagL'n iir det instrumL'nt som oeks;'1 tillg11dosn kulturminnesvimkfö intressen av att <ikcrstiilla kulturmiljöer som
falkr utanfiir byggnadslagstiftningrns och fnrnminncslagL'ns riickvidd.
I motinn Jo732 begiirs en iivnsyn av bL'stiimmelsL'rna fiir dispensförfarandL' (lCh handliiggning av hesviirsiirL'ndL'n hctriiffandc L'rsiittningsmark
\·id expropriation frir naturreservat (yrkandL' 1). Enligt motion JoX70 (m)
hiir giillandL' lagstiftning kompkttL'ras med regler om riitt till L'rsiittningsmark fiir dL·n som tvingas avhiinda sig mark. Domiinverket hör dessutom i
sin instruktion fa inskrivet skyldigheten att medverka till att stiilla ersiittningsmark till förfngande och lanthruksniimndL'n i sin instruktion en skyldighl't att aktivt bitriida h;ida parter vid bvtL's- och kompcnsationsaffärL'r.
Enligt motion Jo756 (s. c) hiir förslag till strandningslag utarbetas med
miijlighet fiir myndiglK·tcr att {1liigga iigarc att flytta eller pa iigarcs bekostnad liita flytta fartygsvrak. trots att de inte iir till direkt fara för sjöfartL'n.
I t\;i motiont·r begiirs iindring av tcrriingkiirningslagen. Enligt motion
JoX.:l l ( m) yrkandL' 1 biir lagen omarbetas sii att fiirbutkt mot terriingkiirning L'ndast giiller inom dl' klart avgriinsade omri1dcn diir riaturcn iir
siirskilt bnslig. Krav pi1 tillst;'u1d friin svenska myndigheter för utliindska ·
terriingford11n som i niijessyfte anviinds i griinsfjiilltrakterna framförs i motion j(lX5.:l (s). I tillstitndl't skall föraren upplvsas om de regler som giiller för
sniiskotntrafik i Sverigt'.
\kd tanke pi1 att en hL·tvdandt• dl'l av landL'h naturskyddade omr;iden iir
beliigna i '.\lorrbotten. tL'r sig. enligt motion Joi-:53. en lokaliserin!-!, till
Norrh(llten av natun<1rdsverkets naturresursavdelning rimlig (yrkande 2).
U1sk11111·1.1· ii1·en•iiga11de11

I likhet med miljii- och energiministern kan utskottet konstatera att stora
fiiriindringar har iigt rum i samhiilkt och i svnen pil naturresurser och
naturv;'1rd sedan tillkomsten av naturvimlslagen. I ett tillviixtsamhiille kommer av niidviindi1,!hL't alltid olika intressen att brytas mot varandra. UtVL'L'klingen od1 vara ökade kunskapn har emellertid liirt oss alt förutsiitt ningen fiir t'n gynnsam ekonomisk utveckling iir ett liingre perspektiv i
\';ir syn p;i naturrL'surserna od1 naturmiljiin iin det som tidigare varit förhiirskandL'. lJtsk11ttl't vjlkomnar diirfrir den iiversyn av naturv;frdslagen
som avisnas i propositionen. Till grund för denna iiversyn bör enligt utskottets mL·ning ligga de svnpunkter p;i en bngsiktigt god hush{1llning med
naturresurserna och pa s;unstiimmigheten mellan naturv;ird och ekonomisk
utveckling som framfiirs av mil.jö- och energiministern. Detta innebiir enligt
utskottets mening bl. a. att naturviirdslagen m;iste ges ökad tyngd i förh;Hlande till annan lagstiftning pii omri1dct liksom att föruts:ittningar skapas
fiir en h:ittrl' sanwrdning av de aktudla regels~·stemen. \-led det anförda far
enligl utskottets mening syftet med motinnL'rna JoJO yrkande 3. Jo719
yrkamkna .:l~ och .:lLJ . .lll7211 yrkandl' 1 nch Jo751 yrkandena 12, 19 och 20
anses tillgodosett. iVlotionerna biir s~ilunda intL· medföra n;igon vidare ~it
giird frilll riksdagens sida.
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Vad utskottet ovan anfört iir iiven iignat att i allt viisentligt tillgodose
svftct med motion Jo 76 7 yrkandL' 19 som s;~tledes inte hiir medföra ni'1gon
riksdagens vidare {1tgiird.
Utskottl'l avstyrker motion Jo71lJ yrkandena <1:?..
\lot bakgrund av det anförda avstyrker utskottet motion 71 lJ yrkande 64.
Utskottet avstyrker iiven motion .Jo 734.
Som framfiirh i propositionen bör i arbetet med hl. a. naturv{misoh.kkten kulturminnesviirdens intressen beaktas. I den nyligen framlagda propositionen ( l'JX7: 104) om kulturmiljiiv{1rd ges begreppet kulturminnesv{1rd
en vidgad innehiird. I propositionen föresli1s iiven att riksantikvarieiimbetct
ges ökade resurser för insatser inom kulturlandskapsvärden. bl. a. i samverkan med naturvi"1rden. Utskottet delar hiirvidlag miljö- och energiministerns hediimning att landskapsviirden hiirigenom stiirks. Mot bakgrund av
vad utsk11ttet hiir anfört och i avvaktan p;i riksdagens behandling av den
ovan niimnda propositionen hiir motion Jo757 yrkande I inte föranleda
nagon riksdagens vidare i1tgiird. \lotionen avstyrks s{tledes.
Utskottet har vid sin behandling av ett antal mntioner med anledning av
propositionens avsnitt om skydd och vi"ird av naturtyper redovisat sina
synpunkter p{1 vissa fr;igor om ersiittning till markiil!are vid olika typer av
intritnl! i markanviindningen ( s. 64 ). Med hiinvisning till tidigare uttalanden
i fd1gan anförde utskottet sammanfattningsvis att aktuella ersiittningfr[1gor
kommit i ett nytt och för markiigarintressena fiirmiinli!!are liige sedan planoch hygghtl!en jiimtc fiiljdlagstiftning har börjat tilliimpas och avstyrkte
motionerna pi1 den l!runden. Följaktligen iir utskottet inte heller berett att
förorda n<i!!on iindring av aktuell la!!stiftning i enlighet med vad som anförs i
motionerna fo723 yrkande I och .loX70. vilka si·t1edes avstyrks.
Med anledning av motion Jo756 vill utskottet erinra om att lagstiftningen
redan i dag erhjuder vissa miijlighcter till s;\dana <itgiirder som efterlyses i
motionen. Enligt I *lagen (I 'JXl1:37 I) om flyttning av fartyg i allmiin hamn.
iindrad genom lag l'JX7:775. fär fartyg flyttas av hamninnd1avare. om
fartyget utgiir hinder fiir sjiifarten eller varaktigt ligger p{1 ett siitt som
strider mot giillande fiireskrifter. Genom 24 naturviirdslagen ges kommunen miijlighcter att fiircliigga den som villlat eller iir ansvarig for ncdskriipning eller osnyggande i naturen att iordningstiilla platsen. Med det
anfiirda avstyrh'r utskottet motion Jo75h.
I avvaktan pii rL'sultatet av naturviirdsverkets framstiillning till regeringen
om vissa iindringar i terriingkiirnin!!slagstiftningrn iir utskottet inte berett
att tillmiitesgi1 de krav pi"1 iindringar i lagstiftningen som framförs i motionerna JoX4 I vrkande I och foX54. Motionerna avstyrks säledes.

*

Som anförts i prnpnsitionen kommer en översvn av naturviirdsverkets
organisation att genomföras. Denna iiversyn biir enligt miljö- och energiministern ockst1 omfatta verkets naturresursavdelning. I avvaktan p!1 resultatet
av dL'nria översyn avstyrker utskottet motion JoX53 yrkande 2.
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-1-. Luftföroreningar och försurning
Strall'gi fiir

renar~
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luft

/'n 'I" 1siti11111·/1
RL'gL·ringens Ö\'L'r\'iiganden g<lr i stnra dt:lar tillbaka pit statens naturvimlsvcrks aktillnsplan S7 lllllt luftfiirnrenin_l!ar och försurning. Miljö- och energiministnn sammanfattar i prllpositionen sina förslag och stiillningstagandcn
pi1 följande siitt.
Luftfiirllreningarna utgiir i dag ett allvarligt hot mot miinniskors hiilsa och
li\"smiljii. lnllm Mell;1neurl1pas sammanhiingande industrialiserade regioner
ger luftfi~nireningar uppho\' till hiiboefkkter och omfattande skador pi1 triid
Pch skogsmark. I Sn:rigc har luftföroreningarna lett till försurning av vatten
od1 mark samt skPgsskador.
Strategin fiir handlingsprogrammet mot luftfi·iroreningar 11ch försurning
biir \;11·;1 att genllmfiira utsliippshegriinsningar i Sveri_l!e och samtidigt arbeta
för internatillnella ;itaganden nm S:1dana bcgriinsnin_l!ar. Den innebiir att
luftfiirllreningsur~liippen biir redul"l.:ras i den utstriickning som fordras för
att skydda miinniskors hiilsa Pch minska nedfallet till den nivi1 miljön Uti.
l\lllt Lknna bakgrund hiir fortsatta i1tgiirdcr mot luftföroreningar iivcrviigas.
l-liinsvn biir hiirvid tas till bl. a. resultatet av det p<lg:1ende internationella
arbt'let.
l-liigsta till;itna svavelhalt i tjock eldningsolja bör minskas till 0.S '\,. En
miljiiavgift fiir att stimulera till yt!L'rligare siinkning av svavelhalten bör iiven
iivcn iigas. S\"avelutsbppcn biir d:ircfter begriinsas vtterlig.are genom skiirpta utsliippskra\' med biirjan iir ILJl)3 i de mest fiirsurade omr;'1dena. Oc
skiirpta kra\·en llllltsvarar L'lt utsl:ipp fri·111 olja med ca 0.4 •;-;, svavel för
mindre anliiµgningar och ca 0.2 ·;·., sva\"l:I för stiirre. Lagen om svavelhaltigt
hriinsk iindras sa att den omfattar samtliga briinslen.
l\.\'iiwoxidutsbppen hiir minskas genllm skiirpta riktlinjer för prövningen
av fiirhriinningsanliiggningar enligt miljöskyddslagen. l\.viiveoxidutsliippen
hiir dessutlllll minskas )!L'nllm skiirpta avgaskrav fr. o. m. I l)LJ2 <irs modeller
fiir lii tta last bi la r och hussar och ·fr. o. m. I lJ'J-l iirs modeller för tunga
fordon. Under tv;i ;'il" före ikrafttriidandet biir ett stimulansbidrag betalas ut
\·id kiip a\· fllrdon som uppfyller kravl'n. Bidragen bcriiknas kosta totalt -l50
milj. kr. Samtidigt hiir en yttL'rligare skarpning av utsliippskra\'en iivcrviigas
hl. a. fiir tiitortsfordon s;1111t traktnrer pch arhetsmaskiner.
I \·issa omr:idi:n. diir miljiin lir siirskilt kiinslig eller i större tiitorter. ~Hir
L'lt st1irt antal miinniskor utS:itts för luftfiirort·ningar. kan det vara siirskilt
\ iktigt att snabbt fi.irhiittra luftkvalitl'tt'll. ML hiir diirfiir iindras sii att
regeringen for förklara ett visst omr:'1de snm miljiiskyddsomriidc. Fiir ett
s.'1dant 1Hnr;·1de skall regL·ringen eller. dter regeringens bemyndigande. länsstyrelsen fa meddela siirskilda fiireskrifter hetriitlande bl. a. luftföroreningar.
Forsk11i11gsinsatserna krinµ · hiilsnrisker. skogsskador. mark- och grundvattenfiirsurning. kalkning av sjiiar och \"altendrag 1ich effekter pit fauna
och flora hi.ir fiirdjupas. Det internationella samarbetet inom forskning och
iivL·n·akning a\· miljiidfekter hiir iikas. Den tekniska forskningen och ut\"L'Cklingen hL'triifhnde bl. a. biittre miljiitl'knik for fordon. förhriinningsanliiggni ngar m. m. hiir fiirstiirkas.
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I kap.4'4 Strategi för renare luft anför miljöministern bl. a. följande (s. lll3
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ff).

En överordnad m:llsiittning för handlingsprogrammet mot luftföroreningar
och försurning iir att minska halter och nedfall av luftföroreningar till
si1dana niv;kr som miinniskors hiilsa och miljön tid iiven pii ){111g sikt. Jag
bedömer att miilsiittningen biist ·kan uppniis genom att i en samlad strategi
b;ide genomföra utsliippsbegriinsningar i Sverige och arbeta för internationdla i1taganden om utsliippsminskningar. l det internationella arbetet bedömer jag att Sveriges initiativ till Aktionsphp1 Europa kommer att spela en
betydelsefull roll.
De svenska svavclutsbppen bedöms minska med o5 "\, till ar l 995 fri111
1980 :lrs niv;'1 i enlighet med det av riksdagen beslutade programmet mot
luftföroreningar och försurning. Ytterligare Mgiirder behöver vidtas för att
n[i miilsiittningen om 30 ·.~\. minskning ·av kviiveoxidutsliippen mellan :'iren
1980 och 1995.
Innan stiillning tas till ytterligare skiirpta nationella mälsiittningar bör
kostnader och andra effekter av nödviindiga ;'1tgiirdcr studeras. Vilka ll'kniska i1tgiirder som skulle fordras för att minska svavclutsl:ippen med
70-80 % samt halvera kviivcoxidutsliippen till sekelskiftet jiimfört med
1980 i1rs nivi1 biir studeras. En svensk i1tgiirdsstr~1tcgi för kolviiteutsliippen
biir ocksi1 tas fram. Ekorwmiska och andra konsekwnser för industrin,
staten, kommunerna och samhiillet i övrigt bör analyseras.
Naturv[1rdsverket arbetar för niirvarandc med en i.)versyn av riktlinjerna
fiir luftkvalitet. Förutom reviderade viirclen för svaveldioxid och. partiklar
arbetar verket med förslag till riktlinjer för kviiveoxid och ozon samt riktlinjer för den högsta belastningen pit miljön av föroreningsneclfall. Enligt
vad jag har erfarit kommer verket att liimna sill förslag till regeringen
sommaren l lJX8.
M11ti1111l'ma

I mntinnl'rna fiiresli1s vissa iindringar av regeringens förslag i ölika avSL'L'nden.
Enligt motion Jo25 ( 111) biir det li111gsiktiga m;ilet vara all minska svavelutsliippen med 80 •;,;, fr~111· l'J80 iirs nivi1 till :1r 20!10 (yrkande '!). Kviivc'utsliippen biir minskas till en niv;i naturen i Sverige Ull ( vrkalllk 12 ). Ett
nh>tsvarandt' yrkande framstiills i motion Jo I h ( m) yrkande 11. I motion
J.>719 (fp) yrkas att mi1len för svaveldioxid- och kviiveoxidutsliippen skiirps
(vrkalllk 27). Ett handlingspr:<lgram hiir enligt motionen vidtas mot luftfororc.:ningarna i södra Sverige.: (yrkande 35\. Ett likartat motionsyrkandl' framförs i motion Jo715 (fp) yrkande 2 medan Lkt i motion Jo873 (fp) yrkande 5
framhi11ls all atgiirder för att begriinsa luflfiiroreningarna bör beaktas i olika
myndigheters arbete. Enligt partimotinn Jo2.+ (fp) yrkande lO hör iitgiirdl'r
vidtas för att nedbringa ozonbildningen med 75 ·~.. resp. kviiveoxid- och
knl\'iilL'utsliippen. I centnns partinwti;111 Jo30 yrkandl' 16 begiirs att mi1let
för utsliippsminskningL'n skall S:illas till 'Jll •;;, för svaveldioxid samt till 75 '\,
for hiiveoxider <Kh koh·;iten. Motsvarande yrkanden i1terfinns i motionerna .lll767 (L') yrkande 6. Jn851 (l'). nch Jo21 (c: siirskilt betriiffande KrnnobL'rgs !:in). yrkande I. Skiirpl:l 1n<il för minskade utsliipp efterlyses iiven i
motionerna fo735 (c) yrkande I och fo23 (c). yrkande 2. Enligt motion Jo30
(c) yrkande 2.+ bör iiwn avsvavlingskapm:iteten byggas ut.
h Niksd11,~e11 /'187/88. /f> s<11//I. Xr ~3
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Utskottet konstaterar att n!1gra :'1siktsskillnader inte föreligger om nödvändigheten av att minska luftföroreningarna och de försurande utsläppen.
\fakt m:iste vara att utsHippen pt1 sikt nedbringas till en nivä som naturen
till och som medger en god livsmiljö. Vid sidan om de nationella anstriingningarna iir det angebget att reduktion sker iiven av utsliippen i dra
grannliinder oeh iivcn liinder vilkas utsliipp inte direkt berör Sverige.·
Niir Lkt giiller till vilkL'n niv:'i utsliippen skall bringas ned anser utskottet
hctriiffande .1Tm·e/111slcip/)('ll att det finns anledning att ytterligare skiirpa den
m:ilsiittning som regeringen angivit. Utskottet hitriider regeringens linje att
svavelutsliippen hiir minska med 65 % till i1.r 1995 fr:in I 9XO i\rs nivä. Enligt
utskottets mening hiir riksdagen dessutom redan nu fastliigga ett mill om
XO '\~,minskning fram till sekebkiftet M111 1980 {irs niv{1. Riksdagen hör göra
ett uttalande till regeringen hiinim. Oiirigenom tillgodoses helt eller delvis
motionerna Jo 16 yrkande Il . .lo25 yrkande 9. JoJO yrkande 16 i motsvarande
del och Jo719 yrkanden i motsvarande dt'I.
Utskottet bitriider :·1 andra sidan regeringens linje fullt ut niir det gäller
strategin för att minska/.. 1·c'il'!'lllsliipprn. Det innebiir att ytterligare :ltgiirder
mi1sk' vidtas för att ni1 miilsiittningen om 30 'X, minskning av dessa utsliipp
mellan i1ren 19XO och 1995. Vidfore hiir studeras vilka tekniska ätgiirder
som skulle fordras for att halVL'r:i kviiveoxidutsHippen vid sekelskiftet jämfört med I l)XIJ :\rs nid. Utskottet avstyrker mnt den bakgrunden motionerna Jo25 yrkande 12. JoJ!l yrkande 16 i motsvara1\de del och Jo719
vrkande 27 i i1tersti1ende del.
En svensk strategi för knlviiteutsliippen bör ocksi1 tas fram. Dessa spelar
tillsammans med kviiveoxiderna en roll vid bildandet av fotokemiska oxidanter. friimst det giftiga ozonet. genom komplicerade kemiska reaktioner.
Utsliipp fr{1n bilar och fiirbriinningsanliiggning:ar iir de huvudsakliga kiillorn;1. Under snmmaren kan. som framhiills i prnpositionen, luft med starkt
fiirhiijda halter a\' bl. a. ozon föras in över Skandinavien fdn kontinenten.
Genomförandet av den katalytiska avgasreningen bör enligt vad utskottet
inhiimtat innehiira en icke oviisentlig minskning av ozonbildningen fr{111
s\'enska utsliippskiillor.
Med det anförda avstyrker utskottet hiir behandlade motioner i övrigt i
den

111:·111

de icke tillgodosetts ge1wm utskottets ställningstagande.

Koldioxidprohlemet
M11tin11a1111

I flera mnlioner tas problemet med koldioxidutsliippen upp och den in\'erkan p;'1gi1ende eldning med fossila hriinslen enligt forskarna beräknas fa
fiir klimatL'I p:i jlinkn genom den s. k. drivhusdfekien. Enligt motion Jo25
( m) bör koldioxidutsliippen i S\'erige inte tilli1tas att iika fn111 dagens niv:1
(yrkande X). I n101i1.inL·rna .lt>30 (c) vrkande 14 och .Jo719 (fp) yrkande 7
efterlyses ett aktionsprogram fiir att hegriinsa koldioxidutsliippen.

X2

U1sk olh'f.\ ö1 'Crl'iiganclrn
Utskottet delar motioniirernas oro inför dessa fri1gor. Som framh{11ls i propositionen utgör risken fi.ir l<"lngsiktig klimatfiiriindring till följd av utsliipp
av bl. a. koldioxid ett av de siirskilt allvarliga, rentav livsavgörande hoten
mot miljön. Vid den offentliga utfr{1gning som utskottet haft med bl. a.
forskare och industrirepresentanter framgick att koldioxidutsliippens och
freonutsliippcns följder kan förviintas fä s;ldana dimensioner att det blir en
tvingande nödviindighet att p{1 sikt nedbringa förbriinningen av fossila
briinslen. ( Freonutsliippen - vilka enligt vad som framkom vid utfri1gningen
anSL'S ha inverkan iivcn pi1 den s. k. drivhuseffekten - behandlas närmare i
kapitel 5 av detta betiinkande.) Oavsett instiillningen i övrigt till kiirnkraft
beriiknas enligt vad som franihölls vid utfr{tgningen tillgiingliga urantillg{1ngar vara s;i hL'griinsade att fissionskraften knappast erbjuder n<'igot ekonomiskt lockande l<'mgsiktigt alternativ till andra alternativa energislag. Det
framgick iivcn att koldioxidutsliippen blir mindre per utvunnen energimiingd vid gaseldning iin vid kol- eller oljL'eldning samt att avgasrening med
kalkbiiddar vid koleldning medför ökad koldioxidutvcckling.
Utskottet vill i sammanhanget erinra om att koldioxidproblemet iir av
gltibal natur. Det kan irkL' lösas genom nationella ätgiirder. En internationell reglering iir niidviindig. Dl't iir emellertid först niidviindigt att
vinna internationellt erkännande av problemet. Som ett led i anstriingningarna hiirför och mot bakgrund av vad som framkommit ansluter sig
utskottl't till förslaget i motion Jo30 om att regeringen bör klarliigga energ:ianviindningens effekter pii koldioxidhalten i atmosfären och utarbeta ett
program för att minska utsliippen till vad naturen tål. Som ett nationellt
delm;il biir anges att koldioxidutsliippen ickL' biir iikas utöver elen niv[1 de
har i dag. Vad utskottet siilunda anfört med anledning av motionL'rna Jo30
yrkande 1-L Jo25 yrkande 8 och .Jo719 yrkande 7 bör riksdagen som sin
mening ge regeringen till kiinna.

Internationellt arbete
Huvuddelen av det internationella samarbetet om luftföroreningar sker
inom rnmL'n för FN :s konvention om liingviiga griinsövcrskridande luftföroreningar. Konventionen undcrtL'rkna(IL's i november 1979 i Genve och har
nu ratificerats av 32 stater. senast av Jugoslavien. KonventionL'n är av
ramkaraktiir. och siirskilda ;ltagandcn överenskoms genom protokoll till
konventionen. Hittills har tvi1 protokoll förhandlats fram - betriiffande
finansiering av det internationella miitprogrammet och betriiffandc minskning av svavelutsliippen med minst 30 •7;, till iir 1993. jämfört med 1980 ärs
niv;L Förhandlingar om ett k viiveprotokoll p{1giir fortfarande.
f'ri >p1 >si I i1 !lll'll

\.lilji.i- och energiministern anför bl. a. fiiljandl' i propositionen (s. 111-112).
Det svenska förslaget till ett internationellt samarbetl' mot luftfiiroreningar
( Aktionsplan Europa) har mottagits positivt. Förslaget innebiir att arbetet
inom konvcntionen skall inriktas pi1 att utarbeta belastningsgriinser för vad
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miljiin t<il a\' bl. a. svavd- och kviivenedfall. Arbete med ytterligare underlag fiir detta p:1g~ir b{1de i Sverige och utomlands. Niir dessa gränser har
iiverensknmmih skall förhandlingar inledas om åtaganden för att minska
utsbppen till mots\'arandc nivi1. M{tlct fiir konventionsarbetet är att sädana
fiirhandlingar skall inledas i biirjan av llJlJll-talct. Det svenska forskningsarbetet och samarbetet inom konventionen bör nu inriktas pi1 att si1. snabbt
som miijligt ta fram underlag för dessa förhandlingar. En utgångspunkt fö~
Lklla arbete biir enligt· min mening vara att utsliippen skall reduceras i
intnnationellt samarbete till siidana nivikr som är ofarliga för hälsan oeh
miljön iiven i ett litngsiktigt perspektiv.
Riksdagen har som sill" mening givit regeringen till känna, att möjligheterna att genom avgiftsuttag bygga upp en internationell luftviirdsfond
fiirtjiinar att övcrv:igas (.JoU 1984/85:28. rskr. 275). Friigan har diskuterats
inom ramen för knnventionsfiirhandlingarna i Cienve och har även sonderats under hand fr:111 wcnsk sida. Resultatet iir att det hittills inte har varit
miijligt att ft1 stöd fiir förslaget. Som skiil emot har bl. a .. :rnförts att den sorn
sliippcr ut föroreningar ii\'cn skall svara för kostnaderna för rening Polluter Pays Principle - och att miljöproblemen i det egna landet bör ·vara
tillriickliga sbl för i1tg:irdcr. iivcn <>m hiinsynen till grannhinderna biir vara
nwtiv för i1tgiirder. S\';'irighctcrna att n;I L'n iiverenskommelse om finansiering av de blygsamma _kostnaderna för sekretariatet till konventionen talar
ocks.i emot att det fi.ir n:irvarandc skulle vara möjligt att komma överens om
finansieringen av en fond av helt annan storleksordning.
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Yrkanden om iikad internationell aktivitl't framst:ills i motionerna Jo24 (fp)
yrbndc l.fo71'l(fp)vrkande l . .JoX37(m)yrkande3,.Jo25(m)yrkande 10
och fo.'O (c) yrkande 22.
I ·motionerna .lo719 (fp) yrkande 2. Jo30 (c)
yrbnde 17 . .lo3 I ( c) yrkandL' 3 och Jo7<18 ( c) yrkande 4 yrkas att regeringen.
fortsatt vnkar flir uppr:ittallLk av en intnnatinncll luftvi1rdsfond. - I
nwtionerna .lo71LJ (fp) yrkamk J<l. JnX21 (fp) yrkande 4- och .Jo311 (c)
yrkandL' 23 hemstiills att regeringen tar upp ii\"L'ri:iggningar med elen danska
regeringen för all minska luftfiinireningarna i södra Sverige. Enligt motion
.lll211 (c) yrkande 3. hiir koil\"L'ntioncn om gr:insiiverskridande luftföroreningar ut\ idgas betr:itlande gr:inskommunL'rnas skyldigheter gentemot sina
grannar p:'1 andra sidan gr:insen.

Utskolll'ls ii1·en·iiga11de11
Utskottet erinrar om att Sverige av tradition intagit en aktiv hällning i det
internationl'lla miljiivimlsarbetct. Detta giiller siiväl för luftvården som
vattenvt1rden. Det intl'rnationella arbetet betonas iiven starkt i regeringens
proposition. För ett land som Swrigc med dess berggrunds- och klimatmiissiga kiinslighd fiir miljlistiirningar :ir det naturligt att inta en tätposition
i det internationella arbetet för att minska de förorenande utsläppen i v<lr
omviirld. Enligt utskottets uppfattning tillgodoses motionerna Jo24 yrkande
I. Jo7ll) vrkande I. X37 vrkande 3 Jo25 yrkande 10 och Jo30 yrkande 22 av
vad som anfiirs i propositi\inen. De avstyrks med hiinsyn hiirtili".
Utskottet iir icke heller bi?rett tillstyrka de motionsyrkanden vari begiirs
upptagande av fiirhandlingar med Danmark om bcgriinsning av danska
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luftutsliipp slim faller ned över svenskt land och vatten. Utskottet hiinvisar i
det sammanhanget till de iiverliiggningar som sliindigt piig:{1r inom ramen
för det nordiska samarbetet p<i luftvi1rdcns omr{1de. Nordiska riidet har tagit
initiativ till ett nordiskt samarbetsprogram fiir luftv{irdsarbetet. Utskottet
utg{ir frän att man friin svensk sida tar alla tillfällen i akt för att påverka de
nordiska grannarna att iika sina miljövardsinsatser:
Utskottet har även uppfattningen ·att de luftv{1rdsproblem som aktualiseras i motion Jo20 och som rör grtinsomriidet till Finland biist behandlas
inom ramen for det bilaterala och nordiska samarbetet. Motionen avstvrks
siiledcs såvitt nu iir i fräga (yrkande 3 ).
Fnlgan om en i111cma1io111'1/ /11ji1·cird.\j"mul har som framgiir av redovisningen i propositionen varit föremäl för överväganden med anledning av ett
riksdagsuttalande v{1ren 1985. Enligt propositionen har det hittills inte varit
möjligt att fa stöd för förslaget vid de diskussioner som förts i fri1gan i
internationella fora.
Utskottet har förstiielse för de svi1righeter som mött Sveriges representanter i arbetet med att tillskapa en internationi.:11 fond. Ei1ligt utskottets
mening hör friigan dock fortsatt h<Hlas aktuell. Hiirför talar. vilket iiven
framfördes vid utskottets offentliga utfri1gning. det faktum att ei1 betydande
- och relativt sett iikande - del av de luftföroreningar som sprids friin
Europas industriomdden kommer fr{m Hinder vilka icke anser sig ha ekonomiska eller tekniska möjligheter att att f.n. göra investeringar i miljöteknik.
Enligt utskottets mening biir med hiinsyn hiirtill regeringen icke förtröttas
att verka för uppbyggnaden av en internationell fond för investeringar i
reningsteknik, iivcrgiing till miljöviinligare energislag och energieffektivisering. Vad utskottet sälunda anfört med anledning av motionerna Jo30
yrkande 17. Jo31 yrkande 3. Jo719 yrkande 2 och Jo768 yrkande 4 biir
riksdagen som sin mening ge regeringen till kiinna.

Särskilda föreskrifter för mil.iöskyddsområde
I propositionen anges att det i dag finns möjlighet att utförda generella
föreskrifter till skydd för siirskilt fiiroreningskiinsliga vattenomr{1den. Fiir
att göra det miijligt att utfärda generella föreskrifter iiven i andra lllllf~tdcn,
t. ex. storstadsonmiden som iir b~lastade av stora luft,fiiroreningsutsl!ipp
friin bl. a. industri och trafik. föreslår regeringen en iindring av av 8 a
miljöskyddslagen (ML 1969:387). Enligt förslaget för regeringen förklara
ett visst omri1de som miljöskyddsomr{1dc. För ett. siidant omr:1de skall
n~geringen eller. efter regeringens bemyndigande .. liinsstyrelsen kunna meddela siirskilcla föreskrifter om skyddsMgiirder m.ni.
Utskottet har ingen erinran mot regeringens förslag i denna fräga. Till
förslaget om lagändring iiterkommer utskottet i sam hand med behandlingen
av miljöskyddslagen - kap. 1O i detta betiinkande.

*

I flera motioner framförs yrkanden om att. regione~· i siidra och sydvästra
Sverige förklaras som siirskilt förorcningskiinsligt omri1de ( milji'iskyddsornr~ide ). Sii iir falletmcd motion Jo719 (fp) yrkande 4fl (Kattegatt). Jn8~1 (fp)
yrkande 3 (Kattegatt. Oresund och Hanöbukten ). .lo833 (s) vrkande 1
(södra Kattegatt, Öresund och Skiilderviken). Jo810 (m) vrkande 2 och

.Joli 1987/88:23

.Jox.n

(c) - Malmiihus liin - Jo.15 (s) - viistra Sk<'me samt Jo8h5 (c) Sttickholms kommun.
Utskottet far med anledning av dessa motioner erinra om alt tanken
bakom Xa ~ :vtL iir att de begriins.ide resurser som st;ir till förfogande för
miljiiskyddL'ts administration skall kunna koncentreras. till fördel för siirskilt fi.iroreningsbelastade omritden. Pii s;i siitt skall vunna erfarenheter
kunna komma till nytta iiven i andra omrttden vilka drabbats av miljöföroreningar. llittills har Ringsjiin i Skiine och Laholmsbukten. diir vattenförh;illandena iir s{tdana att siirskilda miljiiiitgiirder iir piikallade. förklarats
st1m siirskilt fiirorcningskiinsliga omrildcn enligt giillandc lydebe av 8;1 ~

JoU 1987/88:2:>

\1L. Reri.ircla liinsstyrelser har utfärdat siirskilda bcsUimmelser till skydd för
miljön i ornr;iclena. Motsvarande kommer att ske betriiffande 1lisingen och
Oaliilvcn.
Utskottet vill hl'lona att de förslag

lllll

fiirstiirkt miljiiskyddsorganisation ·

som föreslas i prnpositionen ger goda fi.irutsiittningar att bedriva L'tt cffrktivt miljiiskyddsarbete. iivcn utan en klassificering L'nligt 8 a ~\IL. N\'li1_.!cn
har uppmiirksammats speciellt de s\·i1ra luft- och vattenfiirorcningsprohlcmen i Skane som till en del tas upp i de ovan angivna motionerna. Utsknttl'l
har erfarit att liinsstyrdsen i \"lalmiihus liin nu kommer att fiirstiirka sitt
miljiiskyddsarbdc'. '.'Jiir ctl helliickande underlag finns om problemens omfattning biir stiillning tas till om delar av Sbnc biir förklaras fiir miljiiskvddsomritdL· L'nligt 8 a ~ :vtL.
\kd hiin\'isning till vad som anfiirts iir utskottet iir icke berett att för
niin·arande tillstnka dL' förslag som framförs om inriittande av ytterligare
miljiiskvddsomr;idcn. Diirmed avstvrks nu berörda motionsyrkanden.
1nsjiiarnas miljiipn.ihlem uppmiirksammas siirskilt i n;igra motioner. Enligt motionerna Jo728 (s) och Jo855 (c) blir en siirskild skyddslagstiftning
antas !'lir sjiin Viittern som iir av riksintresse för naturv;ird och betydelsefull
som ritvattentiikt fiir en stm o•nncjd. I motion JoX73 (fp) yrkas all skyddet
av Miilaren skall förstiirkas. med restriktioner för kemikalieanviindning pit
tillrinningsomr{tckna (yrkande 2) och att transporter pii Miilaren beliiggs
mc'd siirskilda restriktioner (yrkande 3). lliinsyn hiir diirvid tas till Miilaren
som dricksvattentiikt. I motionerna Jo803 (m) och jo25 (m) yrkande 16
yrkas att en aktionsplan utarbetas mot fi.iröreningarna i v(1ra insjöar. Behovd av en s;idan handlingsplan understryks av att \'iira största sjöar. f ex.
Viinern. Viittern llCh Miilaren förser stora delar av Sveriges befolkning med
dricksvatten. anför motioniirerna. Vi1ra stora insjöar bör i handlingsplanen
betraktas som delar i ett stiirre omr<'ide. För att studera alla ·rniljörisker
miiste alla avrinningsomri1den som mynnar i sjöarna tas med.
Utskottet konstaterar att sjiin Viittern med iiar och stranclomriiclc ätnjutl'r
exploateringsskydcl enligt 3 kap. 2

*lagen ( 1987: 12) om hushållning med

naturresurser m.m. Viittern iir. n1L'd hiinsyn till de natur- och kulturviirden
som finns i omrt1det. i sin helhet a\' riksintresse till fi.irmirn för turismens och
friluftslivets intressen. Enligt utskottets mening för syftet med motionerna
Jo72X och JoX55 anses vara tillgodosett med hiin\'isning till' detta skydd.
Utskottet iir icke heller berett att tillstyrka 11;'1gra siirskilda [1tgiirder med
anledning av vrkandena i motionerna JoXtl.1 och Jo25 yrkande 111 om en
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aktionsplan fiir insjiiar llCh JnX73 vrkandcna 2 nch 3 lllll !\blarL'n. f'vliilarL'n
:itnjuter i likhL'l lllL'd ViillL'rn skydd L'nli,l!t nyssnii111nda hL·stiimmL'lse. Som
utsknttet redan framh;illit mi1slt' \·idarL' dL' knappa rL'SllrSL'rna fiir miljiiskyddets administration koncL'ntrL'ras. Ett nmfattandL' kartlii,l!gnings- lldl
i1tg.iirdsarhL'tL' har redan utfiirts kring R.ingsjiiprobkmatikL·n. Fn siirskild
dL'kgation har tillsatts för att utarbL'ta L'lt i1tgiirdsprogra111 för att rena
Daliilwn inom tio iir. LinsstyrL·lsL'rna kommer fiir övrigt. enligt \'ad sllm
anfiirs i propositionen (kap. SJ att fa i uppdrag. att stiilla samman hdintliga
uppgifter 0111 Lk viktigaslL' 111iljiiprohkmen i resp. liin samt ange deras
orsaker. dock utan att ett si1dant uppdrag. skall hd1iiva skapa behov a\
ytterligare resursL'r av olika slag. Vad utskottet anfört synL's ii,l!nat att delvis
tillgodose syftet 111L'd motionerna s:ivitt nu iir i fr:"1g.a. De hiir allts;i icke
fiirankda n{1gon ytterligare riksdagens {1tgiird.
I ml1til1n .Jo725 (s) heg.iirs skiirpt lagstiftning för att skydda bnslig.a
miljiier (t. ex. sjiin Sommen). Enligt motion Jo810 (111) yrkande I hiir
111iljiiskyddslagL'n iindr;is si1 att siirskilda rL·gkr införs för siirskilt hi1rt fiirorenadL' omri1den. Enligt motion Jox 19 ( L') hiir lagen iindras si·1 att miljii- och
hiilsoskyddsniimnderna far 111iijlighet att begriinsa biltrafiken vid inversilln.
Utskottet far med anledning av motionerna Jo725 och .loXlll erinra 0111 att
rL'gering.en och liinsstyrL'lserna enligt Xa ~ ML skall ge niirmare fiirL·skrifll:r
om skydds{1tgiirder, heg.riinsningar och fiirsiktighetsm;"itt i iivrigt för wrksamhetcr innm ett miljiiskyddsomr{1de. Enligt utskottets mening hör ni1gl1n
niirmare preL'isering av vilka ;itgiirder som skall vidtas icke förL'Skrivas i
lagen. DL't hör vara regeringL'ns uppgift att hL'triiffande varje miljöskyddsnmri1de vtterst ange g.riinserna för de restriktionL'r som vidtas. Mot dt·n
hakgrumkn avstyrkL'r utskottL't motionerna Jo725 och Jos I() vrkande I.
Niir dL't giilkr motion Jo8 I 9 hiinvisar utskottL't till att en utredning. torde
komma att tillsiittas inom kort med uppgift att ta fram ett samlat undL'rlag.
ang;lende möjligheterna att begriinsa trafikens hiilso- och 111iljiidkktL'r i
storstadsregionerna (prop. 1987/88:50, .lolJ 3y s.9-111). Utskottet utgiir fr<in
att utredning.en i direktiven far i uppdrag att niirmare i.iverviiga miijligheten
för miljö- och hiilsoskyddsniimnderna att vidta trafikbegriinsande iitg.iirder
niir si1 kriivs med hiinsyn till luftfiiroreningssituationen och viidret. N{1got
siirskilt uttalande fran riksdag.ens sida p<ikallas sitledes icke.

Skärpta

a'·~askra,·

.lnU llJX7/XX:23

för fordon

\.1iljii- och energiministern redovisar följande stiillningstagande i propositionen.
Skiirpta avgaskrav hör införas ohlig;itoriskt för /111/a lasrhilar och hussar
fr. o. m. l 9lJ2 {irs modeller och fr. o. m. 199..i fas modeller för flinga lasthilar och hussar. Kraven hör för häda kategoriL'rna i stort motsvara de krav
som avses giilla federalt i USA för 1990 i1rs modeller.
De obligatoriska kraven bör förcg:"is av tvt1 tir av frivillig tilliimpning.
Diirför hör kiipare av nya hussar och lastbilar stimuleras att anskaffa fordon
som uppfyller de skiirpta avgaskraven ge1lllm ett eknnomiskt stiid inom en
sammanlagd hidragsram av 4511 milj. kr. Detta iiverensstiimmer med vad
chdL·n för kommunikationsdcpartcmL'ntct tidigare hemstiillt om i pmp.
l 987/8t\:511 om trafikpolitiken inför 1990-takt.
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Det ·fortsatta arbetet l'iir att begriinsa viigtrafikfnrdonens avgaser bör
inriktas pit att:
.
- snarast miijligt kompktlL'r<1 de hiir fiireslagna avgaskraven fiir lastbilar
och hussar med skiirpta krav för utsliipp av partiklar. Samtidigt hör en
ytterligare skiirpning av utsliippskraven for kvii\'L'oxider iiverviigas.
- ta fram förslag till kvalitetsJ.;rav fi.ir dieselhriinsle till personbilar. lastbilar och hussar.
- utreda miijligheterna att införa komplc:tterande avgasnormer fiir lastbilar och bussar i tiitortstrafik.
- klarliigga miijlighL'terna till ytterligare utsliippsminskningar frim personbilar.
- klarliigga möjligheterna till utsliippsminskningar fr<'ln traktorer och
arhL'tsmaskiner m.m.
Fortsatt forskning och utveckling kriivs för att driva p{1 en utveckling mot
miljiiviinligare transportmedel. drivsystem och drivmedel. Huvudansvaret
för denna utveckling hör :lvila transport- och drinncdelsindustrin. Forsknings- tich utvecklingsarllL'tL't fiir att introducera alternativa drivmedel bör
lc:das av statens energiverk. styn:lsen för teknisk utveckling och transportf( irskni ngshnednin!!en.

JoU I LJ87/88:2~

I motioner fri.in folkpartiet. centern och viinsterpartiet kommunistL'rna yrkas all de skiirpta avgaskrawn för liitta lastbilar och hussar införs tihligatoriskt fritn 1()()() <irs modeller nch för tunga lastbilar och bussar fdn 1992 ;\rs
nwdclkr. 'Yrkanden hiirnm framförs i motionern:t Jo23 (c) yrkandena 3 och
4 . .lo24 (fp) yrka1llkna 12 och 13 . .lo3tl (c) yrkandena 29och 30. Jo77tJ·(vpk)
yrkandena 3 och 4 samt TIJ() (vpk) yrka1ide 35. Som skiil för att tidigareliigga
ohligatoriet anförs all <'1tgiirder fiir att minska kviiveutsliippcn och stoftutsliippen hradskar.
Utskottet för framh;"illa att det iir angcliiget att minska utsliippen till luften
fr<in lastbilar (lch hussar så l{mgt som möjligt och s{t snart som möjligt. mot
bakgrund av de allvarliga miljöeffekterna och den oroviickande.utsliippsutvecklingL'n för viigtrafiken i allmiinhet samt lastbilar och hussar i synnerhet.
N;iµot motsatsförhfillande föreligger icke i detta hiinseende mellan regeringens förslag och motionerna. Som miljöministern framht11ler i propositionen
m{tste hiinsyn tas till att det tar viss tid att utforma iindamtilsenliga reglementen. Striivan biir vara att nit en· europeisk lösning som innebiir att högsta
möjliga kravnivtu.:r tillgodoses. De experter som finns tillgiingliga far ett
viisentligt mnarbete genom att grunderna för detaljföreskrifterna utformas
gemensamt med 11era europeiska liinder inom den s. k. Stockholmsgruppen. Utskottet ansluter sig till regeringens uppliiggning. av tidsplanen som i
sin tur bygger pi1 statens naturvärdsverks utredning i fr;igan. Riksdagen bör'
s<lkdes avslit motionL'rna om att införa de skiirpta bestiimmelserna tidigare.
Det anförda innebiir att utskottet iiven avstyrker motit!nerna Jo719 (fp)
nkande 34. fo735 (c) yrkande 4. fo751 (ml yrkande 2s. Jos73 (fp) yrkande
I. TS.'i (m) yrkantk 4 och T95 (c) yrkande 14 vilka i viss utsträckning för
anses tillgodosedda genom propositionen. Utskottet iir heller icke here"tt
tillstnka motion foS4 I ( m) med förslag om liittnader fri1q avgasrenings-·
kravL'n fiir importerade motorfordon (yrkande 2) och dispens fdn avg;1slagen för motorgasdrivna fordon (yrkande 3 ).
Enligt motion Jol6 (m) yrkande 11 hiir riksdagen rikta ett tillkiinnagivan-
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dL' till regeringen om vikten av kunskaper om avgasreningens betydelse. om
stimulans till avgaskontroll m.m. Utskot.tet har i sak ingen annan bedömning iin motioniirerna i dessa fn\gor och utgiir fnin att det i anslutning till
införandet av ek nya reglerna genomförs informationsprogi·;11n till den
berörda allmiinheten hiirnm. Niigot siirskilt uttalande i fdgan tt:r sig icke
behövligt.
Lnligt motion fo24 ( fp) yrkande 15 bör riksdagen avslä förslaget Llm stöd
till köp av dieselfordon som uppfyller kraven.
Utskottet har i det föregi1encle avsty.r.kt folkpartiets m. fl. p<irticrs yrkan~
den om att tidigareHigga obligatoriska utsliippskrav pt1 lastbilar och hussar.
Med hiinvisning hiirtill och d(1 det nu aktuella yrkandet hör ses som ett
följdvrkande till förslaget om tidigareliiggande av ohligatoriet avstyrker
utskottet motionsyrkandet.
I motion Jo3tJ (e) yrkas att miljöatgiirder vidtas i stadstrafiken genom
insatser för att begriinsa trafikintensiteten. för kollektivtrafiken och genom
trafikregleringar (yrkande 28). I motionen yrkas även på· stinuilirnser till
bvte av motorer och till kompletterande reningsteknik för bus.sar och lastfordon (yrkande 31 ).
Utskottet finner för sin del att motionen i _nu berörd del kan anses
tillgodosedd genom dels hänvisning till den tidigare omniimnda utredning
om trafiken i storstadsomriidet som kommer att tillsättas inom kort· och dels
till att 45() milj. kr. kommer att anslils som stimulans för inköp av nya bussar
och lastbilar. Utskottet erinrar om att riksdagen i samband med.den trafikpnlitiska propositionen har godkänt ett nytt anslag om totalt. 85 milj. kr. för
stimulans till investeringar i lok;~! och regional kollektivtrafik som friimjar
miljö. samordning och. energieffektivitet. Hl.a. förutses en omfattande ombvggnad av motorerna i större dieselbussar och tidigarelagd utskrotning av
mindre bussar i tiitortstrafik (prnp. 1987/88:~(). s. 68. 260. 382. TU
1987/88:23 ).
I mntion Jo3ll ( e) yrkande 33 yrkas iiven p~t en temporiir hastighetsbegriinsning p{1 viigarna. under den tid som Merstår fram till di::ss verkan av
den katalytiska avgasreningen sbr igenom, Utskottet erinrar lllll att fdgan
om skiirpta hastighetsbegriinsningar tagits upp i samband med utskottets
behandling av den trafikpolitiska propositionen (prop.1987/88:50. JoU 3 y).
Utskottet iir mot bakgrund hiirav icke berett att förorda näg011i1tgiird i linje
med motinniirernas yrkande.

.loU l lJ87/S8:23

Skärpta prrsonbilskra'·
Miljö- och energiministern anför bl. a. följande i

pr~1positionen.

Delstaten Kalifornien har beslutat att under 1990-talcts första hiilft ·skiirpa
avgaskraven for personbilar. Kraven har i. Kalifornien tillämpats frivilligt
sedan 1983 ;lrs modeller. De krav som i Sverige kommer giilla obligatoriskt
fr. o. m. 1989 örs 111\ldeller kommer att medföra att utsliippskraven för
kv;iveoxider skiirps med drygt 65 %. jämfört med nu giillande krav. De
ka/ifim1iska avgaskm1·m skulle medföra en skiirpning med ytterligare ca
·
30 % i fii1-h<lllande till nu giillande krav.
Naturv;'inlsverket har ber;iknat att motsvarande krav skulle medföra ca
·20 000 ton mindre utsliipp av kviiveoxider från viigtrafikcn {1r 2010. om alla
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bilar uppfvller kraven. S;idana skiirpta avgaskrav medför emellertid att
utsliippen av kolmonoxid ökar jiimfört med de nya svenska kraven. Man har
fiir de förhitllandena som r~1der i Kalifornien bedömt att kviiveoxidutsliippen biir kunna minskas pt1 b~~kostnad av ökade utsliipp av kolmonoxid. Det
iir inte sjiilvklart att detsamma giiller för svenska förhMlandcn. Kunskaperna Pm miljöeffekter. kostnader. briinsleförbrukning. tekniska handelshinder 111.m. iir iinnu ofullstiindiga. Naturvi1rdsverket bör diirför utreda olika
konsekvenser av s;idana krav.

JolJ 1987188:23

Enligt motion Jo24 (fp) yrkande 17 bör naturv;lrdsverket fä i uppdrag att
t'iiresl;\ skiirpta avgasnormer för hensinbilar fr. o. m. 1995 firs modeller. I
motion Jo770 (vpk) yrkande 1 föresl{1s att Kalifornienkraven införs för
personbilar.
Utskottet finner för sin del att motionerna i dessa delar tillgodoses genom
vad som uttalats i prnptisitionen. N[1gon ytterligare i1tgiird påkallas icke.
Eftcrmonterin~

av katalysatore.r pä äldre bilar

Miljö- och energiministern erinrar i propositionen om att riksdagen på
förslag av jordhruksutskottet uttalat att möjligheterna bör tas till vara att
gerwm installation av renande tillsatser minska avgaserna p{1 ·personbilar
som inte uppfyller 1989 <irs avgaskrav (Jou 1985/86: 13 och 1986/87:7). Efter
utredning finner regeringen dock att installation av dylik utrustning dels
skulle vara fiirh;illandevis dyrbar i förhi1llande till den reningseffekt som
rimligen kan uppstii. dels iiven att systeniei skulle kriiva omfattande arbetsinsatser fr;\n myndigheter. och tillverkare för att tillfredstiilla de krav som
möste stiillas p{1 kontroll av s;\viil utrustningens funktion och httllbarhet som
motorns avgasrelaterade insatser. Samtidigt iir antalet bilar. på vilka en
lilliiggsutrustning kan ge önskad effekt. begränsat till ungefär 600 t/00. eller
knappt 20 '\, av hela personbilsparken. bl. a. pi1 grund av att endast vissa
bilar kan köras p;i blyfri bensin. Med hänvisning hiirtill anser miljö- och
energiministern det inte motiverat att nu föresla bidrag till s{1dana tillsatser.
Hon p:'1pekar dock att det inte finns ni1gra formella hinder för sildana
installationer. Den enskilde kan diirför sjiilv köpa och installera en katalysator pi1 sin bil.
I nwtionerna Jol8 (c). Jo24 (fp) yrkande 16. Jo25 (m) yrkande 13. Jo30 (c)
yrkande 32. Jo71 11 (fp) yrkande 33. Jo770 (vpk) yrkande 2. Jo781l (vpk) .
.lo864 ( c ). Jo87 l ( fp) yrkande I. T65 ( fp) yrkande 2 och TX5 ( m) yrkandena
1 och 8 yrkas p{1 stimulanser till avgasrenande Mgärder p[1 begagnade bilar.
D;irvid t'rinras nm riksdagens uttalanden i frägan enligt vad som ovan
anförts. Enligt motion Jo24 bör stödet utg[1 med 1 000 kr. per bil. medan
bdoppet i motion T85 anges till J 000 kr.
Utskottet erinrar om att enighet torde föreligga om det önskviirda i att
hiiveoxidutsliippen minskar. Personbilarnas andel av dessa utsläpp kommer att minska i och med att den sk;irpta avgasreningen kommer att gälla
för nya bilar i fortsättningen. Den bilp;irk som finns i dag kommer dock att
under m<lnga är fortsiitta att sliippa ut kviiveoxider i betydande omfattning.
Även om blott en del av dessa bilar kan förses med katalytisk avgasrening
och iiven om denna rening icke kan bli lika effektiv som den som krävs
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t:nligt bilavgaslagt:n for nya bilar. iir dt:t t:nligt utskottets mening angeliigct
att dt: iHgiirdt:r vidtas som iir miijliga för att nedbringa utsliippen. Med
hiinsyn hiirtill finner utskottet att ett sti\d med 1()()() kr. per bil blir kunna
utg;i till hiliigare som l{1ter installera reningsutrustning som medför en
-111-procentig minskning av utsliippt:n. Regeringen bör liita utförda regler
hiirför. Utskottet faster vikt vid att stiidmedcl endast utg{tr för anliiggningar
som visat sig uppfylla rimliga krav enligt ovan. De regler som utfärdas bör
dpck icke förbindas med sii stora administrativa och tekniska villkor att
hiliigarna avskriicks fri111 anskaffande av reningsutrustning. Det bör exempelvis vara möjligt att administrera stimulanserna för eftermontering sii.
att stiidbeloppet utbetabs si·1 snart bilen med tillsats genomg{ttt besiktning.
ev. i samband med den itrliga besiktningen hos Svensk Bilprovning AB. Vad
utskottet anfört med anledning av hiir berörda motioner biir riksdagen som
sin mening ge regeringen till k;inna.

.lolJ l 91-17/88:23

Övriga l'ordonsslag
\1iljii- och energiministern anmiiler att naturv;'trdsverket bör fä i uppdrag att
kartliigga utsliipp av luftförnrenande iimnen fri111 flygplan. fartyg. arbetsredskap och traktorer m.m .. vilka utgiir en betydande del av transportsektorns samlade utsliipp. I motion Jo 2-1 (fp) yrkande 19 efterlyses skiirpta
miljökrav p{1 flygtrafik och sjöfart.
Utskottet har nyligen. i yttrande (foU 19X7/XX:3y) till trafikutskottet haft
anledning niirmare diskutera utsliippen foin flygplan och fartyg. Med hänvisning hiirtill avstyrker utskottet motionsyrkandet. Utskottet bitriider regering(·ns mening att fri1gan hiir hiinvisas till naturv{1rdsverket för kartläggning
och utredning.

Forskning och utveckling
Miljöministern framh{11ler i propositionen att det pt1 l;"rng sikt iir viktigt att
sarnhiillet gL'r besked s{t tidigt som möjligt om framtida kravniviier för
emissioner och samtidigt beaktar den tekniska utvecklingen. Transportforskningsberedningcn arbetar för niirvarande tillsammans med styrelsen
för teknisk utveckling. byggforskningsr{1det och naturdrdsverket med att
formulera ett forskningsprogram inom omr~1det trafik och miljö. I den
trafikpolitiska propositionen föresläs att 1011 milj. kr. avsiitts för utvecklingsoch demonstrationsarbete inom kPllektivtrafiken. Anslaget kommer att
utgöra ett komplement till de ordinarie forsknings- och utwcklingsmedlen
s1)lll handhas av transportforskningsberedningen. Denna förstärkning av
forsknings- oeh utvecklingsmedlen kommer iiven friimja införandet av miljiiviinlig teknik inom kollektivtrafiken.
I bilaga -I. JO till propositionen redovisas en introduktionsplan för alterna1iv:1 drinllL'del i transportsektorn. Regeringen he)!iir riksda)!ens godkiinnande av riktlinjer fiir det fortsatta arbetet. vilka i propositionen sammanfattas
pit följande siitt (prop. s 350).
Redovisningen i det föregitende kan sammanfattas i följande strategi för

o/jcasätt11i11g och miljiiförbä11ri11gar inom transportsektorn.
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I. En samlad bedömning hiir giiras vid iivcrviigandcn lllll introduktion a\·
allLTnativa dri\"mcdcl. nya motorer m.m. Miljiifr;igorna hiir· ha en central
roll vid sidan a\" cncrgifr(1gorna samtidigt ·som industri-. hcrcdskars- och
livsnlL'Lklspolitiska bedi.imnin!!ar vii!!S in.
2. I lun1dinriktningen biir ~ven i ~fortsiittningen vara att skap,a tck1iiska
och ekonnmiska fiirutsiillningar att introducera motoralkoholer S<lm alternativ till nljcbaserade drivmedel. En tyngdpunktsförskjutning fiiresl;is ske
mot tyngre dieselfordon. men nll~d viss fortsatt utveckling för perslHlhilar.
3. Ett intensifil·rat samarbete pi1 FoU-omrt1det hör bedrivas mellan statliga organ ( friimst STU) och berörd industri för att utveckla nya motorer
od1 drivsvstem.
-L A\· miljii- och cnergisbl iir det angeliigct att en successiv intrnduktion
av ;tlternativa drivmedel kan ske i hegriinsadc fordonsflottor. i första hand
hussar i tiitortcr. Med hiinsyn till miljiim{1len bdr en samtidig utveckling och
anpassning av motorer ske·:
:'i. foU-insatserna förutsiitts finansieras genom cnergiforskningsprogrammet. TFR har fatt resurser av riksdagen bl. a. för försiiksverksamhet med
milji.iviinlig teknik inom kollektivtrafiken. Industrin och andra intressenter
som kommuner och kollektivtrafikbolag förutsiitts ockst1 medverka vid finansieringen.
h. Det internationella samarbetet bör intensifieras.
7. I luvudinriktningen av FoU-arbetet iir produktion av etanol ur cellulosa
och fiirgasning av torv m.m. för metanolprnduktion. Verksamheten fiirutsiitts bli finansierad inom ramen för energiforskningsprogrammet.
S. Statens energiverk biir ha huvudansvaret för industriplanen: Inom
ramen för denna plan ankommer dei på STLJ att stödja FoU lllll motorer
m.m .. och p(1 TFB att stödja fullskalcförsök samt energirelaterad transportsystemforskning. Rl·dovisning av arbetet till regeringen bör ske med
jiimna mellanrum. Regeringens uppdrag till berörda myndigheter ligger
hiivid fast.
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Niir det giiller motorutveckling m.m för att klara de miljö- och energipolitiska mttlen inom viigtransportsektorn hiir hilindustrin ha huvudansvaret för'
de insatser som kriivs. I propositionen redovisas iiven alt uppdrag liimnats
till transportforskningsbcredningen att. tillsamrnans _med övriga berörda
myndiµhL'ter utarbeta program för energirelaterad forskning nch utveckling
inom transportsektorn.
1 nwtion Jo 16 yrkande 10 ·yrkas pi1 stimulanser fi.ir utveckling rich an-

\ iindning av miljiiviinliga hriinslcrl"rn.111. Enligt motion Jo24 (fp) yrkamk

l~

kriivs intensifierad forskning för att ytterligare reducera utsliippen frim
nllltorfordon. I moti1ll1 foJO (c) yrkande 27 yrkas pä stimulanser till utvecklande av miljiiviinliga motorer och drivmedel (hl. a. etanol och rapsolja). I motion fo3K (c) yrkande :'i begiirs ett brett forskningsprogram för olika
liisninµar p{1 avgasprnhlemct. ·I yrkande 6 begiir motionriren stöd iit ett
fiirsiiksprnjckt

llk'd

viitgas vid högskolan i Falun/Borliinge. Slt.itliµen fram-

förs i nwtinn Jol-.1 (c) förslag om ski1ttdrihet för eldrivna personbilar.
Ursk11rre1.1· ii1·cn·llga11den

lJtskottl'l ninrnr om att förorenings.situationen frirn trafiken enligt prngnnserna kan förviintas ;iterigcn bli dramatisk n{1got decennium in pt1 det
nva seklet. sedan de positiva effekterna av den skiirpta avgasrening.en

92

hL'riiknas ha upphii\'ls av L'n ökande trafikmiingd. Det iir diirför av stor vikt . .loU I lJS7/SS:23
icke minst fr;ln miljösynpunkt att forskning och utveckling av renare motnrer nch drivmedel drivs aktivt.
Stim framh;ills i promemorian hör en samlad bedömning giiras vid iiverviiganden om intrllduktilln av alternativa drivmedel. om nya motorer m.m.
Miljiifragorna bör hiirvid spela en central roll vid sidan av de energipolitiska
iiverviigandena. Utskottet tillstyrker att förslaget till riktlinjer,godkiinns i
dsentliga delar. Utskottet delar samtidigt den bedömning som görs i motill!1erna pm att iikade insatser bör göras för utvecklande av miljöviinliga
motorer och drivmedel. Ett brett forskningsprogram för olika lösningar av
avgasproblemet bör siittas igimg. Regeringen bör äterkomma till riksdagen
med förslag. Vad utskottet anfört med anledning av regeringens förslag till
riktlinjL'r och med anil'dning av motionerna Jo 16 yrkande 10, Jo24 yrkande

I X. .lo3ll yrkande 27 och .Jo3X yrkande 5 bör riksdagen som sin mening ge
regeringen till kiinna.
Utskllttct iir Lt:iremot icke berett att precisera innehiillet i forskningsprojL'ktet i den utstriickning som föreslås i motion Jo3S yrkande 6 om vätgasprojektL't vid högskolan i Falun. Detta yrkande bör siHedes icke föranleda ni1gon vidare [itgiird fr{111 riksda~~cns sida.
Motion fol4 bör liimnas utan vidare ~1tgiird.

Tillämpningen av hilavgaslagcn
Enligt nllltion fo7S I (vpk) hör riksdagen besluta om iindring av bilavgaslagen s;·1 att en m<lnopolsituation ej uppst~ir pi1 service- och reservdclsmarknaden. 1 sak likalydande yrkanden framstiills i motionerna Jo789 (fp).
JoX23 (c) och T85 (m). yrkande.). ·
\lotionerna har följande bakgrund.
Riksdagen ant<lg hi.isten 1986 en bilavgaslag ( 1986: 13S<i) innefattande en
skiirpning av krawn p[1 avgasrening för personbilar (prop 1986/S7:56. foU
71. Enligt h ~ hilavgaslagen giilkr som villkor för avgasgodkiinnande av en
hilmndell att biltillvcrkaren gentemot iigarna av fordonen [!tar sig att kostnadsfritt avhjiilpa bri'1erna. om fordonen vid myndighets kontroll visar sig
inte uppfylla de krav som föreskrivits av vederbörande myndighet.' I samband med bd1andlingL'n utgick utskottet i sitt av riksdagen godkiinda bctiinkande fr;in att r~'geringen skulle meddda föreskrifter om riitt för biliigare
att 'id kl pi1 avgassystemet liimna in sina bilar för· reparation hos den
miirkesobundna sektorn. I enlighet diirmed har regeringen intagit en föreskrift i 12 ~ bilavg;1sförordningen ( l'JX7:5S6) av innebiird att hiltillverkaren i
sitt i1tagande L'nligt 6

~

hilavgaslagen inte rtir föreskriva som ett villkor att

hikn mi1ste repareras a\' en viss vnkstad eller att reservdelar av ett visst
fabrikat miiste anviindas.
rvliljii- och energiminister Birgitta Dahl Himnade riksdagen information
om hur regeringen handlagt friigan under ett anförande i kammaren den 19
IHl\'L'mbcr 1987. Oiirvid framgick att det enligt regeringens tolkning av
bilavgaslagen inte finns n;lgnn skyldighet för tillverkaren att bekosta en
garantireparation som utförts av n[1gon· annan iin tillverkaren. Vid överliiggningar som förts med fi.iretriidarL' fiir naturv[1rdsvcrket, konsumentver-
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ket. 13ilindustrifiireningen och den bilmiirkesohundna sektorn hade övercnskommclse triiffats hetriiffande de närmare villkoren för tillverkarnas
siirskilda ;\tagande enligt 6
hilavgaslagen. Det hade diirvid inte varit
rniijligt att pi1 frivillig grund i1stadkomma ett sitdant {1tagande med riitt för
biliigaren att viinda sig till den miirkcsobundn·a sektorn som jordbruksutskottct uttalat sig om. Eftersom lagen inte heller gav möjlighet för regeringen att meddela föreskrifter som jämstiiller den bilmiirkesobundna verkstaden med tillverkarens verkstad. kunde regeringen enligt miljii- och energiministern vid det tillfället inte vidta ni·1gra ytterligare i1tgiirder.
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U1sko11c1s 1ii·er1·iig1111dc11
Utskottet har med anledning av motionerna mottagit uppvaktning av förctriidarc för Bilindustriföreningen 1ich den bilmiirkesl.lbundna sektorn. Parterna har diirvid liimnats tillfälle att vid ett sammanträde med utskottet
framliigga sina synpunkter och bemöta varandras argument.
Enligt utskottets bediimning iir det angeliiget att stlirsta möjliga konkurrens rader p<i reservdels- och scrvicemarknaden. Utskottet erinrar om att
regeringen i propositionen om bilavgaslagcn gett uttryck för samma synsiitt.
Detta undcrstriiks ytterligare vid riksdagshehandlingen.
Utskottet iir medvetet \lm att det anses normalt att garantireparationer
utfiirs av verkstad som auktoriserats av den som har tillverkaransvarct. Med
hiinsyn till den bnga tid som nu ifri1gavarande garanti skall omfatta skulle
ett fasthi1llande vid en s[1dan regel dock enligt utskottets mening innebiira
en allvarlig risk för inskriinkning av konkurrensen inom bilreparationsmarknadcn. Biltillverkarcn 1.1ch hans verkstad for redan anses ha konkurrensfördelar gentemot den obundna verkstaden genom sin fullstiindiga överblick
iiver bilens konstruktion och reservdelar. l ett övergripande perspektiv
synes det rimligt att dessa konkurrensfördelar balanseras. Konsumentintressena skulle eljest uppenbarligen kunna cftcrsiittas.
Utskottet vidhitlkr diirfiir sin tidigare uttryckta uppfattning att en biliigare skall kunna reparera sin hil 1.1ch iiven fa garantireparationer av avgasrcningssystemct utförda pi1 en hilrniirkesobunden verkstad. Verkstaden hör
diir\'id iiga riitt till nsiittning av billeverantiiren för siidana garantireparationer. I detta avseende biir sitledes den hilrniirkesohundna verkstaden .iiimstiillas med dl'n av hillcvcrantören auktoriserade miirkesverkstadcn. under
fiirutsiittning att den hilmiirkesobundna verkstaden och dess leverantörer av
rcscr\'dclar - vilka hiir \'ara likviirdiga med billcvcrantörens originaldelar iivcrtar garantiansvaret. för Merstndcn av garantitidl'n 5 {ir resp. garantistriickan XO ()()() km. i den del den aktuella reparationen omfattar.
Som frarng;ir av dL'n liimnade redogörelsen anses 6 ~ bilavgaslagcn icke
medge att tvingandl:' rcgkr utformas i enlighet med utskottets intentioner.
Stadgandl't biir diirför förses med ett tilliigg sllm möjliggör att sadana regler
utfärdas. 13cstiimmclserna torde utformas sii att tillverkarl'ns garanti;itagande skall avse antingen skyldighet att kostnadsfritt avhjiilpa evcntut:lla brister
genom en a\· tillverkaren anvisad verkstad eller skyldighet att i rimliµ
utstriickning ta det ekonomiska ansvaret för garantireparationer utförda av
en obunden verkstad som anlitats av hiliigaren. Kunden skall i1tnjuta full
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siikerhct att ht1llas skadeslös enligt garantiklausulen. siivida det icke visas
att han brustit i sina fdigganden enligt 13 hilavgasförordningen. Tillverkarens ansvar gentemot den obundna verkstaden bör dock som antytts
givetvis inte vara ohegriinsat. Det hör s{1lunda inte omfatta mera än skäliga
kostnader för reparationen, varvid skiilighetsbediimningen i första hand blir
grundas pt1 vad motsvarande reparation skulle ha kostat pii en auktoriserad
verkstad. Vidare miiste reparationen uppfylla även högt. stiillda krav pä
fackmannamässigt utförande.
Utskottet iir medvetet om att den föreslagna innebörden av garantiätagandet i ni\got fall kan kda till tvist mellan tillverkaren och den obundna
verkstaden. Det är diirför angeHiget att de heriirda branschorganisationerna
kan utforma ett frivilligt system för att lösa s[1dana tvister.
Fiir att skydda biliigarnas - konsumenternas - intressen bör i de föreskrifter som regeringen enligt 6 kan komma att utfärda även ingil krav pil
en försiikringslösning för de bilmiirkesobundna verkstiidernas och bildelsleverantörernas ansvar enligt hilavgaslagen vid reparationer och leveranser av
bildelar. E1i biliigare bör säledes hållas skadeslös om den enskilda verkstaden eller ni1gon av branschorganisationerna skulle ri1ka i obest{111d elkr
upphöra att existera.
Utskottet vill iiven erinra om att ett system med reservdelsgaranti kallat
Reservdclsgaranti -76 sedan t1tskilliga är fungerar inom hilhranschen. Systemet utarbetades p:'1 sin tid under medverkan av konsumentombudsmannen och innehiir bl. a. atl siiljaren :Har sig att avhjiilpa skada pt1 bilen som
visats ha uppstiitt på grund av felaktig garantield ·som inmonterats av siiljaren. Atagandet gäller iiven om garantidelen har monterats av annan iin
siiljaren om inte siiljaren gör sannolikt att skadan beror på att monteringen
ej skett fackmannamiissigt. Niir det giiller garanti för arbetskostnader stipuleras i garantiavtalet följande:

*

*

Om siiljaren svarat för den ursprungliga monteringen av garantidelen står
siiljaren niir siiljaren utför reparationen enligt p. 2 ovan (säljarens ansvar för
garantidelen. utskottets anm.) iiven för arbetskostnaderna vid utbytet.
Om annan iin säljaren utfört den ursprungliga monteringen st[ir siiljaren
niir siiljaren avhjiilper fel eller skada enligt punkt 2 ovan för arbetskostnaderna utom i det fall att siiljaren gör sannolikt att brisfälligheten beror p{1
icke fackmannamiissig montering.
I andra fall st;ir siiljaren ej för arbctskostni1der i samband med utbyte eller
reparation.
Enligt utskottets mening biir detta garantiavtal kunna tjiina som utgtingspunkt vid regleringen av förh;illandet mellan hiltillverkarc och den obundna
branschen niir det giiller garantireparationer enligt 6 hilavgaslagen.
Utskottet föreslilr att riksdagen med anledning av motionerna Jo78 I.
Jo789. JoX23 och T85 yrkande 5 hos regeringen hemstiiller om förslag till
iindring av bilavgaslagen i enlighet med vad utskottet anfört.

*
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Kviiwnxidrr fran förbränningsanläggningar samt ytterligare åtgärder mot
srnH'lutsläpprn
f 'l"I 1/11 l.\"if il I/It'//

'vliljii- och energiministern gör följaride stiillningstagimde
t

propositionen

llll /.:. l'1'i\'Cl//Sfi°iflflC/1.

lk uisl;ippskrav som har föreslagits av naturvärdswrkct och i::ner.giverkct ·
biir i hu\udsak till;impas snm riktlinjer för prövningen enligt ML av förhr;inningsanliiµp1ingar. Flera a·nliiggningar inom ett fjiirrvärmenät eller en
industri biir pt1 egen bL'g;iran kunna ses som en enhet vid prövningen enligt .
lagL'll. De insatscr som statens energiverk och naturv[irdsvcrkct föreslär
bL'tr:iffande utbildning samt forskning. utveckling och teknikdemonstration
;ir v;il aniigda och bör genomföras.
I prnp11sitiPncn pi1pckas ;ivcn att nya tekniska ·miijlighcter successivt bör tas
till \·ara vid den individuella prövningen av anliiggningar.
1 fiiljanlk tabell redovisas de sbrpta utsläppskraven.
.\"1·1111/i1g:.;11i11,i.;11r i lic/11 {1111d1·1

med dl :·1rligt 11tsliipp a\
k \'ii 1 c1 ''id er iiYer-;tigandc JOO ton
- \l\ riga med en tillfilrd effekt ,iver

Fr. ". 111. d1·11 I )11/i 1987

0.05 -0. I() g N 0\'1
lc

;..u

I

tillfiirt briins-

0. 10-0.:!0 g NO,ii\tJ tillfiirt briinsle

IO i\I \\"
/i<:Ji111/ii.;c1 1111fii,i.;.:.:11i11.:.:c1r llll'd lll/cilllci'-!l!Jlilll!Cl/' i S. U. \r,
l. /. A( . HI> ll111

Fr.

c1. 111.

den I )u1111llri l.995

clc11ilcl,t; Cl\

.,

lllL'd L'll :irligt ·utsliipp av
k 1ii1·L·1 '' idn i\\·erst ig:1nde hlHl ton

0,05-0.10 g NOJl\1J tillfiirt briinslc

il\rigc1 lllL'd L'lt arligt uhli1pp a\"
k1 ii1L·11\idL-ri.\lcr-;tigandL· i5(ltt111
lllL'll h\>g..,t (11)() Il lll

0.10-0.:!ll !! '.\JO,'t\U tillflirt hriin . ;le

1
t'. '."< >. ")..1.1
hran,k.

!C'.'""

l-.1.L\.:1>\tckr r:il-.ncick

\l•lll

hci1c·d1u\id p.:t· m.:;:;,j1H1k tilll'cH·t

lktr;iffondc s1·a1·cht1sliippc11 görs i propositionen följande ställningstagande.
De utsliippskraY som har föreslagits av naturvardsvcrkct och energiverket
hiir införas genom regeliindringar som kan beslutas av regeringen. Förslaget
inneh;ir all de krav snm för niirvaramle giiller koleldning införs för alla
hr:inslcn. De motsvarar anviindning av olja med en svavelhalt av 0.4 °/c, för
mindrL· ;1nliiggningar och ca 0,2 '~·;, fiir större. Krawn bör införas successivt
11k·d hiirjan <ir 1993 i de mest försurade omri1dena. I avvaktan pi1 detta siinks
den hiigsta tilbtna svavelhaltcn i tjock .eldningsolja till 0.8 % . En miljö- .
a1 gift pi1 svaYl'l i olja hiir ;iven utredas.
Enligt miljii- nch energiministern bör utreclningsarbctct bedrivas med inriktning p<i att dt system för miljöavgifter om möjligt skall kunna triida i
kraft i1r llJX9 (s. 300).
1 pn•positit.)(len J"iiresl;ls iiven en iindring av lagen (I 97<d054) om svavelhaltigt hriinsle si1 att den tydligt omfattar samtlig<t svavelhaltiga br~inslcn.
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Vidare aviseras en iindring av förordningen ( 1970:1055) om svavdhaltigt
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hriinslc si1 att fiiljande utsliippsgriinser införs vid förbränning av briinslcn:
Anliiggningar med ett <"1rligt
utsliipp av svavel i1verstigande
4011 ton
Övriga anfaggningar

0.05 g SIM.I
( [irsmedelviirde)

ll.10 g S/MJ
( <irsmedclviirde)
Dessa skiirpta utsliippsgriinser motsvarar anviindningcn av olja i mindre
anliiggningar med en svavelhalt av hiigst 0.4 "lr .. Fiir större anliiggningar iir
mntsvarande griins ca 0.2 ·~,;,. men för dessa iir andra fögiirder iin bgsvavlig
olja mer aktuella för att minska utsliippcn.
Kraven bör giilla samtliga briinslen' och införas successivt med biirjan i
storstadsliinen och sydligaste Sverige friin iir 1993,
Moti1111em11

Enligt motion Jo751 ( m) yrkande 26 bör griinsviirdet för kriil'eoxid vid
kolfiirbriinning siittas till 0,05 gram kviiveoxid/MJ, Ett likartat krav framstiills i motion fo719 yrkande 28. I motion Jo770 (vpk) yrkande 5 föresl;is
tidigarelliggning och skiirpning av 11aturvi1.rdsverkets aktionsplan,
Enligt motion Jo24 ( fp) yrkande 11 skall ett griinsviirde p<~I 0.05 g S\'(/l'l'I
per \>1J briinsle triida i kraft ·senast 1992, Motsvarande yrkande <iterfinns i
motion N33 (fp) yrkande 7, Enligt motion Jo751 (m) yrkande 24 bör
griinsviirdct vid kolförbriinning siittas till 0,05 g svavel/MJ.
Utsk1111t·t.1· iil'Cn'c/g1111dc11

Utskottet hitriider motionerna Jo719 yrkande 28. Jo751 yrkande 26 och
Jn770 i motsvarande del s<i tillvida att griinsviirdet för kviiveoxidutsliipp vid
kolförbriinning siinks i enlighet med förslaget i motion Jo75 l. De sbrpta
kraven hiir giilla vid priivning ;iv nyanliiggningar i' hela landet friin och med
den 1 juli 1988. Riksdagen bör i ett uttalande till regeringen som sin mening
ger till kiinna vad utskottet anfört med anledning av niimnda motionsyrkandcri. Utskottet har ingen erinran mot vad som anförs i prnpositinnen
om befintliga anliiggningar,
Utskotteet tillstyrker regeringens förslag om iindring av svavcllagen, Det
biir si1kdes antas av riksdagen,
Utskottet hitriidL'r motionerna fo24 yrkandL' 11. Jo751 yrkande 24 och
Jo7711 i <iterst<knde dd i den m;in dessa avser utsliippskraven för .1T111'e/ vid
kolcldadl' fiirbriinninµsanl:iggningaL De skiirpta kraven blir L'nligt utskottL'ls mening införas fiir nya anl:iµµningar rl'dan friin tkn I juli I LJ88 i stiilll't
fiir snm anges i propositionen. successivt i olika liin fr. o, nL 1993, Riksdag('ll biir sPm sin mening ge regeringer1 till kiinna vad utsknttet anfört ml'd
anledning av heriirda motionl'r.
· Diiremot avstvrkcr
utskottet .vrkandena i motionerna Jo24 och N33 vad
.
g:illcr nljeeldade anliiggningar, Sar'nma bechimriing giiller motionerna .ln24
vrkande 211 och Jo785 1llll svavclhaltl'n i hun,kernlja. I dessa fall hitr:ider
utskotkt regl'ringL'lls st:illningstagande, Motsvar;.1ndt.· µiiller utsliippskraven
\'id hdintliµa koleldade anbggningar.
l)7
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Utskottet avstyrker
ningsolja.
t:tskottet avstyrker
yrkandena 2LJ. 31l. 31
Jo75 I ( m) yrkandena
pnipositionen.

iiven motion N27 yrkande 7 om svavelhalten i eld-

JoU l 987/l:\8:2J

iiven motionerna Jo 16 (m) yrkande 3. Jo7l'J (fp)
och 32. Jo731 (s). Jo733 (c). Jo735 (c) yrkani.lc 2.
23. 25 och 27 vilka viisentligen tillgodosetts genom

Atgärdcr mot kolväteutsläpp
I propositionen redovisar miljö- och energiministern sitt stiillningstagande
enligt följande.
I naturviirdsvcrkl:'ts uppdrag bör ing{1 att redovisa kolviiteutsliippcn friin
tilika verksamheter. kolviitenas lt111gviiga transport och bildning av fotokemiska oxidanter. halter i omgivningsluften samt bedöma {1tgiirdsmöjligheter
nch ekonomiska konsekvenser av olika [1tgärder. Uppdraget hör utmynna i
t'lt fiirslag till en svensk i1tgiirdsstrategi för kolviiten.
I motion fo7117 (c) yrkande 14 erinras om att liisningsmedcl friin olika
verksamheter som hulkning m.m. liksom fri1n kemiska industrier inn.ehäller
kolviiten av olika slag som medför hiilso- och viixtskador samt ocksä har
fiirm<iga att bilda oxidanter \,id kemiska reaktioner med kviiveoxider. De
bör diirför ersiittas med miljöviinliga alternatk I motionerna Jo73 l (s) och
.lo735 (c) vrkas p<'1 införande av anordningar för att ta tillvara bensinängor
vid tankning och p;ifyllning av reservoarer.
Utskottet delar motioniirernas uppfattning att det iir angeliigct att finna
ersiittningsiimnen till kolviitehaltiga liisningsmedel. Som framg;ir av propositionen kommer naturvi1rdsverket att fil ett uppdrag som ·g[1t ut p{1 att
kartliigga utsl:ippen. bedöma {1tgiirdsmiijligheterna och fiiresli1 en svensk
i1tgiirdsstrategi. Utsknttct utgitr fri\n att arbetet genomförs aktivt. Motion
.lo7n7 blir diirmed tillgodosedd och pi1kallar ingen ytterligare riksdagens·
;"1tgiird.
Utskottet finner iiven att svftct med motionerna Jo731 och Jo735 tillgndnses av propositionen diir fdgan om. kolviiteförlusterna vid distribution
av hL'nsin siirskilt behandlas. Som diirav framgär arbetar medlemmarna i
SVL'nska petroleum institutet med ätervinningsanliiggningar för bensin<ingor.
och naturviirdsverkL't utarbetar allmiinna dd betriiffande hantering och
distribution av bensin. Motionerna p<\kallar alltsä ingen riksdagens vidare
{1tgiird.

Kalkning av sjiiar och mttcndrag
I propositiOIK'n framh:\ller miljö- och energi ministern bl. a. följande (s.
134-135).
Kalkningen av sjiiar och vattendrag iir ett uppehMlande försvar som rniiste
pt1g;·1 under en lttng tid. samtidigt som vi genomför utsläppsbegriinsningar.
Forsknings- nch uppföljningsinsatserna biir utiikas i syfte att effektivisera
kalkningen och förliinga Mgiirderns varaktighet. Introduktionen av kalkfallning i reningsverk med försurande eller försurningshotade recipienter
biir uppmuntras och pi1skyndas.
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Ökad anviindning av kalk som fällningskemikalic i kommunala reningsverk
iir fiircm;'tl frir yrkanden i moti1mcrna Jo719 (fp) yrkande.+! och fo30 (c)
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yrkande 50. Enligt utskottets mening far yrkandena anses tillgodosedda
genom vad som anförts i propositionen.

Forskning, utwckling och information
\tlilji·i- och energiministern anför inledningsvis följande.
Forskningsinsatserna kring kring bl. a. skogsskadnr. mark- och grundvattenförsurning. och effekter pa fauna och flora biir fördjupas. Pi1giicnde
fiirsi"iksvcrksamhct avseende iitgiirder mot försurning. i skog och mark bör
följas upp. Kunskaperna om luftföroreningarnas effekter pf1 byggnader.
skulpturer och andra kulturminnen samt arbetet med att skydda och bevara
dessa fr{1n korrosion och nedbrytning. bör utökas. Det internationella samarbetet betr;iffande forskning och iivervakning av miljiieffekter bör ökas.
Den tekniska forskningen och utveckling.en betr;iffande bl. a. b;ittre miljiill'knik för fonfon. forbriinningsanliiggningar m.m. bör effektiviseras. Informationsinsatserna nationellt och internationellt bör ökas.
Enligt motion Jn2.+ (fp) yrkande 22 bör FolJ-verksamhetcn pii kalkning av
hl. a. skogsmark och p;i selcntillförsel öka. Ett yrkande om vitaliscringskalkning pii försök i skogcri framstiills som delyrkande i motion Jo30 (c)
yrkande 3.+. I motionerna Jo7l5 (fp)yrkande 3 och foX37 (m) yrkandena I
och 2 samt i motion l986/87:.Jo750 yrkande 3 yrkas p[1 uppfi.\ljning av
skogsskadnrna i Sbne resp. pii ett titgiirdsprogram mot skog.sskador. Ett
motsvarande yrkande betriiffandc skogsskadorna i Giivlcborg.s Hin framstiills i motion JnX3.+ (c) yrkande 5. Enligt motion Jo2.+ (fp) yrkande 23 bör
naturviirdsverkct snarast redovisa hur ytterligare begriinsningar av kv;iveoxid- och kolviiteutsliippen skall kunna ske.
Utskottet iir medvetet om att skogsskadorna i Skiinc och vissa andra
regioner iir omfattande. Med hiinvisning till vad som s;igs i propositionen
om att forskningen kring bl. a. skngsskador m.m. bör fördjupas finner
utskottet att motionerna om skogsskador i Skäne och Ciiivlcborgs liin far
anses besvarade.
Niir det giillcr motionerna om vitaliscring.skalkning av skogsmark hiinYisar utskottet till vad som anförs i propositionen att resultaten av de försök
med skogsmarkskalkning som nu kan redovisas antyder att kalkning kan
n11>tvcrka markförsurning. Försiiken har dock iinnu inte slutförts och kunskaperna om de olika {1tgiirdernas dfckter iir förnu otillriickliga. Miljö- och
encrgiministL'rn anför bl. a. vidare att försöken bör fiiljas upp st1 att en god
kunskapsbas kan skapas. Utsknttet delar den uppfattning som miljö- och
encrgiministL·rn ger uttryck for och utgiir fr;in att detta sker inom berörda
myndigheters ansvarsomri1de. \tlcd det anförda avstyrker utskottet aktuella
n11lli11nsvrkandcn.
Utskottet avstyrker även motion Jo2.+ yrkande 23 med hänvisning till vad
som anför i propositionen. Som framgär av denna biir naturvi1rdsverket ges
i uppdrag att samordna och följa upp arbetet med handlingsprogrammet
mot luftfiinlrL'ningar och försurning.
Riksdagen bör. med de iindringar som föl.in av vad utskottet anfört i detta

l)l)

kapitel. liimna utan erinran vad smnanfi.irts i propositionen om- en uppfiiljning m.m. av programmet mot luftföroreningar och försurning.

JoU 1987/88:23

5. Havsförorening:ar
Pn11111si1i1 men

I prnpositi()nen redovisar miljii- och energiministern sina stiillningstaganden
i korthet enligt följande.
Fiiroreningssituationen i Östersjön. Kattegatt och Skagerrak iir s{1 allvarlig
att utsliippen snarast bör begriinsas. Detta giiller i första hand stabila
organiska iimnen. som kan spridas. iiver stora omräden. och niirsalter som
orsakar allvarliga övcrgiidningsproblem. Arbetet med att <tstadkomma för;indringar 111;1ste bedrivas s{1viil nationellt som internationellt.
Tillförseln av stabila' organiska iimnen till miljön milstc s{1 snart som
miijligt upphöra. Utsl:ippenav organiskt bundet klor hör fr<ln sulfatfabriker
minskas till 1.5 kg per ton klorblekt massa. Atgiirder hör ha p{1biirjats vid
samtliga massafabriker före utg;ingen av :ir 1992. Utsliippen fr{in den kemiska industrin hiir kartliiggas och begriinsas inom de niirmaste {iren.
Utsliippcn av kviive biir minskas till hiilftcn före sekelskiftet i ornr;'\den
som iir siirskilt p:\verkade. Utsliippen av fosfor bör ocks{1 minskas väsentligt
i <1dana omr:idcn. Striingare 'regler om djurhiillning och hantering av sti1llgiidsel hör införas. Kviivereduktionen biir ökas vid de kommun;1la reningsverken. I ett första steg bör en 50-prncentig kvävereduktion införas före iir
ILJLJ2 vid reningsverk vid siirskilt p;iverkade kustonui1den.
lltsliippen av metaller. i första hand kvicksilver och kadmium. bör minska till hiilftcn under perioden l 1J85 till 1995.
Fortsatt forskning och utveckling samt utredningar kriivs för att faststiilla
v:ildefinierade miil för utsliipp till havsmil_jiin och sZ1dana iitgiirder behöver
diirför stimuil'ras.
Den redovisade planen skall revideras inom tre iir.
I propositionen framh{1lls vidare bl. a. följande.
fiirnr(·ningar tillfi.irs haven runt Sverige frirn bi'1de Sverige och andra Hinder.
dels som punktutsliipp och diffus avrinning. dels gemim bngviiga transporter via atmosfären och med havsströmmarna.
En betydande lokal p{1wrkan iir vanlig i anslutning till större industrier.
industrikomplex eller kraftverk. Omriidena utanför framför allt storstäderna :ir pi1verkade av tidig:ire nch pägäcndc utsliipp av s<initiirt avloppsvatlt'n
via Lk kommunala reningsverken. Vissa kustområden iir piiverkaclc av
fiirorl·ningar fr:'1n stora jordhruksområden.
Mo1io11cma

I n:igra motioner framstiills yrkanden om miljöförhiittrande ~ltgiirder i vissa
delar av kusthavet. I motion Jo7J(, (m) hegiirs iltgiirder mot miljöförnreningarna i Öresund. Enligt motion Jn737 (s) kriivs miljöpolitiska insatser
i Giivlebnrgs liin. Mnti()niirerna betonar.siirskilt att miljöundersiikningarna i
Rnttniska viken fortsiitter. Enligt motion Jo832 (s.m.fp.c) bör skyndsamma
:1tgiirdcr Yidtas for att riidda kustv<lltnet i norra Bohusliin. I motion Jn819
(fp) efterlyses en utredning om hur kustkommunerna liingsiktigt skall hjiilpas att kisa pnihlemen med nedsmutsningen fr{rn Nordsjön' och Kattegatt.
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Riksdagen har vid ett par tillfällen undL'r de senastL' ;iren behandlat fri1gan
havsfiiroreningarna och vikten a\· att miljöpolitiska :'itgiirdcr vidtas för
att minska dessa föroreningar. Viiren I11Xh uttalade riksdagen p;i förslag av
utskottet att vi1rden av havsmiljön biir ges hiig prinritet. lklHivet av forskning och snabba i"ttgiirdcr fiir att fiirbiittra miljön i Ostcrsjiiomr{tdet och
Viisterhavet underströks S:irskilt liksom behovet av rniljöfriinijandc iHgiirder
och forskning iiven fr;in grannl:indernas sida. Uttalandet gjordes med anledning av motioner och mot bakgrund av en utviirdering fr;"in I klsingforskommissionen om Öst.:rsjiiomr;'1dets milji.isituation. diir klara bcliigg
gavs för att tillst{llldct i havet underg<ltt en snabb försiimring under dL·
senaste itren. Utskottet framhöll att det vid sidan av eutrofieringsproblemen
iir av siirskild vikt att de förg:iftningsskador uppmiirksammas som hiirrör
frilll kemikalier och frilll metaller. Siilstammarnas iide utgiir hiirvidlag en
allvarlig varningssignaL framhöll utskottet vidare. Orsakssammanhangen
mi1ste klargiiras och ~itgiirder vidtas för att i möjlig m{1n eliminera fiiroreningskiillorna. Hösten 1987 behandlade. utskottet ett antal motioner i
iimnet och fick dit anledning att niirmare g:it in pit den utredning som gjorts
av naturviirdswrket pit uppdrag av den av regeringen tillsatta aktionsgruppen nlllt havsföroreningar som bildats efter riksdagens uttalande (JoU
1987/88: 11. rskr. ·-16). Utskottet gav i det sammanhanget en ingäende redovisning av bl. a. problemet med eutrofieringen och iivcrgiidningcn av vitra
vatten. s:iviil inom landet som i de omgivande haven. De problem som tas.
upp i de nu aktuella motionerna har belysts och dokumenterats bl. a. i de
niimnda betiinkandena.
De förslag om insatser fiir forskning och ätgiirder som redovisas i regeringens proposition - si"1viil pö regional och nationell niv;'t som i viira
grannliinder - iir enligt utskottets mening iignade att besvara motionerna
Jo736. Jo737 och Jo832. I propositionen uttalas bl. a. att Öresundsomr;·1dct
liksom vissa andra kustomr{tden biir omfattas av samma krav p[t utbyggd
kviivereduktion som giiller för Laholmsbukten. Dessa p{1kallar säledes
ingen ytterligare ;itgiird fn'tn riksdagens sida.
Friigan om kustkommunernas utgifter fiir strandstiidning. som tas upp i·
motion Jo829. torde tillhöra de prnhlcm som skall upprniirksarnrnas av
liinsstyrelserna i de inventeringar dessa föresl[1s göra enligt propositionen (s.
231 ). Utskottet for anledning att i kap. 8 av detta betiinkande {1te.rkornrna
till dessa inventeringar. Motionen för anses besvarad med det anförda.

11111

Internationellt arbete

Pfl 1posi1io11e11
I propositionen liimnas en utförlig redogörelse för Sveriges aktiva deltagande i olika fora för internationellt samarbete för miljöskyddet av haven. Hl.a.
redovisas det arbete som bedrivs inom ramen för den regionala He!singforskonventiL)nen till skydd av Östcrsjöomrffdet som inkluderar iiven Bottniska viken. Öresund ocl1. Biiltcn samt Kattegatt och Västerhavet upp till en
linje frtm Skagen till (liiteborg. Vidare redovisas Paris- och Oslokonventio-
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nerna till skydd för Nordsjön och nordiistra Atlanten (utsliipp fr{1n landbaserade bilor n:sp. dumpning och förbriinning till havs). Den internationella konventionen MARPOL 7317'/i. om {1tgiirder mot vattenförorening friin
fartyg beskrivs. I propositionen liimrias iiven redogörelse för de olika bilaterala samarbetsorgan Sverige har med nordiska och andra grannliinder bl. a. Örcsundskommissionen. gtiinskommitten för Östfolcl- Rohusliin och
samarbetsavtalet mellan svenska och finska myndigheter om förnrenings-
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förh:Hlandena i Bottniska viken.

Motio11cm11
I motionerna framförs i1tskilliga synpunkter pi1 det ink'rnationella samarbetet till skydd för haven. Allmiinna yrkanden om det internationella
samarbetet för att riidda miljiin i Östersjiin och '.\/ordsjön framförs i motionerna .lo415 (fp) yrkande I . .Jo71LJ (fp) yrkandena 4 och 5 och .lo775 (c)
yrkande 2. I motion Jo.311 (c) yrkande 43 kriivs förbud mot miljöfarlig
dumpning och fiirbriinning till havs. Enligt motion JoX36 (vpk) yrkande I
biir Sverige i Nordiska Ri1det arbeta för en överenskommelse sä att vattenstriimmarna via Öresund och Stora och Lilla 13iilt ej minskas.
I motionerna .lo30 (c) yrkande 42 . .lo71 1J (fp) yrkande 3 och Jo775 (e)
yrkande I föreslC1s bildandet av en Nordsjökommission efter förebild av den
Östersjökommission som verkar i enlighet med Helsingforskonventionen.
En Nordsjökommission skulle p:i motsvarande siitt handha fdgor som
berörs inom Paris- och Oslokonventionerna till skydd för Nordsjön !.lch
'.\lordostatlanten.
I motionerna Jo 703 ( fp) och fo 751 ( m) yrkande 22 efterlyses ett miirkningssystem (isot!.lpmiirkning) fiir oljetransporter för att underliitta identifieringen av fartyg som giir sig skyldiga till oljeutsliipp till sji.iss. I motilln
.lo745 (c) fiiresli1s obligatorisk skyddsutrustning för oljetankrar som trafikerar svenska vatten.

Utsk11/tets ö1·en·iig1111de11
Utskottet hade under hösten I %7 tillfälle att vid en siirskild hearing diskutera det internationella miljösamarbetet med fiiretriidare för regeringskansliet !.lch ta del :1v deras synpunkter. Utskottet delar den meninµ som
framförs i propositionen om Lkt angeliigna i att det intern:1tionella arbetet
fiirs vidare och intensifieras. Detta giiller icke minst havsfiiroreningarna.
Enligt utskottets mening tillgodoses yrkandena i motionerna .lo4 I 5 yrkanLk

I. Jo7llJ yrkandena 4 och 5 och Jo775 yrkande 2 i viisentliga avseenden av
uttalandena i prop!.lsitionen. De kriiver sitledes ingen ytterligare {1tgiird fr{1n
riksdagens sida.
Utskottet finner iiven att yrkande 43 i motion Jo.\() bör anses tillgodosett
genom vad som siigs i propositionen. Dilrav framg[1r niimligen att en iiverenskommclsL' triiffats i olika frt1gor vid L'n siirskild Nordsjökonferens pi1
ministerniv{1 i Londrn1 i november förra [iret. Rl.a. f;"1r fr. o. m. ~ir 19X9
avfall inte dumpas i '.\lordsjiin utom i undantagsfall. hirbriinning av avfall
till havs skall gradvis minska för att helt upphöra före

utg~mgen

av ;'ir 1994.

Fiirhud kommer ocks:·1 att införas för utsliipp av fast avfall som uppkommit
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vid drift av fartyg och oljeplattformar. Fr<in svensk sida fön:komml'r i dag
varken dumpning eller förbriinning till havs.
Yrkandl't i motion JoXJo om vattenströmmarna fitr anses tillgodosl'tt till
1·iss del gl'nom hiinvisning till arbetet i Öresundskommissionl'n och till bl. a.
de konsekvensanalvscr som utförts i samband ml'd diskussionerna om en
fast Öresundsförbinclelse och som redovisas av den svenska .Öresundsdelegationen i betiinkandet Miljökonsekvenser av fasta Orl'sundsforbindelser (SOU 1987:42).
Utskottet erinrar om att en siirskild ministerkonferens om Nnrdsjiins
miljö nyligen h~dlits i London. För att effektivisera det internationl'lla
samarbetet finns det enligt utskottets mening anledning att förcsU1 bildandet
av en siirskild Nordsjökommission. Utskottet förordar diirför att man fdn
svensk sida tar upp bildandet av en s:'1dan kommission till övi:rviigande vid
fiirhandlinp1rna med övriga konventionsstater i Nordsjösamarhetct. Vad
utskottet anfört med ankdning av motionerna Jo30 yrkande 42. Jn7llJ
yrkande 3 och Jo775 yrkande I bör riksdagen som sin mening ge regeringen
till k:inna.
De fdgor som tas upp i motionerna Jo701 . .Jo75 I yrkande 22 och Jo745
behandlas inom ramen för MARPOL-konventionl'n och I klsingforsknmmissionl'n. Fri1gan lll11 isotopmiirkning var under ett par i1rs tid. enligt vad
utskottet erfarit. fiiremäl för ingi1ende diskussioner inom Östersjiisamarhetet. Det praktiska genomförandet stiitte emellertid p{1 s{1 mi1nga problem att
friigan mi1ste falla. Numera har. som utskottet niimnde i sitt betiinkande
JoU 198718:-i: 11 (s.22). avtal tdffats mellan bl. a. Nordsjiistaternas sjöfartsmyndigheter om information via ett datoriserat system för inspektion av
fartyg i hamn. Med hjiilp av detta har man möjlighet att för inspektion
kvarh<'11la fartyg som missUinks ha gjort sig skyldiga till förbjudna utsliipp.
Redan risken for tidsförlust i samband med kvarhiillandct anses vara anledning för befälhavare att avsti1 fdn s~1dana utsliipp. Mot bakgrund av det
anfiirda avstyrks motionerna Jo7tl3 och Jo75 I i berörd del. Utskottet iir
heller icke berett att i detta sammanhang tillstyrka motion .lo745.
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Huvudpunkterna i en aktionsplan mot havsföroreningar
l'r< >p11sitionc11
Milj\i- och energiministern gör följande ställningstagande i propositionen.
Fiiroreningssituationen i haven är allvarlig och tillriickligt viil dokumenterad
för att motivera snabba och hingtg;lende Mgiirder för att minska utsliippen. I.
vissa fall kan <ltgiirder initieras omgiknde. men i andra fall kriivs en teknisk
utveckling för att de skall kunna genomföras. En aktionsplan bör giilla för
en treärsperiod. Arbetet bör under denna period inriktas på begriinsningar
av utsläpp av de mest miljöfarliga· iimnena; uppföljning av [1tgärdernas
effekt. fortsatt forskning om marin miljö samt fortsatt aktivt arbete i internationella organ for att minska föroreningar i viira angränsande hav.
Arbetet bör utviirderas efter tvfa t"1r. Resultatet bör ligga till grund för en
ny i1tgiirdsplan mot havsföroreningar.

I tl3
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Fiirslag med stiid för aktionsplanen om {1tgiirder för att minska föron:ningarna till haven framstiills i motionerria .lo7n7 (c) yrkande 5. Jo775 (c)
yrkamk 3 . .lo833 (s) yrkande 2 . .ln834 (c) yrkandena 1 och 2 (Giivkborgs
Hin) och .lo83(1 ( vpk) yrkande 2 (siilstammen·).
I motion Jo836 yrkande 4 yrkas att riktlinjer utarhetas för militiira aktiviteter m.m. som pi1verkar natur och miljö i Östersjön.

lilsko11c1s ii1·cTl"iiga11den
Utskottet har, som tidigare framhidlits .. i olika sa.mmanhang vcrkat för en
aktionsplan till skydd för vi1ra omgivande hav. Niir utskottet vim:n 198<1
hd1andlade motioner \1m vattenvi1rd framhöll utskottet att. föroreningen av
Ostersjiin i hög grad drabbat siilbesti'inden i havet. Utvecklingen för dessa
djur Slllll lever pi1 hiig nivi:i i niiringskedjan kunde ses som en indikator pä
vattenmiljöns siinkta kvalitet. Av en siirskild föredragning som utskottet
tagit dd av framgick att de tre siilstammar som finns i Östersjön. gråsiil.
knuhbsiil och vikare. samtliga decimerats mycket starkt under de senaste
fationdt>na. o.:tta tillsammans med konstaterade skador pi1 fortplantnings-'.
organen gjlirde att det enligt forskarna fanns stor risk för att dessa, hiigtstilende diiggdjur utrotas frim Östersjön. Forskarna ansäg det mycket sannolikt att PCB och andra organiska klorerade föreningar ligger bakoni
skadorna (foU 1985/86:17. rskr. 247).
Det förslag till aktionsplan som regeringen nu presenterar innebiir enligt
utskottets bedömning att ~1tgiirderna för att riidda havsmiljön ges hög prioritet. Utskottet kommenterar i följande. avsnitt de olika delarna av planen.
Den allmiinna uppliiggning av arbetet som skisseras i förevarande avsnitt av
propositionen b(ir bitriidas av riksdagen. Enligt utskott~ts mening tillgodoses iiven hiir berörda motionsyrkanden i det viisentliga av propositionen och
pi1kallar siikdes ickt' ni1gnn riksdagens ytterligare ;)tgiird.
Niir det giiller förslaget om riktlinjer för militiira aktiviteter far utskottet
erinra om att mark- od1 vattenomri:iden som iir av betydelse för totalförsvaret i1tnjutcr skydd enligt lagen ( 1987: 12) om hushitllning ri1ed naturresurser.
N RL. Utskottet iir icke berett att i förevarande sammanhang niirmare gä in
r~i denna fri1ga. som for övrigt hlott till en del hör under utskottets heredningsomri1de.

Åtgärder för att minska utsläppen av stabila organiska ämnen ·
Pmp1>sili1111~·11

Inledningsvis framh;iller miljii- och energiministern bl. a. följande.
Flertalet av de allvarliga miljögiftsrrnhlem som vi hittills har.upplevt har sin
grund i utsliipp av stahila organiska iimnei1 som tillverkats av människan.
Exempelvis inneh<'illcr torsklever fr.'1n bl. a. vattnen utanför ostkusten s{t ·
höga halter av organiska miljögifter att livsmedl'lsverket har nieddl'lat saluförbud.
I 04

Nilr det giillcr ätgiirdsprogrammet gör milji.i- och ~·nergiministern följande
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stiillningstagande.
De utsl:ippskrav för cellulosaindustrin som förl'slits av naturv{1rdsverket biir
tillilmpas som riktlinjL-r vid prövningen enligt miljöskyddslagen (I %lJ:3X7).
Villkoren i tillst;mdl'n till befintliga anlilggningar biir ha omprövats förl'
utgimgen av itr 1990 i de fall utslilpp av klPrerat organiskt matl'rial inte har
rl'glerats. Atgilrder för att minska utslilppen av organiska klorförl'ningar till
en niv[1 av l .S kg TOCL per ton massa bör ha pitbör_jats vid samtliga fabriker
före utgimgl'n av ar I lJlJ2. l\fall't biir vara att p~t sikt i stort sett eliminl'ra
utsliippen av klorerat organiskt material.
Naturv{1rdsverket och Hinsstyrelserna bör kartliigga utsliippL'n av stabila
organiska ilmnl'n fr{m den kemiska industrin. De mest betydelsdulla utsliippen bör invl'ntl'ras inom L'n tvid1rsperiod. Niidviindig omprövning av
villkor. eller andra [1tgilrdl'r för att minska utsl:ippL'n. bör initieras löpandl'
sii snart mera betydande bilor identifieras.
Naturvimlswrkct och kemikalil'inspl'ktionl'n hiir fortsiilla den branschvisa gl'nomg<"mgen av kemikalieanviindningen inom industrin i syfte att f<'t
till sttind ett utbyte av miljöfarliga kemikalier mot mindrl' miljöfarliga
kemikalier. Mitlct bör vara all de viktigaste branscherna skall vara genomgi1ngna inom en femiirsperiod.
Sveri~l' bör fortsiitta att inom ramen för de internationella konvl'ntionerna och p{1 annat siitt arbeta för all strandstaterna runt Östl'rsjii;1 och Nordsjön och iiven övriga hindl'r minskar sina utsliipp samt ökar informationsutbytet om miljöeffekter och tillgänglig teknik för minskning av av klorerade
organiska ilmnen.
I avsnittet om ekonnmiska styrmedel anför miljö- l_1eh energiministern att en
parlamentarisk utredning med förtur bör utarbeta förslag till utformning av
miljöavgifter pil utsliipp av klororganiska föreningar. MMsilllningen är att
avgiften skall kunna inför~1s redan ~\r llJXlJ.
Vidare anför miljö- och energiministern följande om dioxirier.
Fiirbriinning av organiskt material i sopförbriinningsanliiggningar. bilmotorer. vid industriella processer etc. kan ge upphov till utsliipp av ett stort
antal organiska ilmnen. dilribland dioxiner. Smil miingder dioxiner har
ocks{1 p:lvisats i avloppsvatten fri\n skogsindustrin. Det totala utslilppet av
dioxiner frim verksamheter i Sverige uppskattas till ni1gra hundra gram eller
möjligen nitgot eller ni1gra kilo per {tr. Nya forskningsresultat komml'r fram
i snabb takt. De visar·<itt det finns flera ilmnen och ilmnesgrupper som har
dioxinliknande miljiieffekter redan vid ytterst läga koncentrationer.
Regeringen har i en skrivelse till riksdagen (skr. l lJX6/X7: 157) dren 11!X7
redovisat sin syn pt1 miljöproblemen vid avfallsförhriinning oeh Mgiirder for
minskning av utsläppen av dioxiner fr<'m denna verksamhet. Silrskilda medel
har tilldelats statens naturv<'irdsverk för analyser av miljögifter. Analysverksamheten hör sjiilvklart lilggas upp stl att myndigheter m. fl. som berörs av
fr{1gorna i s{1 stor utstrilckning som möjligt kan tillg:odoglir;t sig resultaten
frän verksamheten.
Motirmcma

I ett antal motioner diskuteras massaindustrins klorutslilpp. Enligt motion.
fo23 (c) yrkande 16 bör iltgiirder för reduktion av klor i massaindustrin ha
pitbiirjats senast {1r 1990. I yrkandL' 17 begilr motionilren förbud mot utsliipp
av klor frim massaindustrin fr. o. m. 1995. Enligt motion fo2-I (fp) yrkande
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2'! hi.ir som miil angc::s att massaindustrins utsliipp m{1ste vara i det niirmaste
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helt eliminerade kring sekelskiftet. Motsvarande yrkande frams!Lills i motion Jo719 yrkande 43. Enligt samma motion hiir PCB totalförbjudas (yrkande 38). Även i motion Jo26 (vpk) yrkande 7 yrkas pä reduktion av de
klororganiska utsliippen. I yrkande 5 föresl[1r motionii~erna att tillverkning
av klorblekt hushitlls- och toalettpapper förbjuds. Yrkanden ·om anviindning av oblekt papper framställs iivcn i motionerna Jo771 (fp) och Jo847 (1:)
diir iivcn en landsomfattande kampanj för oblekt papper efterlyses. I moti1ll1 .ln30 yrkande 41 yrkar centerpartiet att anviindningen av klorerade
fiireningar i massaindustrin avvecklas inom 7 iir. Ett motsvarande yrkande
framstiills i motion Jo767 (c) yrkande 1:2.
Enligt motion Jo26 (vpk) vrkande 4 bör riksdagen anta en avvecklingsplan fiir de verksamheter som alstrar dioxin och dioxinliknande föreningar.
Enligt motion Jo719 (fp) yrkande 39 hiir utsHippen av dioxin i princip
upphiira. Enligt moti1ll1 .lo7.'il (m) yrkande 30 bör griinsviirdet för dioxinutsbpp vid iildre anliiggningar efter en iivcrg;ingstid p<i tio är S:ittas till 0.1
nanogram/m' luft.
I motion J 0:2.'i ( m) yrkande 15 yrkas p<I <itgiirder för hantering av slam frän
k11mmunala reningsverk. Enligt motioniirerna iir rening vid kiillan av kemikalieutsliippen fr;ln industrin nödviindig. Motsvarande yrkanden framställs i
motionerna Jn3ll (c) yrkande 49. där iiven utökad kviiverening förordas.
samt Jo744 (c) yrkande 10. Ett nytt system för avloppsledningar bör införas
niir man liigger nya ledningar. sii att viirdefulla ämnen tas till vara. enligt
moti<lll Jo38 (c) yrkande 8. I motion Jo78:2 yrkande 1 föresl<lr vpk att
industrier anslutna till de kommunala reningsverken i de 30 största kommunerna far ett {ir p{1 sig för att liigga fram planer hur de snarast kan eliminera
de delar av utsliippen som reningsverken ej kan oskadliggöra. I motion
.Jo82 I ( fp) yrkandL• .) framhi'tlls att toxiska iimiJen S{I bngt möjligt Skall
siirskiljas friin knmmunala reningsverk. och i motion Jo783 (fp) beg.iirs
utredning av en striingare lagstiftning för industrins utsUpp av giftiga och
sv;1rnedbrytbara :imnen till kommunala reningsverk.
U1sko11l'/s ii1·cn·iiga11dc11

Av 1kn I;imnade redogiirelsen för propositionens innehi1ll och motionerna
framgiir att stor enighet ri1der om nöclviindighetcn att {1stadkomma en
drastisk nedskiirning av hl. a. massaindustrins utsHipp av organiska klorföreningar. Utskottet vill för egen del betona det angelägna i att utsHippen av
stabila organiska föreningar bringas ned till ett .ninimum. Utskottet stöder
diirför regeringens förslag att iHgärder för att minska utsliippen av organiska
klorfiireningar till en niv;i av I ..'i kg TOCl (totalt organiskt bundet klor) per
ton massa bör ha p{1börjats vid samtliga fabriker före utgtmgen av iir 1992.
Diirvid bör erinras om att regeringen för ett flertal anliiggningar redan fattat
beslut om utsliippsgriinscr som överensstiimmer med propositionens riktlinjer och i ni'1gra fall st:iller iin h{irdarc miljiikrav. M;llet biir vara att p~1 sikt i
stort sett elimi1K'ra utsliippen av klorerat organiskt material. Som framhålls
i propositionen bör även den kemiska industrins utsliipp av stahih1 organiska
iimnen och kemikalicanviindningen i övrigt gäs igenom med sikte pli att fä
ner utsliippen.
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De svenska utsliippen svarar hlott för en bcgriinsad del av giftutsbppcn i
viira hav. Det internationella arbetet för att hos viira grann Hinder och andra
liindcr friimja medvetenheten om miljöfarorna oeh fö till stimd reningsiitgiirder bör fortgi1 parallellt med {1tgärdsprogrammet inom landet.
Enligt utskottets bedömning iir syftet med motionerna Jo23 yrkandena 1()
och 17 . .Jo24 yrkande 29. Jo26 yrkande 7. JoJO yrkande 41. Jo719 yrkande
43 och Jo767 yrkande 12 i det viiscntliga tillgodosedda genom vad utskottet
anfört i anslutning till propositionen. Dessa yrkanden pi1kallar silll'dcs ingen
ytterligare riksdagens ;'1tgiird.
Utskottet har iiven sympati fiir de förslag som viicks i motionerna .lo2<1
yrkande 5. Jo77 l och Jo847 om iikad anviindning av "oblekt" papper.
Fnligt utsknttcts mei1ing blir det vara en uppgift fi.ir nrgan snm ger miljiiinformation och marknadens företriidare att p~1v.::rka k11nsumenterna. Utskottet vill dock peka pii mi·ijlighetcrna att det av regeringen förutskickade
syslt'met med miljömiirkning av produkter skall kunna fungna som ytterligare L'tt styrmedel i riktning mot "oblekt" papper. Utskottet vill vidare
ansluta sig till vad som anförs i propositi1H1en om vikten av att miljiihiinsyn
si1 liingt möjligt viigs in i. samband med upphandling av olika produkter.
Regeringen har med denna utg{1ngspunkt gett statskontorct i uppdrag att
informera stiirre upphandlande myndigheter om att miljiiviinligt papper
utgiir ett likviirdigt eller fördelaktigare alternativ till klorblekt papper.
Ni1gon lagstiftnings;·itgiird iir utskottet inte berett att förorda. Motionerna
avstyrks mot den bakgrunden.
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PCB
Totalt förbud mot anviindandc av PCB i nya anliiggningar r[1der sedan 1978.
Fiirhudet giiller dock icke iildre elektriska kondensatorer och transformatorer tfor PCB-oljor nyttji1s som elektriskt ledningsmedium.
Statens naturv;'1rdsverk har den 15 april 1988 riktat en skrivelse till regeringen med hemstiillan om förhud mot fortsatt anviindning av PCB i transformatorer och kondensatorer för högre reaktiv effekt iin 2 kVAr efter den
31december1994. Inledningsvis framh[1ller naturvardsverket hl. a. följande
om PCB-hanteringen.
Är l %6 identifierades PCB. polyklorerade bifenyler. i biologiskt material
av Siiren Jensen. Under de följande iiren i1terfanns PCB som en global
förorening. PCI3 hade sedan det först kom i tillverkning i USA 1929 och
siirskilt under och efter krigstiden knmmit att fo stor anviindning pt1 grund
av sina fysikaliskt-kemiska egenskaper. Det iir kemiskt och termiskt mycket
stabilt. vilket ger ltmg livsliingd och brandhiirdighet och har goda elektriska
egenskaper. Anviindning:somriidena var hl. a. isoleroljor. hydrauloljor. hetoljor och sjiilvkopicrandc papper samt som mjukgörare i vissa färger. limmer 1ich plaster.
En förgiftning: av ca I 200 personer som förtärt risolja som förorenats av
PCB som Hiekt ut från ett viirmeviixlarsystem inträffade 1969 i Japan.
Offren drnhhades av den s{1 kallade yusho-sjukan med symptom som kloraknc - kvarstiicnde mörka "finnar" - tiirtlöde. svullna ögonlock. huvudviirk. kräkningar. diarre, feber. synrubbningar. andning:ssviirigheter m. m.
Den samlade dokumentationen om PCB:s hälso- och miljöfarlighet och
framför allt de observerade ekologiska L'ffekterna med bl. a. iig:g:skalsför-
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tunnin!:( hos havsiirn Sllm tillskrevs bl. a. PCB gjorde att det hlev nödviindigt
att starkt he!:(riinsa anviindninµL'n för att undvika utsliipp till den yttre
miljön. Sedan dess har ocks{1 halterna i miljön sjunkit. ·mt'n de tenderar nu
att :1ter plana ut eller t.o.m. att stiga.
Den svenska PCB-lagen triidde i kraft 1971. Tilliimpningen av denna lag
och dess clkrtriidare med tilliimpningsföreskriftt:r innebar h{1rda restriktioner pi1 anviindningen av PCI3. I stort sett gavs tillstiind endast till kondensatlirer för högre reaktiv effekt iin tvi1 kilovoltampere. Utöver deita tilliits
fortsatt anviindning for PC13-transformatol'er som tagits i drift före PCBlagcns tillkomst. Inom OECD togs 1973 ett beslut om "Skydd av miljön
genom kontroll av polyklorerade bifenyler"'. Endast anv.iindning i slutna
systL'm godtas enligt detta beslut. Brandriskerna skall viiga tyngre iin miljöriskerna och riskerna för utsliipp skall kunna hi1llas under kontroll om
anviindning skall tilli1tas.
Enligt skrivelsen visade enkiilllndersökningar :1r JlJ83 att det di1 faims i drift
ca l!JO ()0() kraftkondensatorer och 200 transformatorer inneh(1llande PCB·
- med en tntalmiingd om l:'i00-2000 ton. Sedan dess har avvecklingen av
l'CH-utrustning p~iskvndats med anledning av hl. a. föreskrifter som· arhetarskyddsstvrelsen utfärdat om arbete med PCB. Ca 40 ()()() kondensatorer
och Sil transformatorer med PCB har fram till den I januari 1988 överliimnats till SAKAB för omhiindertagande.
Enligt skrivelsen har Sverige stort intresse av att driva PCB-fri1gan härt
internationellt. eftersom detta förmodas ha god effekt pt1 hur PCB-anviindningen avvecklas i andra liindcr. Vi har ir1om internationella organ
gjort {1taganden om avveckling av befintlig anviindning. Långväga spridning
friin andra liinder bt1de via vatten och luft iir en trolig förklaring till höga
halter av PCH i miljön i Sverige och i Östersjön. framh:1ller naturvfirdsverket.
I skrivelsen framh;ills slutligen att undersi\kningar p<I senare tid av PCBhalten i isokroljor har visat att PCR förekommer som förorening i l:lngt
större omfattning iin vad som tidigare varit kiint. Preliminiira uppskattningar tyder p,~, att den totala miingden 1>c13 som förorL~ning i isoleroljor kan ·
uppg<i till 20 ton. Siirskilda insatser kommer diirför att behövas för att
förhindra att PCH sprids frim PCB~fi'irore11ad elektrisk utrustning. liksom en
utiikad bevakning av PCB-halter i oljeavfall.
Utskollet finner naturvt1rdsvcrkcts förslag heaktansviirt och utgår frän att
regerin!!en kommer att förordna om förbud i enlighet därmed. frfln ;lr 1995.
Diirigenom kommer yrkande 38 i motion .Jo7 I 9 att tillgockises. Det kriiver
s~1ledes icke ni1gon ytterligare riksdagens {1tgiird.
Dioxin
Utskottet delar iiven motion~irernas syn p{1 att största möjliga noggrannhet
mi1ste iakttas si1viil inom processindustrin som vid förbriinningsanläggningar
s;I att dioxinbildningen i möjligaste m(m undviks och s{1 att aktiva rcnings:'itg:irder vidtas. Snm miljöministern framhMler firins det emellertid ocks{1
flera andra jmncn och :imnesgrupper som har dioxinliknande miljiieffekter
redan vid ytterst i<iga koncentrationer. Nya forskningsresultat kommer fram
i snabb takt. Det iir enligt utskottets mening mot (len bakgrunden angcliigct
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att stor vaksamhet iakttas mot alla miljögifter av motsvarande extrema
giftverkan. Intresset hiir icke ensidigt inriktas p<I dioxinutsläppen. Som
framhälls i propositionen har naturviirdsverket nyligen tilldelats medel för
analyser av miljögifter i vid bemiirkelse. Analysverksamheten hör självklart
Higgas upp si1 att myndigheter m. fl. som berörs av fri1gorna kan tillgodogöra sig resultaten. Vad utskottet anfört med anledning av propositionen synes
iignat att tillgodose syftet med motionerna Jo26 yrkande 4. Jo7 l 9 yrkande
:w och Jo751 yrkande 30. l'/tigon ytterligare riksdagens ;1tgärd i fr;lgan
piikallas siiledes icke.
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Industriavlopp till kommunala reningsverk
Även de frägor om industriutsläpp av stabila organiska ämnen och andra
gifter till kommunala reningsverk som tas upp i ett antal motioner kan enligt
utskottets mening besvaras med hänvisning till propositionen. I denna aviseras ett uppdrag till naturv[1rdsvcrket och länsstyrelserna att inventera
utsliippen av stabila organiska iimnen frim den kemiska industrin och initiera niidviindiga iitgiirder för att minska utsliippen. När det gäller avloppsslammets innehiill bör naturvfirdsverket enligt propositionen fä i uppdrag
att utreda miljiiriskerna och före den I juli 1989 föresb komplettering av
riiden. framför allt vad avser slammets innchiill av organiska miljögifter. I
sammanhanget påminner miljö- och energiministern om att priivningsmyndighcterna i samband med tillsti1ndspriivning enligt ML av industriell verksamhet bör göra en bedömning av om avloppsvaltnet är av sädan beskaffenhet att det är Himpligt att behandla vattet i ett kommunalt reningsverk eller om vattnet bör behandlas p{1 annat siitt. I lon pekar ocks{1 p{1
kommunens möjligheter. i egenskap av huvudman. alt stiilla krav p{1 anslutna industrier och diirigenom hegriinsa tillförseln av sitdant avloppsvatten
som p;'tverkar reningsverkets drift och slammets sammansiittning i negativ
riktning.
I propositionen erinras iiven om att miljii- och hiilsoskyddsniimnderna vid
sin tillsyn enligt lagen ( 1985:426) om kemiska produkter har att kontrollera
att företagen inte förorenar avloppsvattnet med kemikalieavfall.
Utskottet betonar vikten av att de ansvariga myndigheterna i de konkreta
fallen utövar sin tillsynsuppgift sä alt de kommunala reningsverkens effektivitet kan uppriitthi11las. De utredningsuppdrag som liiggs pii naturv~1rdsver
ket och Hinsstyrelserna hör komma att' fa till resultat att flertalet större
utsliippskiillor kan kartliiggas. Utskottet utµ;lr fri111 att berörda statliga och
kommunala myndigheter följer den vidare utvecklingen med uppmiirksamhet och vidtar de åtgiirder som kriivs för en förbiittring av miljösituationen.
I viktiga delar for motionerna Jo25 yrkande 15. Jo.311 yrkande 49. Jo744
yrkande 10. Jo782 yrkande I . .lo783 och Jo821 yrkande 5 anses tillgodosedda genom regeringens stiillnirigstagandcn ·i propositionen. De pilkallar säledes ingen ytterligare riksdagens :'1tgiird.
Utskottet finner icke anledning tillstyrka motion Jo3X yrkande 8. Likas(1
avstyrks motion Jo705 om gr:insviirden för bekiimpningsmedel i sjiiar. vattendrag och grundval!enUikrer.
I 09

..\tgärdrr för att minska utsläppen av närsalll'r från kommunala reningsvrrk och industrirr
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I propositionen gör miljö- och energiministern följande stiillningstagande.
De utsbppskrav för kommunala reningsverk som fi.iresli1s av naturvärdsverkct hiir tilliimpas som riktlinjer vid prövningen enligt mil_jöskyddslagen. Vid
kustomr<'tden som iir siirskilt pi1verkade hiir en 50-procentig kvävcrcduktion
skt' fiirL' utg[1ngen av iir 1992. Villkoren för befintliga anläggningar bör
ompriivas. framför allt i omdden som bediims som särskilt pi1verkade.
Naturv<"1rdsverket biir klargiira effekten av en ytterligare kviivcrcduktion
samt teknik nch kostnader fiir detta. Ambitionsnivim bör vara att uppnii en
511-pnicentig kviivereduktion för övriga kustavsnitt före år 1995. Teknisk
forskning för att uppni1 en effektivare kviivereduktion bör stimuleras.
'.\laturvimlsverkct biir initiera ompriivning av villkor för si1dana industrianliiggningar som har stora utsliipp av niirsalter. I detta arbete bör
industrierna i de omr<iden som bcdiims vara mest p:\verkade ges hiigsta
prioritet.
Naturv<"irdsvcrkct biir utfärda allmiinna rild om lokalisering av havshruksverksamhct i syfte att minska miljöpiiverkan frim denna verksamhet.
Sverige hör fortsiitta att inom ramen för de internationella konventionerna och de bilaterala överenskommelserna arbeta för ett öppet informationsutbvte om miljiieffekter och tillgiinglig teknik för att minska utsliippen av
niirsalter. Sverige hiir ocksä fortsiitta att arbeta för att iiven övriga Hinder
minskar sina utsliipp.
·
Morionema

I motinncrna Jo 719 ( fp) yrkande -12 och .Jo82 I ( fp) yrkande 1 yrkas pii
program fiir minskat kviivcbckage för hela viistkusten (resp. för Sbnekustcn ). Enligt mntion JoT27 (vpk) hör ett program nm reduktion av kviiveutsliipp frim jordbruk. skogsbruk. reningsverk. industrier m.m. till vattendrag
giiras upp fiire 1990.
U1sk1111c1s ii1·1·n·iiga11dc11

Ut>kottct har behandlat niirsaltliickagct friin jordbruk i sitt betänkande JoU
11JX7/88:2-I nm miljiifiirbättrande ätgärder inom jordbruket. avgivet med
ankdning av prnposition 1987/88: l 2X. Jordbrukets miljöpiiverkan tas diirför
ickL· upp i fiircvarandc sammanhang.
Som framgär av det sammandrag av förslagen i propositionen som redovisats i inkdningen till detta avsnitt motsvaras de förslag som framförs i
motinnerna i huvudsak av de iitgiirdcr som aviseras i propositionen och
vilka inneb;ir ett fullföljande av förslagen i aktionsplanen mot havsförureningar. Utskottet bitriidcr regeringens stiillningstagande. N{1gon ytterligare riksdagL'llS :1tgiird med ankdning av motionerna ter sig icke piikallad.
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Metaller
l'rr 1posiI i< 111e11

\1il.jii- och energiministern redovisar
tagande.

propositionen följande stiillning:s-

Miilsiittningen vid prövning enligt miljöskyddslagen bör vara att halvera
utsbppen av kvicksilver och kadmium friin ar 1985 till {tr 1995 och att
kraftigt begriinsa utsliippen av övriga metaller.
Kemikalieinspektionen hör slutföra undersökningar för att förbereda ett
förhud mot anviindningen av tennorganiska föreningar i bottenfärger för
fritidshMar och vissa anviindningsomr;lden i marin miljö.
Sverige hiir fortsätta att inom ramen för de internationella konventionerna arbeta för ett öppet informationsutbyte samt arbeta för att även övriga
liinder minskar sina utsliipp.

Moti1111ema
Enligt nllltion .1o311 (c) yrkande 45 hör ett iitgiirdsprogram antas för att
heµriinsa utsliippen av metaller i havet. Metallbelastningen m{1ste reduceras
till samma storleksordning som den naturliga pf1verkan. I motion Jo767 (c)
yrkande 13 efterlyses {1tgiirdsplaner för gruvindustrin. Läckagen fr<in gamla
avfallsupplag hör helt upphöra. framhi11ler motioniirerna. - I motion Jo75 I
( m) yrk<tnde 21 yrkas att b;ltbottenfärger med tenn skall begriinsas. Ett
likartat vrkande framstiills i motion Jo722 (s). Motioniirerna yrkar pit miljöskyddshestiimmelser avseende fritidsb;ltar. - I motion Jo838 (fp). slutligen.
framfiirs fiirslag om riikgasrening vid krematorier för att minska kvicksilverutsliippcn.
U1sko11e1s iiven·iigandcn

Utskottet finner förslagen i propositionen viil avvägda. Utskottet tillstyrkl:'r
sitledes den m<'tlsiittning som anges om halvering av kvicksilver- och kadmiumutsliippen under tio;hsperioden 1985-1995. Som anges i propositionen bi.ir det li111gsiktiga mi'1let vara att belastningen pi1 sedimenten av toxiska
m<.:taller frim utsliipp reduceras till samma storleksordning som den natur:
liga pi1verkan. Enligt utskottets mening tillgodoses därigenom syftet med
motion .1o30 i nu berört avseende. Enligt propositionen bör vidare liickaget
av ml:'taller frim gruvavfallsomri1dena i framför allt Falun och Garpcnherg
minska med ca 90 'X,. Även motion Jo767 tillgodoses s;lledl:'S i allt v:isentligt.
Likas<I finner utskottet att motionerna Jo751 i berörd del och Jo722
tillgodoses genom förslaget i propositionen om förberedelser för förbud mot
anviindningen av tennorganiska föreningar i bottenfärger för fritidsbi1tar
m.m.
Utskottl't finner hl'llcr icke att motion Jo838 hiir föranleda nägot uttalande frt1n riksdagens sida." Enligt dl'n angivna mMsiittningen skall kvicksilverutsUppen minska med 50 '};, under tioiirsperioden. Det torde ankomma pä vederbörande myndighl'ter att bedöma i vilken
rt>ning skall installeras p{i stiirrc krematorier.

1111111
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Forskning och utwckling

\lil.iii- och cncrg.iministL'rn framhiilkr i propnsitionen att en fortsatt satsning.
p;~1 forskning: om marin miljö hiir sh·. Förutom de iikade satsningar som
redan beslutats for hudg.et<iret 19X7/XX hiir den marina grund- och scktorsforskning.en fiirst:irkas. - ·uppfiiljningen av miljiitillst:1nd och förorening.sp;iverkan i kust- och

ha\somr:~tden

hiir enligt propositionen intensifieras.

M <11 i< mcr11e1
I nwtion .lo517 (vpkl vrkande

framh;.ills vikten av resurser för forskning

od1 utvecklingsarhete inom VA-omritdct. I motion .lli775 (c) yrkande -I
kr:ivs prioritL·ring: av SVL'nsk havsmiljiiforskning. -

I motion .lo7 I 9 ( fp )·

vrkande 37 begiirs att bcriinb myndigheter for i uppdrag att p:'thiirja arbetet
mL·d en marin atlas.

I motion Jo 76 7

(L')

vrkande 2-1 yrkas pi1 utbyggnad av prug.rammct för

iivervakning av miljiihalitl'l -

PM~.

Mots\arandc vrkanden framstiills i

motionerna Jo75X (c) nch .loX2 I (fp) yrkande 2.
U1skr1111·1s ii1·en·iige111rll'l1

Utskottet ddar regeringens uppfattning om viktL'n av en fortsatt satsning p{1
fnrskning: nm marin miljii. I propositionL·n liini'nas en redogördse för de
rL·sursL·r som hittilb satsats pt1 denna forskning. Som cbrvid frnmhiillits
kr:i\·s det ytterligare en l;ing:siktig uppbyggnad av kunskaperna med hj:ilp av
for-;kning:srcsultat fiir att man i Sverige skall kunna l:igga upp en iindam;'ilsL'nlig politik fiir havsmiljiin. I flera fall kr:ivs nya tekniska liisningar som
hel1iin'r forskningsstiid. Vidare kriivs effekt forskning. framtagning av hiittre iivervakningsmetoder. forskning om spridning m· utsliippen till haven och
utn:ckling av modelh:r m.m. Utskottet tillstyrker iivcn (under kap. '12.
BudµL'tfri1gor) regeringens frirslag att ett nytt anslag inriittas heniimnt B 18
.Ätg:iirder mnt kustföroreningar och ;itt 15 milj. kr. anvisas för en förstiirkning: av i1tgiirdsinriktad teknisk fnrskning'. for uppföljnir1g av .fiiriind- ·
ringar i milji\11 och fiir t1ppfiiljning. av effektL'rna av genomförda i1tgiirder.
Vad utskottet :1nfi\rt iir :ignat att i 11;'1g:on mim tillgodose ·syftet med
motionerna Jo:' 17 yrkande I och .lo775 i heriird dd. De avstyrks cliirmed.

I motion .lo71l/ (vrkande 37) har intL' niirmare utveckl;1t~ vilka fördelar
som skulle vara förenade med att sammanst;illa vissa uppgifter om kustvattnL'll i L'll marin atlas. Utskotkt ulg;'ir fri1n att den information som avses i
motiollL'll iir tillgiinglig fiir de, myndigheter och forskningsorgan som iivervakar miljiitillsli111lkt i kusthaven m.m. Utskottet avstvrker motionen i
tknna del.
S~'lkt mL'd Pf\lK iir att iiwn·aka J;ingsiktiga och storskaliga för~imlringar i
miljiin. att utgiira L'n referens fiir dei1 lokala recipientkontrollen samt att
hL'lvsa fiinireningstransport i luft. mark nch vattl'n. Enligt propositionen iir
L'll uppföljning av tillst:indet i kust- och havsomr:idl'n L'n viktig del i det
:'1tgiirdsprngra111 som nu initiLTas. l'vliitinsatsl'rna biir intL'nsifieras i b~1de
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recipicntkontrolkn och P:'vlK-vcrksamhetcn. Bctriiffandc havsöwrvakningen hiir enligt departcmentschden siirskilt framh;"illas behovet av ett vidgat
miljiigiftsprogram. som hl. a. omfattar ~·n förstiirkt biologisk dfektiivervakning. satsning pa sedimcntiivervakning tlCh tkr kustniira stationer. som kan
produL·t:ra referensdata till recipicnt kontrollen.
Utskottet anslutL'r sig till pn.ipositionen. Diirigenom for iiven motionerna
fo7:'iX, fo767 och JnX2 I i viisentlig del anst'S tillgodosedda.

JoU 1987/88:23

Östcrsjölahoratorium
RiksdagL'n beslutade i IlllVL'mber llJX7 att ge regeringen till kiinna att fr{1gan
llm inriittande av ett Östersjiilabllratorium bör utredas med inriktning i
första h;1nd pi1 forskning och undersiikning av kustvattenmiljiin och det
kustniira fokd (Jol! l'JX7/HX:-L rskr. I.'). Efter samri"ld med cheferna för
utbildnings- ,ich jordbruksdepartementen betonar miljii- och energiministern behovet av en effektiv marin 1-lll.! i vid bemiirkelse. Organisatoriskt
finns, med dL' ;itgiirdcr s<im redovisats, mi.ijligheter för detta. Eventuellt
yttcrlig;irL' L'kll1wmiska rL'surser biir utnyttjas för verksamhl'ten vid redan
bdintliga anlii!!gningar. :'vlot'bakgrund hiirav finns det för niirvarande inte
n;ignt behov av ytterligare lahoratnrier 1<1 llmri1det, anför mil.j\i- och energiministern.
I motilln Jo-112 (cmJp) yrkas att l'tt Öslersjiilahoratorium för dl't kustniira fiske! lokaliseras till Karlskrona. Enligt motionerna Jo33 (s) och Jo-1.'I (s)
hiir ett institut for Ostcrsjiifri-ig(ir bildas med lnkalisering till Karlskrona.
Enligt motionerna fo-113 (s), Jo-llX (m) och JoX7-I (c) yrkande I biir L'tt
Östcrsjiins havsfakclahtiratorium lokaliseras till Simri~·founn. medan laboratoriet enligt motione-rna Jo-1_30 ( mJp-.c) och JoX(J') (s) bör förhiggas tiH
Kalmar. I motion fol'J (c) fiamhidls Gotland som bas för marin n;tenskaplig forskning och umkrsökningsverksamhct i Östersjön.
Utsk<>llt'IS ö1·erriig1111dc11

Utskottl't har med anledning av regeringens uttalanden i propositionen och
motionerna inhiimtat ytterligare upplysningar om den forskningsverksamhet som bedrivs vid de marina forskningslaboratorierna inkl. havsfiskelaboratoriet samt laboratoriernas administration vid en siirskild föredragning av
chden för Askiilaboratoriet vid Stockholms universitet. Denne framhiill
diirvid bl. a. att ett stort antal utredningar om elen marina forskningen gjorts
under <'iren 1972-1987 men att mera substantiella resultat i form av ökade
resurser till forskningen framkommit först under .de senaste ~1rcn. bl. a. i
samband med riksdagens beslut om forskning for ett ;ir sedan (prnp.
)llX6/l\7:8!l, UbU :?.6 ), di\ beslut fattacks om inriittanck av marina baslaboratorier i anslutning till universiteten i Stockholm, Göteborg och Umd.
Askölaboratoriet har. framhöll föredraganden. iiven ett niira och fruktbart
samarbete med hiigskolan i Kalmar. Enligt fiiredragningen saknas dock för
n;irvarande resursL'r för att bedriva den forskning om miljösituationen och
om fiskrq1roduktionens problem i siidra Östersjön som med hänsyn till
fiiwreningssituationen vore befogad. Med biittrc finansieringsmöjligheter
S Ui/..srlugrn /'J87/8S. /I> su111/ . .\'r .?3
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vore förvisso inriittandet av ett siirskilt laboratorium vid södra ostkusten
befogat. ~1ed hiinsyn till att resurserna för förmodas vara begriinsade iiven
framdeles skulle de medel som kunde fristiillas dock kunna användas effektivare inom ramen för redan befintliga laboratorier. Särskilt borde beaktas
att L'tt laboratorium under alla umstiindighcter bör ha nära kontakt med ett
- eller flera - universitet och högskolor för informationsutbyte m.m.
Utskottet vill för egen del erinra om att riksdagen i november 1987
hemstiillde att regeringen skulle !äta utreda friigan 0111 inriittande av ett
Östersjiilaboratorium med inriktning i första hand pii forskning och undersökning av kustvattcnmiljiin och det kustniira fisket. N<lgon sf1dan utredning
har inte gjorts, enligt vad miljii- och energiministern meddelat i riksdagens
kammare den 29 ;;pril 1988.
Utskottet anser att miljösituationen i södra Östersjön iir s;I allvarlig att
ytterligare anstriingningar bör göras för att stärka forskningsresurserna.
Enligt utskottets mening bör iiven undersökas i vilken m:ln dels griinsdragningen mellan baslaboratoriernas geografiska bevakningsområden.
dels iimnesuppdelningen mellan baslaboratorier sinsemellan och mellan
baslaboratorierna och havsfiskelaboratoriet. dels även laboratoriernas lokalisering uppfyller de krav p{1 iindamiilsenlighct och effektivitet som möjliggör en optimal verksamhet. Regeringen hiir enligt utskottets mening låta
verkstiilla en undersökning i angivet syfte. Vad utskottet salunda anfört om
den marina forskningens resurser och organisation bör riksdagen som sin
mening ge regeringen till kiinna.
De motionsyrkanden som framstiillts om lokaliseringen av ett Östersjölaboratorium och om ett Östersjiiinstitut avstyrks av utskottet.

Jol.I 1987/88:23

Utskottet föreslfa slutligen. med hiinvisning till vad som anförts i detta
kapitel. att riksdagen liimnar utan erinran vad som anförts i propositionen
om en aktionsplan mot havsfiiroreningar i den mån verksamheten ej herörts
av vad utskottet anfört.

6. Skydd för ozonskiktet
lnkdningsvis bör framhallas att terrnL'n freoner ;ir handelsnamnet p;] en viss
produkt och att en mera exakt terminologi ;ir fullstiindigt halogenerade
klorfluorkarboner. Ibland anviinds termen CFC-föreningar.
DL'I g;illandt' ;mv;indningsfiirbudL'I mol CFC i sprayförpackningar infördes ll)7tJ och i1terfinns numera i fiirordningen ( 1985:840) 0111 vissa hiilso- och
miljöfarliga produkter 111.m. Hetriillande hanlL'ringen av CFC inom andra
omr:1dcn finns i Sverige inga siirskilda bcstiirnmclstT utöver de generella
bcstiimmelserna i lagstiftningen tllll kemiska produkter. Diiremot finns miijlighl'I att lllL'd stiid av miljibkvddslagstiftningen ange villkor och begriinsningar fiir s;idan verksamhet ( anm;ilnings- och tillsti"llldsplikt bl. a. för plaslindustriverksamhct och installation av viirmepumpar med en effekt över I
:Vl\V). Ni1gnn siirskild reglering bctriiffande anviindningen av haloner i
Sverige finns inte.
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För skydd av ozonskiktet biir enligt propositionen följande förutsiittningar
fiir det fortsatta arbetet giilla.
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Kraftfulla ~1tgiirder för att snabbt minska anviindningen oeh utsliippen av
fullstiindigt hakigenerade klorfluorkarboner (CFC) oeh haloner.
-- En nationell avvecklingsplan liiggs fast för varje anviindningsomr;lde för
CFC. Den svenska anviindningen av CFC beriiknas diirmed minskas med
minst 50% till utg;\ngen av itr 1990 och i huvudsak avvecklas helt till
utgi1ngen av <ir 1994.

-

-

Planen genomförs friimst med stöd av kemikalie- och miljöskyddslagstiftn1ngcn.
Efter tv{1 <ir skall en översyn av planen genomföras.
Nagon generell avgift slim styrmedel införs inte.

:'v1iljii- och energiministern framhäller att styrmedel hör viiljas med utgfogspunkt i frivilliga Maganckn kompletterade med tvingande föreskrifter. För
att S:ikersUilla ett snabbt och konsekvent avvecklingsprogram kommer regeringen att föreslf1s att det inom ramen för kemikalielagstiftningen meddelas
föreskrifter om anviindningen av CFC och hakmer i en siirskild förordning.
Undantag fr{tn niimnda föreskrifter skall fii meddelas endast i mycket begriinsad omfattning. Det förutsiitts att myndigheterna vid sina beslut i
tillsyns- och tillsti111dsärenden beaktar avvecklingsplanen. En utgångspunkt
i avvecklingsplanen iir att ingen anviindning av CFC far. tillkomma utanför
de anviindningsomri1den som anges i planen. Import skall i princip regleras
parallellt med den svenska produktionen. Kemikalieinspektionen och statens naturvårdsverk skall. enligt komm<lnde förslag. i samri\d med kommerskollegium klarliigga fr{1gan om importregleringar i detta sammanhang.
Miljö- och energiministern understryker vidare att effekterna av generella
impnrtavgifter iir sv{1rbedömd och anför bl. a. att den relativa kostnaden för
CFC varierar i förhi1llande till produkternas försiiljningspris och att analyser
av eventuella avgifters inverkan p{1 olika marknader inte har gjorts. Den
reella möjligheten att pi1verka CFC-anviindningen gennm att höja kostnaden för CFC varierar sannolikt inom nlika anviindningsomrfalen. Av stor
betydelse iir den omedelbara tillg<ingen p~1 alternativa produkter och produktionsprucesser. Inom flera anviindningsomrilden föreligger det en uppenbar risk att anviindarna fortsiitter att förbruka CFC och viiltrar över
knstnaderna pil niista led. Inom andra omdden iller. diir CFC- inneh<lllet i
de färdiga produkterna iir stort. kommer en avgift att snabbt fa effekt. I
dcssa fall kommer emclkrtid avgiften att fä negativa konsekvenser fr{111
industripolitiska och samhiillsekonomiska utgiingspunkter. Mot denna bakgrund förordas inte införandet av en generell avgift pii CFC.
Fiir att uppnii en biittre samhiillskontroll över CFC-anviindningen skall
bilaga A till miljöskyddsförordningen (1981 :574) kompletteras med att tillstt111ds- respl'ktive anmiilningsplikt införs eller utvidgas för vissa verksamheter diir CFC anviinds. Dessutom kan p[1g{1endc verksamheter där CFC
anviinds i m{111ga fall bli förcm<ll för omprövning enligt miljöskyddslagen.
Fiirutom att minska CFC-anviindningen i nyproduktion understryks vikten
av att ta till vara och utveckla metoder och system för att ta hand om CI·"C
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vid L'XL'mpel\·is skrotning av kylsk{1p. Minskning skall {1stadkommas dels
gl'IHllll en öwrgJ111g till andra arbt·tsmedier och dels genom en övergimg till
indirL·kta kylsystem 111.m. Natun<1rdswrkl't ges i uppdrag att genomföra
fortsatta fiirhriinningsfiirsiik för att becliima eventuella korrosionsrisker.
yttre och inrL· miljiirisker si1mt att i samarbete med Sveriges industriförhund. Svenska kommunförbtuidet och beriirda branschorgan och förl'tag
utreda kostnader llCh liimpliga administrativa former för insamling och
fragmentering. I detta sammanhang kan och skall Liven klarliiggas förutsiittningarna för omh:indertagandt• av CFC-haltiga arbetsmedier vid skrotning a\' kyl- och frvsskap.

I propositionen fiiresliis att Sverige ratificerar MontrealprL1tokollet inn~
hiirande hl. a. en tjugoprocentig minskning av förbrukningen av CFC till
den I .iuli I ')l)4.
\liljii- od1 enL·rgiministern anfiir i anslutning hiirtill hl. a. att regeringens
miljiipolitik nationl'ilt och internationellt har snm mill att trygga alla miinniskms riitt till ('Il god livsmiljii samtidigt som ·grundliiggande ekologiska
pnieL·sser och balanser· skyddas mot 0{1terkalleliga störningar. Om nedhrvtningl'n tilli1ts fortsiitt;1 uppkommer i ett liingre perspektiv allvarliga
konsl·kvenser fiir de grundliiggande livs,hetingelserna p;i jorden. Montrealpn1tok11lkt innebiir ett fiirsta steg mot en begriinsningav utsliippen av de
iimlll'll som iir mest aggressiva mot ozonskiktet. Det iir diirfor. enligt miljöoch l'nngiminstern. mvekd angcliiget att Sv~·rigc si1 snart som miijligt
ratificerar protokolkt fiir at~ bidr:a till att tktta kan triida i kraft den I
januari JllS 1J.
!vlntionL·r har ,·iidts a\· fiiretriidare fiir samtliga partier llll'd krav pi1 iitgiirder fiir alt Li till st;lnd en avvi:ckling av C:FC-anviindningen. Motionerna
i1111eh;'ilkr hl. a. krav och iinskem;il om avvecklingstakten biide nationellt
'id1 internatinne lit. omt·cklhart all\ iindningsfi.irhud. tillst{rndsplikt. styrmeLkl. ;'1ll'ni1111ing och forskning.

A\wckling av CFC-användningl'n
lktriiffandc anviindandet av

crc

i allmiinhet yrkas i motionerna Jo7 I 9

yrkande 111 (fp) och Jo726 yrkande I (vpk) att detta inom en fcmi\rsperiod
skall minskas med l:-15 'X, respektive 75 % . Vidare yrkas i folk partimotionen
ett totabtopp om tio iir. Motion:ircrna framh{1lkr bl. a. att oroande forskningsrappmtl'r visar att det livsviktiga ozonskiktet h[iller pä att brytas ned
od1 att om det ta inte fiirhindras kommer dfekterna att bli förödande.
Svnige mi1slt'. fiir alt spda en aktiv roll i den inkrnationella miljöpolitiken.
vara en förebild och detta framst[1r som siirskilt viktigt i arbetet för att
minska freonam·:indningen. I motion Jo7117 yrkande 7 (c) framh[dls att för
att uppni1

m~ilsiittningcn

att intl' paverka de stratosfäriska ozonet eller

jortkns klimat krii\'S en reduktion av dagens utsJiipp av ('f(' med mellan
Stl --l:-15 '>;,. Anviindningen av CFC bör chirför i stort vara avvecklad inom
fem ar. I motiLin Jo25 yrkande 19 (m) understryks att regeringen vid
gl·1wmfor;1ndet a\· avvecklingsplanen. som tillstyrks. b(ir ;iterkomma till
riksdagen om sv;irigheter med dess genomförande

uppst~1r.

Bland annat
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noteras att L'ventuella importregleringar inte far leda till all svensk tillverkning med freonanviindning flyttar utomlands i stiillet för att produktionsmetoderna fiirbiittras. Därvid skulle. enligt Illl>tioniircrna. det totala·
frconutsliippen kunna iika i stiillet för minska.
Den internationella miljiipolitiken och CFC-anviindningen iir fiiremiil för
flera yrkanden. I motion .Jo24 yrkande 2 (fp) yrkas pi·1 ökade aktiviteter för
t1stadkommancle av internationella ätgiirder för ett totalstPpp av anviindningen av CFC nch andra för ozonskiktet skadliga iimnen. I motion fo25
yrkande 18 framhitlls all den till {ir lLJlJ() planerade granskningsk1l!1fcrensen
om nzonskiktet hiir tidigareliiggas och all· regeringen skall verka för ett
ambitiösare m{tl iin Montrealprntokollet. Vidare yrkas att ett slutrrnll .för
avvecklingen av freonanviindningen fastst~ills. I motionen framhMls bl. a. ·
att nya uppgifter om ozonskiktets tillstimd visar att hittills anviinda be- .
räkningsmodcller varit för optimistiska. Ökade internationella !1tgiirder för
avvecklande! av freonanviindningen yrkas iiven i motion .Jo30 yrkande 39
(c). Det framh;ills bl. a. att ownförtunningen iiven med mycket l{111gtg:1ende restriktioner k{_1mmer att fortsiitta och att den eventuella teknikutveeklingL'n som fiirankds av Sveriges förhud mot freoner hl. a. kan utgiira
grund för sbrpta internationella krav.
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Utskollets örerriiga11d1'11
Utskottet ser med stnr orn p{1 CFC-anviindningen och dess hiilso- och
miljöeffekter. Allvaret i de hiir aktuella foigorna understryks inte minst av
de under senare· tid publicerade forskningsrapporter som giir det alltmer
uppenbart att snahha och kraftfulla i1tgiirdcr iir erforderliga. Det iir diirför
mL·d stor tillfrL·dsstiillelse snm utskottet tar dl'l av den i propositionen
föreslagna nationella avwcklingsplanen för freonanviindningcn. Utskottet
vill i detta sammanhang understryka vikten av att den nu redovisade avvecklingsplanen genomfiirs på ett st1dant siitt att miilet. en total reduktion
av utsliippen av CFC. kan uppn:is. lfarvid m;bte. enligt utskottets mening.
siirskilt beaktas den i prnpnsitioncn redovisade fuigan om importregkringar
som ett medel att fi.irhi11dra att svenska produktl'r. framstiillda med hjiilp av
CFC. inte ersiitts mt:·d motsvara11dc importerade pröcluktl'r. Det i prnpositionen aviserade uppdraget till kemikalieinspektionen och statens naturv{irdsverk - klarliigg~1 behovet av och möjligheterna till en importreglering inom ramen fiir \1ontrealprotokollcts bestiimmclser -·synes hiirvidlag kunna medfiira e1i lösning pi1 dessa problem.
Utskottet har i olika sammanhang konstaterat att de stora miljiiprnblemen till sin karaktiir iir griinsl"iverskridandc och i många fall utgör ett globalt
hot mot miljön (SL' t. ex. JnU 1987/88:8 och 11-12). I november 1987
anordnade utskottet en hearing med representanter för utrikcsdepartL·me1itct och miljö- och eIK'rgidepartementet om det internationella miljiivt1rdssamarbetet, innefattande bl. a. en gcnomgimg av det aktuella liigct pii
flertalet sakomri1den. l\'lot bakgruntt"av denna redovisning nch uppgifterna i
propositionen kan utskottet med tillfrcdsstiillelse konstatera all man fr;ln
Sveriges sid;1 intensifierat det internationella arbl'tet.
Det iir synnerligen viirdcfullt att detta arbete kan förstiirkas och p[i-
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skyndas ytterligare i enlighet med vad som siigs i pnipositionen och motionerna. Siirskilt angeliiget mäste i detta sammanhang vara att alla möjligheter till att p[1skynda den i Montrealprntokollet föreskrivna minskningstakten med kraft tillvaratas samtidigt som man frän svensk sida slår vakt om
de resultat som uppn{1tts och kommer att uppnt1s i det nationella miljövi1rdsarbetet.
Utskottet tillstyrker stdedes att riksdagen godkiinner Montrealprotokollet. Riksdagen biir vidare lämna utan erinran vad som anförs i propositionen om en avvecklingsplan för användningen av klorfluorkarboner (CFC)_
och haloner som bryter ned ozonskiktet. Det anförda innebiir. enligt utskottets mening. att motionerna Jo719 yrkande 10 . .lo726 yrkande I, Jo767
yrkande 7. Jo24 yrkande 2 . .Jo25 yrkandena 18 och 19 samt Jo30 yrkande 39
kan anses tillgodosedda.

JoU I9K7/88:n

Pågående CFC-am·iindning
Ett omedelbart förbud mot anviindandet av CTC i vissa fall iir enligt flera
motioner i.inskviirt. I tv[1 motioner. .hi719 yrkande 11 (fp) och Jo726 yrkande (1 (vpk) yrkas att användning av CFC inom nya verksamhetsomriiden
omedelbart förbjuds. Ett st1dant förbud iir. enligt motioniirerna. en splvklar
iitgiird för att uppn<'1 ~·n total minskning av CfC-anviindandet. I nllltion
1n72h yrkande 3 yrkas p<'1 ett omedelbart förbud mot anviindning av CfC
inom fiirpackningsindustrin. hlllm omr~iden diir CFC utan s\·~1righet kan
ersiittas av annat material biir enligt motiun Jo857 yrkande I (c) förbud
infiiras. Krav pii tillst;'111dsplikt för nu existerande verksamheter med CFC
och registrering av kiildmedieinköp framförs i motionerna Jo726 yrkande 5
respektive fo794 yrkande 2 (fp). Det framhi1lls bl. a. att registrering av
inkiip av köldmedier iir ett verkningsfullt siitt att dels fö en överblick över
förbrukningen och dels att sp<'ira liiekor i kylsystem.

Uts/.:.o/tcts ii1·crl'iiga11ilc11
Utskottet erinrar om att en utg[mgspunkt för den föreslagna avvecklingsplanen iir att ingen anviindning av CFC för tillkomma utöver de nio anviindningsomraden som anges i planen. Vidare vill utskottet framh;illa att
det inte synes realistiskt att riikna med nyetablering av si1dan verksamhL't
mot bakgrund av de tidsramar som skall tillämpas vid avvecklingen. Den
korta avvecklingsperioden i förening med en strikt tilHimpning av de inom
ramen för kcmikaliclagstiftningen aviserade föreskrifterna och vidgade möj- _
ligheter till omprövning enligt miljöskyddslagen av pägi1ende CFC-anviindning innebiir enligt utskottets mening att mer drastiska iitgärder mot pågi1ende CFC-användning ter sig obehövliga.
Vad utskottet anfört far anses tillgodose syftet med motionerna Jo 719
yrkande 11 och fo726 yrkandena 3. 5 och 6. Med hiinvisning till det nu
anförda avstyrker utskottet vidare motionerna Jo794 yrkande 2 och Jo857
vrkande I.
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I motion Jo7llJ yrkande 12 (fp) och Jo30 vrkandc -Y.7 (c) framförs yrkandL'n
om miljiiavgifter pa freonanYiindningen. I sistniimnda nwtion angt·s .'iO
kr./kg CFC som liimplig avgift. Samma typ av instrum~nt fiir stimukrandL·
a\' iivergi111gen till annan teknik redm·isas i motion Jo857 yrkande 2 (e).
Motioniiren yrkar att förslag om beskattning av frt·ona skall utarbetas.
Utsliippsavgifter för freoner yrkas i motion Jon yrkande 7 (L'). I motion
Jo751 yrkande 29 (m) yrkas att förslag till griinsviirden fiir freonutsliipp vid
plasttillverkning utarbetas. Bl.a. frarnht1lls att införandet av L'tt si1dant
griinsviirde skall ses som ett kompll'ment till den 25 "·., minskning av freonanviindningen fram till 1991 som det nordiska ministerr;'tlkt kommit iivcrens om och som beriiknas kunna uppnt1s genom frivilliga öwrenskommelser
mellan beriirda industrier.

Utsk11ttl'l.1· ii1·cn·iig1111de11
Vad som tidigare anförts om den i avvecklingsplanen faststiillda tidsramen
fiir enligt utskottets mening anses innebiira att anviindandct av ekonomiska
stvnm·del för ett p;'iskyndande av avvecklingen av CFC-anviindningen inte
nu framstiir som nödviindigt. Med hiinsyn hiirtill avstyrks mntionerna Jo719
yrkande 12. Jo857 yrkande 2. Jo23 yrkande 7 och Jn30 yrkande 37.
l'vkd i1benipande av vad som tidigare anförts om bl. a. den vidgade
miijligheten till omprövning enligt miljöskyddslagen och d<°t siittande av
griinsviirden för anses ing<i som ett naturligt led i tillstiindspriivningen av
miljöfarlig verksamhet avstyrks iivcn motion Jo751 yrkande 29.

Atcrvinning och inwntering
Atervinning av freoner iir förem;il för yrkanden i motionerna fo744 yrkande
11 (e) . .Jo7lJ2 (fp) . .Jo24 yrkande 32 (fp)och Jo30 yrkande 38 (c). I motion
fo744 yrkas att regeringen itliiggs ett genomförande av en systematisk
genomgt111g av ornri1dena för freonanviindning och att kartliigga hur uppsamlingen skall kunna gä till. Kylaggregat hör till de apparater som sliippcr
ut mest freon och detta bör enligt motion Jo792 ;itgiirdas. Motioniircn yrkar
att riksdagen hos regeringen begiir förslag om dels en plan fi.ir en fungerande i1tervinning och dels att berörda parter i samband med antagandet
av en s{1dan plan itliiggs obligatoriskt nmhiindertagande av freoner vid
kassering av kylanliiggningar. Nödviindighcten av att siirskilt prinritera
i1tervinningl!n av freoner i kylsk~ip betonas i motion Jo24. \.1otioniirerna
anser det angeliiget att bilskrntningslagen utvidgas till att iivcn omfatta
kylsk<lp och andra kylmaskiner. Ansvaret för Mnvinningen av de freonhaltiga delarna av materialet iir. enligt motioniirerna. kommunalt. I motion
Jo30 understryks att resurser bör anviindas för utvecklandet av ett systern
för itterinsamling av freon samt att ett pantsystem borde överviigas.
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Den komplettering av miljöskyddsförordningcn som fiircsbs i propositionen utgiir endast en grundliiggande flirutsiittning fiir arbetet med omhiinderta!,!<llldc och ;itervinning av CTC i' sam hand med exempelvis skrotning. DL't iir enligt utskottets mening nödviindigt att s:idan i1tcrvinning
prioriteras. Utskottet har tidigare framh<'1llit vik.tL'n av alt rcgL'ringcn inte
okritiskt accepterar en tcknisk-eknnomisk bedömning som skiil för att ej
vidta kraftfulla <itgiirdcr i denna fri\ga (JolJ 1987/XX: 12). I dag finns i stort
sett inga klara regler för hur CFC skall hanteras i avfallslcdct. varför
konkreta förslag snarast m{tste utarbetas. Flera kommuner har p<'ttiörjat
projekt med iikrvinning av CFC. t>Ch denna utveckling biir enligt utskottets
uppfattning friimjas p<'t alla siitt. I lanteringen och insamlingen· av CFC iir.
somframg<"1r av propositionen. i första hand ett tekniskt problem snarare iin
en fr<ig;1 om tillgiingliga ekonomiska incitament. Resurser biir diirför i första
hand satsas p<i att utveckla system för uppsamling och ;itcrvinning av CFC.
S;\dana insatser kan eventuellt knmpletteras med stimulanser till den som
bedriver verksamhet med CFC för ätervinning och lagring.
Förslag till en {1tcrvinning:splan i enlighet med vad utskottet hiir anfört bör
snanist utarbetas och resurser satsas pii omhiindertagande av CFC. Vad
utskottet anfört med anledning av motionerna Jo 792 och .loJO yrkande JX i
ifr<igavarandc del hiir ges regeringen till kiinna. Med hiinsyn till att motion
.lo7-l-I yrkande 6 kan anses tillgodoscdtl avstyrker utskottet motionen. Utskottet iir emellertid inte berett att förorda ett pantsystein i enlighet med
vad snm bcgiirs i motion JoJO varför utskottet avstyrker motionens yrkande
JX i hiir aktuell dl'I. Med hiinsyn till vad utskottet anfört om {1tervini1ing av
CFC och d;i utskottet inte iir berett att förorda om en iindring av bilskrotningslagcn ( 1975:3-IJ) enligt motioniirernas önskcmiil avstyrks motion .h.12-1
yrkande 32.

Forskning och crsättningstcknik m.m.
Forskning och crsiittningstcknik skall enligt ett ·antal motinnt:r pi1skyndas
och fr;imjas. I motion Jo72o yrkandena 2 och -I (vpk) yrkas att förslag till
ersiittning av CFC mt>d viitgas i viirmcpumpar oeli kyl- t>ch frysskitp utarbetas samt att SJ och viigverket ges i uppdrag att avveckla sin a1iviindning
av CFC tidigarL' iin ;'tr 1992. I 1rn'itio11 fo794 yrkand~ I (fp) yrkas att
iivergi1ngL'Il till indirekta kylsystem skall ske fr. o. m. den I juli 1988.
rvlotioniiren framhitllcr att man mt>d ett siidant svstem minimt>rar b<'1de
freunanviindning tich liickageriskt>r till dess crs:ittningstt>knik fiiins utvL·cklad. :\tgiirdcr för likad forskning samt fi.irslag om c'rsiittningsteknik och
hestiimmL'lscr .;om förhindrar ·freonutsliipp fr;in viirmepumpar iir fört>mitl
fiir yrkanden i motion JoX57 yrkmidt>na 3 nch -I (c). I nintion .10807 (c) yrkas
;itgiirdcr mnt fret111utsliipp samt fortsatt forskning. Mntinniiren understryker
betydelsen av det nordiska forskningssamarbetct och att forskningen fnrtsiittcr fiir urHh ikandc av freon i miljön. lnnm fem iir hiir t>nligt motioniiren
andndningen av freon i stort kunna vara avvecklad. Nödviindighctcn av
intensifierad forskning för klarliiggandet av hotet mot ozonskiktet betllnas
ocks:'1 i motion fo2-I yrkandt> 33 ( fp ).
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lltsk\1ttet konstaterar att det i pnipositionen bmnade fiirslagt'l till avvecklingsplan utarbetats med beaktamic av bl. a. miijligheterna till alternativ produktion och alternativ·a produkter inom respektive anviindningso111ri1de. Vidare kan noteras att naturv{1rdsverket för niirvarande utarbetar
förslag. föreskrifter o~h ri1d för i1stadk.;11nmande ·av nu aktuella anviindnings- och utsliippsbegriinsningar. Beslut om avveckling av anviindningen
av CFC-prnduktcr har dessutom tagits av b[1de SJ och viigverket. Det iir
enligt utskottets meni11g.tillfredsst:ill~indc att omstiillningsarbetet s·kall kunna underliittas med ett frisläppande av investcringsfonder för miljö{t\giirder.
Enligt utskottets mening bör vidare olika former för statligt s"töd. friimst
administrerade av styrelsen för teknisk utveckling och naturv[1rdsverket
utnyttjas för den tekniska utvecklingen och forskningen inom detta n111rt1de.
Mot h;ikgrund av det anförda finner utskottet att motionerna Jo72o yrkandena 2 och -1 . .lo857 yrkandena 3 och -1. Jo8o7 och Jo24 yrkande 33 far anses
tillgodosl'dda. Utskottet iir inte berett att utiiver. ovan relat.:rade {1tgiirder
förorda ett införande av ett absolut krav pt1 indirekta kylsystem fr. o. m.
den I juli JlJ88. Utskottet avstyrker siiledes motion Jo7 1J4 yrbnde I.

7. Miljöskador m. m.
(iiillande regler om ersiittning för skador till följd av miljiifarlig verksamhet
finns i miljiiskadelagen (I lJX6:225) SOlll triidde i kraft den. 1 juli l lJX6.
Miljöskadelagen iir tilliimplig niir verksamhet p~1 fastighet orsakar skador i
nmgivningen genom olika forlller av vatten-. mark- och luftfi.irnrcningar.
buller. skakningar eller andra liknande stiirningar. Lagen innebiir att den
som bl·driver miljöfarlig verksamhet pil en fastighet har fatt l'tt iikat ansvar
för skador som verksamhete1~ mt·dfiir i lllngivningen. Skadest;'mdsansvaret
g,iiller iiven Olll skadan inte har orsakats i1vsiktligt eller genom viirdslöshet.
Ansvaret omfattar ocks{1 helt tillfälliga ~tiirningar. t. ex. enstaka gasutsliipp
i luften. Undantag görs dock för vissa störningar som (ir av sii vanligt slag att
de rimligen mi1ste t:das.
Riitten till ersiittninµ enligt miljiiskadelagen omfattar person-och sakskador samt rena fiirmiigenhetsskador sÖlll inte iir bagatellartade. Skadest:111dsansvaret skall i första hand biiras av fastighetsiigaren. Även nyttjanderiithhavare eller andra som bedriver eller har bedrivit miljiifarlig verksamhet pii
fastigheten kan bli ansvariga. Till kretsen skadest{1ndsansvariga hör ol·ksi1
de som i egen niirinµsverksamht'l utför ett miljöfarliµt arbete pi1 en fastighet. s. k. entreprenörer.
Miljöskadefondsutredningen ;1vliimnadl' iir 1987 betiinkandl't ( SOlJ
11Jx7: 15) :Vlil.jöskadefond m.ed förslag till inr;ittandet av en siirskild fond ur
vilken ersiittning skulle kunna utg:1 fiir person- eller sak.skador enligt milji·iskadelagen. IUtten fi.ir skadelidande att f{1 ersiittni~1g ur fonden var begriinsad till fall cb den för skadan ansvarige inte kan betala ersiittningen
eller di1 riitten att utkriiva skadesti111d preskriberats eller dit det inte kan
utredas vem som iir imsvarig för skadan. Ur fonden skulle i;idare kunna
betalas kostnaderna fi\r .tterst;illninµs- och sanerings~itg;irder som iir an-
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geliigna frim miljöskyddssynpunkt. Fondsystemet skullL' finansieras genom
avgifkr.
I proposititinL'n avvisar regeringen tanken p{1 L'n miljiiskadefoncl och
fon:sli1r i stiillct att en kollcktiv flirsiikring. miljiiskadeförsiikringen. skapas.
Fri1n fiirsiikringen skall liimnas L'rsiittning {1t en skacleliclande i de av miljiiskaddondsutredningen angivna fallen. Försiikringen avses bli meddelad av
ett konsortium av fiirsiikringsbolag. De niirmare villkoren för försiikringen
skall godk:innas av n:geringen. De som bedriver anmiilnings- eller tillsl<indspliktig miljiifarlig verksamhet föresi<is bli skyldiga.att betala hidrag till
försiikringen med belopp som ocksii skall godkiinnas av regeringen. Reglerna om den obligatoriska miljöskadeförsiikringen föresl[1s bli införda i miljöskyddslagen (1%9:387) och triida i kraft den I juli 1989.
lktriiffande ;iterstiillnings-och saneringsi1tgiirder föresbs miljöskyddslagen bli kompletterad mL·d bestiimmelser som klarliigger att skyldigheten för
den som bedriver miljiifarlig verksa1i1het att avhjiilpa oliigenheter kvarstitr
iiven efter det att verksamheten upphiirt. I fr{1ga nm :'1terstiillningsi1tgiirder
som inte kan genomföras med tilliimpning av miljöskyddslagen förordas i
propositionen att allmiinna medel skall kunna tas i anspr<ik i vissa fall.
L11g111sko1tc1 har p:'1 jordbruksutskottets begiiran avgett yttrande över
propositionen si1vitt avser fri1gan om miljöskadeförsiikring jämte de nedan
redovisade motionerna. 'lttrandet bifogas till detta bctiinkande.
I yttrandet anför lagutskottet bl. a. följande.
Krav p<'t införandet av en obligatorisk miljöskadeförsiikring förs fram i
motion L60.+ (fp). Motinniirerna framh<'tller vidare all kostnaderna för Merstiillningsi1tgiirder bör finansieras med skattemedel.
I motion I .<i05 (c) yrkas att riksdagen hos regeringen bcgiir förslag till dels
en obligatorisk miljöskadefiirsiikring (yrkande I). dels lagstiftning om miljöskadefond (yrkande 2). Motioniiren framhi11ler bl. a. att det skadestimdsan~
svar som följer av miljiiskadcla)!en bör vara tiiekt av en obligatorisk försiikring. Diirigenom skulle den skadelidandes situation kunna förbättras
genom att miijligheten till ersiittning frikopplades fr{m skadegörarens ekonomiska situation. Ett försiikringsobligatorium skulle Ol'ksä i förekommande fall kunna piiverka företagen all gf1 över. till mindre miljöfarlig verksamhl'l p<t grund av fiirsiikringspremiernas sttirlek. En miljöskadefond bör
enligt motioniiren inriittas för de fall dit nt1gon inte kan iiliiggas ersiittningsskvldighet. Fonden skulle ocksit kunna finansiera i1terstiillningsi\tgiirder.
Yrkande om en obligatorisk miljöskyddsförsiikring framförs i motion Jo23
yrkande 111 (c). Genom premiesiittningen skulle frin::tagen förm{1s att vidta
förebyggande :1tgiirder.
Utskottet vill erinra om att miljöskadelagen bygger p[1 skadestiindsriittsliga principer. Riitt till ersiittning föreligger sMunda endast om det kan
pil\·isas ett samband mellan en miljöstörning och en intriiffad skada. Kan
det inte utredas varifr<in en miljiisti.irning hiirriir kan en skadest<lndstalan
inte riktas mot n{igon. Sviirigheter uppkommer ocksa niir störningar som
hiirriir frt111 !lera rniljiifarliga verksamheter tillsammans har bidragit till
skadan utan att n<igon av dem egentligen kan siigas vara den huvudsakliga
orsakL'n. Det skadestandsriittsliga regelsystemet har också andra begränsningar niir det giiller att bereda en skadelidande ersiittning. Även om
orsakL'n till en skada klarlagts kan det hiinda att den ansvarige inte kan n~1s
med ett skadest{mdskrav diirfiir att skadest{mdsfordringen har preskriherats. Av betydelse iir ocksi1 att miljöskador ofta iir omfattande och att man
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diirfiir fiir riikna med att skadevitllarcn mimga gimger saknar ekonomiska
möjligheter att ersiitta skadan. Di1 fr;1gor om en ohligatorisk miljiiskaddiirsiikring tidigare med anledning av motioner prövats i riksdagen (se LU
1985/86:25 od1 LU 1986/87:24) har utskottet diirför ansett att det med hiinsyn till den skaddidandes intresse iir motiverat att man iiverviiger en ordning enligt vilken ersiittning kan utg;i för skador som faller under miljöskaddagens tilliimpningsomr{1de men flir vilka ersiittning inte kan erhällas
av ni1gon ansvarig.
Utskottet konstaterar att förslagen i pn.ipositionen ligger helt i linje med
~ynpunkterna i motion Ui114 \1d1 iiven i viisentlig miin tillgodoser önskem;ilen i n]()tion L6ll5. SL'tt ur den skadl'lidandes synvinkel innebär systl'met
med en kollektiv miljöskaddörsiikring en fullt tillfredsställande lösning av
de problem som nuvarande regll'r kan föra med sig i form av. begriinsade
dler nbdintliga ersiittningsmöjligheter vid miljiiskador. Fiir den skadelidande skulle inriittandet av en miljöskaddond inte medföra nftgra fördelar
utiiver dem som fi.irsiikringen ger. Med hiinsyn hiirtill och till att försiikringl'n enligt vad som uttalas i propositionen är enklare att administrera
och finansiera anser utskottet att förslaget i propositionen bör genomföras.
I enlighL'l hiirmcd bör motion 1.604 och 1.605 yrkande 2 inte föranleda
ni1gon riksdagens vidare t1tgiird.
Vad hiirefter giiller yrkandena i motionerna L605 och Jo23 om en ansvarsförsiikring kan utskottet lika litet nu som lfa spörsmttlet tidigare behandlats
(se LU I 985/86:25 och LU 1986/87:24) stiilla sig bakom önskemalet. Som
motioniiren sjiilv p;1pckar iir ett viisentligt_skiil för en s;idan försiikring att
den skadelidande skall kunna fa ersiittning i de fall dii skadcvitllaren inte
kan fullgöra sin skadesti111dsskyldighct. Med det i propositionen framlagda
förslaget bortfaller detta skiil för en ansvarsförsiikring. Hiirtill kommer att
införandet av en skyldighet att ha ansvarsförsiikring skulle medföra försiikringstekniska svärighctcr. I vissa fall torde det nämligen med siikerhet
kunna förutses att en verksamhet skall leda till miljöskador fastiin denna
dfekt inte varit direkt i1syftad. Som utskottet tidigare framhitllit strider det
mot fiirsiikringstekniska principer att en ansvarsförsiikring skall tiicka viintade skador. Sftdana skador mi1ste diirför liimnas utanför en försiikring.
vilkl't medför att den skadelidande kommer att sakna försiikringsskydd i
viktiga fall och att det incitament till förebyggande {Jtgiirder som försiikringskravet skulle kunna innebiira i bl'tydande utstriickning gär förlorat. Pit
anförda skiil avstyrker utskottet bifall till motionerna l.605 yrkande I och
Jn23 vrkande ltl.
Motioniircrna i motion Jo41 (m. fp. c) framhitller att yrkesfisket kriivcr
kontinuerliga investeringar och att dessa investeringar förutsiitter att fisket
kan bedrivas under ett antal ;h framöver. Enligt motioniirerna piiverkas
havet nch vitra insjöar negativt av industriutsliipp. vilket kan medföra att
fisket i vissa lllnri1den m;iste upphiira eller inskriinkas och att yrkesfiskarna
drabbas av stora ekonomiska prohlem. P;i sikt kan utsliippen kda till att
yrkesfisket helt upphör. Motioniirerna hiivdar att yrkesfiskarna för niirvarande inte kan fit ersiittning för sina förluster enligt miljöskadelagen och att
den i propositionen föreslagna försiikringen inte kommer att förbiittra fiskarnas situation. Enligt motioniirerna iir det oacceptabelt att en niiringsgren
skall fa lov att förstöra utkomstmöjlighderna för en annan niiringsgren. och
de anser att den miljöstörande industrin hiir hiira hela kostnaden för de
skador som uppkommer och diirmed tvingas att av ekonomiska skiil minska
utsliippen. Ett sätt att astadkomma ett ökat ansvarstagande från industrins
sida anser motioniirerna vara att li'tta miljöskadcförsiikringen giilla ocks;I de
ekonomiska skador snm utsläppen förorsakar yrkesfisket. Motionärerna
yrkar att ersiittning ur miljöskadeförsiikringen skall kunna utgit till yrkes-
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fokarl· S<Hll t\·ingas upphiira med tiskt·t pa grund av milji.ifarliga utsliipp.
I likhet med nlllti<lniirl'l'na ansl·r utskotkt att det iir angeliiget att· yrkesfiskarna kan erhi11la en fullgod ersiittning för de skador snm kan drabba
dl'lll pi1 grund a\· annans miljiifarliga verksahet. · D:1 fr<igor om ekrnlllmisk
ersiittning \'id l'n annan tvp a\· miljiiskador, niimligen oljeskadllr p<i fiskerl'dsk:1p m. m .. bd1andlats av riksdagen har utskottl'l diirför \lcksi1 under-.
strukit vikten av att ersiittningsfr:iµorna far en tillfrl'dsstiillande liisning: Niir
dl'! giilkr S<idana skador som har sin orsak i miljiistiirande utsliipp fr:·in en
fastighl'l l·lkr sun~ eljest har anknytning till am·iindningen av en fastighet
har enligt utskuttl'ts mening de skadclidandcs ersiittning:smöjligheter p{1tagligt fiirhiittrats µenum miljiiskadelagens införande. Otvivclaktiµt iir det
enll'lkrtid <1 att \'id den typ av skador som avses med mntionen den
skadelidandes miijliµhetcr :ttt ft1 kllmpensation med stiid av miljöskadcla).!l'n ;ir hegriinsack. 1:31. a. kan ckt llfta \'ara sv;'1rt för den skaddidande att
stvrka vem som llrsakat skadan .. Utskottl'l kan diirfi.ir ha fiirst<klse för
moti<iniirl'rnas iinskt·m;'tl att miljöskaddiirsiikrinµl'n skall ·utstriickas till att
omfatta ncksi1 skachir för yrkesfiskarna. En s;'1dan utvidgning skulle emellertid inndiiira viisentliµa iindrinµar av de villkor som avses. µiilla för försiikrinµl'n. HI. a. skulk fiirsiikringen för att kunna erbjuda ersiittning för
fiskarnas inkllmstförluster hd1iiva omfatta inte bara perslln-och sakskadur
utan lll'ksi1 förmi\genhetsskadnr. Förutsiittningarna för .miljöskaddörsiikrinµl·n skulle diirmed· radikalt föriindras· och dl'! i1tagande ·att meddda
försiikrinµen som vissa försiikringsbolag gjort skulle cb inte liingre g:iilla.
Utskotkt giir den lx·diimningen att det knappast iir troligt att man kan fi1 till
sL'1nd en nv försiikringsliisning med avseviirt ut\'idgat tilliimpningsnmr:ide.
och hda fiirsiikringsfriigan skulle d{1 kunna falla. n<igot som skulle gagna
varkl·n vrkesfiskarna dkr andra som drabbas av miljiiskador. Med det
anförda fiirordar utskottl'l att motion Jo4 I inte föranleder niigon riksdagens
,·idare i1tgiird.
Fn llhliµat1irisk ans\"<trsförsiikring fiir kemikalier yrkas i motionerna L612
(<.:) 1Kh .lo.'ll yrkande 52 (<.:). Motioniin::rna framhi1ller att tillverkare uch
imp,irtiirn a\· kemikalier biir vara skvkliga att ha ansvarsfi.\rsiikring. Ge1wm premiesiittningen för l'n siidan försiikring skulle enligt motioniirerna
fiirl'tagen pi1verkas att förbiittra kllntrllllen av produkterna.
Sllm ovan hl'fi\rts tiickcr en ans\'arsförsiikring endast det skadesU111dsan-.
svar Slllll l'nligt giillande riitt kan utkriivas av skadevitllaren/försiikringsta!-!aren. Genom l'n obligatorisk ansvarsförsiikring kan nian s~tledes inte
komma till riitta llll'd bristfälligheter i dl'! skackst:indsriittsliga rcgclsysll'n1et. Fi'•r att man skall kunna i1stadkomma ett fiirhiittrat skydd fi.ir de
skaddidandL· och iika fiirctagens heniigcnhet att vidta förebyggande i1tgiirder kriivs allts(1 i t'iirsta hand en skiirpning av ansvarsreglerna. I sammanhanget vill utskottl'l p~i1x·ka att fr<ln· ansvarsförS:ikringen m<lste skiljas s~1dan
fiirsiikring som ,·issl-rligen i likhL't med ansvarsförsiikringen bekostas av den
skadegiirande VL'rksamhL'ten men som direkt skvddar den skadelidande
utan att nagot ansvar liigµs p~1 skadev~11laren. Som exempel p{1 en s{1dan ·
fiirsiikring kan n:imnas patientförsiikringen och liikc•mt'debförsiikringen
samt det ovan redtwisade fiirslaµet till l·n kollektiv milji.iskadeförsiikring.
~iir dct giilkr skador i miljiin som har sin orsak i anviindningen av
kemikalil'r pi1 en fastighet har genom miljöskaddaµen införts ski'irpta ans\ arsregkr. Genom den i den nu ·aktuella propositionen föreslagna k11lkkti\a fiirsiikringen fiir viss:1 miljiiskador har skyddet för de skadl'lidande
ytkrliµ:trl· förhiittrats och diirmed ncksi1 skapats ett ökat incitament för
fi\rl'lagen att vidta fiirehyggande i1tgiirder. Kemikalier kan emellertid orsaka m:'1nµ:1 andra skad1ir iin si'1dana som omfattas av miljiisk:1delagen. Enliµt
utskottL'ls mening iir det diirfiir angeliiget att det skacksti1ndsriittsliga reµl'I-
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systemet .byggs ut ocksi1 i anJra avseenden s~i att de skadL'lidancks ersiittningsmiijligheter fiirhiittras. I fr;iga om skador som kan uppkomma vid
landsviigstransporter a\· kemikalier vill utskottet hiinvisa till att regeringen
nyligen i prnpositinn 1987/XX:· 1.N föreslagit en iindring i trafikskadelagen ·
snm innebiir att maximibdnppl't för vad som kan Ut)!;i ur ett fnrdo11s
trafikförsiikring höjs fr;\n :'iO milj. kr. till JO() milj. kr. l liijningen syftar till att
fiirbiittra ersiittningsmöjligheterna för S:1dana mer nmfattande trafikskador
spm kan uppkomma t. ex. i samband med transporter av farligt gods.
,\v siirskild betydelse niir dct g:ilkr att tillgPdosc de skadelidandes intressen och förebygga uppkomsten av kemikalieskador iir det ansvar för
prnduktskador som tillverkare och importörer av 1ilika produkter kan {tliiggas. Förslag till en la)!stiftning om produktansvar framlades [ir ILJ74 av
produktansvarskommittcn. <ld1 enligt vad utskottet inhiimtat avser regeringen att under v;iren l 1JX 1l framliigga en pniposition .i iimnet pi1 grundval
av fiirslaget. Enligt utskottets mening hör regeringens stiillningstagande till
fri1gan om produktansvarets utformning inte föregripas. Genomförs en lagstiftning pii omr;ldet kan emellertid det ·av nwtioniirerna aktualiserade
spiirsmitlet komma i ett annat liigL'. Fiir niirvarande saknas en1ellertid skiil
att uppstiilla krav pi1 en si1dan ansvar~fiirsiikring som förordats av motioniirerna. Utskottet avstvrker diirfiir bifall till mntionerna 1.612 nch fo30
vrkande :'i2.
l\lotioniirL'n i motion L207 (c) yrkar att företagen genom en lagiindring
skall itliiggas att i sina ;·irshPkslut a\')!L' <irskild miljiiredovisning. l liirigenom
iikar enligt motioniiren kemikalieinspL'ktionens och Wnsstyrelsernas miijlighetcr att konirnllera vart anviinda kemikalier tar viigen.
I den nu aktul'ila propositionen f\irordas att"företa)!ens egenko11tn-ill pii
miljiiskvddsomri1det skall skiirpas samt att myndigheternas tillsyn och kontrnll skall effektiviSL'ras. Som etl led i dessa <itg:irda fiiresl<ls att företag snm
fatt tillst;ind att bedriva miljöfarlig verksamhet_ itrligen skall avge en miljörapport till tillsynsmyndiµheten. Enligt utskottets mening för mntinn;irens.
iinskemhl anses ha blivit i ,·;isentli!,! m{111 tillgodosett genom förslaget. Motion 1.207 biir diirför inte föranleda n;iµnn riksd;1ge1is vidare i1tg;ird.
Utöver det anförda föranleder propositionen och motionerna inte n<igra
uttalanden fr;in laµutsk1)t ti:ts sida.
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)t1rilhrukrn1sko1fl•/s iit·en ·iiga11de11
Jord/Jruk.rn1.1·ko11e1 dl'lar lagutskottt'ls hediimninµ angiicnde miljiiskadeför-

siikringen och tillstyrker rl')!L'ringens förslag i motsvarande del. Utskottet
h:1r ingl'l att erinra mot vad i prop1>sition~·n anförs nm behovet av äterstiillninµ av skadad miljii i vissa fall.
Med hiinvisning till dL't anförda avstyrker utskottet motionerna L60.+ nch

LhO:'i yrkande 2 nm en obligatorisk miljiiskadeförsiikring resp. lagstiftning
miljiiskaddond.

0111

Vidare a\'stvrs
motionerna U10:'i .vrkande I och Jo23 .vrkandc · lll om en
.
ans\'arsföp;iik ring.
Utskottet delar iive~1 lagutskottets bedömning att en utvidgninµ av miljiiskaddiirsiikringen till att iivcn omfatta ersiittning för yrkesfiskarnas inkomstförluster med anil'dning av miljiistiirande'utsliipp radikalt skulle iindra förutsiittningarna för miljiiskadefi.irsiikringen och avstyrker diirför moti1rn Jo.+ I.

12:'i

Utskottet avstyrker iiven motionerna L6 I 2 och Jo30 yrkande 52 om en
obligatorisk ansvarsfiirsiikring för ken1ikalier.
Slutligen finner utskottet inte skiil till annan bedömning iin lagutskottet
betriiffande siirskild milji\redovisning hos företagen och avstyrker diirför
iiven motion L207.

8. Vissa övriga miljöfrågor
Kemikalier

Enligt miljö- och energiministL'rn är m{1let för kemikaliekontrollen att skadliga iimnen och produkter s{1 l:"111gt som möjligt ersätts med mindre skadliga
och helst ofarliga. Genom att satsa pt1 ny teknik och nya produkter kan de
kemiska riskerna minimeras. Där anviindningen av ämnen som kan innebiira risker för hiilsa och _miljö inte kan undvikas m;\ste s{1dana åtgärder
vidtas som gör hanteringen siiker. Bctriiffande riskerna med spridning av
biologiskt svt1rnedbrytbara och höggradigt giftiga organiska ämnen har
regeringen beviljat naturvtirdsverket ca 8 milj. kr. till analyser m.m. för att
fiirbiittra kunskapen om dessa miljögifter.
Fn utviirdering av de nya arbetsformerna för kemikaliekontrollens organisation pi1.g{1r i enlighet med riksdagens beslut.
Kemikalieinspektionen avser att under fa 1988 komma in till regeringen
med ett förslag till ett system för förhandsgranskning av nya kemiska ämnen
i Sverige. Inspektionen avser vidare att utifr;in uppgifter i produktregistret
{1rligen redovisa en översikt av kemikalieanviindningen i Sverige. Vidare har
naturv{1rdsverket och kemikalieinspektionen inlett ett samarbete om miljöfarliga kemikalier diir materialbalanser för probleinkemikalier kommer att
tas fram.
De kL'miska bekiimpningsmedlen i jordbruket skall i ett första steg halveras fram till ;h 1990. Pit regeringens uppdrag arbetar kemikalieinspektionen
tillsammans med lantbruksstyrelsen och naturvtmlsvcrket med friigan om
en minskning av anviindningen. Kemikalieinspektionen skall dessutom fram
till :1r 1990 g[t igenom samtliga registrerade bekämpningsmedel och ompriiva tidigare godkiinnanden.
Miljö- och energiministern framhäller slutligen att Sverige deltar aktivt i
det internationella arbetet med kemikaliefr{1gorna. Inom OECD påg{tr
arbete för att iika kunskaperna om existerande kemikalier. En annan viktig
del i OECD-samarbetct iir iimsesidiga överenskommelser om god laboratoriesed samt systemet med exportnotifikationer (exportland informerar mottagarland om förbud. restriktioner m.m. i avsiindarlandet). Inom FN deltar
Sverige i tvii program. niimligen det internationella registret för potentiellt
giftiga iimnen och det internationella programmet för kL'mikaliesäkerhet.
l\.ontrollfrt1gor. anviindning, inventering. registrering m.m. i kemikaliehanteringen iir förem{1l för ett stort antal motioner.
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I motion Jo8 I 8 (vpk) iir anviindningen av kemikalier i allmiinhet föremiil för
ett antal yrkanden. I yrkande 3 hegärs förslag om former för demokratisk
styrning av produktionen syftande till sparsamhet, hush[1llning och i1teranviindning. I yrkande 4 hemstiills att. i avvaktan pii niimnda förslag. miinniskors hiilsa. miljö och samhiillsckonomiska iiverviiganden skall siittas främst
vid tillst{mdsgivningen till varuproduktion. I yrkande 5 framförs krav pä
tillsiittandet av en parlamentarisk kommission som skall ha till uppgift att
analysera frägor angiiendc en annan hushiillning och ekologiskt inriktad
produktion. överg{mg till miljöviinligt material. fiiriindrade konsumtionsmönster. m.m.
Ett forskningsprogram för miljöviinliga hushållskemikalier yrkas i motion
.loJ8 yrkande 7 (c). Motioniiren framhMler hl. a. att giftiga hushiillskemikalier försvärar avloppsreningen och att programmet kan utgöra stöd för
utvecklandet av miljöviinliga hjiilpmedel i hushiillet.

Utsknttet.1· Öl"l'fl'iigandcn
Mttlen för kemikaliekontrollen är. vilket ocksä päpckas i regeringens proposition. att skadliga fönncn och produkter sa bngt som möjligt ersiitts med
mindre skadliga och helst ofarliga s[1dana. Eftersom det moderna samhället
iind11 i hög grad iir beroende av kemiska produkter iir det, enligt utskottets
mening, angcliiget att riskerna med användningen minimeras. Synpunkterna i motion Jo8 I 8 kan enligt utskottets mening förtjiina heaktande som en
allmiint formulerad och bngsiktig mMsättning för produktion och konsumtion i det moderna industrisamhiillet. I grunden synes emellertid motionen
syfta till att införa sädana former för styrning av industriell produktion och
privatkonsumtion som gitr li!ngt utöver vad gällande lagstiftning medger och
som dessutom till stor del faller utanför utskottets heredningsomräde. Detta
giilkr särskilt yrkandena J och 5. Betriiffande kraven pil viss intresseavvägning vid "tillstitndsgivning till varuproduktion" hör framhiillas att det i det
svenska rfötssystemet, som bl. a. grundas p[1 principen nm näringsfrihet,
inte existerar nägnn allmiin tillståndsplikt för sädan produktion. Med det
anförda avstyrker utskottet motion Jo818 yrkandena J. 4 och 5.
Utskottet iir inte herett att siirskilt prioritera forskning heträffande miljöviinliga hush[1llskemikalier. utan dessa frågor för beaktas inom ramen för
den allmiinna forskningen p<i kemikalieomri1det. Diirmed avstyrks motion
JoJ8 yrkande 7.

Kemikalieanvändning i \;issa fall
Restriktioner hetriiffande användningen av krom- och arsenikhaltiga medel
för impregneringsiindamiil yrkas i motion Jo729 (s). Motionärerna framh;iller hl. a. att krom- och arsenikhaltiga medel endast hör tilliitas i siidana
sammanhang där de iir ahsolut nödvändiga. I motion Jo755 (s) yrkas att ett
liigt griinsviirde för halten av kadmium i handelsgiidsel skall faststiillas.
Diirmed skulle. enligt motioniiren. betydelsen av naturviirdsverkets program för minskning av kadmiumtillförseln till var miljö iika. Totalförbud

t:n

nwt hetat utsiide hiir enligt mntion Jo777 (fp) införas. I motionen,understrvks att runt en ljiirLkdl'I a\' dL' hltala kvicksilVL'rutsliippen i Sverige hiirrör
fri1n hL't;1t ut>i1de. I llllltion .JoX2'1 (ml yrkas all natur\'itrdsverkL't. kemikalieinspcktiPnL'n llCh ;1rhetarskyddsstyrL'isL'n·gcs i uppdrag att utreda riskerna
med hiiga hensenhalter i bensin samt liimna förslag till 111insknii1g av dessa
haltn.

I. !1sk 'i/ l<'l.I"

ii1 ·e1Tiigwule11

Fnligt \'ad utskllttl'l erfarit tillats impregnering nll'd krom- och arsenikhaltiga imprcgneringsmedel endast fi)r si1dant virke som utsiitts för fukt.
i\kd hiinsyn hiirtill 11ch dit utskottL't utg{tr i fri1n alt beriirda myndi!.!l1eter
noga fiiljl'r ut\'l:cklingen av alternativa impregrlL·ringsmetoder avstyrks·motion Jo72lJ.
Utskottd har tidigare (hl. a. JnU llJX6/X7:'1 och lll87/K8:6). betonat vikten
av arhelL't med att begr;iföa a11\'iindning llL'h spridning av kadmium. Det av
nllltioniiren i1hcrllpade programmet fiir minskad spridning av kadmium som
utarhL·tats a\· naturv{trdS\'L'rkct utgör en viktig eld av detta arbete. Vidare
kan kllnstatnas att stllra forskningsinsatser görs för att minska kadmiumhallL'n i handL'isgiidsL'i och alt Lktt;i arbete natt goda rcsultai. Svenska
prllducenlL'r har vidarL' :'1tagit sig alt dlja ri1varor med li"tg kadmiumhalt.'
Milt bakgrunda\· de insatser stim giirs i olika sammanhang och med understrvkanLk av hl'11ovet av L'n fortsatt effL'ktiv kontroll av kadmiumhantningen avst\Tker utskottet m11tion Jo755.
1:r. ll. m. den I juli l lJX8 infiirs enligt vad utskottet erfarit ett totalt förbud
lllllt kvicksil\'L'rhL'lning a\· utS:id0. Diirmed iir' nllltion Jn777 att ansL' som
t i11!,!odllsedd \ arfiir utskottet avstyrkt:r motionen.
l ltsk11ttL'l Lklar de farh;'1gllr som fiirs fram i ·motion .Jo826 angftende
henseninhbndnin!,! i bensin. rr:1gan iir duck fiiremitl for fortltipande ~11gi1rdn fran hL'riirda my'ndighL'lers sida. S:tlunda har L'tl maximiviirde fi_ir
hensL·ninhlandningen foststiillts (5 volymprocent). Inom omritdet pi1g:ir
dessutt1111 arhdl' nit·d ytterligare fiireskril°kr betriiffande bensinhanteringen
od1 L'n ii\·ersyn av distribittion~rniitet. Utskottet fiirutsii!ler att delta arbete
ii\'L'n framgL'nt kommer all bL'drivas mL'd samma mitlmcdvetenlld som
hittills a\· heriirda mvndighelL'r varför motioi1ens syflL' kan anses tillgodosett. ;-..1oti1lnL·n avstvrks p:1 denna grund.

Krmikalirkontroll m.m.
I motion .111735 yrkandl' l) (c) yrkas viss iivcrsyn av kemikalieinspektionens
pnlduktregislL'ruppgiftL'r. Fnligt motioniirL'n hiirstammar den toxikologiska
dokumL'ntationL·n vanligtvis fri111 kommmersiell;t testlaboratoriL'r vilket
IllL'dfiir bristande insyn fritn allmiinhekns sida. Sjiilvstiindiga register bör
diirfiir ;i!L'rinfiiras. Dessutom biir ytterligare medel anslits för att avföra
hL·kiimpningsmedL'i som saknar erforderlig dokumentation· samt klarhet
skapas i vart anviinda kemikalin tar viigen.
l\.L·mikaliL'inspL'ktionens resurser att kontrollera dL'nna dokumentation
och göra egna tester iir t'nligt motion Jo7..lh (e) utomordentligt begränsadl'.
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Motioniin.:n yrkar diirfi.ir att kemikaliekontrollen skall effektiviseras genom
införandet a\' ett avgiftssystem för bekostanclet av en utvidgad kontroll av
kemiska preparat.
Tillsynen 1)ver kemiska produkter miistc förbiittras och decentraliseras
enligt motion Jo7117 yrkande 8 (e). Tillriickliga miljiidata for avancerad
riskanalys finns endast för ett begriinsat antal iimnen som hanteras i Sverige.
och denna brist i dokumentationen medför otillriickliga kunskaper. särskilt
vad giiller s. k. kombinationsdfckter. För förbättring av kemikaliekontrollen kriivs resursförstiirkning men iiven ett biittre utnyttjande av de befintliga
resurserna. Gi\'na tillstfo1d bör löpande omprövas.
I motion Jo818 yrkande 2 (vpk) yrkas att ett fullstiindigt produktregister
byggs ut som iir helt iippet för insyn. Registret kan fungera som ett instrument för förändring av nuvarande makt- och industristruktur. I anslutning till registret skall en behovsprövning av alla kemiska varor införas.
I motion Jo7-12 (m) yrkas att förordningen ( 1985:835) om kemiska produkter kompletteras varigenom en gradering a\' miljöfarliga produkters
farlighet införs siisom obliga!Prisk produktinformation. Enligt motio~iiren
saknas miirkning av förekommande miljöfarliga varor i vad avser enbart
deras miljiifarlighet.
Den s\im underli1tit att testa L'n produkt eller att förvissa sig om att den iir
testad pi1 för..:skrivet siitt kan enligt nu giillandc lag ( 1985:-126) om kemiska
produkter ( kemikalielagL'n) inte straffas. Detta iir enligt motion Jo820 (c) en
upp..:nbar och tHnotivcrad försvagning. och motioniiren yrkar diirför att
sanktionsbcstiimmdscrna i nfönnda lags 20 ~görs tilliimpliga iiven p{1 brister
i detta avseende.
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Utsk11/1t•ts ii1·en·iiga11de11

Med hiinsyn till de ovan i1beropade nya arbetsformerna pi1 kcmikalieomri1det. som enligt tidigare riksdagsbeslut iir förem~1l för en utviirdering. saknas
dl't för niirvarande enligt utskottets mening anledning att föranstalta om
ni1gra siirskilda initiativ betrMfande kemikaliekontrollen i dL' hiinseenden ·
som anges i motionerna. Utskottl't avstyrkL'r s[tledes motionerna Jo735
yrkande 9. Jn7-16 och Jo767 yrkandL' 8.
Med samma motivering avstyrks motion Jo818 yrkande 2.
Lagen om kemiska prnduktl'r omfattar iiven för miljiin farliga produkter.
Fktriitlande produktinformationen ankommer det p{1 regeringen eller den
myndighet som regeringen bestiimmer att meddela dL' ytterligare fiire- ·
skrifter som kan anses erforderliga i detta sammanhang. Med hiinsyn härtill
och dit utskottL't utg{1r ifr:ln att iiven produkternas miljöfarlighet iir förendl
för myndighL'ternas uppmiirksamhl't avstyrks motion· Jo 7-12.
Den i 6 kemikalielagen stadgade undersökningsplikten iir enligt lagens
20 inte direkt straffsanktioncrad. Diiremot drabbas den som bryter mot
mL·ddelad..: föreskrifter ang:'1ende utredningen enligt
av sanktion om
upps[1t eller grov oaktsamhet förL'liggei-. i\'1ed det nu redovisade och cl;\ även
oriktiga uppgifter i detta sammanhang kan beivras L'nligt lagens 21 är
enligt utskottets mening motion Jo820 i allt viisentligt tillgodosedd. Motionen ;1vstyrks s:'tledcs.
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Alla hiigfrekventa iimm:n och produkter skall enligt motion fo7Jl) yrkande
77 ( fp) vara tillfredsstiillamle undersiikta inom tio ;'tr. Sverige mils te. enligt
motioniirerna. ta ans\'ar för utforskningen av n{1gra iimnens nch produkters
egt·nskaper och i internationella sammanhang stiilla krav p<'i att andra
liinder tar sitt ansvar. Analys av den pi'1g;iende kemikaliehanteringen iir
fi.irem:i1 för yrkande i fem motioner. I fo7 I 9 yrkande XO yrkas att natur,·imlswrket och kemikalieinspektionen skall erhiilla regeringens uppdrag
att uppriitta materialbalanser fiir de farligaste och mest anviinda fönnena.
detta för att kunna fiilja kemikalieflödet i samhiillet och möjliggöra en
identifikation av eventuella problem. I nwtion Jo767 yrkande 11 (c) framförs iinskemiil om att varje företag skall uppriitta en ''budget'' iivcr hur
miljiifarliga iimnen hanteras i den qma verksamheten och var de slutligen
hamnar. En si"illan budgL't kan. enligt motioniirerna. vara till hj:ilp för s[1viil
fiin.:taget stim berörd myndighet.
I mlltitll) .lo7X.2 yrkande 2 (vpk) vrkas att kemikalieinspektionen skall ges
i uppdrag att snabhutreda vilka kemikalieprodukter Stllll anviinds inom
industri och hushidl nch Lbrefter l:igga fram förslag som visar hur de mest
farliga pn.idukterna kan ersiittas av mindre miljöfarliga. Vidare yrkas i
samma mntion. yrkande 3. att ett pnigram för en radikal minskning av
framstiillning och import a\' giftiga iimnen utarbetas.
l motitH1.loXIX yrkande I (vpk) yrkas att regeringen skall uppriitta förslag
om hur samh:illet pi1 ett rationdlt siill skall kunna h1 en total överblick iiver
riskfaktorerna i kcmisamh:ilkt.
I motion .lo.23 yrkan(k 13 (L') yrkas att befintliga kemiska iimnen blir
fiiremid flir en genomgi1ng och prLivning. Detta skall sedan ligga till grund
for el! fiirbud mllt s;'1dana för naturen friimmande iimnen som inte bryts ner.
U1sko11e1.1 iil'l'l'l'iig1111dc11

Ktintroll iiver den framtida utvecklingen i fdiga om anviindningen av kemikalier förutsiitter enligt utskottets mening att nya kemiska iimnen granskas.
Utsknttct noterar att förslag till förhandsgranskning av nya kemiska :imnen
skall pn:senteras under innevarande iir och att kemikalieinspektionen avser
att utifran prnduktregistret iirligen redovisa en översikt av kemikaliean,·:indningen. Utskottet ansn att det underlag som härigenom tillhandah;llls
iir viisentligt för dt· framtida ;·1tg:irder som knrnmer att kriivas för att p;iverka
kL·mikalieanviindningen. Di1 materialbalanser l'iir problemkemikalier dessutom ingiir som en viktig del i det mellan kemikalieinspektionen och naturvi1rdsvnkL'l inledda samarbetet om miljöfarliga kemikalier synes motionerna .ln719 yrkandena 77 nch XO samt Jo767 yrkande 11 vara viil tillgodosedda
och diirfi.ir kunna Himnas utan vidart: (1tgiird.
Utsknttet :ir fiir n:irvarande inte berett att utliver den siirskilda satsning
som enligt propositionen skall giiras betr:iffande registrerade bek:impningslllL'lkl fömrda andra <itgiirdL·r avseende hantningen av kernikalieproblernatiken. P{t grund hiirav avstyrker utskottet rnntionerna Jo 782 yrkandena 2
och 3, .I oX I X yrkande I och .lo23 vrkande 13.

i.:w

JoLJ ILJH7/88:23
Av propositionen framgiir hl. a. att regeringen. för att vidga underlaget för
vidare i1tgiirder. har givit naturv<irdsverket i uppdrag att utviirdcra erfan:nheterna inom avfalls- och {1tervinningsomr{1det. Utgiingspunkten för
detta uppdrag iir att miingd..:n avfall skall minskas si1 längt som det iir
tekniskt möjligt och ..:konomiskt rimligt. Uppdraget skall redovisas senast
d..:n l juni 1988.
I propositionen frarnhitlls vidare att :itgiirder vidtagits för att öka samhiilkts insyn och kontroll öwr hanteringen av miljöfarligt avfall. I nyss
niimmla uppdrag ingitr iiven att se över hitillsvarande insatser och redovisa
vad snm i iivrigt kan göras. Det avgörande ansvaret för avfallsprohlemens
liisand..: <ivilar industrin.
Betriitland..: miljiifarliga batterier understryks att 1rnilet pii sikt iir att
utsliippen av kvicksilwr. kadmium och liknande iimnen skall försvinna. I
förutniimnda up1xlrag ingitr iiven frilgan om pantsyskm för miljöfarliga
battL'rier. G..:nom inflationen har bilskrotningspr..:mien urholkats vilket enligt proposition..:n medför att ett ökande aillal bilar avstiills istiillet för att
skrotas. För att motv..:rka dennit utveckling har ..:n registerhi'illningsavgift
(-12 kr.) införts. Vidare har bilskrotningspremien hiijts till 500 kr. p..:r bil och
avgift..:n till 300 kr. per ny bil.
Ett antal frist{temk motioner och följdmotioner har viickts betriiffande
avfallshantering i allmiinh..:t. kiillsort..:ring, retursystem och förpackning,
<'1t..:rvinning. skrotningspr..:mier. miljiifarligt avfall i vissa fall, forskning och
utvecklingsarbetL'.
Avfallshantering i allmänhet

I lanteringen av avfall och de problem som iir förenade hiirmed utgör
fiir..:mal för llera motioner med varierande yrkanden och innehftll. I motion
.lo7 l9 yrkand..: 69 (fp) framförs iinskem~il om en· s. k. avfallshörs innebiirande utbyte mL'llan industrier diir den en..:s avfall utgör den andres
ritvara. Detta skulle inn..:biira ett bidrag till den slutna industriprocessen. I
samma motion yrkande 70 för..:sl<is att medborgarnas miljöengagemang tas
tillvara µcnom miljömiirkning av miljöviinliga produktcr. lJtviirdering av
SAKAB:s verksamhet yrkas i motion Jo779 yrkande I (vpk).
I motionerna Jo7llJ yrkand..: 76 och Jl>lh yrkande 16 (m) har motioniirerna framfört krav ptt sbrpta villkor för hanteringen av miljöfarligt avfall.
Kraven berör utsliippsbcgriinsningar hos SA KAB och utvidgning av verksamheten till att iiven omfatta <it..:rvinning, tillsyn över spilloljehanteringen,
export av miljöfarligt avfall för destruktion under vissa villkor samt att
giillande bestiimmelser betriiffande hantering och transport av miljöfarligt
avfall dterkvs. Ökade rl'surser för myndigheternas hantering av skyddet
\'id miljöfarliga transporter dterlyses i motion Jo26 yrkande 13 (vpk). I
motion .I 036 ( c) efterlyses ett ittgiirdsprogram för siikrare transporter av
miljiifarligt gods. Ett siikersttillandcprogram för hanteringen av det ii1iljiifarliga a\"fallet bl. a. vid SAKAB:s dq)(rnier cft..:rfrägas i motionerna Jo7lll
yrkande 79 uch .lo2-I yrkande 35 (fp). Vidare har i motion Jol6 yrkande l5
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framh;'tllits behovet av fiirbiittrad information till hushi1llcn angi1ende hanteringL'n av miljöfarligt avfall. I motion Jo72-.I (s) yrkas att underlag \leh
riktlinjer för omhiindertagandct av miljöfarligt avfall utarbetas. Förh;lllan-·
dena vid avfallsdeponierna iir förcmiil för yrkanden. i motionerna .Jo7 I 9
yrkande 78 och Jo7-l-.I yrkandena .'i och 8 (c). Konkreta skyddsiHgiirder
hetriiffande iildre deponier. utformandet av ben:dskapsplaner fiir och ökad
fnrskning om föroreningar frim avfallsdeponier och utökad forskning om
bioförgasning utgör angeliigna i1tgiirder i detta sammanhang. I motinn
fo7-l-l yrkande I framhi1lls niidviindigheten av en effektiv resursanviindning.
Enligt motioniirerna utgiir avfallet förutom ett miljöproblem iivcn en potentiell resurs i vad avser b(1de material och energi. Tyngdpunkten inom avfallsomr;idet bör fiirskjutas fri'tn rening och <itervinning mot resurssnitl produktionsteknik frambringande mindre avfall. Niimnda inriktning hör iiven
enligt nwtion Jo30 yrkande -.16 (L·) ligga till grund för ett uppdrag till
regeringen att utforma en ny avfallspolitik. Effektivare rening. höga miljökrav och satsning pi1 forskning hör utgiira vilkor fiir fortsatt sopförbriinning
enligt motion .lo7 I lJ yrkande 7-.1. Restriktivare lagstiftning om förbriinning
av spillolja iir enligt motion fo73.'i yrkande .'i (c) iinskviird och enligt motion
Jo7Jl) (s) hör sopor före fiirhriinning befrias friin PVC. I motion Jo766
yrkande I ( vpk) fiiresbs att inga nya sopförbriinningsanliiggningar för tas i
bruk och att befintliga anliiggningar avvecklas.
U1.,koff('/S

JoU 1987/88:23

ii1·1•rrliga11ile11 ·

UtskottL't kan i stor utstriickning instiimma med de synpunkter som framfiirs i de aktuella motionerna betriiffande avfallshanteringen. Biittre metoder för avfallshantering hiir utvecklas. och de problem som uppst(1r i anslutning till avfallspmduktinncn m;iste liisas. Miingden avfall och avfallets farlighet hiir minskas gL'nom Mgiinler i s;'1viil produktions- som konsumtionslcd. [kt uppdrag snm naturvi1rdsvcrkct har att slutredovisa den I juni 1988
b\lrde hiirvidlag enligt utskottets mening kunna utgöra ett värdefullt underlag fiir den fortsatta hanteringen av berörda avfallsfriigor. Med hiinsyn till
det anförda avstyrker utskottet motionerna .lo7 l lJ yrkandena 69 och 70 samt
.Jo77tJ yrkande I.
Utskottet vill i detta sammanhang bl. a. understryka att sopförbriinningsanliiggningarna i sig iir föremiil for skiirpta utsliippskrav som enligt regeringen skall vara uppfyllda senast vid utg(111gen av iir 1991. Med hiinsyn hiirtill
avstyrks nllltionerna Jo7 I 9 yrkande 74. fo7.W och Jo766 yrkande I.
Niir det giiller spillolja kan utskottet konstatera att sädan olja endast för
omhiindertas vid den anliiggning diir den uppkommit eller av SAKAB resp.
av den som erh;illit siirskilt tillst!md. D~i l)antcringen av spillolja s{1lcdes iir
fiirem;'1l fiir limgtg:1ende restriktioner utgiir förbriinningsproblcmatiken hiir
i fiirst;1 hand en tillsynsfri1ga. Med hiinsyn hiirtill avstyrker utskottet motion
fo73:'i yrkande .'i.
Det kan enligt utskottl'ts mening inte nog betonas att all hantering av
miljiifarligt a\'fall fordrar tillstimd och att s{1dana tillstiind endast givits till
ett trettiotal verksamheter utöver SAKAI3:s .. Tidigare iiberopade uppdrag
tnrde enligt utskottet ncks{1 ha stor betvdelse för sistniimnda verksamhet.
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Mnt bakgrund av det anfiirda nch dit skiil t'nligt utskottets mening finns att
avvakta tidigare niimnda uppdraµ avstyrks motionerna Jo7 Il) yrkande 7h
och .Jolh vrkande 15.
Statens riiddningsverk iir central förvaltningsmyn'dig:het för fri1gor om
bdolkningsskydd i samband med bl. a. landtranspnrter av farligt gods.
Verket har bl. a. att i s;imriid med !lera andra myndigheter utarbeta riktlinjer fiir viigvalsstyrningen. Ett flt'ftal andra myndigheter. centralt och
rL·gionalt. har viktiga uppgifter,' bl. a. betriiffande tillsynen. Av stor betydelse iir iiwn de omfattande internationella krav som finns p{1 avsiindare
och transportörer. Riksdagen har nyligen ( FöU 1987/88:7) tillkiinnagivit
behovet av effektiviserad samordning mellan beriirda myndigheter niir det
giillcr liisandet av tillsynsfri1gorna kring de miljiifarliga transporterna. :'vled
hiinsyn till det anförda avstyrker utskottet motionerna Jol6 yrkande 16 .
.Jo26 yrkande 13 och fo36.
[);\redovisningen av tidigare {1bernpade uppdrag enligt utskottets mening
kan förviintas ge en god grund för den fortsatta hanteringen av det miljöfarliga avfallet finner utskottet inte nu anledning: tdl n;'1got siirskilt initiativ
med anledning av motionerna Jo7 I 9 yrkande 79. Jo724 och Jn24 yrkande
35.
Med hiinsyn till vad som tidigare anförts avstyrker utskottet iiven motionerna Jo719 yrkande 78 och Jo744 yrkandena 5 och 8.
Utskottet anser vidare att motionerna Jo744 yrkande I och Jo30 yrkande
46 för niirvarande inte pi1kallar ni1gon .siirskild ;'1tgiird fri\n riksdagens sida.
I anslutning till mntion Jo7llJ yrkande 70 kan niimnas att regeringen
nyligen beslutat tillsiitta en utredning nm miljömiirkning av produkter.

JoU l lJX7/XX:~3

Källsortering
I motion Jo 735 yrkande 6 ( c) bcgiirs förslag till <itgiirdsprogram för kiillsortering av sopor. Ekonomiska och administrativä styrmedel för en förbiittrad
bllsortering: förespr:lkas i motionerna Jo744 yrkande 3 (c) och Jo76h yrkandena 3. 4 och 5 (vpk). I sistniimnda mntion framförs önskemäl nm statsbidrag till information om kommunala kiillsorteringsprojekt oeh till sopbilar
specialanpassade för kiillsortering. Detta skall ses mot bakgrund av att
returförpackningar och kiillsortering: med :'ttervinning pä sikt iir det enda
alternativet i sophanteringen. Ökad ittervinning skall uppn;\s gennm ökat
statligt ansvar för organisation av iitervinning och avsiittning för matc'rial
friin kommunal kiillsortering. För tillstimd till sopförbriinning bör enligt
motionerna Jo744 yrkande 7 nch Jo30 yrkande 48 (<:}krav stiillas pä kiillsortering rn.:h effektiv rökgasrening:. I motion Jolh yrkande 14 (m) framhälls att
förbiittrad kiillsortering av avfall iir en förntsiittning för framg;lng:srik {1tervinning: och att erforderliga medel mitste ansl:h till forskning om iHervinningsteknik.

Utskolfets öven•ligamlen
Utöver vad som tidigare anförts bctriiffande pt1gäende arbete med problemen kring avfallshanteringen mt1ste enligt utskottets mening arbetet med att
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utveckla kiillsorteringen intensifieras och päskyndas. Kiillsortering utgiir en
av de grundliiggande fiirutsiittningarna för den framtida avfallshanteringen
och iir en absolut niidviindighet för en fungerande iitcrvinning. Dessutom
kriiver alla former av sopförbriinning St>m tilliimpas i avvaktan p{1 ny teknik
en fungerande kiillsortering. och d[1 siirskilt vad hetriiffar det miljöfarliga

JolJ l lJX7/XX:23

avfallet. Vidare medför en utbyggnad av kiillsorteringen b;'1de i produktions- och konsumtionsled ett biittre utnyttjande av resurser både i vad avser
rf1varor och avfall vilket också möjliggör ökad återvinning. För det fortsatta
arbetet med utvecklandet av kiillsortering torde enligt utskottets mening
innchi1llet i motionerna Jo735 yrkande 6. Jo744 yrkandena 3 och 7. Jo76h
yrkandena 3. 4 och 5, Jo 16 yrkande 14 och Jo30 yrkande 48 kunna tjiina som
ledning. Vad utskottet siilunda anfört bi.ir ges regeringen till kiinna.

Retursystem och förpackning
Fiirhiittrat och utvidgat retursystem för flaskor iir förem;\l för flera motioner. I motion Jo718 yrkande 2 (s) yrkas att ett retursystem för plastflaskor införs. Ätgiirder för förbiittrade retursystem efterlyses i motion
Jn719 yrkande 72 (fp). Enligt motioniirerna utg1)r bl. a. standardiserade
fiirpackningar och ekonomiska styrmedel liimpliga i1tgiirder. Även i motion
Jo7..\ll (c) yrkas p;'t införandet av ett retursystem fi.ir plastflaskor samt att
pant infiirs fi.ir cngi.ingsflaskor i glas. En kampanj för glasflaskan borde
enligt mnlion JoX59 yrkande 1 (fp) genomföras med hiinsyn till denna
förpacknings hiilso- och miljömiissiga fördelar. Motioniiren yrkar vidare.
yrkande 2. all medel till utvecklandet av ett nytt returglas skall ansli1s ur
fonden för miljöskyddsteknik. Enligt motion Jo7fi6 yrkande 2 (vpk) skall
förpackningsproducenterna lösa avfallsfr[1gan p[1 ett miljöviinligt siitt innan
en fiirpackning introduceras pi1 marknaden. lktriiffandc retursystem och
förpackning i allmiinhct yrkas i motion Jo759 (c) att reglerna för i1tervinningsvnksamhcten hos Returpack AB iindras st1 att största möjliga t1tervinningsgrad ger stlirsta miijliga ekonomiska fördel. I motion Jo26 yrkande
9 (vpk) ~Tkas att tillverkningen av aluminiumburken och plastflaskan för
liiskedryck förbjuds. Yrkandet om förhud mot aluminiumburken [1terkommer iiven i motion Jo30 yrkande 47 (c) och skall enligt motionen införas
si1vida inte ;\tervinningsgraden senast ;\r l 1NO uppg<lr till 911 'X,. Pantsystem
fiir bilhallerier yrkas i mntionerna .lo719 yrkande 75 och Jn23 yrkande 14
(c). \>1otioni\rerna framhitller hl. a. att gamla bilbatterier utgör ett viixande
prohkm och att en pant skulle vara ett verksamt medel att t1terföra batterierna till ;'1tervinning. I motionerna Jo744 yrkande 4. Jo23 yrkande 15 och
.lo2..! yrkande 34 ( fp) framförs krav p;°1 införandet av ett pantsystem iiven pi1
övriga miljiifarliga batterier.
U1skn1te1s ö1·erl"iiga11de11

Den framtida avfallshanteringen skall s;\som utskottet tidigare anfört vara
inriktad pil minskade avfallsmiing:der kombinerat med omhändertagande
under strikta miljöskyddskrav. I liiri ligger hl. a. ett utvecklande av ett
fungerande retursystem för förpackningar och ett lösande av de med för-
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packningarna hiirande avfallsprohlcml'n. Niimnas kan all introduktionen av
ett nytt returglas. enligt vad utskottet erfarit. iir niira förl'st<kndl'. Ml'd
hiinsyn hiirtill och i avvaktan p<i resultall't av det tidigare omniimnda uppdraget till naturvi1rdsVL'rkel anser utskottet att i1tgiirdl'r i anledning av
motionerna Jo 718 yrkande 2. Jo 71 l) yrkande 72. Jo 740. Jo 766 yrkande 2 och
.lo85LJ yrkandena 1 ol'h 2 inte bör vidtas. Motionerna avstyrks s<'tledes.
I enlighl't med niimnda utredningsuppdrag har nalurvi.irdsvcrkct nyligen
till regeringl'n bl. a. redovisa! ett förslag till pantsystt·m för bilbatterier.
Enligt vad utskotll't erfarit föreslt1s bl. a. att l'n miljöavgift införs pi1 nya
bal!cricr att anviindas till att stimulera t1tcrvinningen av. gamla bal!erier.
Systemet skall administreras av l'tt nytt företag. Returrabatt AU. och mftlsiittningl'n iir salt till en insamlingsnivii pi1 90 'X, inom tv{1 !tr. Ml'd hiinsyn till
att l'tt regeringsförslag kan viintas först. senare i {1r anser utskottet att
motionerna fo719 yrkande 75 och Jo23 yrkande 14 inte nu skall föranleda
niigon riksdagens iitgiird. Motionerna avstyrks. i den mitn de inte kan anses
tillgodosedda.
Utskottet. som tidigare haft anledning all behandla fri1gan om miljöfarliga batterier (bl. a. foU 1986187:8. JoLJ 1987/88:2). finner det angel:iget
att i1nyo framhi1lla att spridningen av tungmetaller genom batterier utgiir ett
allvarligt miljiipruhlcm od1 att en i.iverg{111g tilLmindrl' miljöfarliga bal!erier
iir en nödviindighct. I avvaktan p<I denna utvcl'kling framstiir dock arbetet
med all stimulera äterinsamlingen av batterier som siirskilt viktigt. Ekonomiska incitament saknas i dag för si1dan insamling. vilket medför att alltför
miinga miljöfarliga batterier blir förcmi'1l för en felaktig avfallshantering.
För all komma till riitta med detta miljöproblem iir det diirför utomordentligt viktigt alt miinniskor snarast ges incitament all ätcrl:imna miljiifarliga batterier. och utskottet efterlyser diirfiir snara och konkreta {11giirdcr. Vad utskottet s{tlunda anfört med anledning av motionerna Jo744
yrkande 4. Jo2J yrkande 15 och Jo24 yrkande 34 bör ges regeringen till
kiinna.
För öl- och liiskedrycksburkar av aluminium fungerar l'tt siirskilt återtagningssystcm i enlighet med lagen ( 1982:349) om {1tervinning av dryckesförpackningar av aluminium. Med stöd av lagen har regeringen givit Returpack AB tillsttrnd att inriitta och driva el! pantsystcm för aluminiu;nburkar.
Fr. o. m. mars 1987 uppg<'tr panten till 50 iirc per burk. och iitervinningsgraden har successivt iikat. Utskol!et finner med hiinvisning till det nu
anförda och med beaktande av naturvärdsverkets utredningsuppdrag all det
för niirvarande inte finns skiil för riksdagen att vidta nitgra {1tgärdcr med
anleuning av motionerna Jo26 yrkande 9 och Jo30 yrkande 47. Utskottet
avstyrker diirför motionerna.
Betriiffande Returpack AB:s verksamhet i övrigt har utskottet erfarit att
bolaget enligt det avtal som slutits mellan deliigarna i bolaget skall bedriva
sin verksamhet enligt affärsmiissiga principer och att bolaget skall prioritera
hög ätervinning framför vinst men samtidigt tillse att lönsamheten inte
urholkas. För att kunna höja {1tcrvinningsgraden tas fr. o. m. den I november 1987 en administrationsavgift ut pii fem öre pL'r burk. Diirigenom kan
intiikterna balanseras mot kostnaderna vid en Mervinningsgrad av ca 90 'Y,,,
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Med hiinsyn till det nu redovisade som enligt utskottets mening synes vara
tillfrcdsstiillande. och dä det kan förutsiittas att beriirda myndigheter fiiljt'r
verksamhetens fortsatta utveckling avstyrks motion Jo759.
Atcrvinning ·
Som incitament till förNittrad avfallshantering förcsl;h i motiont'rna Jo719
yrkande 68 (fp) och Jo744 yrkande 2 (c) lagstiftning om ~1tervinning. Ut\'CCklingcn bör pi1skyndas och ökad samverkan inom tillwrkningsindu:;trin
uppni1s. Arbetet med att p;iskynda utvecklingen av ;itcrvinningstcknik för
miljiiforligt avfall :ir fi.irt'm<il fiir yrkande i motion Jo7llJ yrkande 71. Motioniirerna framhitller att ekonomiska styrmedel och iikad tillsyn erfordras
for att iika ;itervinningcn. Ökad konkurrens inom miljötånikcn samt utvidgat verksamhctsomr{1de för SAKAR utgör ytterligare moment i arbetet för
fiirbiittrad ;ltcrvinningsgrad. I samma motion yrkande 73 framh<llls vikten
av fungerande glasi1tcrvinning d{1 glas iir ett av de besviirligaste iimncna vid
sopförbr:inning. Systemet med s. k. igloos för glasinsamling bör införas i
alla kommuner och ett fungerande t1tcrglassystc111 genomföras. Hiirutövcr
bör rcturglassystcmct förbiittras och pant införas p<'t systembolagets hela ·
sortiment. Statsbidrag till verksamhet med plasti1tervinning yrkas i motion
J\•71X yrkande I (s). Motioniircrna framhiiller bl. a. att samhiillet miiste ta
initiativ till och uppmuntra i1tervinningswrksamhct. Enligt motion Jo7'JO
( fp) biir ett ;\tcrvinningssystcm för bilbatterier och fri tidsbatterier. finansierat genom en försiiljningsavgift. införas. I motion Jo24 yrkande 36 (fp)
yrkas att arbetd med att ta fram Mcrvinningstcknik för miljiifarliga batterier prioriteras.

U1skoue1s iil"l'n'iiganden
Som utskottet tidigare anför< kommer resultatet av naturv{mlsvcrkets utrcdningsuppdrag att utgöra en grund för det fortsatta arhetet med problemen kring avfallshanteringen. Med hiinsyn härtill. och d<i en organiserad
kiillsortering utgör en grundförutsiittning för en fungcrandt' iltervinning.
anser utskottet att motionerna Jo7 l X yrkande 1. Jo7 l 9 yrkandena 68. 71 och
73. Jo744 yrkande 2. Jo790 och Jo24 yrkande 36 för närvarande inte bör
föranleda ni1gon [1tgiird fdn riksdagens sida. Utskottet avstvrker säledes
motionerna.
Skrotningspremic, miljiifarligt a\•fall i vissa fall m.m.
Fiir att uppn<i miljömiissiga fördelar rn:h stimulera till förnyelse av· hilpi1rkcn
yrkas i motionerna .lo7UX (fp). fo741 (s). Jo749 (c). JoX71 yrkande 2 (fp).
Jo2-1 yrkande 21 och T6:'i yrkande 3 en höjning av skrotningspremien för
bilar. I de folkpartistiska motionern;1 yrkas iiven en höjni.ng av skrötningsavgiftcn nch att premien faststiills till I '.i!J!J kr. I samband med ,~1tgiirdcr för
v~irdandct av Ostcrsjiin begiirs i motion J (JX36 yrkande 3 ( vpk) förslag i syfte
all ta fram mottagningsanliiggningar för scnapsgas i tv;i stiirre svenska

hamnar. I motion JoX46 (m) yrkas att lysrör och andra lampor

innt'h~tllandc

kvicksilver skall hänföras till miljöfarligt avfall. Samma yrkande framförs i
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motion JoX:'iO yrkande I (fp). !'vtotioniirerna yrkar vidare. yrkande 2. att
garantii:r skapas. för att kömmuni:rna hanterar kasserade lysrör pt1 ett
tillfri:dsstiillalllk siitt.
Forskning betriiffandc miljiiviinliga alternativ till dagi:ns avfallshantering.
siirskilt med tank.: p{1 den mil.jöfarliga <l\"fallsdi:strui:ring.en. dtcrlyses i
motioni:rna Jo 7'1<i yrkande li ( vpk) och Jo 779 yrkandi: 2 ( vpk ). I motion
Jo85X (c) begiirs ett omfattalllk forsknings- nch utvccklingsarbctc för ekoll1gisk avfallshanti:ring av latrin och annat organiskt hushi"dlsavfall.

JoU ILJS7/KK:23

Utsk<>ttt'ls ii1·1•n•iig1111de11

Mi:d di:n i prnpositioncn redovisad.: höjningen av bilskrntningsprcmien
anser utskottL't att motionerna Jo74 I och Jo74 1J för anses tillgodosedda.
Eftersom utskottet bi:triiffande storiL'kL·n pii bilskrntningsprcmie respektive avgift inte finnn sbl till annan bediimning iin den av mil_jö- och i:ncrgiministern redovisade. och cb den samlade insats som ri:dovisas i propositionen borde leda till att ett iikat antal bilar skrotas avstyrks motionerna Jo708,
JoX71 yrkande 2. Jo24 yrkande 21 och To:'i yrkande 3.
Enligt vad utskottet erfarit har kustbevakningen, fiskeristyrL·lscn och
naturv~trdswrket utarbetat riktlinjer för hanteringen av senapsgas som piitriiffas i havet. Frt1gan om en destruktionsanliiggning fiir st1dan gas iir
alltjiimt oliist men diskussioner p<"1g{1r inom ramen för den s. k. Östersjiikommissionens arbi:te. Utskottet utgi1r ifri111 att den fortsatta hanteringen
av denna fr;iga kommer att följas av heriirda myndigheter och avstyrker
ct:irfor motion Jo836 vrkande 3.
Siisom utskottet tidigare redovisat uppgiir den tntala mängden kvicksilver
i kasserade lysrör till mindre iin 500 kghtr (folJ 1987/1-18:2) .. Äwn om dessa
miingder i od1 för sig inte kari anses utgiira ett större miljöproblem biir den
allmiinna m;ilsiittningen att minska utsliippen av alla miljöoviinliga iimnen
inkl. kvicksilver iivcn hiir tilt:impas fullt ut. Med hiinsyn till att fritgan om
kvicksilverutsliipp ryms inom ramen för naturv[1rdsverkets tidigare niimnda
uppdrag hiir redovisningen hiirav avvaktas. Motionerna Jo841i och Jo850
yrkandena I och 2 avstyrks diirfiir.
Utgimgspunkten för behandlingen av fn\gorna kring forsknings- och utvecklingsarhetet inom avfallshanteringen hör enligt utskottets mening vara
det underlag som naturviirdsverket har att redovisa senast d~n I juni 1988.
Utskottet förutsätter att regeringen uppmiirksammar även dessa frågor niir
detta ytterligare underlag finns tillgängligt. !\kd hiinsyn till det anförda
avstyrks motionerna Jo766 yrkande 6, Jo779 yrkande 2 och Jo858.

Radon i bostäder
Miljö- och energiministern framhi1ller i propositionen atnadon i bostiider iir
en mycket viktig hälso- och miljöfraga och att sp;'trningen av byggnader med
för hög radonhalt mäste intensifieras. I liirvid betonas att kommunerna
m~1ste ta sin del av ansvaret. Miljö- och energiministern ;'1bcropar vidare en
enligt tidigare regeringsuppdrag initierad epidemiologisk studie som inletts
under sommaren 1987. Studien. som bedrivs under ledning av en projektgrupp inom statens miljiimedicinska laboratorium. beriiknas piig[1 i fem
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i1r. Vid samma tillfälle uppdrogs i1t statens planverk att genomföra en
siirskild informationsinsats. riktad till kommunerna. som hcriiknas vara
slutförd under drcn I 9XX. Planverket skall ocks;i utarheta förslag till föreskrifter som ger kommunerna vissa i'itg:iirdsmöjligheter i samband ml'd
bygglovspri.ivningcn. Ett delförslag bereds för niirvarandc i bostadsdepartemcntet. Frt1gan om auktorisationssystem för radonmiitningar i bostiider
bcrl'ds för niirvarandl' i regeringskansliet. Statens str[1iskyddsinstitut har
slutligen i samn\d med vissa andra myndigheter utarbetat en Ug:csrapport
om arbetet med att minska riskerna med radon i bostiider. Rapporten
iiverliimnadcs till regeringen den I juli 19X7. och diiri Himnas ell antal
förslag till i1tgiirdcr för att minska radonproblemet. Bl.a. har regeringen i
budgetpropositionen ( prop. 1987/XX: IOO bil. 13) föreslagit all nuvarandl'
riintc- och amorteringsfria tilläggsl{m för egnahem ersätts av bidrag: som
motsvarar 50 'X, av kostnaden för de i1tgiirder som kommunen funnit niidviindiga för att inte giillande griinsviirden skall överskridas. Bidraget skall
utg;\ med liigst I 000 kr nch högst 15 000 kr.
l/ts/..1111<'/s ih·a1·t1g1111dc11

lJtskollet har ingt:t att t:rinra mot vad i propositionen anförts om i1tgiirdcr
mnt radon i bostiider. Det kan tilliiggas att tvi1 yrkanden i motion Jo25 ( m)
om statens ekonomiska ansvar m.m. pi1 förevarande omri1dt: öwrliimnats
till bnstadsutskottet för beredning. Utskottet tillstyrker vidare förslaget om
iindring i hiilsoskyddslagl'n ( 19X2: 10811).

Regionala miljöfrågor
I propositionen framhMls att utveckling och iiverll'vnad ofta förutsätter
ianspri1ktagande av olika naturresurser samtidigt som bevarandesynpunkter
giir ckt skiiligt att samma resurser skyddas frän exploatering. för att uppnä
viilgrundadl' och liingsiktiga hcslut understryks diirför vikten av analyser av
dl't regionala miljiitillstiindet. Miljö- och energiministern har för avsikt att
senare ;'1tcrkomma med förslag om att ge liinsstyrdsl'rna i uppdrag att stiilla
samman befintliga uppgifter om dl' viktigaste miljiiprobll'men i resp. liin.
Uppgifterna kan sedermera \~;ra till viirde fiir den av regeringen tillsatta
regionalpolitiska kommitten. vars uppgift bl. a. innefattar regionalpolitiska
miljiifri1gor. Resultatet av liinsstyrclsernas inwnlL'ring skall redo'visas till
naturv{mlsvcrkct som cHireftcr i samråd med det nya plan- och hostadsvcrkct sammanstiiller en slutredovisning: till regeringen under itr 1989.
Bctriillande tiitorterna understryks att trafik och miljii mi1ste förhättras.
Ett viktigt medel hiirför utgör enligt miljö- och energiministern den fysiska
planeringen enligt Pl3L:s intentioner. Luftföroreningarna löses inte enbart
med avgasrening. utan i1tgiirder som minskar hiltrafiken krävs. I regeringens proposition om trafikpolitiken inför 1990-talet (prop. 19X7/88:.SO) framhi1lls ocksi1 att ett av de viktigaste m:llen är att hegriinsa trafikens miljöpi1wrkan. Förslag har i sistniimnda proposition (s. 82 f. 178 f) lämnats.
innebiirande viisentligt fiirbiittrade förutsiittning:ar att tillgodose storstadsomri1dcnas invcsteringsbehov (anslag för investering i liinstrafikanliiggning:).
Med hiinsyn till de växande trafik- och miljöproblemen i storstadsregionerna har regeringen tillsatt en utredning rörande storstadstrafikens trafik- och
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miljöfr:igor. Bulkrfri1gan skall enligt den nya viigpolitiken beaktas i l'tt
tidigt skede av viigplaneringen. och naturv;lrdsverket har utarbl'tal fiirslag
till allmiinna rad för begriinsning av viigtrafikbuller. Det ekonomiska bgl'I
gör det dock enligt miljö- och energiministern för niirvarande inte miijligt
all ange riktlinjer till ledning för arbetet med minskade bullerstiirningar i
befintlig miljö. Betriitfande viigtrafikbullcr vid nyplanering avser miljö- och
energiministern alt innm kort i1terkomma med förslag till riktlinjer.
Rehovet av en samlad bediimning. en syndörriittning. av den sk~111ska
miljösituationen understryks i motion .lo762 (s). Motioniirerna framht1ller
bl. a. att arbetet med miljöfri\~::or kriiver ingiiende studium av komplicerade
och svi1rgenomtriingbara förhiillanden. i en syndiirriittning kan den sUnska miljösituationen. tungt miljöbelastad. och diirav föranledda relevanta
iitgiirder kartliiggas under samordnad statlig ledning.
I motion Jo 15 ( m) yrkas att en utredning tillsiills Pm Giita iilv som
dricksval!en!iikt. Fi.ir all inför hotet om miljiifiirnrL·ningar uppnii en samlad
syn pt1 Göta iilvs vallenomr:'ide ur mikrobiologisk och kemisk-teknisk synpunkt anst'r motioniiren att dl'! kriivs en myndighet med totalansvar och att
Ciöta iilv med tillrinningsomr{1de betraktas som en riksangefagenhet.
I motion Jo 16 ( m) framförs flera yrkanLkn betriiffande miljiifr;lgor i
Stockholmsregionen. I yrkandi;;" 2 understryks nödviindighetcn av en snabb
introduktion av naturgas. Si1dan energiproduktion är. enligt motioniirerna.
relativt skonsam mot miljön. och regeringen bör diirför verka för att med
rimlig ekonomi och hiig siikerhet introducera naturgas som energikiilla i
Stockholm. Y!!erligare kolkraftverk bör enligt motionens yrkande 5 inte
planeras i Stockholm. Det skall vara en fortsall striivan att minska olje- och
kolanviindningen. vilket leder till behov av fortsall teknikutveckling av
si1viil förbriinnings- som reningsfunktionen. lktriiffande trafikmiljön i
Stockholm framhtills i yrkande 12 nödvändigheten av en utbyggnad av
kringfartslederna för förhiittrad innerstadsmiljii. Med utg{111gspunkl fr{m
Stockholmsluften framförs i yrkande Ll krav pä begränsning av dubhdiicksanviindningen. Anledning finns. enligt motioniirerna. för regeringen
att överviiga dubhdiickens tilliitlighet i södra delen av Sverige. Förutom
stoftbildning iiberopas de stora ekonomiska viirden som gi1°r förlorade genom vägbanornas förslitning.
I motion .Jo22 (c) yrkas all fiirslag till sbrpta riktlinjer för begriinsning av
trafikbuller i befintlig bebyggelse utarbetas. Riktlinjerna biir omfatta siiviil
emissioner som immissioner. Ett samlat handlingsprogram för miljiim[ilen
inom bulleromri1det yrkas i motion Jo24 yrkande 39 (fp ).
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Utskollets ö1·erl'iiga11de11
Underlag för all bedöma eventuella problem. behovet av utredningar och
ti!giirder avseende de regionala miljöproblemen hör enligt utskottets mening kunna erhiillas genom länsstyrelsernas aviserade analyser av miljösituationen inom resp. liin. Med hiinsyn hiirtill avstyrks mutionerna Jo762 och
Jo16 yrkandena 2 och 5.
Niir det gäller Ciöta iilv kan niimnas all vallenkvalitets-. anviindarc- och
miljöaspekter för hela det aktuella vallendraget beaktas vid hithörande
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miljöskyddspri.ivningar samt att möjlighL'ten finns att bilda gemensamt ansvariga organ (vattenförhund. vatknvfadsförbund) för att tillvarata dessa
intrL'SSL'n. Av det n.:dovisatlL' framgf1r. att ansvariga myndigheter har uppmiirksamheten riktad mot de regionala miljiifri1gorna, od1 n~lgot uttalande
fr;in riksdagL'ns sida synes inte p<""1kallat. Utskottet avstyrker diirfiir motion
Jo 15.
Utskottet konstaterar att ek förslag som liimnats i regeringens trafikp1ilitiska proposi~ion miijliggiir ökade insatser inom storstadsomrädenas
trafiksektorer, och detta hiir enligt utskottets mening kunna 111edföra avseviirda fördelar ur miljösynpunkt.
Betriiffande duhbdiiek bör understrykas att anviindningen av dessa likat
under senare i1r. och diirmed har nackdeli1rna accentuerats. Anviindningen
av duhhdiick iir enligt utskottets mening i första hand en siikerhetsfr~tg<i
iiven om andra aspekter hiirvidlag kan fiirtjiina uppmiirksamhet. En avviigning mellan problemen med slitage och stoftbildning och ökad säkerhet
vid vinterviiglag m{1ste göras. Riktlinjer för det fortsatta arbetet i denna
fri1ga har aviserats i den trafikpolitiska propositionen ( 1987/88:50 s 187 f).
Med hiinsyn till det nu redovisade och d{i regeringen har tillsatt en utredning
ang<kndc storstadstrafikens trafik- och miljöfrf1gor bör motionen Jo 16 yrkandena 12 och 13 inte för närvarande föranleda ni1gon Mgärd. Utskottet
avstvrker s<iledes motionen.
Utskottet anser att trafikbuller utgör ett allvarligt miljöprohlem som det.
iir mycket angcliiget att komma till riitta med. Det huvudsakliga prohlemet
niir det giiller hanteringen av trafikbuller iir alltjiimt. siisom ocksii framhälls
i propositionen. de mycket höga kostnader som är förenade med åtgärder i
befintlig miljö. För att minska bullret kan hl. a. fordonskraven skärpas. nya
viigbeHiggningar utvecklas (Jch trafikapparaten rustas upp. Nämnda faktorer
kan. enligt utskottets mening. anses innefattas i tidigare redovisade utredningsuppdrag betriiffande storstadstrafiken. Med hiinsyn hiirtill och med
beaktande av att naturv:irdsverket utarbetat ett förslag till allrniinna råd för
hegriinsning av viigtrafikhuller samt att regeringen avser att itterkomma
betriiffande bullerproblemen vid nyplancring avstyrks motionerna Jo22 och
fo2-I yrkande 39.
Utskottet har i detta sammanhang valt att iiven behandla ett antal motionsyrkanden rörande vissa speciella miljöfr{1gor.
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Att kiirnkraften är ett hot mot allt levande är enligt motionärerna i
motion Jo26 ( vpk) n6got som alla i folkrörclsesverige vet. En härdsmiilta
skulle fä oanade miljökonsekvenser. Varje dag transporteras en mängd
miljöfarligt gods pit v;\ra viigar. jiirnvägar, vattenvägar och i vårt luftrum.
och Sverige dras även alltmer in i handeln och utbytet av klyvbara proc
duktcr. Med hiinvisning hiirtill yrkar motionärerna att transitering av radioaktivt material inom svenskt territorium förbjuds (yrkande 12),att regeringen Himnar en uttömmande redogörelse för sambandet kiirnkraft-kiirnvapen (yrkande 1-1) och att epidemiologiska undersökningar genomförs
beträffande det radioaktiva nedfallets päverkan pä människorna i anledning
av Tjernobyl och Wgdosstr{1lningens inverkan pi1 de kringboende vid kärnkraftverken (yrkandena 15 och 16).
1-10
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Transport av radioaktivt material ing{1r som en del i det allmänna hegrcppct
transport av farligt gods och regleras i Sverige av lagen ( 1982:821) om
transport av farligt gods. För internationella transporter av gods har Sverige
hitriitt ett antal konventioner hctriiffande jiirnviig, landsviig, sjöfart och
luftfart. Ett svenskt förhud mot transitering av radioaktiva material via
svenska hamnar och svenskt luftrum skulle s;ivitt utskottet. kan bedöma
innebära ett hrott mot i1taganden gjorda i anslutning till niimnda konventioner. Slutligen kan niimnas att transitering av kiirniimne via Sverige
förutsiittcr särskilt godkiinnande av berörda myndigheter. Med det anförda
avstyrker utskottet motion Jo26 yrkande 12.
Utskottet anser vidare att motion Jo26 yrkande 14 i huvudsak inte kan
anses falla inom ramen för den beredning utskottet har att göra i förevarande iirende varför motio.nsyrkandet avstyrks.
Enligt vad utskottet erfarit bedöms epidemiologiska undersökningar av
det radioaktiva nedfallets piivcrkan p[1 miinniskan i omräden som drahbats
av nedfallet fdn Tjernobyl som mindre meningsfulla. Möjligheten finns att
det pi\. !äng sikt kan uppstå ett ringa antal cancerfall till följd av det
radioaktiva nedfallet. men eftersom den nu begärda studien inte kan förviintas visa pä nitgra som hdst effekter. och dä tillgiingliga medel kan
anviindas mer ändamiilsenligt avstyrks motion Jo26 yrkande 15.
En motsvarande studie bland kringboende vid kärnkraftverken för att
utröna den kontinuerliga l[igdosstdHningens effekter uppges inte heller
kunna redovisa några anviindhara resultat. och sädana undersiikningar prioriteras därför inte för närvarande. Utskottet avstyrker med det anförda iiven
motion Jo26 yrkande 16.

9. Internationellt miljösamarbete
Sammanfattningsvis anför miljö- och energiministern följande.
Sverige bör verka för att rekommendationerna frän Brundtlandkommissionen om en hållbar och biirkraftig utveckling genomsyrar arbetet i alla
internationella organisationer för miljö- och utvecklingsfri1gor.
Sverige hör verka för att de FN-organ och andra internationella organisationer som iignar sig M internationellt samarhctc inom områden säsom
t. ex. transport, industri. energi och jordbruk tar ett direkt ansvar för
miljöhiinsynen i sina beslut.
Sverige bör som ett led i en aktiv svensk miljöpolitik verka för att
samarhctet mellan EFIA och EG pit miljöomrftdct stärks.
Sverige hör verka för att miljösamarbetet i OECD och ECE intensifieras.
De bilakrala förhinddserna p~i miljöonmidet utvecklas snabbt. Intresset
för svenskt kunnande ökar. vilket utgiir en god grund för ökad svensk
t:xport av varor och tjiinster pii miljöomd1det.
Ett internationellt miljöteknikinstitut inriittas med syfte att friimja forskning, utveckling och spridning av miljöteknik.
Kontakll'r pi1 det icke-mellanstatliga planet hör uppmuntras för att stödja
det internationella förhandlingsarhetet.
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lkt intrrnationl'lla

miljiis:unarb~kts

omfattning och uheckling

Miljö- och energiministern framhi1ller Sl.lm nödviindigt att alla Hinder gemensamt söker bemiistra de regionala och globala miljöproblemen säsom
iikenspridningen. avvecklingen av de tropiska och subtropiska skogarna.
kemikaliehanteringen nch nedbrytningen av ozonskiktet. Det anses vara av
yttersta vikt att det internationella miljiisamarbetet pii dessa omrt1den bedrivs effektivt och mitlinriktat. Sveriges deltagande i samarbetet kring dessa
frägnr iir grundat p{1 vilrt ·ansvar för den globala miljön som vi som ett av
viirldens mest gynnade liinder solidariskt mäste utöva. I andra frågor. t. ex.
vad giiller luft- och havsföroreningarna. grundas Sveriges agerande iiven på
niidviindigheten av att kunna uppnt1 nationella miljiim{1l.
Sammanfattningsvis siigs att det liipande internationella miljiisamarbetet
iir av betydande omfattning. Sverige deltar aktivt i flertalet sammanhang
och m{mga gi1nger som en av. de ledande och initiativtagande nationerna.
Vid sidan av det mellanstatliga miljösamarbetet bedrivs ett omfattande
internationellt miljösamarbete av bl. a. ideella organisationer. folkrörelser.
niiringslivsorganisationer och vetenskapliga institutioner.
Det internationella mellanstatliga· miljösamarbetet har en relativt kort
lfr;toria. Först omkring iir I LJ70 tillskapades permanenta. internationella
for;1. Si1 inriittadl'S t. ex. <ir ILJ70 en miljiikommittc inom OECD och firet
diirp<i tillskapades en milji'ikommitte inom FN :s ekonomiska kommission
fiir Europa ( ECE ). Den första mellanstatliga institutionen med global riickvidd blev FN :s miljöprogram ( U'.'JEP) som inriittades genom beslut av FN :s
)!l'neralförsamling iir I LJ72. Samma ;'1r institutionalisnades iiven det nordiska miljiisamarbetet under N'ordiska ministerri1det. Flertalet viktiga kon\'l'nti1llll'r om skydd for den marina miljön. för <itgiirder mot luftföroreningar och om skydd av tlora och fauna iir ocks<i i huvudsak tillkomna under
1970-talet.
Flera av de pi1 ( LJ70-talct tillkomna internationella fördragen fick karaktären av ramkonventioner. Det iir först under 1980-talet som principätagandena i ckssa konventioner har fött en mcr knnkrel form genom bindande
i1taganden om kvantitativt preciserade [1tgiirder i syfte att minska belastningcn p{1 ekosystemet. Dcnna utveckling av det internationella miljösamarbctct innebiir samtidigt att deltagandet har blivit alltmer krävande.
Det p<lkallar cn l[mgtg<il'lldc samordning mellan miljöministerier och bcriirda inressl'ntl·r i viktiga ckonnmiska sektorer som har an~;var· för att
genomföra de internationcllt bindande i"ltagandena. Dcn omorganisation
som gl'JH.llnfiirdes i llch mcd att miljö- och energidepartcmentet inrättades
den 1 januari I %7 och fick l'n samordnande och p<'1drivande roll har gett
Sverigc l'n god bas för dct internationella agerandet.
De intcrnatillnella organisationer som skapats för miljösamarhctct har
vissa strukturella svaghetcr vilka mcdfiir triighet i arbetet. Visserligen har
UNL.::P till uppgift att inom FN-systemet ta initiativ till miljöfrämjande
;'1tgiirder men det har i praktiken intc visat sig möjligt att annat än i
hegriinsad utstriickning iiva inflytande pii utformningen av programmet. I
organisationer som OECD. ECE och iiven inom Nordiska ministerrädet har
miljiikommitt~erna starkt bcgriinsade möjligheter att verka för ett önskviirt
miljiihiinsynstagande i de sidoordnadc scktorkommitteerna. I dc intcrnatio-
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nella liksom i de nationella organisationerna arbetar milji.ikommitteerna
som sektororgan vilkc:t begriinsar deras möjligheter att p{1verka organisationernas rrngram. Sverige har diirför en viktig uppgift att aktivt verka för att
de k1llnmittcer i skilda internationella organisationt:r som har ansvar for
tunga ekonomiska sektorer samverkar med miljiikommittfrrna och tar hiinsyn till miljiin vid utformningen av sina rekommendationer och beslut. I den
andan och i linje med de tankegimgar som priiglar rapporten friin Viirlclskommissionen för miljii och utvcckling. den s. k. l3rundtlandkommissi1>nen. har Sverige t. ex. tagit initiativ till en konferens mellan de europeiska
transportministrarna (CEMT) och OECD:s miljiikommittc pit ministernivii.
Sverige har iiven tagit initiativ till ett möte mellan de nordiska miljömirfr;trarna och transportministrarna att hi1llas före OECD-mötet. I I EA
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verkar Sverige sedan flera i1r tillbaka för att miljöaspekterna blir viktiga
inslag i medlemsliindernas energipolitik. ~iljö- och energiministern konstaterar att detta synsiitt nu har vunnit iikat gensvar.
.llori1mcr11a

Krav pil ett intensifierat deltagal1dt: fr;'111 svensk sida i det internationella
miljiiv;irdsarbetet framförs i motion Jo719 (fp) yrkande I. Centerpartiet
ansL'r i motion Jo3ll yrkande 12 att Sverige genom bl. a. Värlclsnaturuniorll'n m;bte delta aktivt i den internationella naturvt1rclen. Enligt kommittemotionen Jo767 (c) bör en starkare markering av saväl behovet av konkreta
{ttgiircler som beaktande av miljöaspekterna pit den allmiinna samhiillsutvecklingen priigla inriktningen av dl't internationella miljöarbetet (yrkande 2 ). I yrkande 3 begärs en översyn av Sveriges internationella miljöbevakning. I tv;I partimotioner fr:in vpk betonas vikten av internationellt
samarbete för att riidda naturresurserna (.lo26 yrkande 3) och av Sveriges
roll som initiativtagare p:1 nordiskt och internationellt plan till miljöförhiittringar och samarbete för att uppni1 globala lösningar p;I miljöproblemen
(Jo839).
Som nya initiativ i det internationella miljiiarhetet föresliir centerpartiet i
motion .Jo311 anordnande av internationella milji:iteknikmiissor för spridande av kunskap om den mest effektiva miljötekniken (yrkande IX). be,·iljande av exportkreditgarantier iivcn för export av miljöteknik (yrkande
11!) samt utniimnande av miljöattacheer vid strategiskt viktiga ambassader
(yrkande 211).
Enligt tre motioner - .lo311 (c) yrkande LI. Jo719 (fp) yrkande 9 och
Jo72ll (c) yrkande 5 -

bör Antarktis skyddas genom att förklaras som

internationell naturpark (nationalpark).
{)tskr1tfc'IS ii1·c•n·iiga11de'11

I takt mL·d iikade kunskaper om s<iviil de globala som de rcgioiiala miljiiprohlemen framsti1r dl't internationella miljiisamarbetl't som alltmer centralt.
Svenska anstriingningar iir hiir ink· bara nödviindiga för att vi skall kunna
uppn;'1 dl' nationella 111iljiimi1kn: som ett av viirldl'ns mest gynnade l{inder
m<iste vi solidariskt ta v;ir del av ansvaret för den globala miljiin. I likhet
med miljii- och energiministern kan utsk11ttet konstatera att Sverige h~ir
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fran1't<"1r som l'n a\· de ledande nationerna p{1 m;"inga 1m1r;iden. Denna
position 111:1s1L' emellertid inte bara uppriitthiillas utan :iven först~irkas. Av
miljii- l>Ch ,·ncrgiministe.rns redogiirdse fiir och syn pii Sveriges ddtagande i
det internati1,ndla miljiisamarhctct framgiir att fr;in svensk sida stora an-
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striingningar giirs och k111nnK'r att göras t'iir att uppfyll•.1 dessa ambitioner.
lJtskottd iir inte friimmande fiir de siirskilda sv;irighL'ter s1m1 inom vissa
organ miilt'r i arbL'tL't p:1 ett inte bara iinsk\~iirt utan ocks{1 niidviindigt
hiinsynstagande till miljiin. DL·n· grundsyn som heskri\'s i propositionL'n och
de initiati\· som redovisas LU°r torde emL'llertid p{t sikt kuirna bidra till att
miljiiaspL·kterna starkan: genomsyrar iiven dessa organ. Sammanfattnings,·is kan utskottet k1rnstatera att de initiativ och den inriktning av Sveriges
roll inom 1kt internati<lnella miljiisamarbetct som föreliiggs i prop11sitionen
h1,rgar fiir att i internationella sammanhang Sverige i iikad utst_riickning kan
bidra till en framsrnt hush;illning med naturresurserna och till en djupare
insikt och hiittre 111ns1irg om milji'in. Med det anförda finner utskottet syftet
med nllltionerna Jo26 yrkande 3 . .lo3tl yrkandena 2 och 12·. Jo715 yrkande
1. .lo767 vrkandena 2 och 3 och .loX.19 i allt viiscntligt tillgodosett. MotionL'flla hi\r s;'tlunda liimnaS Utan ittgiird.
Yrkanden motsvarande yrkande lX i motion Jo30 om svenska initiativ till
internationella miljöteknikmiissor har flera gitnger tidigare och senast under
förra riksmötet avslagits av riksdagen. Utskottet har vid sin behandling
framh;'1llit att det i första hand hör ankomma p{1 niiringslivet att ta initiativ
till si1dana milssor (Joll 191\6/87:6 s. 6). Utskottet finner inte anledning att i
dag inta en annan stfindpunkt i fr{1gan och avstyrker pii den grunden
motinnen i denna del.
Fri1gan 11111 exportktnlitgarantier vid export itv miljöteknik - Jo30 yrkande 19 - har nyligen i annat sammanhang varit fiiremill för riksdagens
hL"handling. '.'Jiiringsutskottet avstyrkte ett liknande yrkande och konstateradL' sammanfattningsvis dds att nuvarande regler·för statligt stöd i form av
exportkreditgarantier givetvis omfattar iiven miljöteknik. dels att ett avsteg
fr{111 giillande riktlinjer genom en mer generös tilliimpning med ökat risktagande inte skullc kunna godtas mcd hiinsyn till bl. a. Sveriges internationella iitaganden. NLiringsutskottet ansi1g slutligen att det alltjämt finns starka
skiil för en restriktiv instiillning i fri1gan. i all synnerhet som det torde finnas
goda förutsiittningar för en ökad svensk export av miljöteknik inom ramen
fiir de nu\'arande systemen fiir ~·xportfinansiering. Niiringsutskottet avstvrkte motionen p:1 den grunden (NU 1987/88:24 s.10). Jordhruksutskottet
finner ingen anledning till annan bedömning iin niiringsutskottet och av\tyrker diirför motion fo3tl yrkande 19.
Krav pi1 utniimnande av miljöattachfrr vid strategiskt viktiga ambassader
framförs i motion Jo3ll yrkande 2tl. Enligt vad utskottet erfarit har inom
regeringskansliet nyligen företagits en utredning av utlandsbevakningen på
miljiinmri1dct och L'n ny instruktion utfärdats som syftar till en förstärkt
miljöbevakning. Utskottct - som f!.irutsiitter att bevakningen vid svenska
utlandsmyndigheter iiven i fortsiittningen sker med uppmärksamhet och
skicklighet - anser hiirigenom syftet med motion Jo30 yrkande 20 i viisentlig dd tillgodosett nch avstyrker p<'1 den grunden rnotionen.
Sveriges agerande
att fil Antarktis förklarat som internationell natur-

för

park eller nationalpark har vid tkra tidigare tillfällen och senast hösten 1987
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varit fön:m(tl för riksdagens behandling. Utskottets instiillning till yrkanden
motsvarande motionerna Jo.10 yrkande 13. Jo7 I 9 yrkande 9 och Jo72!l
yrkande 5 har varit i stort sett positiv. Utskottet har emellertid avstyrkt
motionerna med konstaterandet att nuvarande fördragssystem fungerar viil
och att möjligheterna till utvidgat samarbete pi1 grund av detta system iir
goda (JolJ 1987/88:5 s. 16). Utskolll'I saknar anledning att frf1ngö sin
tidigare bedömning och avstyrker s{dcdes motionerna Jo30 yrkande 13.
Jo719 vrkande 9 och Jo720 yrkande 5.
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l!ppföljning av Brundtlandkommissionens rapport
;.

Enligt propositionen hör Sverige nu verka för att Bruncltlandkommissionens rapport och F:-.l-resolutioncns inneh~ill blir viigledandc för dd internationella miljösamarbetet och gen1imsyrar arbetet i alla internationella
organisationer. I sammanhanget kan niimnas att en ri"tdgivande referensgrupp för globala miljöfriignr har tillsatts med uppgift att medverka vid
utformningen av svenska sttrndpunkter och initiativ i det internationella
miljiisamarbetct. I detta arbete bör Sverige niira samverka med övriga
nordiska liindcr. Pi1 norskt initiativ har en nordisk ledningsgrupp pf1 statssekreterarnivt1 tillsatts för att leda och samordna nordiska insatser i berörda
internationella organisationer. En princip i det nordiska samarbetet iir att
man i första hand hiir ta fasta pii följande huvudpunkter i den niimnda
FN-resolutionen och fr<in nordiskt h{11l arbeta för att de förvekligas:
uppmana de beslutsfattande församlingarna inom FN-systemets organisationer att revidera inriktningen av program. budgetar och aktiviteter i
syfte all friimja en Mllbar och biirkraftig utveckling och diirvid ta
hiinsyn till Urundtlandkommissionens analys och rekL)mmendationi.:r.
uppmana de multinationella bist[rndsorganen och finansorganen att
engagera sig för en varaktigt hiillhar utvi.:ckling i enlighet med mottagarl:indernas egna prioriteringar.
Den fiirstniimnda huvudpunkten innebiir i praktiken för Sveriges och
andra liinders dd att det internationella miljiisamarbdet inte liingrc bör och
kan begriinsas till de intcr!lationella organisationer som i första hand har
tillskapats för samarbete' om rniljiifrägor. Vissa av FN:s fackorgan s<'1som
UNIOO. FAO. UNESCO och WHO blir minst lika viktiga som UNEP niir
det giiller att inom FN-systemet friimja miljiihänsynen och en h~1llbar och
biirkraftig utveckling. De liinder - till vilka Sverige hör - som ser det som
angeliiget all verka för Urundtlandkommissionens rekommendationer att
angripa milji>problemcn vid kiillan och i preventivt syfte mt1ste göra stora
anstriingningar att samordna sitt upptriidandc i ~i ena sidan FN :s miljöstyrdse. i1 andra sidan berörda fackorgan.
Den andra huvudpunkten har redan i viss man beaktats av Sverige i och
med statsmakternas beslut att ange en framsynt hush:lllning med naturresttrSL'rna och omsorgen om miljön snm ett femte m<"il för det svenska
utvccklingssamarbetet.
I FN-resolutinncn inbjuds regeringarna att stödja och engagera sig i
uppfiiljningsf1tgiirdcr för att förwrkliga Brundtlandkommissionens olika
rekommendationer genom att arrangera nationella. regionala och globala
konferenser.
J(I Niksclagm /'J87/S8. /I>

s11111/ .
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Vid I lJX7 ;irs generalförsamling föreslog Sverige FN att överviiga frf1gan
om en andra global FN-konferens om den rniinskliga miljön i1r 1992 och
förklarade sig berett att st:1 Sl'm viird för en s:idan konferens.
Den norska regeringen har inbjudit ECE-liinderna till en regional uppfiiljningskonfc:rens ;ir I lJlJ() od1 hemställt om ett niira nordiskt samarbete i
förberedc:lscrna för denna konferens. Denna hemstiillan har frirn svensk
sida besvarats positivt.
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De nordiska liinderna har ocksi\ erbjudit sig att stödja regionala konferenser i u-liindcr, diir dessa för tillfälle att diskutera Brundtlandkommissinncns rapport och dess kl1nsekvcnser.
Slutligen planerar Yctenskapsakadc:mien ett internationellt seminarium
om miljii och siikcrhct hösten I lJXX. Bl.a. kommer att belysas de siikerhetspolitiska aspekterna pi1 de stora miljiiprohlemen. en fr:1ga som ockst1 berörs
av Hrundtlandkommissionen.

Jf! I/ if 11/t'/"I/(/
Tre motioncr - s;1111tliga (cl - behandlar Brundtlandklimmissionens rappl1rt. Fnligt p;1rtimoti1J11erna fo.111 yrkande 2 och Jo767 yrkande 4 bör
kl1mmissinn.:ns fiirslag liiggas till grund för skapandet av en uthiillig utwckling l1Ch fiir dt·n strategi fiir vi1rt internationella agerande som mi1ste
ut;irbl'tas. Den svenska regcringl'n biir enligt motion .lo3X yrkande I b~ittre
iin vad som sker ta konsckvcnserna av den epokgörande nya inriktning av
mil.iiitiinkandl't s1im rapporten inncbiir.

Utsk' ''il'/.\' iil ·en ·iigw11/c11
I linje med vad uhkottct anfört ovan (s. 1-131'.) om den svenska synen p;i det
interna1ioncll;1 mil.iiisamarhek't och den aktiva roll som i detta sarmnanhang
hiir vara Sveriges anslull:r sig utskl1ttct till i.le synpunkter friin miljii- och
energiministern Slllll framfiirts p;i Brundtlandkommissionens rappllrt. Utskottet anslutL'r sig iiven till dL' stiillningstaganden och till de vidtagna och
a\·iseradc i1tg:irdcr som redtivisats i propositionen. Utskottet vill i sammanhang.el t'rinra om milji·i- (ld1 energiministerns redogiirclse för det nya nllrdiska samarbetsprogram pa miljiiomradet som iir under utarbetande och
'<'111 baseras p;i bl. a. de principl'r som prescntL'ras i BrundtlandkommissinnL·ns rappl1rt (se ovan). Vad utskottet hiir anfii1;t tillgodl1ser enligt. utskottets
lllL'ning motinnerna Jo30 yrkande 2. Jo3X yrkande I och Jo767 yrkande 4
vilka sakdl'S hiir liimnas utan i1tgiird.

Euro11dskt miljösamarbete
:vtiljö- och energiministern konstaterar inledningsvis att miljösamarbetet i
Eunipa utvecklas snahht. Inom ECi har samarbetet pi1 miljöområdet successi\l fiirstiirkts sedan det inleddes i början av 1970-talet. Den höjda ambitionsniv;'111 h;ir bl. a. kommit till uttryek i den s. k. europeiska enhetsakten.
s1Hn triiddc i kraft :ir I 9X7 och genom vilken bl. a. miilsiittningen att förh:ittra mil.ilin uttryckligen \;iggs till i Romfördraget.
Ni1gnt formellt miljiisamarhete mellan EFTA-bndcrna har hittills inte
fi\rekommit. Luxemhurgdck larationen friin lir I l.JX-1 om ett niirmarc samarbete mellan EC.i och El·T;\ n:imner dock uttryckligen miljöfri1gor som ett
l:impligt samarhctsl1111ri1dc.
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Vid det möte med samtliga EFfA:s och EG:s miljöministrar och den
kommissionsledamot som ansvarar för milji.ifri1gor inom EG som iigde rum i
oktoher 19'1<7 i Noordwijk i Nederliinderna antogs en deklaration om niirmare samarbete. Beslut fattades om ett förbättrat informationsutbyte mellan medlcmsliinderna och om regelbundna miiten. Mötet medför förut-
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sättningar att förstärka samarbetet genom de konsultatiunsförfaranden som
har utvecklats. och Sverige har fatt ökade möjligheter att på ett tidigt
stadiu1'n framföra synpunker pi1 planerade i1tgiircler och diirigenom ft1 iikat
gehör. 131.a. kommer fr<'1gor om luftburna föroreningar. klimatföriindringar
och marina föroreningar att ges hög prioritet. Beslut fattades om ett förbiittrat informationsutbyte mellan liinderna.
EG-kommissionen har t. ex. fatt Uimligen vittgäende möjligheter att ta
initiativ till ett vidgat samarbete med EFTA-liinderna. I den s. k. vitboken
fr~m l9X:'\. som inom EG syftar till att fram till iir 1992 avskaffa ett stort antal
hinder for fri rörlighet för varor. tjiinster och människor ,~1terfinns även flera
fitgiirder inom miljöomrädet.
För att förbereda vi1rt land för ett utvidgat miljiisamarbete i Viisteuropa
har en speciell EG-beredningsgrupp för miljöfriigor uppriittats. Dess syfte
iir att dels förbereda uppföljningen av Noordwijkmiitet. dels bevaka vitboksarbetet. :vtiljii- och energiministern räknar med att Europafr<lgorna
kommer att bli alltmer betydelsefulla framöver och anser som särskilt
viktigt att man inLlm departement och myndigheter aktivt följer arbetet i
EG.
Ett omfattande arbete med de viistcurnpeiska liinderna iiger dessutom
rum inom ramen för organisationer s{1som OECD och ECE. Detta samarbete framh<'llls som värdefullt och bör intensifieras.
Miljiisamarbetet inom ECE anses som siirskilt betydelsefullt eftersom
ECE iir ett alleuropeiskt samarbetsorgan diir iiven de östeuropeiska staterna
deltar. Inom ramen för uppföljningsmötct med konferensen om säkerhet
och samarbete i Euwpa (ESK) har de nordiska liinderna lagt fram förslag i
syfte att intensifiera det europeiska miljösamarbetet.
M<>tilmenw

I moderata samlingspartiets partimotioner Jo25 och Jo 751 betonas Sveriges
starka hnoende av EG pii miljiiomriidet och nödviindigheten av ett intensifierat samarbete med GemL'nskapen. Ett vidgat viisteuropeiskt samarbt:'IL' framh;ills som en trolig förutsiittning för ett fördjupat samarbete med
Östeuropa p{1 detta rnnri1dL'. Genom samordnade viisteuropeiska insatser i
fnrm av teknikiiwrföring. kreditiiverenskommclser m.m. kan liisningcn pf1
iiststat.:rnas miljiiprnblem underl:ittas. Sverige bör i aktuella fora verka för
att s;idana iiverenskommelser kommer till st;ind (yrkandena 17 resp. I).
Belw\'t'I av niira samarbete mellan Sverige och dess grann!;inder för att
skapa ekolngisk siikerhet och god livsmiljö framhitlls i motion Jo> I (cl
yrkande I. Enligt cenkrpartiL'ls partimotinn Jo7<l7 skulle getlllm bildandet
a\' ett rvliljii-EUREKA det europeiska samarbetet pi1 miljiionmldet friimjas
Pch ;'1tgiirder för att minska luftfowreningarna utwcklas och stimuleras
(yrkande 23 ).
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l !1sk1111<·1s ii\'!'JTiigwu/,·11
litskottt·t delar i allt v:ist'ntligt de synpunkter pt1 det europeiska miljösamarbetet som framflirs i motionerna Jo2S yrkande 17. Jo31 yrkande I och
Jo7S I vrkande I. Mot hakl,!nt11d av den utförliga redogörelse för piigäendc
arbete inom olika intcrnation~lla organisationer liksom· för regeringens
initiativ pi1 omr;idet sum presenterats i propositionen kan utskottet med
tillfrcdsst;i/IL'lse ko.nstateni att man fd1n Sveriges sida har intensifierat sina
anstr:ingningar i ,1/ika internationella sammanh<ing. Detta giiller inte minst
det L'uropL·iska miljiisamarhctet. Utskottet vill emellertid ocksti hänvisa till
\·ad som anfiir(ks i sanihand med utsknttets y"ttrande över proposition
I 'J;o.;7/XS:ll(i om Sverige nd1 den v;isteurnpeiska integrati<inen. Utskottet

uttalade ll<i att - inom ramen fiir ett ökande internationellt"samarhcte man dock fr;'m swnsk sida biir sl;i vak i nm de resultat som hittills uppniitts i
dL't nationella miljiiv;'1rdsarbetct. Utskottet utgick ocksi1 friin att en harmonisering p:1 dL'I internationella omri1det inte för utgöra hinder mot cri fortsall hiig amhitionsniv<"i i \·;irt eget miljöv<irdsarbete (JoU 19X7/X8:2y s. 5).
Vad utskollL'I sitlunda <1nfört tillgodoser enligt utskottets mehing i allt viiSL'ntligt svftL't med motionerna. MPt den bakgrunden avstyrks ·motionerna

Jo25 yrkande 17. Jo31 yrkande I och Jo751 yrkande l.

'
Fragan om inriitt;1nlk av ett Miljii-EUREKA har vid flera tidigare tillfalkn oeh SL'nast va ren 1987 varit förem[tl för utskottets st:illningstagande.
LtskottL'I delade d<"1 den nrn som framfördes i molillllen över koldioxidtitsbppens omfattning och inst:imde iiven i det stora behov av europeiskt
samarbete som fiirl'iiggn p<'1 miljii,1mr<idet (JoU 1986/87: 19 s. '27). Ut·skoltets instiillning :ir hiirvidlag ofiiriindrad. men nu liksom dä vill utskottet
hiinvisa S:1viil till de samarhL'lsprojckt p;1 h<'1de nordisk och europeisk grund
som p:igiir pa 0111ri1dt•t som till de· organisatoriska förutsiittningar för ett
11t\idg;1t samarhL'lc som redan nu existnar. Motion .Jn7<i7 yrkande 23 biir
diirfiir liimnas utan iitg:iird.

Nordiskt miljiisamarhl'tc
De nordiska l:inderna har sedan biirjan av 1970-talet samarbetat aktivt om
miljiifr;'1gor dels bilateralt. dels genom ett formaliserat samarbete inom
ramL'n för N,1rdiska ministerddet. De nordiska liihderna har ingått bindande avtal om miljiisamarbete i form av det

ttr

1974 iindrade Helsingforsavta-

let ~>d1 en bindande miljöskyddskonvention som trädde i kraft år 1976.
Knnventionen fiireskriver bl. a. all vid prövning av miljöfarlig verksamhet
skall en störning som st1dan verksi1mhct medför eller kan medföra i en
annan fiinlragsslutande siat likst:illas med störning i det egna landet.
Prioriterade nmri1dcn för samarbete har under senare tii- varit luft- och
havsfiirnreningar och kemikalieanviindningen. De nordiska liinderna avsiit!L'r var för sig betydande resurser för miljövfad. Nordiskt samarbete
syftar bl. a. till att samordna dessa resurser genori1 arbetsfördelning och
utbyte av erfarenheter pi1 en limg rad centrala miljöomriiden.
Ett nytt nordiskt samarbelsprugram pi1 miljöomri.1det h<'1ller för närvarande p<i alt utarbetas. DL'l ;1\·ses vara mer bngsiktigt och principiellt :in
tidigare program nch baseras bl. a. p;'1 de principer som är presenterade i
rapptirlL'n fri.1n Brundtlandkommissi,1nen. Efter förslag fr<in Nordiska riidet
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har 111inistcrr:1det \ idarL' beslutat att ta fram en 1wrdisk plan mot havsfiiroreningar.
De nordiska Underna arbetar i i.ikad utstl"iickning tillsammans p;·1 dL't
internationella miljiiomr;'1dct. Genoi"n formella och informella samr;ld och
ofta genom ett samlat agerande kan de nordiska Hinderna spela en pi~
drivande roll och samtidigt ta till vara gemensamma intressen. Miljii- och
L'nergiministern Ustcr stor vikt vid detta arbetssiitt och förutsiitter att största

Jnl,'. I 9X7/XX:23

möjliga nordiska samarbete eftersträvas iiven i forsiittningen.

Motionerna

I folkpartiets partimotion Jo2.+ framförs i yrkande 3 krav på konsultationer
inom ramen för den nordiska miljöskyddskonventionen med den regering
som stftr i begrepp att ge tillständ till sådan miljöstörande verksamhet som
bedöms ha en betydande inverkan pil svenskt territorium. Även krav pii '
i1tgiirder mot redan tilbtna utsliipp bör överviigas. Sverige bör i motsvarande m<ln vara lyhört för krav fr<ln grannliinclerna.

Utsko1tcts 61'l'n·iigt111de11
Miljöstörande verksamhet drabbar ;\lorden si1viil fr{m omviirlden som fr;in
övriga nordiska liinder. De nordiska Hinderna har emellertid en tradition av
samarbete pi1 flera olika samhiillsomri1den. Som miljö- och energiministern
anför p;ig;ir iiven inom miljiiomr[1det ett aktivt samarbete Wnderna emellan.
Det nordiska samarbetsprogram som iir under utarbetande liksom beslutet
om en nordisk plan mot havsföroreningar bör- enligt utskottet medföra att
detta samarbelt' i en nära framtid blir än mer utvecklat och konkret. I
avvaktan p<i resultatet av detta arbete biir enligt utskottets mening. mntion
fo2.+ yrkande 3 inte medföra n;"1gon riksdagens i1tgiird.

Bilateralt miljösamarbete
Miljö- och energiministern konstaterar att det bilaterala samarbetet p{1
miljöområdet iir omfattande. Inom ramen för de avtal om industriellt och
tekniskt-vetenskapligt samarbete som Sverige har ing<ltt med Sovjetuninnen. Polen. Tyska Demokratiska Republiken. Tjeckoslovakien och Ungern
har Sverige etablerat bilateralt samarbete även pit miljöområdet. Naturvårdsverket har fatt regeringens uppdrag att ansvara för genomförandet av
arbetet som till stor del sker inom ramen för bilaterala arbetsgrupper.
förhandlingar i syfte att p~t regeringsniv{1 ingä ett separat avtal med Sovjetunionen pii miljiiomr{1det kommer att inledas snarast.
Möten p~t ministerniv{1 förekommer även och da främst med Östersjöstaterna.
Det bilaterala samarbetet med liinderna i Västeuropa syftar ofta till att
samordna likasinnade liinder till gemensamn~a ständpunkter och strategier i
viktigare multilaterala förhandlingar.
Även med flera u-liindcr ökar kontakterna liksom med högteknologiska
länder som USA och Japan med vilka tekniskt samarbete äger rum pit
manga onmlden. Det svenska uppträdandet p[i det miljöpolitiska omr~idet
har viickt uppmärksamhet i m<"mga länder. och svensk expertis cftcrfr:igas.
utomlands i iikad utstriickning för deltagande i seminarier. symposier m.m.
Denna utveckling ger oss enligt miljö- och energiministern goda möjligheter att dels inverka pi·1 miljöpnlitiken i andra Hinder .. vilket ocks{1 kan

l.f<J

lllL'dfiira L'n hiil In: miljö i Sverige, dels i.ika SVL'nsk expllrt av utrustning och
kunnande inom miljiiskyddsllmri1det.
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"l\'ii motioner - Jo3 l (c) yrkande 2 och folkpartiets partimotion Jo719
yrkande H - behandlar fri1gan om Sveriges möjligheter att inleda i.iverI:iggningar med Polen om tekniskt och ekonomiskt samarbete p{1 miljiiskyddsomr{1det. I elen nu aktuella p·artimotionen framfiir folkpartiet ocksii
krav pi'1 Sverige att viil:ka talan vid Internationella domstolen i I laag mot
StPrbritanniL'n och Polen för dessa liinders föroreningar av andra Hinders
territorier (yrkande 6), och enligt motion fo7_35 (c) yrkande 3 bör Sverige
utiiva p<ltryckningar mot Storbritannien för att fö detta land att ytterligare
minska svavclutsliippen.
Enligt motion foH-1-2 ( m) hiir Sverig~ verka för att SlivjL'tunionen inte
genllmfor planerna pil utvidgad fosforitbrytning i Estland.
:'vhitilHliiren i motion Jo20 (c) begiir iiverliiggningar med den finska regeringen i syfte att minimera utsliippen friin Tornei1vcrke11 (yrkande 1) llch
:indring i lagen om griinS:ilvsiiverensklHnmclsen <1 att iivcn utsliipp i luftt'n
kan priivas av griinS:ilvskommissionen ·(yrkande 2).
Utsk oltcts <il ·1·n ·iiga111/c11

Som utskllttet pvan har konstatt'r;1t iir en av fiirnlsiittningarna för ett framg<ingsrikt nationellt miljiiv;'irclsarhcte att iHgiirder p;'1 miljiiomr;idet vidtas
iivcn i v;ir lllllviirld. Ltskotlet har i fit'ra sammanhang uttalat sin oro iiver
dL't miljöhot som luft- och havsfiirorL·ningarna utgiir mot vi'1rt land. Det iir i
dag kiinl att en betydande llCh relativt sett iikandL' del av de fiirnreningar
Sllm i olika former drabbar oss har sitt ursprung i Europas industriomri1den.
dvs. bl. a. Polen llch Stnrh1 itannien. Som o\·an ;införts (avsnitt 2) anser
utskotlet dL't tHirfiir yttt•rst an)!cliigct att Sverige i olika sammanhang kraftfullt forts:itter sitt arbete fiir att form{1 iiven (kssa liinder att vidta verkningsfulla i1tgiirder i syflL' att angripa sina miljöprobkm. Som siirskilt angebgct
,·ill utskottet framhalla samarhett'l pii detta 0111ri1de mellan liinderna runt
ÖstL'rsjiin. Utskotlet iir emclkrtid viil införstiitt mL·d det faktum att llera av
Fuwpa-.. liinder anser sig sakna ekonomiska och tekniska möjligheter att
investera i miljiiteknik. Sl>m utskuttet <W<in har anfört (avsnitt :'i) bör regeringen diirför \'L'rka fiir upphvl,!gnaden av en internationell luftvimlsfond för
inVL·steringar i reningskknik. övcrg;lng till mer miljiiviinliga energislag och
dfektiviscring av L'ncrgin. Som ett led i dt'l angeliigna internationella samarbetet om Nordsjiins miljö har utskottet fiirordat att vid förhandlingar med
ii\Tiga klim·cntionssta!L'r i Nordsjiisamarhetet frim svensk sida tas upp bildandet av en NL1rdsjiikommission. Vad utskottet s{tlunda anfört tillgodoser i
allt viisentligt motionerna Jo31 yrkande 2. Jo 719 yrkande 8 och Jo 735
yrkande 3 som hiirrned avstyrks.
Ett tillmiitesgäende av kravet fdm folkpartiet om viickande av talan mot
Storbritannien och Polen vid lnternatiOnella domstolen i I laag skulle enligt
utskottets mening dåligt friimja det samarbete med de·ssa liinder som förordats av utskottet och motioniirerna. Motion Jo719 yrkande 6 avstyrks
s;iledes.
De farh{1gor för en utvidgad fosforitbrytning i Estland som framförs i

150

motion .loX42 finner utskottet i1tminstonc för tillfallet ogrundade. I sitt svar
pii fri1ga l 9X7/XX:325 uttalade miljö- och energiministern i riksdagen att hon
rrtrn Sovjetunionen ftilt besked om att nt1gra planer i den riktningen för
niirvarande inte föreligger. Motionen avstyrks s{1ledes.
Med anledning av vad som anfiirs i motion Jo20 vill utskottl't erinra om
att endast utsliipp i vatten kan prövas med stöd av lagen ( 1971 :X50) med
ankdning av griinsiilvsöverenskommelsen den 1(l september 1971 mellan
Sverige och Pinland. Priigan om s[1dana luftutsWpp som avses i motionen
kan prövas inom ramen för konventionen om bngviiga griinsövcrskridandc

.loU ILJK7/KK:23

luftföroreningar samt den nordiska miljiiskyddskonvcntioncn. Enligt vad
utskottet erfarit pi1g{1r prövning av utsliippcn friin Outukumpu en· niir det
giiller vatten av griinsiilvskommissionen öch betriilTande luftutsliipp enligt
den finska luftviirdslagen. Naturviirdsvcrkct dclt<ir aktivt i b;lda iircndcna. I
det planerade gemensamma nordiska miljövi1nlspwgrammct (se ovan s. 12)
kommer griinsomri1desfrägorna att behandlas siirskilt. Utskottet har erfarit
att detta arbete redan har inletts i samarbete mellan de nordiska milji.idepartcmenten och beriiknas vara slutfört inom ett i1r. I avvaktan p[1 resultatet av pilgäcndc arbete bör enligt utskottets mening motionen inte föranleda
ni1gon riksdagens i1tgiird. Motion Jo20 yrkandena 1 och 2 avstyrks s{1ledes.

Ett internationellt miljöteknikinstitut
I den internationella miljiidiskussionen har under senare

{1r

frt1gan om

utveckling och spridning av mer miljiiviinlig och rcsurssn<H teknik fiitt ökad
uppmiirksamhet. Miljö- och energiministern delar Brundtlandkommissioncns {1sikt att sftdan teknisk utveckling skall friimjas som liiggcr grunden l"i.ir
en varaktigt hitllbar utveckling. Under senare tid har ny intressant teknik
utvecklats - ofta som ri:sultat av h[1rdarc miljiikrav fr{rn regeringar och
myndigheter. Industrin. tillsammans med forskare och tekniker. .biir stimuleras att friimja utvecklingen av miljöviinligarc teknik.
En angeliigen uppgift iir ocks[1 att sprida kiinnedom om ny miljiiviinlig
och resurssnal teknik liksom att kunna visa att siidan teknik i det liingre
perspektivet iir den mest ekonomiska.
Mot denna bakgrund föresliir miljö- och energiministern att ett internationellt institut för att friimja utveckling och spridning av miljöviinlig
teknik inrättas. Institutets huvudsakliga arbetsuppgifter bör vara att friimja
forskning och utveckling av teknik för en miljöanpassad t>eh varaktigt
hiillbar ekonomisk utveckling och att bidra till ett iikat utbyte av kunskaper
och erfarenheter mellan olika Hinder om s{1dan teknik. Institutet bör ha en
intern;:tionell verksamhetsbas och vara ett centrum för kunskap t)ll1 miljiiviinlig och resurssnftl teknik. Det hör ocksi1 utveckla former för en aktiv
internationell förmedling av information om s[1dan teknik till potentiella
nyttjare.
Styrelse och ledning för institutet hör ha en internationell profil med god
förankring i internationella organisationer. det tekniskt-vc'tenskapliga samfundet och internationellt niiringsliv.
Institutet bör kunna bidra till att framsti1ende forskare frtin skilda delar av
viirlden kan engageras i ett utvecklingsarhete av stor strategisk betydelse.
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En viktig uppgift för institutets forskare blir att analysera Ol:h hcdiima ny
teknik utifr:in kravet p{1 en varaktigt hi1llhar L'konomisk utveckling.
Dct hcriiknas att 25 milj. kr. per iir under km i1r biir avdelas för institutct.
;\l< >ti< )//('/"/Il/

I ett flertal motioner framförs synpunkter pii lokaliseringcn av det internationella miljötcknikinstitutet. Kronobergs hin, Götebmg och Stenungsund fiiresl~1s som Wmpliga orter i motionerna Jo21 (c) yrkande -L Jo717
(fp). Jo763 (fp) yrkande I. Jo787 (c). Jo8tJ-I- (c). Jo806 (m) och Jo807 (s). I
motion .Jo763 begiirs i yrkande 2 förslag om ekonomiskt stiid till ett miljiitckniskt centrum. Motioniiren i motion Jo39 (c) vill inriitta ett internationellt forskningsccntrum pii Gotland nch i motion Jo8tl:'i ( c) föreslås inriittandc av ett intcrnationeHt institut för strategiska miljiistudier. I motion
.108-1--1- (s) fiiresl{1s att ett internationellt miljöfnrskningsorgan bildas.
Ur.1k1111t·rs ii1·1·n'liga11dc11

Rq1cringen tillsatte enligt beslut den 21 december 1987 (Dir. llJS7::'i8) en
S:irskild utredning tllL'd uppgift att fiireslii inriktningen och omfattningen av
ett intcrnationellt miljiiteknikinstitut. Kommitten har nyligen presentcrat
sitt förslag till riktlinjer för institutet. Enligt vad utskottet erfarit innehiir
fiirslagl't att styrelsL'n skall utses av den svenska regeringen men sjiilvstiindigt leda institutets arbete. Vidare fiiresliis institutL'ts huvuduppgift vara
invL·ntering och utviirdering av teknisk:! system l,ll'h processer utifriin miljiiprohlcmen. Som exempel niimner kommitten den s. k. drivhuseffekten p{1
klimatet. fiirckomskn a\· miljöfarligt avfall. miljiiskadligt liickagc friin jordbrukl'l och milji .ip<.1verkan genom genetisk ingenjiirskonst. Som namn p:i
institutet föresli1s SllESTA - en förkortning av det fullstiincliga namnförslagL't Stockholm International lnstitute on EnvinrnmL'ntally Sound Techntilogies · AssL·ssmcnt. Det praktiska arbetet med inriittande av institutct
hcriiknas kunna pi1bii_rjas Lkn I juli 1988.
StHn framhiills i propositionen iir utvecklingen av ny teknik en huvudfaktor bakom den ekonomiska utvecklingen. Skall en gynnsam ekonomisk
tillviixt kunna fortgä mi\ste eme_lkrtid sädan teknik friin-ijas som _lägger
grunden till en var:1ktigt h[1llbar utveckling. I ett längre perspektiv kriivs
diirfiir att samhiillets synsiitt si1viil som dess teknologiska struktur och
prnduktionssystem anpassas till miljöns krav och diirmed i en rniljiiviinlig
och rcsurssn{tl riktning. Mot denna bakgrund finner uiskottet regningens
förslag att inriitta ett internationellt miljöteknikinstitut lovviirt och fram-.
synt. Vad hetriiffar förslaget att förliigga institutet till Stockholm saknar
utskottet anledning att friingii dessa överviiganden. Med det anförda avstyrker utskottet de motioner som förordat en annan lokalisering av in~
stitutet. ÖHiga motioner för i viss m{m anses tillgodosedda genom propositionen och utskottets ställningstagande i denna fr:iga.

10. Miljöskyddets regelsystem och organisation
f'rof IO.I' i I i< Il/<' 11
l\1iljii- och energiministern redovisar inledningsvis
ningar p:1 följande siitt.

korthet sina bL'diim-
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Miljiihiinsynen skall ges en iikad tyngd vid tilliimpningL'n av ML.
Fiiri:tagens egenkontroll biir skiirpas. Nya miljiikrav skall i iikad nmfattning beaktas vid ompriivning av villknr enligt ML. Det iir angdiigct all
förstiirka och decentralisera tillsynen. Företagens egenknntroll hör ulvt·cklas. Myndighcterna biir dessutom ges iikade resurser för miljiiskydd.
statliga myndiµhcterna behöver tillföras i storkksllrdningen llJ() tjiinster för
handliiggare.
Föreskrifter om kontrollen skall kunna meddelas av regeringen eller den
myndighet regeringen besliimmt:r. En miljörapport skall ;lrligen liimnas till
tillsynsmyndigheten för s~idan verksamhet som l,1ar tills1<~111d.
·
Naturviirdsverkets roll som central tillsynsmyndighl't förs!iirks. Linsstyrelserna svarar för den löpande tillsynen för all tillst;'1ndspliktig verksamhet.
\filjö- och hiilsoskyddsniimni.krna skall vara tillsynsmyndighet för verksamheter som ·inte kriiver tillstiind. Miijligheten för en kommun att öwrta
tillsynen i.iver tillsttmdspliktig verksamhet bibehiills.
Instansordningen iindras i överklagade miljöskyddsiirenden. Bl.a. ff1r
liinsstyrelsernas beslut i ti llstt111dsiirenden iivcrklagas hos koncessionsniimnden i stiillet för hns regeringen.
Regler om straff fiir<;nilji~br:ott skiirps. Ökad vikt ges :'it miljöhiinsynen.
Insatser för att integrera miljöfriigorna i utbildningssystemet iir viisentliga. Siirskilda utbildningsinsatser behövs för myndigheter som har att tilliimpa ML, bl. a. milji)- och hiilsoskyddsniimnderna samt polis och ;'1klagare.
Fiiriindringarna bör genomföras den I juli 1989.

De

A4otion
.

.

I motion Jo26 (vpk) yrkande 17 framhi1lls att utgiingspunkten för. miljöskvddslagen m<lste vara vad miinniskan. naturresurserna och miljön t{1l.
Utskottc·ts

ci1·cn·c(~a11dc11

Utskottet erinrar om att regeringens förslag till iindringar i miljöskyddslagen (1%9:387; ML) och .i miljöskyddets organisation grundar sig pi1 vad
utredningen om milji.ivimlens organisation föreslagit i _betiinkanckt För en
biittre miljö (SOU 1987:32) m. fl. utredningar. vilka förtecknats i inledningen till detta bctiinkande (s, 000). Viss kritik har i olika sammanhang
riktats mot miljiiskyllclet. bl. a. vad giiller myndigheternas möjligheter att
bedriva en effektiv tillsyn a\ att givna tillsUmd efterlevs. Som framg~r av
den fortsatta framstiillningcn iillstyrker utskottet med vissa förslag till preciseringar regeringens förslag, i förevarande del av propositionen.
Utskottet delar i betydande utslriickning den uppfattning som framförs i
mntion Jo2<i om att en utg{1ngspunkt vid tilliimpningen av miljiiskyddslagL'n
biir vara en bedömning av·vad miljön t<ll. Av lagen framg;'ir bl. a. att nm en
miljöfarlig verksamhet kan befaras v:"illa oliigenhct av viiscntlig betydelse för
verksamheten utövas endast om siirskilda skiil föreligger. Utskottet ansluter
sig diirvid till den bedömning Stlln görs i propositinnen att miljöhiinsynen
biir ges ökad tyngd vid tilliimpningen av miljöskyddslagen. liksom iivcn av
annan. angriinsande lagstiftning. Utskottet iir dock icke hL'rett att acceptera.
som motioniirerna tycks göra. att niiljöhiinsynen allena bör vara avgörande
vid tilliimpningen av lagen. Mot den bakgrunden avsty.rks motionsyrkand_et
i den m:in det ej tillgodosetts genom vad utskottet anfört.
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Fiiretagcns egenkontroll m.m.
f'r< lflOSil i< J/1('11

Miljii- och energiministern redovisar i korthet regeringl'ns förslag p{1 följan-.
de siitt.
Företagl'ns L'gl'nkontroll skiirps. Den som utövar L'n verksamhet som kan
bdaras vara miljöfarlig iir skyldig all utöva kontwll av VL'rksamheten.
Redan i ansökan skall de företag som söker tillstånd angl' hur kontrolle1i iir
avsL·dd att utformas. RL'gl'ringl'n L'llL'r dl'n myndighet som regl'ringen bestiimml'r ff1r besluta föreskrifter i frt1ga om kontrollen. En miljiirapport skall
~irligen ges in till tillsvnsmyndighl'tl'n för si.1dan verk~amhl't som kriiver
tillsti1nd. Rapporten skall innehidla en rl'dogiirl'lse för vidtagna miljöskyddsi1tgiirder lll'h rl'sultaten av dessa ;1tgiirder.

*·

Egenkontrollen rl'gil'ras av L'n ny paragraf. 38 a
i miljöskyddslagen.
Organisationsutredningl'n har i anslutning till ordning:L'n med miljörapport fiirl'slagit att ett system med miljörl'visorer införs. Systemet har som
förebild vad som giiller för rl'visnrl'r enligt bl. a. lagstiftningen om aktiebolag och innebiir i korthl'l att miljörevisorn granskar miljiirapporten och att
hans redogörelse bifogas miljörapporten. Vidare skall miljiirevisorn enligt
förslaget bistii förl'taget i dess miljiisk ycldsarbete. Regl'ringen har dock valt
att inte föreshi nt1gon lagstiftning om miljörevisorer i förevarande proposition. Miljö- och energiministern hiinvisar dels till att majnriteten av
rl'missinstanserna stiillt sig kritiska eller avvaktande till förslaget, delstil) att
hon icke övertygats 1H11 att det mest liimpliga iir att ta iiver ett system hiinitat
fri.in vad som under m~mga är har utvecklats för och anpassats till olika krav
pt1 friretagl'ns ekonomiska redovisning.
Mo1io11cn1<1

I motinn .lo28 (s) föresl;h som delyrkande all en tidsbegriinsad försöksverksamhet med miljiirevisorer i fiirL'tagen inleds den I juli 1989. Enligt motion
fo 752 ( c) yrkande 3 biir systemet med miljörevisorer införas i enlighet med
utredningt·ns förslag. I motionerna fo24 (fp) yrkande 7 och fo719 (fp)
vrkande 25 avvisas dl'n uppliiggning systemet fatt i utredningen. I stiillet
förnrdar motioniirerna ett system diir miljörevisorn har akticiigarna snm
uppdragsgivare.
Förslag om utseende av miljöansvarig pi1 företag som bedriver tillstimdspliktiµ wrksamhet framstiills i motinnerna Jo23 (c) yrkande ( 12) . .Jo30 (c)
yrkande 59. Jo752 (c) yrkande 2,och Jo848 (111) yrkande I. Enligt motionerna skulle en s{idan regel underbtta tillsynen. Ansvarsfriigan vid företagen skulle bli klarare.
U1sko11c1.1· ii1·crl'iiga11de11

Utskottet delar regeringens uppfattning att det :ir viisentligt att ek uttalade
ambitionerna om ett fungerande miljöskydd blir verklighet. Ansvaret för att
s;1 sker ligger i första hand pä de företag som utövar miljöfarlig verk.~~unhet.
Det :ir de som har överblicken över verksamheten. Företagen har skyldighet
att anpassa sin verksamhet till miljöskyddslagens krav och till de villkor som
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stiills för verksamheten. Riksdagen biir alltsii anta regeringens förslag om
företagens egenkontroll.
I .iksom miljö- och energiministern anser utskottet att det borde vara
viirdcfullt för m{111ga företag att kunna förfoga över en oberoende person
med kunskaper om miljiiskydclsarbete och med insikter i niiringslivet. Samtidigt iir det ostridigt alt systemet iinnu icke prövats. Naturvärdsvcrket har
emellertid tagit initiativ till en viss försi.iksverksamhet nKd miljörevisorer
inför ett framtida ~tiillningstagande i denna friiga. Utskottet delar regeringens mening att dl'! finns anledning avvakta erfarenheter hiiril"r:in innan
fri1g;1n om eventuell lagstiftning tas upp. Riksdagen biir allts[t icke göra
n{1got uttalande med anledning av motionerna Jo2X i motsvarande del och
J\1752 yrkande 3. Dessa kan anses tillgodosedda med hiinvisning till naturvitrdsverkets försöksverksamhct.
\1ed mntsvarande motivering finner utskottet att iiven motionerna Jo24
och Jo719 i berörda delar biir liimnas utan vidare {1tgiird.
Med anledning av motionsyrkanclena om obligatoriskt införande av en
miljöansvarig pii företagen erinra·r utskottet om att liknande förslag flera
gimger avslagits av riksdagen. Utskottet har diirvid framhitllit att det i sista
hand alltid iir företagets ledning - styrelsen och verkstiillande direktören som ansvarar för ett företags drift och driftens förenlighet med miljöskyddslagen. Genom den nya regel som nu föreslb införd för företagens
sjiilvkontroll kommer ansvarsfriigan enligt utskottets mening att ytterligare
klargöras. Utskottet avstyrker s[1lcdes motionsyrkandena i fr{1ga.

Fördrlningen aY myndigheternas uppgifter
f 'r< >f1<l.1"ili011t'll

Miljii- och energiministern sammanfattar i propositionen sina förslag och
stiillninµstaganden enligt följande.
Miljö- och hiilsoskyddsniimnderna skall vara tillsynsmyndigheter enligt ML
i fri1ga om verbamheter som iir anmiilningspliktiga och andra verksamheter
snm inte kriiver tillständ. Niimnderna skall ocksi1 ta emot anmiilningar
enligt lagen. l\fojligheten for en kommun att ta över tillsynen över tillsti'tndspliktig verksamhet bch<'tlls.
Koncessionsniimnden for miljöskydd bör svara för tillstimdsprövningen
enligt ML av de verksamheter som medför de mest allvarliga miljöstiirningarna. Liinsstyrclsen bör svara fiir tillsttmdsprövningen av övrig verksamhet samt utöva tillsyn iiver samtliga verksamheter som iir tillstiindspliktiga.
Naturv[1rdsverket bör svara för samordningen pit central nivä av tillsynsverksamheten enligt ML och ha möjlighet att ingripa i alla enskilda
iirenden.
Linsstyrelserna bör samordna rccipientkontrnllen för vattenmiljön. Diskussioner bör komma till stimd mellan staten och kommunerna om formerna for en samordnad recipicntkontroll för luftmiljön.
ADB-system bör i ökad utstriickning kunna införas och utvecklas som
hjiilpmcdcl i miljöskyddsarbetet.
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R.L·gc:ringens förslag om obligatorisk
kommunal tillsyn
iivc:r de: anmiilnings.
.
pliktiga anliiggningarna hi.ir enligt motion Jo.24 (fp) yrkanck 6 avsläs. Uppgiften kan bli iivermiiktig fiir en del smit kommunc:r. anSL'r motioniirerna. I
motinn Jo719 (fp) yrkas alt kommunerna H1r riill att övc:rta hela tillsynsanS\'~ll"L't (yrkande IS) oehatt tpnsstyrl'isc:n hiir ges en viigledandc: roll gc:ntc:mot de: kommuner som övertag.it tillsynsansvaret (yrkande 16).
I motion Jo30 (c) yrkande: 61 he~iirs l'tt tillkiinnagivancle om inriktningen
av tillsynsverksamhl'tc:n. Kontrollprogrammen bör ses över, ansc:r motioniirL·rna. sii att miitningar c11.)1 analyser av iimnen och föreningar som ger de
allvarligasll' effekterna p;i miljön prioriteras. I yrkande 62 begiirs en iindring
av 7 miljiiskyddsförordningc:n (I 9S I :574. MF) s{1 att myndigheterna för
miijlighet att prioritera iirc:nden utifrim miljöeffekter. Enligt motion Jo767
(c) yrkande: (() miistc: tillsynsarhetet prioriteras.
'Yrkanden om iindring a\' koncc:ssionsniimndens sammansiittning sä att
dc:n for stiirkt miljökompetens framsliills i motionerna Jo26 (vpk) yrkande
2s . .lo2S (s) i motsvarande dl'i samt i .lo.\11 (c) yrkande 57.
I motionerna Jo7111 (fp) och Jo7511 (c) framh<'ills vikten av att datorer
kommer till iikad anviindning i miljöarbete!.

*

U1sk11/lt'/.1 ii1·a1·iiga11d1'11

t.:tskoltL't dl'iar regeringens mening att .tillstiindspriivningcn hör ske hos
k11ncessionsniimndL·n c:lkr hos liinsstyrelsen efter vad rc:geringen hestiimmer. TillsynL·n skall ligga kvar hos liinsstyrl'isc:rna och miljö- och hiilsoskyddsniimnderna. Utgi1ngspunkten för vilkl't ansvarsomr{1de resp. myndighL'tn skall ha hiir vara bl. a. de: miljöeffekter som iir förbundna med
vcrksamhctl'n.
I prnpositionc:n erinras om att flertalet remissinstanser tillstyrkt ett förslag frim tJ\rL·dningcn att miljö- och hälsoskyddsniimnderna skall överta
tillsyns;1nsvaret för alla vc:rksamheter som inte är tillstimdspliktiga. Miljö0L'11 L'nc:rgiministern framhiiller att L'tt kommunalt tillsynsansvar liggc:r viil i
linje mc:d striivan att i den utstriickning dL't iir möjligt decentralisera vcrksamhc:ten i den offentliga förvaltningen. Kommunerna far genom förslaget
L'n fiirstiirkl rnll nch .L'tt c:gc:t ans\;arsomri1cle i miljöskyddsarbetet. Del ger
Pcksi1 iikade förutsiittning<;r för L'n kon;munal miljöv{1rdsplanering. för e_n
iikad sanlllrdning av 11lan- och miljiifriigorna·och för ett bredare och aktivt
kommunalt miljiiviirdsarbete niira medborgarna. Utskottet ansluter sig till
denna bedömning.
Utskottet avstyrker med hiinvisning till det anförda motion Jo2-I yrkande
h. vari yrkas avslag p:I rc:gc:ringens fiirslag om obligatorisk ~ommumtl tillsyn
iivc:r Lk anmiilningspliktiga anliiggningarn;1: Utskottet avstyrker .iivcn motinn Jo719 yrkandena 15 och lh om att kommunc:rna hör ges riitt att överta
hl'la tillsynsansv;iret för tillst;lndspliktiga verksamheter enligt -14 a ~·ML
samt om t;insstyrc:lsernas roll i sammanhanget. Som miljö- och rnergiministl'rn framh:tlkr m;hte en ckkµering av exempelvis vcrksamhl'tcr av s:irskilt
miljiifarlig art i.iverviigas myckl't noga. Hiinsyn m;istc diirvid tas till de:
allvarliga och gc:ografiskt omfattande miljiistiirningar ·som kan vara för-
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bundna med st1dan verksamhet. Utskottet bitriider iiven förslaget i propositionen att en friiga om delegation. om kommunen s:1 begiir. skall avgiiras av regeringen diirest liinsstyrelsen inte anser sig kunna bifalla en
framstiillning friin en kommun om iivcrtagande av tillsynen.
Koncessionsniimndens sammansiittning iir reglerad i 11 ·* ML.. Diirav
framgt1r att en av niimndens fyra ledamöter skall ha erfarenhet av fr{1gor
som folier inom verksamhetsområdet fl\r statens naturv~'irdsverk. Uhkottet
iir icke berett att föreslii nägon iindring av detta lagrum. och avstyrker
motionerna Jo26 yrkande 28. Jo28 i motsvarande del samt Jo.30 yrkande 57.
Niir det gäller de förslag som framförs i motion Jo.30 yrkandena 61 och (12
samt i motion Jo767 yrkande 10 far utskottet hiinvisa till att naturvilrdsverket enligt propositinnen bör utarbeta allmiinna ritd för liinsstyrelsernas
planering. genomförande och uppföljning av tillsynen. Diirvid biir iiven ing{1
underlag för bedömning av miljöeffekter. Utskottet utg{ir fr<ln att dessa r{1d
iiven kommer att innehälla regler för prioriteringen av tillsynsfri\g:orna.
Tillsammans med den aviserade förstiirkningen av resurserna biir en s[1dan
genomg<lng kunna resultera i en viisentlig effektivisering av hela miljöskyddsarbetet. Enligt utskottets bedömning utgiir 13 MF enligt giillande
lydelse icke hinder för prioritering: av iirendena efter miljöeffekter. Niig:on
anledning för riksdagen att göra ett uttalande med anledning av .motionerna
s<lvitt nu iir i fr(1ga synes icke föreligga.
Miljii- och energiministern framh[11ler i propositionen att de föriindringar
av tillsynsarbetet enligt ML som förcsl[1s kommer att medföra stora krav p~\
hanteringen av data frim kontrollen av utsliipp nch recipienter. liksom p~1
uppföljningen av försurning:ens utveckling m.m. Behovet av ADB-stöd för
denna verksamhet växer. Naturv{1rdsvcrket kommer diirför att slutföra ett
s. k. KRUT-projekt (kalkning. recipicnt- och utsliippskontroll) för att ta
fram ett nytt ADB-system för ri1iljöskyddsarbetet i bred bemiirkclse. Ei1ligt' .
propositionen bör en slutlig bediimning av möjlig:hcter ~lch problem med ett
centralt sammanhi11let sysiem för hantering av miljiidata göras niir projektet
utviirderats senare i (1r.
Utskottet delar regeringens bedömning av vikten av att de dilla som' tas
fram systematiseras genom ADB. MotionL'rna Jo710 och Jo750 för anses
tillgodosi::dda gennm propositionen och pi1k<illar ingen ytterligare riksdagens ;\tgiird.

JolJ 1987/88:23 ,.

*

Instansordningen i miljiiskyddsärmden
Miljii- och energiminislt'rn sammanfattar inledningsvis regeringens förslag
enligt föfjande.
Instansordningen iindras i miljiiskyddsiirenden. Liinsstyrelsernas beslut i
tillsynsiirenden for överklagas hos koncessionsniimndcn i sliillet för hos
regeringen. Niimndens beslut i sildana iirenden fiir inte överklagas. Reg:lcr
införs om niimndens handliiggning av överklagade iirenden.
Utskottet har ingen erinran mol regeringens förslag. Det tillstvrks alltsi1.
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Rätten för miljöorganisationer m. fl. att överklaga beslut enligt ML
/'n I/)<1si1ir1111· /1

Utöver den s11m berörs a\· ett heslut har naturv{1rdsverket. kommunerna
och de lokala arhetsorganisationerna klagoriitt enligt ML. Organisationsutredningen har föreslagit att den rätt att överklaga som tillerkänts kommun
och arbetstagarorganisation skall vidgas att omfatta ocksft organisationer
som företriider ideella och vetenskapliga natur- eller miljöskyddsintresscn.
Regeringen bör enligt utredningen niirmare bestiimma vilka organisationer
som hiir ges klagoriitt. I propositionen konstaterar miljö- och energiministern all flertalet remissinstanser varit kritiska möt utredningens förslag i
dL'tta hiinseende. Regeringen har ocks[1 valt att icke föreslii niigon utvidgning av klagoriitten. I sammanhanget hiinvisas hl. a. till att regeringen i
sin praxis intagit en generös hi1llning till vilka som skall anses ha klagoriitt.
Det förutsiitts all konccssionsniimnden fortsiitter pä den viigen.

Mrlf ir mana
I motinner fr:'111 fyra partier yrkas om utvidgning av besviirsriittcn enligt ML
i enlighet med utredningens förslag. Yrkanden hiirom framställs i motionerna .Jo23 (c) yrkande 11. Jo26 (vpk) yrkande 22. Jo30 (c) yrkande 56.
Jo719 (fp) yrkande 26 och JoX15 (s). Enligt motion Jo852 (s) bör hesviirsriitten utvidgas i enlighet med vad som ·giiller enligt plan- och hygglagen
( 1987: 10).
U1sk1111c1.1· ii1·l·n·iiga11de11

Sum framg:'\r av den liimnadc redogörelsen för utredningens förslag och
propositionen kan goda skäl anföras för utvidgning av besviirsriittcn i mil.iiimiil. De ideella och vetenskapliga organisationerna utriittar ett viktigt arbete för att rikta samhiillsorganens och allmiinhetens uppmiirksamhet pä
miljiiproblemen. Utskottet delar dock regeringens tVL'ksamhet mot en utvidgning av besviirsriitten i linje med utredningens förslag. Som framhtills i
prnpositi<>nen har enligt giillande regler alla enskilda. som berörs av ett
hL'slut. riitt att iiverklaga. f-iirvaltningslagen ( 1986:223) tilli1ter den enskilde
all som ombud anlita en juridisk person. t. ex. en förening. Utskottet
avstyrker med hiinvisning till det anförda motionerna Jo23 yrkande 11. Jo26
yrkande 22. fo30 yrkande 56. Jo 719 yrkande 26 och Jo8 l 5.
Utskottet finner heller icke skiil att tillstyrka motion Jo852.
Villkoren i tillståndsbrslut m.m.

l\liljii- llch energiministern sammanfattar regeringens förslag enligt följande.
Villkoren i ett tillsti.1ndshe~lut avseende en miljiifarlig verksamhet skall
kunna iindras om införandet av en ny kllntn)ll- och m~ittcknik kan ge hiittre
tillsvnsmiijlighcter. Om ett villkor iindras eftL·r tio iir. far samtidiµt iindring-
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ar g.öras i andra villkor. som tidig.are prövats. enligt 2-1 ~ eller 25 ~ ML
oavsett hur Unge dessa villkor varit giillande. Förbud far meddelas mot
verksamhet som tidigare har tillätits. om det genom verksamheten uppkommit ni1gon oliigenhet av viisentlig betydelse som inte kunde förutses niir
verksamheten tilliits. I sädana fall kan tillstiindet ocksi1 Mcrkallas. Uinsstyrelsc far sjmvmant ta upp fri1gan om omprövning.
Miijligheterna utökas att med stöd av -10 första stycket ML meddela
förcliigganden som riir verksamhet som inte iir tillst;lndspliktig.

*

Motionerna
I motion .Jo752 (c) yrkas att,griinsviirden anviinds i stiillet för riktviirdcn vid
tillstiindsgivningcn (yrkande -1). Ett liknande yrkande framförs i motion
Jo812 (m) i motsvarande del. diir det iivcn föresliis att verksamheten skall
kunna stoppas. om den inte kan bedrivas utan att villkoren övertriids. Enligt
motion fo::?.-1 ( fp) yrkande -I bör man utgi1 frän miljökvalitdsnmmer. I
motion Jo752 yrkas iivcn pil en förbiittrad kontroll av miljiiutsliippen (yrkande .'i). I motion Jo795 (m) framstiills yrkande om skiirpning och införanJe av nya rutiner avseende kontrollen av koncessionspriivade verksamheter. Enligt motion JoXOO (s) i motsvarande del föresli1s iikadc möjligheter
att ompröva tillst{md.
U1skottr.:ts 1)1·erviiga11drn

Utskottet biträder regeringens förslag om ökade möjligheter till iindring av
givna villkor i tillst:lndsheslut m.m. Det hör betonas att vau som anförts
siiviil i miljöpropositionen som i detta hetiinkande om att miljöhänsyn skall
ges en ökad tyngd viu tilliimpningen av miljöskyddslagen i hög grad avser
möjligheten att ompröva givna tillstiind.
I naturv[1rdsvcrkets allmiinna r{1d 87:8 om villkor i tillst;lndsbeslut enligt
ML (utgivna i december 1987) lämnas utförliga anvisningar om vilka villkor
- bl. a. griinsviirden och riktviirden för utsläpp - som hör ställas i tillsti1ndsheslut hetriiffande skilda miljöfarliga verksamheter. Diiri framhälls
att griinsviirden - som häst svarar mot de principer som ligger till grund för
ML - bör anviindas om detta iir möjligt med hiinsyn till processtekniska.
miittekniska och/eller reningstckniska faktorer och om det inte finns speciella skiil som talar för ·anviindning av riktviirden. I vissa fall kan det enligt
SNV vara motiverat att ariviinda riktviirden eller andra begriinsningsviirclen.
Utskottet finner för sin del att riksdagen icke har anledning förorda iindring
av den ansvariga myndighetens ställningstagande i frägan. Utskottet avstyrker stiledes motionerna Jo752 yrkande -I och Jo812 i berörd del.
Yrkandet i .Jo7.'i2 om förbiittrad kontroll av miljiiutsliipp tillgodoses enligt
utskottets mening g.enom de ändringar av ML som föresliis i propositionen.
Samma giillcr motion Jo79.'i och det hiir redovisade delyrkandet i motion
Jo81l0. Motionerna avstyrks alltsi1 i berörda delar. Ej heller p{1kallar motion
Jo24 yrkandl' -I n[1gon i1tgiiru. cb naturv;1rdsvcrket antagit vissa normer för
riktviirden för miljökvalitct.

Påföljden för miljöbrottslighet m.m.
Pn1posi1io11('/l

I propositinnen föresbs vissa iindringar av ansvarsreglcrna i -15

*ML och i

JoU l 987/k8:2J

lJ ~ brottsbalken. Miljii-oeh energiministern sarrnilanfattar förslagen enligt

fiiljamk.

·

Om L'lt brott m!lt Ml. inneh:ir att en förpliktdsc av viiscntlig betydelse fr{1n
miljiiskvddssynpunkt har <isid!lsatts, far inte dömas till böter. Den oaktsamhL'I Slllll fordras fiir strafföar g;irning i fri1ga !lm brottsbalksbrottcn vi'mislösl1L't med gift din smitt:imne och v;illande till miljöstörning bL·höver inte
l:ingre vara grov.
t:trL·dningen har fiireslagit en iivcrsyn av den svenska miljiistraffr:ittcn och i
anaktan p;'1 en s;idan utredning rekommenderat att straft11est:immelserna i

l\IL ges en annan rL'daktionell uformning 111.111. Vidare har utredningen
fii1ölagit att rq!L'ln i \11". nm straffrihct vid ringa fall skall upph:ivas. MiljöPL'il L'ncrgiministcrn L'rinrar h:irvidlag om att fiingelsestraffkommitten i sina
hctiinkanden (SOU I lJX(1: 13-1 :'i). vilka för niirvarande bereds i justiticdepartL'lllL'ntt'l. fiireslagit att miljiibrottcn skall ges ett hiigre straffv:irde: Enligt miljii- och L'IlL'rgiministern finns det skiil att avvakta ti!Himpningen av de
nu,·arande rq!krnaa med dL'n skiirpta lagstiftning som föresliis i propositionL'l1. innan en <irskild utrL·dning giirs. Hon kllmmer för egen del att följa
utwL·klingL'll med stiirsta uppmiirksamhet och att förL'sl<i de ändringar som
hd1ii\ s om hristL'r i systemet skulk uppenbaras.
Mot io11a1111

I nagra motillller fiiresbs skiirpnin,I!. utiiver vad som fön:sl;is i propositionen. av reglerna fi.ir beivrande av rniljiibrott. Enligt motion Jo[(i (m) yrkande 'I llCh .lo2h (vpk) yrkande 27 bör straffsanktioncrna vid upps:ltliga miljöbn1tt "brpas. Enligt sistniimnda motillnsyrkandc bör företaget dessutom
omeddhart fä sitt tillstiind indraget. I. fo24 ( fp) yrkande :'i begiirs i anslutning till utredningens förslag att straffrihctcn avskaffas i ringa fall. [·motion
.IP2'1 (s) begiirs en iivasyn av miljöstraffr:ittcn i enlighet med utredningens
l'iirslag. Yrkanden Pm effckti\'are beivranden av miljöbrott framst:ills iiven i
de trL' frisuiemle motionerna .Jo735 (c) yrkande X. Jo75:2 (c) yrkande I och
.loXl2 (111: i iiterst~1ende del).
Fn ligt motion fo 735 ( c) yrkande 7· bör preskriptionstiden förliingas för
miljiihnitt och hevisfiiringsreglerna i miljöm;il iindras.

U1sk 1!//('/.\'
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Utskottet finner regeringens förslag
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skiirpning av pi1följdsreglerna vid

fall av milji.ihrottsli,l!hct viil avv:igda. Utskottet ansluter sig iiven till miljiiorh energiministerns bL·dömnin,I!. att det finns skiil att avvakta - och noga
följ;i - dL'n vidare utvecklingen innim beslut fattas om eventuellt ytterligare
utredning av p;'1följdsreglnna. Som framgi'ir av redogört'.lsen bereds fortfarande Uingclsestraffkommittcns fiirslag om att ge miljöbrotten ett högre
straffviirde i regerin,l!skanslict. Vad utskottet anfört innebiir att utskottet
avstyrkn de fiirs"1,I! till skiirpning av p;ifiiljderna som framförs i motionerna
.lolh yrkandL' lJ. fo24 ~'rkandc :'i och .lo26 yrkande 27.
Utskottl'l avstvrkcr iiven ckt försla,I! om utredning som framstiills i 1mitio1i
.lo2lJ.
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. Syftet med motionerna Jo73:'i yrkande 8, .lo7:'i2 yrkande I och .lo812 i
atersti1ende dL'I far anses viisentligen tillgodosett genom regeringens förslag.
Förslaget i motion Jo73:'i om preskriptionstiden gär tillbaka p<i ett riksdagsuttalande {1r 1982. dj det anfördes att en förliingning av preskriptionstiden för brott mot '.\1L skulle kunna ge myndigheterna stiirre handlingsfrihet vid beivrande av iivertriidL'lser av ML. resp. miljöbrott enligt brottsbalken. Regeringen borde niirmare pröva denna fr;"1ga (.lolJ 1982/83: 17,

JoU I LJK7/X8:23

rskr. 94 ). I förevarande proposition görs en noggrann genomg<'mg av prob_lematiken (s. 27:'i f. ). Sammanfattningsvis <~nser miljö- och energiministern i1tt
ni1gon siirskild lagstiftning i frågan icke iir påkallad. Utskottet delar regeringens mening. Motinnen avstyrks alltså såvitt nu är i friiga.
Miljiisk~·ddsavgirten

;\/otionema
I n;igra motioner framstiills yrkanden om iindring av reglerna för miljii*~ ML. Enligt motion Jol6 (m) yrkande 8 bör
miljöskyddsavgift utgi'1 vid alla former av övertriidelser av koncessionsvillkoren. Ett motsvarande yrkande framstiills i motion Jo751 (m) yrkande
3. Enligt motion .lo719 (fp) yrkande 24 bör vinningsrekvisitet för uttagande
av miljöskyddsavgift avskaffas. Enligt motion Jo848 ( m) yrkande 2 bör
naturvilrdsverket fft i uppdrag att pröva miijligheten att redan i koncessionsvillkoren bestiimma sanktionsavgiftcns storlek vid "överutsliipp".

skyddsavgift enligt 52-63

Utskottets ii1'<'n·iig1111de11
rvtiljöskyddsavgiften iir en sanktionsavgift och syftar till att eliminera ekonomisk fördel av brott mot ML. Den avgift som döms ut skall bestiimmas till
ett belopp som motsvarar de ekonomiska fördelarna av över_triidelsen.
RegiL'rna om miljöskyddsavgift skiirptes fdn den I juli 1987 pil det siittl'l att
det numera inll' kriivs att övertriidelsen har medfört eller inneburit risk för
störning av omgivningen.
De förslag om iindring av reglerna som framförs i motionerna överensstiimmer niira med förslag som viicktes för ett Ctr sedan. cb riksdagen
behandlade regeringens förslag till iindring av miljiiskyddslagen (prop.
1986187: 135. JoU 25). Utskt~ttet anser det angeliiget att ytterligare iindring
icke vidtas av dl' nyligen reviderade regll'rna för miljöskyddsavgiften förriin
erfarenhet vunnits av hur de verkar. Motionerna Jo16 yrkande 8. Jo7 I9
yrkande 24, .Jo75 I yrkande 3 och Jo848 yrkande 2 avstyrks med hiinvisning
hiirtill.

Allmän rättshjälp i miljömål

Almionerna
Enligt motion fo2<i (vpk) yrkande 21 bör riittshjiilp omedelbart återinföras
till enskilda "miljöoffer". I motion .JoJO (c) yrkande()() yrkas att rättshjälpslag:en ändras i L'nlighet med org:anisationsutredninge11s förslag.
I(>!

11 l?iksdagt'll /<J87/88. /I> .1a111/. Nr 23

Utskoll<'ls 1!1'('rl'iig111ull'11
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Org;111isationsutredningen behandlar i sitt hetiinkande ingiiende frt1gan om
riittshjiilp i miljöm[1l.
Enligt X~ första styeket riittshplpslagen ( 1972:429) far iigaren av en
fastighet t'ller byggnad inte he\'iljas allmiin riittshjiilp i angelägenhet som
avser fastigheten eller byggnaden, om iigaren har eller borde ha riittsskyddsförsiikring eller liknande riittsskydd som omfattar angdiigenhcten. Dessa
fiirsiikringar iir vanligen maximer;lde till 75 1100 kr. Utredningen konstaterar
all praxis varit starkt restriktiv i friiga om att bevilja riittshjiilp niir nämnda
rt•gel varit tilliimplig. Enligt utredningen iir 75 000 kr. m{mga giinger ett
otillriickligt belopp i miljöm;il. siirskilt om det kriivs teknisk eller medieinsk
utredning. Detta iir Litillfredsstiillande. anser utredningen. som ocks:i framhaller att det i miljötvister typiskt sett finns ett starkt samband mellan den
enskildes oeh det allmiinnas intresse av att hindra eller minska skadliga
miljiistörandc verksamheter. Utredningen har mot den bakgrunden föreslagit att förutsiittningarna för riittshjiilp i dessa fall {1terstiills till vad som
giilldc tidigare.
Riksdagen har nvligen (.full 11JX7/XX:21 res. 5. rskr. 19~) i ett uttalande till
regeringL'n framhidlit att miijligheterna till allmiin riillshjiilp i vissa fall blivit
fiir hegriinsade. Detta kan uppL·nbarligcn fa till följd att en riittssiikande
inte har mi\jlighet att driva sin sak vidare diirför att riittsskyddsförsiikringcns maximibdopp har uppn:'1tts. Denna ordning iir inte tillfredsstiillande.
od1 rL'gcringen hör diirför snarast föresl;'1 en iindring som tillgodoser de
hd1m· s11111 redovisats.
Utskottet finner med hiinvisning till det anförda riksdagsuttalandet att
motinncrna s;ivitt nu iir i fr:'1ga blivit tillgodosedda. De pi1kallar diirför ingen
ytterligare riksdagens i1tgiird.

Miljömedvetande och miljiihänsyn
/'n 'f '< 1siti1 J/IC'll
:Vliljii- och L'nergiministern anger sammanfal!ningsvis sitt stiillningstagande
t•nligt fiiljandc.
l'vliljiifr;'1gorna har viktiµa anknytningspunkter till uthildningsviisendet. Speciella insatSL'r hör µöras för att stödja undervisningen om miljöfriigor i
ungdomsskolan. Universitets- och hiigskolciimhetet bör vidga insatserna för
att stiirka miljiifr;'1gornas stiillning i utbildningen inom olika yrkesutbildningsscktorer.
Ett system med miljiideklarationer pil produkter kan vara ett viktigt
medel for att öki1 milji.imcdvctandct. Förutsiittningarna for ett siidant system behöver dnck klargöras niirmare.
Mi"ljiikonsekvensbeskrirningar blir prövas för vissa verksamheter.
Motio11cma

Enligt motion fo.\ll (cl yrkande 54 bör riksdagen rikta ett tillkännagivande
om miljiiutbildning till regeringen. Motinniirerna framh;'iller att alla medborgare mi1ste ha goda insikter om miljön och dess krav. Detta iir en
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niidviindig forutsiittning fiir att samhiillet skall kunna utvecklas p<I en h{1llhar ekologisk grund och för att miinnisknr ocksit pii !{mg sikt skall kunna
garanteras en rimlig livskvalitet. Diirför m{1ste utbildningen i miljövtml
avseviirt förbiittras. Det iir viktigt att miljiifdgorna blir en integrerad del av
si1viil tekniska, naturvetenskapliga som administrativa utbildningslinjer. Liirarutbildningen rrnhte förstiirkas med grundkurser i ekologi.
Förslag om miljiimiirkning av vissa produkter tas upp i ett par motioner.
Enlil,!t motion Jo26 (vpk) yrkande 6 bör tillverkarna av pappersprodukter
~1liiggas att varudeklarera - miljiimiirka - sina produkter. I motion Jo38 (e)

JoU 1987/88:23

yrkande 4 begiirs att konsumentverket omedelbart far i uppdrag att utarbeta system med frivillig miirkning.
Miljökonsekvensbeskrivningar av olika invcsteringsprojekt diskuteras i
flera llllllioner. I motionerna Jol6 (m) yrkande 17, Jo719 (fp) yrkande 22,
Jo751 (m) yrkande 17 nch Jo767 (c) yrkande 20 yrkas att ett systern med
rnil_jökonsckvensanalyser införs. Syftet iir enligt motion Jo767 att hjiilpa
beslutsfattarna att viilja mellan olika handlingsalternativ pä ett si1dant siitt
att miljöpi1verkan blir sit liten som möjligt. Samtidigt skall man kunna ta
ekonomiska hiinsyn. I motion Jo30 (c) yrkas som del av yrkande 55 att den
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siikande i sin konccssionsansökan - vilken enligt 13 ML skall innefatta en
beskrivning av miljöeffekterna - iiven skall redovisa miljökonsekvenserna
av alternativa lösningar. I motion Jo767 yrkas iiven att ett system med
offentliga förhör i miljöfr{1gor införs (yrkande 21 ).
Urskmrl'IS Ön'n·iigandcn
rvtiljöutbildning
Utskottet delar regeringens mening att en ökad satsning pii miljöinriktad
utbildning iir niidviindig för att öka miljiimedvetandet. De förslag som
framförs i motion Jo30 ligger helt i linje med denna inriktning. Utskottet
paminner om att ökade resurser avsattes redan i statsbudgeten för budget<iret I 988/~N för att stimulera miljiiprojckt inom barnomsorgen samt i
grundskolan. SNV gavs höjt informationsanslag. som i stor utstriickning
skall utnyttjas för miljöinformation i skolan.
I utbildningsdcpartementets budgetbilaga siiger vidare utbildningsminisIL'rn fi.iljande angill'nde milji;friigorna i den grundliiggande högskoleutbildningen:
Miljiifr{1gorna berör i stort sett samtliga högskoleutbildningar. Omfattningen av mil.jiiinslagen varierar naturligtvis inom vida gränser. eftersom högskolan omfattar ett brett spektrum av utbildningar. fdn humanistiska och
konstniirliga utbildningar till specialistutbildningar.
I detta sammanhang kommer jag att behandla utbildningar diir miljöfriigorna iir viisentliga för en god insats i arbetslivet. Jag tiinkcr cb friimst pil
tekniska och naturvetenskapliga utbildningar som leder till s{1dan yrkesverksamhet diir beslut fattas och {1tgiirder vidtas som pt1verkar v{1r yttre och
inre miljö. Vidare tiinker jag pit liirarutbildningarna. Dessa är av stor
hL'tydelse i detta sammanhang. eftersom liirarna i grundskolan har ansvaret
för att ge barn och ungdomar kunskaper om och förstiielse for mil.iöns
betydelse för \·;"\ra livsbetingelser. Det finns emellertid nu skiil att vidga
insatserna till att ocksi1 omfatta fler utbildningslinjer, ocks{1 inom andra
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vrkesutbildningssdatirer. Jag avser diirfiir att {1terkomma till regeringen
med ett förslag till uppdrag ~it UHii. att intensifiera sina insatser iiven vad
<1VSL'r utbildningarna inom sekt\irn flir utbildning för administrativa, ekorwmiska och sociala vrken.
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L ts kottL't finner i Ii khet med motioniirerna oeh vad som fram förs i budget-·
prop<lsitionen I 9X7/XX: I110 att det finns anll'dning att inskiirpa vikten av att
dL'll miljiiinrikt;1de utbildningen verkligen prioriteras. Vad utskottet sitlunda
anfört med anleclnin1,! av motion Jo30 yrkande 54 bör riksdagen som sin
mening ge rq!eringen till kiinna.
Utskottet delar rcgt·ringens mening att fiirutsiittningarna för ett system
med miljiideklaratiPnL'r pit produkter behöver klargöras närmare. Regeringen har cbrfiir nyligen tillsatt en utredning i fr:lgan. Med hänsyn härtill
avstyrks motionerna Jo2h yrkande 6 och Jo3X yrkandc 4.
\ 1i ljök( lnse k vens besk ri \'ni nga r

Enligt 13 ~Ml. skall ansiikan nm tillst:111d att bedriva miljöfarlig verksamhet
( koncessionsansiikan) bl. a. inneh{Llla en besk rivning av miljöeffekterna
s.isom arten. styrkan och riickvidden av de sti'lrningar som verksamheten
kan medfiira. I motion Jo30 föresli1s att regeln utvidgas si1 att konsckvenscrna ii\'en av alternativa lösningar skall beskrivas. Utskottet iir ieke
bL·rett att gene'rellt tillstyrka förslaget men erinrar samtidigt om att kqnecssionsniimnden har möjlighet att i samband med sin prövning begiira alternali\'a fiirslag till organisering av verksamheten. Med det anförda avstyrks ·
motion Jo3!1 yrkande 55 i motsvarande del.
I iivriga motionsyrkanden avses med konsekvensbeskrivningar mer iivergrip;111de friigor. I propositionen framhitlls vikten av att olika wrksamheters
resursanviindning oeh miljiip;iverkan analyseras för. ·att miljöproblemen me.~
ra langsiktigt skall kunna angripas p;i ett framgf111gsrikt sittt. I prineip bör
kartliiggningar gennmföras för olika samhiillssektorer. I farigenom förbiittras fiirutsiittningarna för iivergi·ipande bt:skrivningar av konse,kvenserna för
resmsanviindning och milji.i - miljiikonsekwnsbeskrivnir)gar. Si1dana bediimningar biir giiras innan större föriindringar av verksamhet L'lkr policy
inom en viss sektm beslutas. Följderna av en viss aktivitet liksom tänkbara
alternali\'a liisnin!!ar
kan diirmed
liitl;tre <'1sUdli!!!!iiras
oeh beaktas i ett
...
.
.......
tidigt skede av plarK'ringsprocessen. anför miljö- och energiministern.'
Utsknltel kan p<I det principiella planet ansluta sig till regeringens över\'iiganckn. Utskottet erinrar om att en arbetsplan för byggande av väg enligt
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15 v:iglagen skall inneh{11la en miljiikonsekvensbeskrivning med redovisning a\' de ViintadL' miljiicJlek!erna Samt förslag tilf erforderliga skydds;itgiirder l'ller andra fiirsiktighetsmMt som behövs för att fiirebygg\l st!'irningar
eller andra oliigL·nheter friin trafiken.
Enligt utsknttets mening finns det. som framh:'tlls i motionerna, vidare
ankdning att systematiskt infiira obligatoriska miljökonsekvensanalyser i
den swnska planeringsprocessen. Syftet skall vara att minska de negativa
miljiietlekterna niir ett projek.t iir p;'i viig att genomföras eller ~.'u'beslut som
innebiir miljöpit\'erkan iir p<i viig. all fattas. Omfattningen av miljökonsekvensbediimningL'll biir sli1 i rimligt fö,rh~1llande till det b1.:slutel avser. Ett
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minimikrav mask vara att miljiikonsekvenserna av t'tt beslut rcdllVisas p{1
samma siitt som sker fiir de ekonomiska konsek\·enserna. Riksdagen biir
hcmstiilla att regeringen ;'1tcrkommer med förslag l1i11 hur milji.ikonsek\·ensanalvscr biir infogas i planeringsproccsscn. Vad utskottd anfiirt med ankdning av propositionen och nwtionerna Jnlh yrkande 17. Jo7Jl) yrkande
22 . .lo7:'i I yrkande 4 och Jo7o7 yrkande 20 hiir riksdagen Stllll sin mening ge
regeringen till kiinna.
Niir det giiller förslaget i motion Jo7o7 om offentliga förhör i miljöfr;igor
för utskotte 1 erinra om att riksdagens utskott under innevarande ~ir biirjat·
anstiilla nffcntliga utskottsutfr{1gningar. I samband med beredningen av
förevarande iirende har jordbruksutskottet h;Hlit en offentliµ utfr;1µning med
företriidarc för naturdrdsvcrkct. vissa industrier och forskarsamhiillet angiiende luftviirds- nch vattcnviirdsfräg:or. Enligt utskottets mening har diirigcnom syftet med förslaget i viss del tillgodosetts. Ni1gon ytterligare riksdagens <ltg:iird med ;;nkdning: av motion Jo767 yrka1ide 21 p<'1k<illas icke.
Kunskapsförstirjning

Proposi1io1u'11
Miljö- och energiministern gör följande ställningstagande i propositinnen.
Naturv{1rdsverket biir ha en central roll för kunskapsförsiirjningcn inom

miljiiomr~1det. Till verkets viktigaste uppgifti;r. hör att utforma s~trategier.
handlingsprogram. dd och riktlinjer m.m. inom 111iljiivilrdsnmriidet. ·
Den nuvarande nrdningen för styrning och <idministration av den kolkktiva forskningen hör bibch[1llas tills vldade.
·
Erfarenheterna fri.in verksamheten med ett miljöforskningscentrum
Umd bör utviirderas som underlag för framtida stiillningstaganden.

Mo1io11
Enligt motion Jo767 (c) yrkande 22 bör framtidsstudier bedrivas vid universiteten för att pii ett tidigt stadium olika tiinkhara utvecklingar skall kunna
identifieras. Si1dana studier kan ocks{1 erbjuda en grund fiir ilverviiganden
om styrmedel.

Utsko/11'/s iil·cn·äga11de11
Utskottet har ingen erinran mot regeringens stiillningstag:ande. Även det
förslag som liiggs fram i nwtionen finner utskot!t't beaktansviirt. Utskottet
l'rinrar samtidigt om att framtidsstudier under l'tt par decennier bedrivits
aktivt i olika former i Sverige. Sedan ett ;lr tillbaka sorterar verksamheten
under institutet för fra1i1tidsstudier. som enligt sina stadgar iir ofiirhindrat
samarbeta med universiteten och andra organisationer. Universiteten iir
ocks{1 oförhindrade att sjiilvstiindigt bedriva framtidsstudier. '.'lt1got siirskilt
uttalande frt111 riksdagens sida med anlci:lning av motionsyrkandet synes
icke p;ikallat.

fot:
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Särskilda frågor
Naturvårdsverket bör enligt propllsitionen fä ett uttalat miljiibevakningsansvar i sin instruktion. Samarbetet mellan liinsstyn:lserna och yrkesinspektionen biir utvecklas.
I motion Jo719 (fp) yrkande 14 yrkas att naturv;'1rdsverket tilHiggs det
hurndsakliga tillsynsansvaret enligt NRL. i stiillet fiir det nyinriittade planoch bostadsverket. Enligt yrkande 17 biir biittre samordning i·1stadkommas
mellan de myndigheter som ingår i den centrala mil_jiiorganisationen.
Utsko11e1s ih·e1Tiigw11/rn
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Utredningen har föreslagit att 5 kap. ~ NRL kompil't.tL'ras med en bestiimmelse som siiger att statens naturviirdsverk siirskilt har att i samverkan
med övriga centrala fiirvaltningsmyndigheter utöva ett miljiibevakningsansvar. Genom att formalisera detta ansvar ges naturv;irdswrket enligt utredningen en biittre plattform för samverkan med <.k olika myndigheter s1>m
tilliimpar N RL. Hiir berörda yrkanden i folkpartimotionL'n följer i betydande utstriiekning utredningens förslag.
Mil.iii- och energiministern framhäller den ökade betydelse miljöfri1g:orna
fatt med tiden. Hon delar utredningens uppfattning att naturdrdsverkets
ansvar för miljöbevakningen bör fö ett klarare uttryck än vad som giiller i
dag. Do:tta behiiver dnck inte föranleda ni1goi1 iindring i lagen. Naturvardsverkets instruktion kommer i stiillct att iindras.
Utskottet delar regeringens uppfattning. Motion Jo719 avstvrks säledes i
beriirda delar.

Resurser
Pn 11111si1io1H'n
Enligt propositionen biir de statliga myndigheterna pi1 miljiiskyddsomri1dct
tillfriras ökade resurser för sitt arbete med prövning och tillsyn enligt ML.
Behovet av resursförstiirkningar iir enligt vad som anförs inte möjligt att
bed<'irna i dag. Miljii- och t•nergiministern bedömer att i storleksordningen
1110 handWggartjiinster behöver tillföras de statliga myndigheterna för deras
arbete med miljiiskydd. Resursfiirstiirkningen budgeti1ret l 9X9/lJO inom den
statliga elden av miljöskyddsorganisationen blir bl. a. avhiingig av kommunernas iivertagande av tillsynen över tillst~111dspliktig verksamhet. Förslag
till anslagsföriindringar kommer att redovisas i anmiilan till hudgetpnipositi1lJlen l 9X9.

M, 11 ioncr
Enligt motion Jo25 ( 111) yrkande 23 erfordras nya handliiggartjänster för
milji)skyddets priirning och tillsyn. Ett motsvarande yrkande framstiills i
motion fo767 (c) yrkande lX. Enligt motion Jo26 (vpk) yrkande 20 m{tste
k11mmunerna fä betydligt stiirro: resurser för sitt tillsynsarbete. I samma
motinn yrkande 29 kriivs att en massiv utbildning: av miljöjurister kommer
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till sl{1nd. Enliµt motion Jo30 (L") yrkande :'iX hiir en siirskild stats<'1klagarc
fiin.irdnas för miljiihrott. Enligt motion fo 704 hi.ir pilotprojekt med miljiir~1dµivarl' startas i dl' nK·st utsatta rcginnl'rna i SveriµL'. I motion .lo7h7 (c)
yrkande I yrkas att en miljiiomhudsman skall tillsiittas. Ett mntsvarande
fiirslag viil'ks i 11111tinn Jo7lJI (fp). I motion JoXOl) (111) hL·giirs fi.irslaµ lllll en
hawrikommission i miljiimid. och enliµt motinn JoXI I bi.ir en miljiipolis
inriittas som förstiirkning av nuvarande tillsynsorganisation. Fnliµt motion
Jo825 ( s) föreligger behov av regionala miljö- och naturv;'mbL·nheter.
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motionen i nu berörd del.
Utskottets ii1·en·iiga11dc11

Utskottet erinrar om att I 0 milj. kr. anvisats för budgctiirl't 1988/89 för
först:irkning av resurserna vid liinsstyrclscrnas naturv{irdscnhctcr (prop.
1987/88: lOU bil. 15. JoU 5 y). Utskottet finner det viirdefullt att L'n förstiirkning med 1()() handliiggartjiinstcr vid ek statliga myndigheterna aviseras
i förcvarandl' proposition för miljöskyddsarhetet. Enligt utskottl'ts ml'ning
hör diirig~nom syftet med motionerna Jo25 yrkande 23 och fo7<17 yrkande
IX vara tillgodosett.
Niir det giiller yrkandet i motion Jo26 om kommunernas resurser för
tillsynsarbctl't L'rinrar utsköttet om att. som niirmare behandlas i följandl'
avsnitt. tillsynsarbetet L'nligt propositionen hör finansieras gl'nom de avgifter som tas ut. Mot den b;ikgrunden avstyrker utskottet yrkandL' 20 i
motionen.
Utskottet har sympati för förslaget i motion J112o yrkandl' 2<J om en
massiv utbildning av miljöjurister. Bl.a. den nyrekrytl'ring av hanclliiggare
som kommer att bli en följd av den aviserade resursfiirstiirkningen vid
liinsstyrclserna kommer att öka behovet av kunniga miljöjurister. Utskottet
utg;ir fr<ln att universiteten har möjlighet att Higga upp liimpliga forthildningskurser för jurister som har behov diirav. Utskottet iir dock icke berett
förorda ni1got siirskilt uttalande friin riksdagens sida med anledning av
motionen i nu berörd del.
Utskottet iir icke berett tillstyrka motion Jo.30 yrkande :'iX om en siirskild
stals<iklagare.
f<iirslag om inriittande av en siirskild miljiinmbudsman har tidigare avslagits av riksdagen. Utskottet har diirvid anfiirt att en miljöombudsman
skulll' fa uppgifter som i vissa :1vseenden sammanfiill mL·d naturvt1rdswrkets. Utskottet avstyrker yrkandena hiirom i motionerna Jn767 och ,hi791
liksom jv1.:n yrkandet om miljliradgivare i nwtion fo7114.
Niir det giiller förslaget i motion JoXlJ9 om tillsiittande av en haverikommission i miljöm;il har utskottet erfarit att kommitten för undersökning av
allvarliga olyckshiindelser (Kn 1981 :02) i praktiken kan siigas fungera som
en hawrikommission vid större miljöolyckor. Kommitten har bl. a. gjort
utredning efter en större olyckshiindelse med utsliipp av slam fr{m Boforsverken i Karlskoga och undersöker för niirvarande tillsammans med
liinsstvrelsen i Älvsborgs liin hiindclsdörloppet vid utsliipp i Göta iilv frim
Yolrns fahriker i Trollhiittan. I propositionen fiirl'sli1r regeringen (s. 167) att
kommitten for i uppdrag att utreda den verksamhet som ger upphov till
oljeutsliipp i framför allt Skagerrak - oljeplattformar, landbaserade bllor
lll"h fartyg. Kommitten skall diirvid siirskilt hl'lysa möjligheterna att förbiittra förutsiittningarna för att utreda skuldfri1gan och att utkriiva ansvar.
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\liljii- od1 encrgiministt'rn framhäller vidare följande bc:triiffamk an- ·
svarsfördelningcn vid större olyckor (s. 22.f).
Ansvarsfiirdelningen mellan svenska myndigheter vid större olyckor regleras gennm riksdagens beslut ;iren llJ85 oeh l'J8(l (prnp, llJ8.f/85:161. FiiU.
12. rskr. 389 och prop. 1985/86:170. Föl.I 2. rskr. 58). varigenom bl. a.
statL·ns riiddnin!,!sverk bildades oeh riiddningstjiinstlagen ( 1986: I lll2) anings. Statens riiddningsvcrk har ansvaret för bl. a. samordning av hdolkningsskydd och riiddningstjiinst i förebyggande och skadehegriinsande syfte.
Andra viktiga instanser iir den s. k. katastrofkommissionen och sjöfartskommissionen. Kustbevakningen. polisen. kommunerna och liinsstyrelserna har viktiga operativa funktioner. Bland myndigheter som ocksa har
viktiga uppgifter i detta sammanhang miirks vidare de olika trafikverken.
arbL'tarskyddsstyrelsen. planverket. spriingiimnesinspek tinnen. naturviirdsvcrket <ll'h kemikalieinspektionen. Även landets kommuner och större enskilda företag har viktiga roller.
Utsknttet har vidare erfarit att det i rl·gcringskansliet
inom fiirsvars-.
kommunikations-. arbetsmarknads- och miljii- nch energidepartementen.p<igi1r ett arbete med att samordna insatserna fr{111 de olika myndigheter som
har L'tt ansvar vid olyckshiindelser. Med d•'t anförda för motionen anses
besvarad.
Diirl'llHlt iir utskottet i~ke berett att tillstyrka förslaget 0111 miljöpolis i
motion Jo81 l.
Utsknttt:'l avstvrker iiven motion Jo825 om regionala miljö- och naturvardsenhL'ter.
A\'~iftcr

för tillståndspröming och tillsyn enligt ML

:'1.'1iljii- och energiministern redovisar i propositionen· san~manfattningsvis
fiiljamk förslag nch stiillningstagande.
Rl'!!eriIH!en eller den mvndi~het som regerin!!en bestiimmer för meddela

fiir~skrifter nm avgifter i·ör ;n myndighe"ts ve;ksainhet ined prövning och

tillsvn enligt ML. Regeringen för oeksii överl~ita iit kommunen att föreskriva·
om si'idana avgifter.
En iiverg;ing till saktaxa med fasta avgifter för de tillstånds- och tillsrnsiircnden som priivas av koncessionsniimnden för miljöskydd och länsstvrelsnna blir ske. Detta bör ocksii giilla niir en kommun tar över tillsrnsansvaret för tillst:1ndspliktig verksamhet.
Fiir kommunl'rnas handliiggning av anm:ilningar och tillsynsärenden skall
timbaserade a\·gifter kunna tas ut.
Avgifterna hiir bestämmas så att de tiicker myndigheternas kostnader för
priirning och tillsyn.
Avgifterna för prövning och tillsyn iir förcm;il för niigra motioner fr~rn
allmiinna motionstiden 1988. Enligt motion Jo.fl6 (e) yrkande 4 bör verksamhl'tl'r inom vattenbruket undantas fr<'111.dcssa avgifter. Enligt motion
fo7l'J (fp) yrkande 23 bör en ny konstruktion av avgiften införas. Enligt
motion Jo7~ 1 (c) bör avgiften för tillsyn avskaffas (yrkande I) och principerna fiir avgiftsuttag vid prövning revideras (yrkande.2).
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Utskottets ii1'{_•n·1/ga11dc11
Som framgi1r av redogörelsen fiir propositillnen förordar regeringen att
avgiften fiir prövning och tillsyn av tillst;indspliktig verksamhet i fortsiittningen tas ut efter en saktaxa med fasta avgifter. Utskottet bitr{ider förslaget. DiirigL·nom torde syftet med mntion Jo719 yrkande 23 till viss del
vara tillgodosett.
Det anförda inncbiir att utskottet avstyrker motionerna Jo4 l h yrkande 4
och Jo 721 _

Motioner om ändring av vissa stadganden i ML
I n{1g.ra motioner yrkas pi1 iindring av kriterierna för den intrcsscavviigning
snm enligt 5 ~ ML skall göras för att för.ebygga 1Jliigcnhet som kan uppkomma vid miljöfarlig verksamhet. Enligt n~otion Jo26 (vpk) yrkande 1X
biir vid tillst{mdsprövning samhiillsnyttan viigas mot skadan. I yrkande 2<i
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yrkar moti1n1iircrna att 5_ iindras pft si1 siitt att sw11hii/ls11ytt1111 m.m. - icke
blott nrttan m.m. av verksamheten - skall viigas.nwt störningen m.m. I
motion Jn3ll (c) yrkande 55 framsmils som delyrkande förslag om ett tilliigg
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till 5 med innebörden att ~iirskild hiinsyn tas till varaktigheten av de
skadeverkningar som miljöfarlig verksamhet kan orsaka.
Förslag om förstiirkning av miljöskyddslagen i olika hiinseendcn framförs
i motinn JoXOO (s), i <iterstiiende del.
Utskottet far med anledning av· ifri1gavarande mntinnsyrkanden framht1lla
att de iindringar av miljöskyddslagen som skett för ett i"ir sedan och som nu
fiiresfo syftar till att effektiviser~t miljöskyddet. Utskottet finner icke att de
förslag som framlagts i motionerna bör liiggas till grund för ytterligare
revision av lagen. Innan stiillning tas till eyentuella iii1dringar bör nu giillande resp. föreslagna regler prövas i praktiken. Utskottet avstvrker s<'tledes
motinnerna Jo26 nch Jo30 i nu berörda dl'lar.
Utskottet avstyrker iiven motion .JoXOO:

Miljiiskyddsprövning; av vägar
Enligt mntinn Jo26 (vpk) yrkande 19 bör viigar och trafikleder prövas enligt
miljöskyddslagen.
Utskottet har nyligen behandlat likartade motionsyrkanden i yttrande _till
trafikutskottet med anledning av den trafikpolitiska propositionen ( prop.
1987/XX:50. JoU 3 y). lJtskottet framhöll diirvid bl. a. följande.
Utskottet erinrar om att miljöskyddsutredningen p{1 sin tid - i betiinkandct
H:ittrc miljöskydd Il (SOU llJX3:20) - föreslagit att miljöskyddslagL'n
(I %LJ:3X7. ML) kompletteras med en _regel. varigenom regeringen bemyndigas att föreskriva att vissa gatu- och viigbvggen m.m. inte rtir utföras utan
tillstjnd av konccssionsniim1;den: Vid de"n g~;wingi111g av rviL som företogs
för ett iir sedan beslöt riksdagt1i p<I förslag av regeringen att icke genomföra
utredningens förslag. vilket-enligt vad utskottet anförde skulle medfiirn
vissa praktiska svi'trigheter. I sammanhanget underströks vikten av att varje
sektorsmyndighet bevakar nch tillvaratar miljiiintrcssena inom ~in sektor.
Fri111 miljösynpunkt bctonadL'S siirskilt vikten av att miljökonsekvenserna av
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ett planerat viigbyggnadsföretag blir belysta p:i ett s~i tidigt stadium som
miijliµt (prop. 1986/X7: 135, JoU 25).
Enligt utskottets mening fi1111s det sbl att ompri'iva riksdagens beslut för
L'tt ar st•dan. Utskottet ansluk·r sig sitlcdes till vad som anförs i motionerna
T202 och T.:121 om miljiiskyddsprövning av viig- och gatubyggnadsförctag.
Enligt utskottets mening bör regeringen vidare utreda fri1gan och snarast
i1tnkomma till riksdagen med ett lagförslag med utgt111gspunkt i miljöskyddsutredninµens förslag och de nu berörda motionerna. Vad utskottet
anfört med anledning av motionerna s{ivitt nu iir i friiga bör riksdagen som
sin mening ge regeringen till kiinna.
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Trafikutskottet har i sitt betiinkande TU 1987/88:23 om miljö .och energi
avstyrkt de biida motionsyrkandena. Med hänsyn till att riksdagen sii sent
som för ett <ir sedan beslutat att det genom iindring ( 1987:745) i väglagen
sbll göras obligatoriskt att miljökonsekvensbeskrivningar skall göras av ei1
arbetsplan för ett viigbygge har trafikutskottet ansett det vara mindre liimpligt att nu biirja utreda friigan om koncessionspriirning av viigbyggen.
Genom de iiverviiganden som gjorts i samband med förra årets riksdagsbeslut om vissa iindringar av ML men ocksft genom tillkomsten av PBL och
'.\J RL finns enligt trafikutskottets mening goda förutsiittningar för att miljöfoigorna blir allsidigt belysta i viigplaneringens olika faser. si1väl vid uppriittande av arbetsplaner snm vid faststiillande av flcr{1rsplaner. Trafikutskottet fortsiitter:
För trafikutskottet framstitr det som en betydande risk att en omfattande
byri1krati kan uppst~I genom att ett och samma viigbyggnadsiirende kan
k1llnma att iiverpriivas av regeringen enligt tre olika lagbestiimmelser. niimligen om skyldighet till prövning hos koncessionsnämnden föreligger eller
inte. betriiffande konccssionsniimndens beslut och ockst1 beträffande vägverkets och länsstyrelsens beslut enligt väglagen om arbetsplanen som sadan. Risk för onödiga förseningar av genomförandet av de ca J(J() arbetsplaner som fastställs varje [ir iir således uppenbar. Med anledning av jordhruksutskottets yttrande förutsiitter trafikutskottet att regeringen noga
fiiljer och vid liimplig tidpunkt utviirderar den år 1987 beslutade ordningen
för miljöfri1gornas behandling i samband med de olika planeringsfaser som
fiireg{1r ett viigbygge. Mot hak grund av det anförda avstyrker utskottet de
hiida motionsyrkandena.
Jordbruksutskottet finner för egen del att erfarenheten visar pä det stora
beho\· som finns av att en noggrann miljöprövning föregår beslut om större
viigar och trafikleder samt pm deras striickning.
Enligt utskottets mening har de iiverviiganden som gjordes av miljö- ·
skyddsutredningen om iinskviirdhetcn av k\rncessionsprövning av viigprojekt mycken fng fiir sig. Det kan dock finnas anledning att niigot avvakta de
erfarenheter som vinns av de regler om obligatoriska miljökonsekvensbeskrivningar enligt viiglagen som infördes för ett <ir sedan. Som utskottet dii
framhöll kvarst~tr möjligheten till frivillig prövning liksom naturv{1rdsverkets

*

riitt att begiira prövning enligt 41
ML Regeringen och berörda myndigheter bör sillcdes noga följa den fortsatta utvecklingen pii viigbyggnadsomrf1det fri111 miljösynpunkt. Den för ett är sedan beslutade ordningen för
miljöfri1gornas behandling i samband med de olika planeringsfascr som
föregiir ett viigbygge bör utviirderas vid liimplig tidpunkt, och senast under
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iir 1989. Diirefter biir stiillning tas till foigan om koncessionsprövning. I det
sammanhanget bör iiven allmiinhekns miijlighet till insyn i och påverkan pft
m i ljökonse k vensbeskri vningar utviirde ras.
Vad utskottet anfört med anledning av motion Jo26 yrkande 19 bör
riksdagen som sin mening ge regeringen till kiinna.
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Lagförslagen m.m.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag under kapitel 10 Miljiiskyddets
regelsystem och organisation. Riksdagen bör sitledes anta regeringens förslag till lag om iindring i miljöskyddslagen och lag om ändring i brottsbalken. Med de iindringar som framgår av utskottets stiillningstagandcn i
det fliregtiende bör riksdagen liimna utan erinran vad som anförts i propositionen om miljöskyddets regelsystem. organisation och behovet av resurser för alt förstärka miljöskyddet.

11. Ekonomiska styrmedel
f'rr 1p11si1i1111e11

Miljii- och energiministern sammanfattar sitt stiillningstagande pii följande
siitt.
Tillst;111dspri.ivning och tillsyn enligt ML förordningar m.m. enligt naturv;lrdslagcn samt regleringar av kemiska produkter enligt kemikalicfiirnrdningen bör iiven i fortsättningen vara de grnndHiggande styrmedlen i miljiipolitikcn.
Ekonnmiska styrmedel bi.ir i ökad omfattning komplettera de administrativa styrmedlen. Avgifter pit förorenande utsliipp biir successivt kunna
infiiras diir s;i iir praktiskt mö1ligt och sftdana avgifter kan fä en avsedd
effekt pii mil_jön.
En parlamentarisk utredning biir tillsiittas. Utredningen biir - mot bakgrund av de mi1l snm giiller för miljöpolitiken - analysera föruts~ittningarna
fiir och fi.iresli1 en liimplig utformning av framtida system för ekonomiska
styrmedel i miljiipolitiken.
Utredningen bör med förtur iiverviiga och himna förslag till ett system
med miljöavgifter. bl. a. p:i utsHipp av klorerad organi~k substans. Vidare
bör en miljiiavgift p{1 svavel överviigas. Arbetet biir bedrivas med inriktning
pii att avgiftssystemet om möjligt skall kunna triida i kraft under {1r 1989.
I propositionen erinras även om att regeringen i oktober 1987 genom
förordningen ( 1987:941) om fn\-/iipp ar im·csteringsfimdcr beslöt att företag
för bl. a. miljöförbiittrande <itgiirder fär ta i anspd1k sina allmänna invcsteringsfonder. lnvesteringsfonderna iir frisläppta för miljöförbättrande
investeringar i hela landet. Detta frisliipp giiller t.o.m. mars 1990.
Mo1ioncma

I flera motioner diskuteras principen om införande av ekonomiska styrmedel som ett instrument i miljöpolitiken.
Enligt motion .lo26 (vpk) utgör miljöavgifter en metod att liita företagen
köpa sig fria frt1n ansvar för v;1r miljö. Förslaget om en utredning om
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miljiiavgifter biir diirfiir avsl~1s av riksdagen (yrkande 25) ..
fiirslag om införande av eknrwmiska styrmedel framförs i ml1tionerna
Jn23 (e) yrkande 5, fo25 (111) vrkande 22 Jo311 (c) yrkande 53 . .lo735 (c)
vrkande lll, Jo751 (m) yrkande 2 och Jo76R (e) yrkandena I och 3 samt
fi224 (c) yrkande X och N33 (fp) yrkande 6. I motionerna 6ctonas vikten av
att avgifu·rna far en kraftig styrdfekt och siitts si1 hiigt att de ger tydliga
signakr till vederbörande företag att nedbringa utsliippen till vad naturen
t~tl.

111fiirandt' av miljiiavg.ift pi1 s\·awl yrkas i motionerna .Jo23 (C) yrkande 6 .
.Jo2-I (fp) nkande X (-1 llllll kr./ton svavl'ldinxid i industriprnn:sser) ·Pch
yrkande l) (X IHHI kr./tnn svavd ·i fiirhriinningsanl:i11gninga.r). Jo25 ( m) yrkamk 11 ( lll ()()Il kr./ttin s\·avl'l i tjo"ck t.:·ldning:snlja). Jn311 (c) yrkande 25
( .1 111111 kr. J1L'r ton S\'aveldioxid för kominande hudgetiir od1 diird!L'r successivt till L'n niva motS\·arand1.: 13 11110 kr. pn ton). Jo7Jl) (fp) yrkande 19 llCh
.lo 711:--i (L") yrkamk 2.
hirslag om miljiiavgift pi1 kv:iwoxidutsl:ipp framfiirs i motionerna .lo23
(c) yrkande l) . .lo3ll (c) yrk;1nLk 2h och Jo7l'J (fp) yrkande 211.
I motionerna .h>23 (L") yrkande S. Jo26 (vpk) yrkande K. Jo30 (c) yrkandena 15 1K·h -1\1 samt .lo71l> vrkande 21 yrkas att miljöavgifter tas ut pa klnrgas.
andra klnrfiirL·ningar röp. tirganiskl bundet klor.
Fnligt motion .lo24 (fp) yrkandL' 1-1 hi\r en miljöavgift iiverv:igas p;'1
i111port1.:rade fonhin som inte uppfyller kraven i avgashiinseende.
1 motion .Jo5 I 7 ( vpk) yrkande 2 yrkas att en siirskild kommunal utsl:ippsavgift införs p;i fii.retag som i sill. avlopp har ~emikalier.,
l itsk oU<'ts ö1 ·cfl'ilga11ii('l1
[It effektivt miljiiskydd fiirutS:itter inte rnclast att arb,ctet inriktas· rntit de
viktigaste miljiiprohlcmen utan oeks~1 alt rmilen niis till liigsta samhiillcliga
kostnad. Detta milste vara utg{1ngspunkten för valet av styrmedel.
Skillnaden ml'llan administrativa och ekonomiska styrmedel är som miljii- neh enL·rgiministern pilpekar inte knivskarp. Inte siillan innebiir administrativa stvrmedel
fiir:indrade ekonomiska
förhiillanden för den
som utsiitts
•
I
.
fiir stvrningen. Oe administrativa styrmedkn förutsiitts reglera direkt och
absolut beteendet hos dem som styrs. De ekonomiska styrmedlen syftar
Ll:irL·nwt till att indirekt med ekonomiska incitament pi1verkabeteendet hos
de heriirda i en i.inskad riktning.
l propositionen liimnas en utfiirlig redtwisning för ni1gra av de ck(inoiniska styrmedel som redan i1nviinds inom miljiiv{1rdsomr;idet ( s.289- 293 ).
So111 framgi1r av redovisningen utgörs dessa av hl. a. statliga bidrag för
i1terstiillning av miljön (ex. kalkningsbidragen ). frisliipp ·av inwstL·ringsfonder för att styra processer och wrksamheter. ska tkr ( t. ex. differentierad bensinskatt) och avgifter pii miljöfarliga prndukter.
Utsk11ttet delar regeringens mening alt ekonomisk<1 styrmedel bör utnyttjas i iikad utstriiekning i det framtida miljibkyddsarbetet. I I:iremot.
riktas i motion Jo26 inviindningen att införande av miljöavgifter skulle
innebiira att förorenaren kan köpa sig fri friin skyldigheten att vidta nödvändiga 111iljliskvddS:1tg;irder. Utskottet vill betona au mt'd det system som
fiininlas i propositionen ko111mer fiirorenaren fortfarande att vara skyldig
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att vidta de

miljöskydds~1tgärdcr

och ti1la de hcgriinsningar som kan {1liiggas
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honom med stöd av det nuvarande regelsystemet. Avgifterna iir avsedda att
vara L'tt incitament att driva fram yttcrligarL' hcgriinsningar av stiirningarna i
milj iin.
Som framhi\llits inledningsvis avser regeringen tillkalla en siirskild utredning fl.ir att niirmarc analysera förutsiittningarna för en ökad anviindning
av ekonomiska qyrmcdcl i miljöpolitiken. Utredf1ingen blir med hiinsyn till
de svi1ra avviigningar som kan bli aktuella fa en parlamentarisk sammansiittning. Utskottet delar regeringens mening att en utredning iir önskvärd.
Som miljö- och energiministern framh[1llcr biir styrande avgifter p[1 utsliipp
och miljöfarliga produkter inte ses som en finansieringsblla i statshudgL'tcn. Syftet med denna typ av avgifter är att minska utsliippen och minska
anviindningen av miljöfarliga produkter. Inkomsterna fr;\n avgifterna skall
s;iledes minska i takt med alt föroreningarna minskar. Vad utskottet anfört i
anslutning till propositionen iir iignat att i det viiscntliga tillgodose syftet
med motionerna Jo23 yrkande 5. Jn25 yrkande 22 . .lo.\() yrkande 53. Jo735
yrkande 10. Jo75 I yrkande 2 och .Jo76X yrkande I samt Fi224 yr kan.de X och
N33 yrkande 6. Dessa piikallar siiledcs icke n{1gnn riksdagens ytterligare
;ltgiird.
l;tskllltet ansluter sig vidare till propositionens förslag att utredningen
nlL·d fiirtur skall iivcrviiga llCh liimna fiirslag till ett avgifts- och uppbiirdssystem fiir utsliipp av fiirorcningar som ger upphov till stora miljiistiirningar.
FiirslagL't hiir omfatta bl. a. utsliipp av klorerad organisk substans fri111
skogsindustrin samt utsliipp av svavd vid oljcfiirbriinning. 1 det senare fallet
hiir miijlighelt'n att avgiftsbcliigga briinslet utredas. Utredningen biir dock
ha miijlighcl alt fiircslii avgifter fiir iiven andra fiirnreningar. Utredningen
hiir hl. a. priiva miijlighctcrna att basera avgiftsultaget lX.i de villkor avSL'L'nLk hiigst;i utsliipp som fiireskrivs av tillsti111dsmyndighctL'n enligt l'vll...
Vidare biir utredningen prcciSL'ra miitmctodcr. ansvarsfördelningen mellan
tillsynsmyndigheterna och företagen samt ge fiirslag om avgifternas storlek.
:\rhctet hiir bedri\as med inriktning p<i att clt sys.tem för niimnda avgifter
om miijligt skall kunna triida i kraft i1r l9XlJ.
Vad utsk1)ltl't anfiirt med ;111kdni11g av prnpositionen synes iignat alt i det
\'iisL·ntliga tillgPdosc· syftet mc·d motionnna .fo23 yrkandt· <i . .lo24 yrkandena X och 'i . .lo25 vrkandc 11 . .Ju3() vrkamk 2'.i. fo71'! vrkandc ILJ ncl1 .lo76X
yrkamk 2 nm svavt'lavgiftn.
Enligt utskottets mening kan ii\'L'n motionerna .lo23 yrkande X. .ln2h
yrkande X. Jo.i() yrkandena 15 1ll'h 41 l. Jo 71 ') vrkamk 21 1H11 klnravgiftcr nch
.lo7hX yrkande 3 om avgifter p:1 miljöfarliga utsliipp anses besvarade med
\·ad s1>m anfiirts i det fiireg;"iende.
Som ll\'<ln anförts bii.r utrc'dningcn ha miijlighL't att fiin:sl;i avgifter iiven
p:1 andra slag av utsliipp. l'vkd hiin\·isning hiirtill finner utsklltk't att svftet
med nwtionerna fo23 vrkande 'J. Jo31l yrkande 26 och fo7 l 9 yrkan_de 20 om
avgiftt'r p:i kviiveoxidutsliipp kan tillgodoses.
l\kd samma motivering avstyrkL·r utskPllL'I motiPn Jo24 yrkande 14 om
avgifter pi1 impnrteradc f1>rdon.
Aven molinn .lo5 l 7 yrkande 2 om siirskild knmmunal avgift pi1 kemikalichaltigt avlopp fr:in fiirt'tag avstyrks mL'd samma mlltiVL·ring.
Med hiinvisning till det anförda tillstyrker utskottet att riksdagen liimnar
utan erinran vad spm anförts i propositionen nm en iikad anv:indning av
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ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken. Utskottet avstyrker därmed motion
Jo26 vrkande 25.
Ribdagen bör iiven i övrigt Wmna utan erinran vad som anförts i rropositionen om miljöpolitikens inriktning rn:h innehiill.
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12. A nslagsfrågor för budgetåret 1988/89
FJORTONDE HUVUDTITELN
B Miljö
H 5. Åtgärdl"r mot luftföroreningar och försurning
/'n 'fl< 1siri1 m1·11

Regeringen har under punkt B 5 (s. 315-316) föreslagit riksdagen att till
Atgiirder nll1t luftfiinHL'ningar och försurning för budgeUlret 19XX/X9 anvisa
ett röen·at ionsanslag av I 63 ()()() (}()() kr.
Huvuddelen av de anvisade medlen anviinds för statsbidrag till kalkning
a\' sjiiar och vattendrag. f'iirutnm kalkningsverksamhet finansieras frim
anslaget bl. a. viss forskning och i.ivervakning. fiirsiiksverksamhet med
kalkning av mark och grundvatten samt uppföljning och information.
Mot bakgrund av bl. a. förslagen om vidgad anviindning av anslaget bör
det heniimnas ;itgiirder mot luftföroreningar och försurning.
AnlcdningL'n till den relativt stora reservationen - ca 132 700 000 kr. iir att medel ansbs och bidrag beviljas för kalkningsprojekt som striicker sig
iiver flera i1r. \1edlen betalas sedan ut i den takt de förbrukas inom projekten. Reserverade medel iir si"ilL"cks till allra stiirsta delen disponerade fiir
p;'1gi1L·ndL' projL"kt.
De ~iirskilda medel för ;'iterst:illning och sanering av miljöskador som
hniiknas undn anslagL"n 13 20 Ätgiirder mot miljiiskadnr och H 21 Åtgiirder
fiir att n.:na Daliilvcn omfattar iiven av natur\'iirdsverket föreslagna iitgiirder
för hd1andling av gruvavfall.
1 prnpositi011L'I1 ( 19X7/XX: 104) om kulturmiljöv<'ml fiiresi;'1s att under niista
hudgL"t~1r I Il milj. kr. anshis till riksantikvarieiimbetL't för [1tgiirder mot
luftfiinnL·ningarnas skadeverkningar p{1 kulturminnen och kulturförem{1l.
DL·ssa medel ingar i naturv<irdsverkcts budgetförslag i Aktionsplan "X7.
rvtiljii- 11Ch enL·rgiministern föresli1r att frt1n anslaget Åtgiirder mot luftfiirorL·ningar och försurning anvisas 5 av dL"ssa I 0 milj. kr. för iindam{tlet.
\1iljii- och energiministern iir intl' beredd att fiiresl<I n;"1!!ra statsbidrag till
L'll utvidgad skogsmarkskalkning.
Den reSL'rvation som vid utgiingen av budget{1ret l 9X7/8X kan finnas
under ansla!!L't Atgiirdl'r mot försurningen bör enligt miljii- och L'nl'rgiministL'rn fiira~ ii\·L'r till fiirL'\'arande anslag.
:\lorin11<'ntll

I L"L'nterpartiets partimotion fo3!1 begiirs dels en anslagsökning om 39 milj.
kr. hl. a. fiir :11giirdL"r för kulturminnes\'itrden (yrkande Jo). dels att 10 milj.
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kr. av anslagna medel a1l\'iinds för försiiksverksamhct med vitaliseringskalkning (yrkande 34 delvis). Enligt motion Jo735 (c) yrkandt 12 bör
anslagl't hiijas mtd -17 milj. kr .. mL·dan enligt motion Jo784 (m) yrkande l
anslagl't biir minskas med 28 milj. kr. pi1 grund av bl. a. den kritik som har
framförts mot den nuvarande hanteringen av kalkning av sjöar och vatten-
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drag.

Enligt motitm Jo2 l ( c) biir anslaget iin~n inrymma bidrag till kalkning av
brunnar (yrkande 2). oeh liinsstyrclserna biii· i samri1d med kommunerna
kunna avgiira hur kalkningsanslaget skall anviindas (yrkande 3). Fortsatt
stiid till {1tgiirder mot försurat vatten i enskild brunn/vattcntiikt hegiirs i
motion Jo37 (c). och enligt motion Jn32 (s) skall statsbidrag fortsiittningsvis
kunna utgi1 inom ramen för anvisade projektmedel för insatsc::r mot surt
grundvatten.
Projekten med kalkning bör enligt motion Jo834 (e) yrkande 3 fortsiitta i
oföriindrad skala. För kalkning av förorenade sjöar bör enligt motion
Jn845 (m) avddas 5-10 milj. kr.
Enligt motion fo244 ( fp) yrkande 8 biir naturviirdsverket ges i uppdrag att
snarast fördela pengar till liinsstyrclserna i Sk<'lne för kalkning av skngsmarker. Erforderliga medel bör tnligt motion .lo71.J8 (c) avsiittas för försökskalkning av skogsmark (yrkande I). och s{1dan kalkning biir förliiggas till
Hallands liin (yrkande 2).
Insatser mot försurningsskador inom kulturminnesviirden hegiirs i motionl'rna Kro (c) yrkande 4 och i centerpartil'ts partimotion fo30 yrkande

35.
l nternationella försurningssekretariatet. miljöorganisationernas organ.
miiste enligt centerpartiet ges ökade resurser - motion .lo30 yrkande 21.
U1sk11m•1s ii1·cn·iig1111dc11

Enligt utskottets mening saknas anledning fri'tng<i regeringens förslag till
anslag. Utskottet iir sitledl's inte berl'tt att förorda n;lgon ytterligare medelstilldelning i enlighet med vad som anförs i motionerna Jo30 yrkande 36 och
Jo735 yrkande 12. Mntitinerna avstyrks pi1 den grunden.
Utsktittl't. som i flera sammanhang framhMlit luftfiiroreningarn;1 och
fiirsurningen som tv{1 av v;ira allvarligaste miljiiproblem. iir inte berett alt
tillmiitesga kravet i motion Jo784 yrkande I om en anslagsminskning.
Motionl·n avstyrks s;iledes.
Utskottet ansluter sig till vad miljö- och energiministern anför om inriktningen av kalkningsverksamhl'ten (avsnitt 4). Utskottet vill i sammanhanget erinra om att den wrksamhet som hittills bedrivits med kalkning av
brunnar har varit av försökskaraktiir. Naturv{1rdswrket har diirfiir iinnu intl'
kunnat ta stiillning till fr{1gan om i1tgiirder p;i onmidet. Enligt propositionen
kommer naturv;irds\'l'rket att inför kommande budgl'titr utförda flireskrifter
och ge ut allmiinna dd för liinsstyrelsernas hidragshantl'ring och uppfiiljning av kalkningsverksamheten. I likhet med miljii- och l'nergiminisk'rn
giir utskottet den hediimningen att ek förbiittringar av hidragshantl'ring.
uppföljning och redovisning samt den inriktning som har redovisats kommer
att leda till en etlektivisning av den fortsatta kalkningsverksamheten.

17'i

\'lo! hakgnmd av vad utskottet ovan anfiirt avstyrkL'r utskollel motionerna Jo2 l vrkandL'na 2 och 3. Jo32 och .lo37 i den mi111 de inte kan ansL's

.loU I lJ87/X8:23

t i 11!!< Hh lSc·dda.
\,liljii- och L'nergiministerns uppfattning om effekten av sjiikalkning delas
;1v uhkollc't. liksom bL·diimningcn alt kalkningswrksamhl'tcn ptr kort sikt
hiir bedrivas lllc'd -.a111111;1 inriktning sPm hittills. Mot bakgrund hiirav och i
an aklan pa 11;1tun :1rdsverkets föreskrifter och allmiinna rild avstyrkcr ut-.kottet motinn Jn8-l5.
I prnpnsitiPnen red<igiirs för piig:knde försiikswrksamhet med bl. a.
blkning och vitaliseringsgiidsling av skog och mark. Försöken har iinnu
inte slutförts. och kunskaperna om de olika :ltgiirckrnas effekter iir fortfarande otillriickliga. I likhet med miljii- och energiministern imser utskottet
det v:isc·ntligt att fiirsiiken följs upp och i vissa fall vidgas inom naturvardsYerkets regi. Hiirigenom kan ci1 god kunskapsbas byggas upp. I avvaktan
hiirpit iir utskottL't inte berett all tillmi.itesgi'1 kravl'l i rmition Jo31l yrkande 3-l
(lklvis)

nm

lllL'Lkl

till

fiirsiiksverksamhet

med

vitaliseringskalkning.

Moti<lllL'n avstvrks.
L:t-,knttet iir viil mc·dvetet <'lll och har i andra sammanhang uttalat sin tHO
i"•wr Sbnes miljiipnihlem. I likhL't med miljö- och enL'rgiministern nch i
L'nligl1L'I med vad som <l\';111 anförts om p{ig;iende försiiksvnksamhet p<\
t>nn;idet iir utskottet emellertid inte hen.'tl att förorda statsbidrag till en
ut\·idgad skt•gsmarkskalkning. Den medclsfiirdclning snm fiircsliis i motion
.hi2-l-l vrkande K iir dessutnm en fri1ga for i första hand n:iturv{irdsverket. ·
i\.l<>t bakgrund hiirav avstyrkn utskollet motionen.

\h:d hiinvisning till vad utskottet anfört ovan om skogsmarkskalkning
;n -.tyrkc·r utsknttet iiwn motion Jo798 yrkandena I och 2.
l_ltskotlet har i flera sammanhang betonat vikten av det arbete snm innm
<•lika omri1dL'n utförs av dl· ilkella miljiiorganisatinnL'rna oeh uttryckt sin
uppskattning av detta arhL'te. Utskottet iir emellertid inte berett att i detta
sa111111:1nhang fiiresl;'1 att rL'SllrSL'r <l\.S:itts i enlighel mL'd vad S<llll förordas i
mnlion .ln3!1 yrkande ~I. l\fotinncn avstyrks S:ikde,s. .
.
Snm anförs av miljii- nch cnngiministern f'.iresl~is i regeringens propositinn ( 1987/88: 10-l) om kulturmiljiiviird att

in milj. kr. tillförs riksantik-

variciimhL'tet for i1tgiircler mot luflfiiroreningarnas skadcverkningar pii kulturminnl'n nch kulturminnesviird. Miljö- och cncrgir~1inisie'rn föresltir att 5
milj. kr. av detta hl'lnpp anvisas'frfö1 fiircvarande anslag. Utskottet anslt;tcr
sig till miljii- oeh energiministerns förslag om bidrag till aktuellt iindari1iil.
l\fot bakgrund hiirav oeh i avvaktan p{1 riksdagens stiillningstagandc till
pn•positinnen om kulturmiljiiv[ird bör motionerna Krh yrkande -l och Jo30
yrkande 35 inte fi.ir;mleda ni1gon riksdagens vidare <itgiircl.

H 7. l\lark för natuniird

Prc '/'< 1si1 i1 llll'll
RL·geringL·n har umkr punkt R 7 (s. 31(l-317) föreslagit riksdagen att till
\!ark fiir naturviml för budget{1rl't 1988/89 anvisa ett rescrvationsanslag av
-ll 1 11111) ()I)(} kr.
Fr;in ansla!!et betalas statens fiin<irv av viirdefulla naturv[irdsomr:idcn.
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Dessa. liksom vissa andra naturv:lrdsobjekt i statens iigo. redovisas pt1
naturv:irdsfonden som förvaltas av naturv[irdsverket. f<"r;ln anslaget betalas
vidare vissa ersiittningar enligt naturviirdslagen och byggnadslag.en och kan
liimnas statsbidrag till kommuner eller k<1mmunala stiftelser för skydd av
mark för naturvimlsiindam:'1l. Anslaget fär dessutom disponeras för utrL·dnings-. förhandlings_- och viirderingskostnader i samband med siikcrstiillande av mark för naturvi1rdsiindam;ll.
Enligt miljii- och energiministern kriivs omedelbara insatser för skydd
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och bevarande av markomri1den. bl. a. urskogsomr;iden med högsta
skyddsviirdc. Som angl'iiigct frnmh;llls skyddet av omr;'1den som iir av
siirskil.t stor betydelse fr:'111 naturv<irdssynpunkt. Anslaget biir .enligt miljiioch energiministern föras upp med oföriindradc -W milj. kr.. varvid medel
har bcriiknats för uppriittandc av skötselplaner i samband med bildande av
naturreservat llCh naturvitrdsomr:iden.

Al111i1111<'rt w
Vpk ansluter sig i sin partimotion Jo26 till naturv<lrclswrkcts anslagsframstiillning och bL·giir en ökning av anslaget med 20 milj. kr. (yrkande 24).
FolkpartiL't kriiver i sin partimotion fo 719 en dubblering av anslaget. dvs. en
höjning med 40 milj. kr. (yrkande 85). I linje n1ed partiets uppfattning att
skiitsclkontrakt i stiirrc utstriickning iin för niirvarande bör triiffas mL·d
enskilda mark:igare biir enligt kommittemotioncn Jo784 (m) yrkandL· 2
anslaget minskas med 25 milj. kr.
I motion Jo27 (s) konstateras att anslaget under en följd av iir har varit
ofiiriindrat medan mark- och virkcspriserna ökat. Behovet av mark för
naturqrd iir diiremot konstant. varför anslaget i framtiden behöver hiijas.
Enligt partimotionen Jo30 (c) biir shrskilt skyddsviird mark överföras fri"ir1
domiin\'L'rket till naturviirdsfondcn (yrkande 9). och enligt folkpartiets partimotion Jo7 IlJ biir 15 milj. kr. ;lrligcn överföras friin domiinfonden till
naturviirdsfonden (yrkande 67).
Moderata samlingspartiet föresl:ir i sin partimotion Jo25 att anslaget skall
fil anviindas iiwn för den ideella naturviirdcns inkiip av mark för naturvitrd
(yrkande 3).
Vpk anser enligt motion Jo26 yrkande 23 att sponsring för skiitsel och
fiirviirv av naturvitrdsohjekt inte skall tilli.1tas.
U1.1k111T<'t.1· iii·en·iigwufr11

UtskottL't har ovan (avsnitt 3 J anslutit sig till de principer som enligt miljiioch energiministern biir vara viigledande för arbetet med att siikcrstiilla
siirskilt beydcbefulla naturnmriidcn. I enlighet med detta stiillningstagande
ansluter sig utskottet iiVL'n till regeringens förslag om mcdclstilldcln.ing
under fiircvarande anslag. Utskottet iir s;'1lcdes inte berett att tillmiitcsg:;'1
kraven i motinnt:rna Jo26 yrkande 24 och Jo719 yrk:inde 85 om en hiijning
:I\

ansla!!d med 20 milj. kr. resp. 40 milj. kr. Motionerna avstyrks.

Mot bakgrund av det anförda avstyrker utskottet iivcn motion Jo784
yrkande 2 om en minskning av anslaget med 25 milj,. kr.

12 Rikstlag1'1/ /<J87/S8. /I> sam/. Nr l.1
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De synpunkter som framförs i motion Jo27 om det limgsiktiga hehovet av
mark för naturviird för enligt utskottets mening anses tillgodosedda med vad
miljö- och energiministern anfört i propositionen och som i annat sammanhang (avsnitt 3) hit rätts av utskottet. Motionen hör stiledes inte medföra
ni1gon riksdagens vidare {1tgiird.
Utskottet har tidigare (avsnitt 3) hitriitt vad miljö- och energiministern
anfört om ansvaret för och viirden av naturomräden. Med hiinvisning härtill
nch till vad utskottet anfört ovan om förslaget till medelstilldelning avstyrker utskotti:t motion Jo25 yrkandL' 3.
Utskottet har iiven anslutit sig till miljö- och energiministerns uppfattning
om sponsring som ett av flera siitt att finansiera förviirv och skötsel av
naturvimlsobjekt. Sponsring biir sf1ledes inte komma i fri1ga om den förbinds med villkor som hegriinsar clL'n ansvariga myndighetens handlingsfrihet eller om den skulle medföra ni1got beroendeförhiillande av annat slag.
Inte heller bör i princip skyltning eller annan reklam förekomma i naturen.
Med dessa förbd1i1ll delar utskottet miljö- och energiministerns instiillning
till denna finansicringsform. Med det anförda avstyrker utskottet motion
Jo26 yrkande 23 all sponsring för skötsel och förviirv av naturv~trdsohjckt
inte skall tiWitas.
Fiirslag liknande dem i nwtionerna Jo30 yrkande 9 och Jo719 yrkande 67
om överföring av mark frtm domiinfondcn till naturv{1rdsfonden har vid
flera tidigare tillfällen och senast i samband med förra i1rcts budgetprövning
(JoU 1986/87:17 s. 1(1) avstyrkts av utskottet. Utskottet hiinvisade då till ett
tidigare uttalande att ersiittningsfn'\gor - d:"1 produktiv skogsmark tas i
anspr~lk för naturvärdsiindarrntl - biir bedömas p[1 samma s!itt niir det giiller
domiinverksmark som i fr{1ga om annan mark (JolJ l 1J8-1-/85:25 s. 5X). N;igon
anledning till iindrad instiillning i fr[1gan finns ej enligt utskottets mening.
Motionsyrkandena avstyrks säledes.
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B 8. Vård av naturrcscrrnt m.m.
l'n 1p11si1io11c11

Regeringen har undn punkt 8 8 (s. 317-318) fiircslagit riksdagen att till
Viird av naturreservat m.m. för budget{1rct 1988/89 anvisa dl rcservationsanslag av 49 192 ()()() kr.
Anslaget används för att bekosta värd och förvaltning av naturvf1rdsobjekt som har avsatts enligt naturvårdslagen och ännu inte avsatta objekt.
vilka redovisas på naturvårdsfondcn. Vidare liimnas från anslaget bl. a.
bidrag till v{trd av hagmarker med ädellövskog samt till andra landskapsv;irdande ;itgiirder inom odlingslandskapct. Anslaget får även anviindas för
att bekosta uppriittandc av skötselplaner för iinnu inte avsatta naturvärdsobjekt. för särskild tillsynspersonal i Norrbottens fjiillvärld och för bemanning av vissa uts_jöplatser.
Utg{mgspunkten för de förslag som redovisas i propositionens avsnitt 3
om naturresurser och naturv{1rd för att effektivisera naturv{1rdsförvaltningen iir enligt miljii- nch energiministern bl. a. behovet att stiirka och fiirhiittra dalen av skyddade naturviirdsobjekt genom alt utnyttja befintliga
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resurser mer effektivt. Ett visst tillskott för att kompensera kostnadshöjningar bör enligt miljö- och energiministern tillföras anslaget. I enlighet
med vad som anförts ovan under punkt I3 7 hör kostnader .för uppriittande
av vissa skötselplaner heriiknas under niimnda anslag.
Miljö- och energiministern anser det angeliiget att ta till vara möjligheterna till samarbete med Hinsarbetsniimnderna vad giillcr beredskapsarbeten pi\ naturviirdsomri1dct. 1 de fall {1tgiirderna omfattar objekt som
Pcksii berör kulturminncsvardens intressen bör dessa beaktas och samr{1d
ske med riksantikvarieiimhctet.

JolJ 1987/88:2J

;'\4ori1111ema
1 eentnpartiets partimotion .lo30 begiirs en anslagsiikning med I0.8 milj. kr.
(yrkande 5 ). och folkpartiet vill enligt motion Jo7 I 9 yrkande 86 hiija anslaget med 12.7 milj. kr. I kommittcmotion Jo78-I (m) bcgiirs en ökning med
2. 7 milj. kr. jiimfört med innevarande budgct;lr. vilket för budgc!tiret
l9X8/89 inncbiir 8!18 000 kr. utöver regeringens förslag (yrkande 3).
För undcrhiill av den halliindska sandkusten bör enligt motion .Jo286 (fp)
yrkande 3 medel tilldelas liinsstyrclsen i I lallands liin.

Urskortcts 61·errclga11de11
Utskottet delar regeringens syn pit vitrdcn av v;ira naturreservat sft som den
framförs i prnpositioncn (avsnitt 3). I sammanhanget vill utskottet emellertid framh;llla att befintliga resurser i första hand bör anviindas fiir siikerstiillandc av stiirre markomr(1den av skyddsintressc. Denna synpunkt kan enligt
utsktittcts mening Himpligcn beaktas i samband med den översyn av naturv;irdsobjektcn som aviseras i rnipositionen.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag om mcdelstilldelning och är siilcdes inte berett att förorda nilgon höjning av anslaget i enlighet med motionerna Jo30 yrkande 5. Jo719 yrkande 86 och Jo78-I yrkande 3. Motionerna
avstyrks.
Med anledning av motion Jo2X6 yrkande 3 om medel till liinsstyrcben i
I lallands liin för underhtill av den halliindska sandkustcn vill utskottet
erinra om att medel under förevarande anslag fördelas av naturv{1rd~verkct
med ledning av bl. a. liinsstyrelsernas redovisning till verket. Med det
anfLirda avstyrker utskottet llllltionen.

B 9. Vård av hotade arter m.m.
Pn ip1>sitilme11

Rq!eringcn har under punkt B lJ (s. 318-319) föreslagit riksdagen att till
Vi1rd av hotadl' arter m.m. för budgctiirct 198/89 anvisa ett reservationsanslag av 2 ()()() ()()() kr.
:V1iljö- och energiministern delar naturv{mlsvcrkcts bedömning att v{1rden
av dL' hotade viixt- och djurarterna bör grundas pti siirskilda program.
Möjligheterna till samarbete och samordning med andra myndigheter och
med ideella organisationer biir tas till vara.
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Naturviirdsverkct utarhctar ett samordnat handlingsprogram i syfte att
bevara hotadl' OL'h siirhara arter (prop. 1986/87:58. JolJ 15 s. 34 f.). Miljöoch energiministern anser det angeliiget att siirskilda rl'surser avsiitts för
insatser till skydd for utrotningshotade viixt- och djurarter. Anslaget hör
föras' upp med ofiiriindrade 2 milj. kr.

JolJ 1987/88:23

A/111io11er1111

I partim11tionerna Jo25 (m) yrkandc I. Jo3tl (c) yrkande 8 och Jo719 (fp)
yrkande 87 heg:iirs en ökning av anslaget med I milj. kr. Till hjiilp för
igelkottarnas överlevnad fiiresl;is i motion Jo773 (vpk) L'n anslag.sökning
med 20tl tltltl kr.
Okadc insatser. hl. a. i form av genbanker. för att hevara dl' genetiska
resurserna och den genetiska variationen hegiirs i partimotion Jo719 (fp)
vrkande 47.
U1sk11111·1s ii1·e1Tiig1111dc11

Utskottet har tidigare understrukit behovet av kraftfulla ~1tgiirdl'r för skydd
av utrotningshotade viixt- och djurartl'r och framh[1llit ett antal Mgiirdcr som
niidviindiga för ett framgimgsrikt arthevarande (avsnitt 3). I allt viiscntligt
dL'lar utskottet miljö- och energiministerns instiillning i fr{1gan men anser - i
likhet ml'd vad som anförs i motionerna Jo25 yrkande I. Jo30 yrkande 8 och
fo7llJ yrkande 87 - att anslaget hör höjas med I milj. kr. Utskottet
tillstvrkcr sidedcs motionerna.
Cienom den av utskottet förordade uppriikningen kan det förutsiittas att
iiwn motion Jo773 kommer att tillgodoses.
Med vad utskottet siilunda anfört hör enligt utskottets mening även syftet
med motion .Jo719 yrkande 47 vara tillg11dosctt. Motl<mcn hör således inte
fiiranlcda n<igon riksdagens vidare {1tgiird.
H 18. Åtgärder mot havsförorcningar

Regeringen har under punkt R 18 (s. 319-32tl) föreslagit riksdagen att till
Atgiirdcr mot havsförnreningar fiir hudget;lret 1988/89 anvisa dl reservationsanslag: av 15 tltltl ()()() kr.
Utskottet tillstyrker detta förslag.
B 19. lltrcdnings,·erksamhet om CI•C-förcningar, m.m.

RL'gL'ringL'n har under punkt l 1J (s. 320) föreslagit riksdagen att till Utredningsvl'rksamhet om CFC-fiireningar. m.m. för budget;\ret 1988189 anvisa L'tt rl'snvationsanslag av 2 IJtltl ()()() kr.
Utskottet tillstyrker detta forsla!!.

JX()
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H 20. Åtgärder mot miljöskador

Pro1wsif i< lll<'fl
Regeringen h;1r under runkt B 20 (s. 321) föreslagit riksdagen att till
Åtgiirder mot miljöskador för budget{iret 1988/89 anvisa ett 'reservationsanslag av 50 000 (1()(1 kr.
Under propositionens avsnitt 7 Miljöskador. m.m. har behandlats [1tgiirder i syfte att ;'tterstiilla och sanera skadade omdden i miljiin. Med
hiinvisning hiirtill föresli1r miljö- och energiministern ett nytt reservationsanslag med ett heriiknat medelsbehov av 50 milj. kr. för hudgetitret 1988/89.

M 01 ionen
Enligt partimotion Jo25 ( m) biir anslaget 13 21. Åtgiirder för att rena
Daliilven sammanföras med förevarande.anslag (yrkande 24).
U1sk111rc1.1· ö1·<'n·iiga11clc11

Utskottet finner ingen anledning att avvika fr{m den disposition av anslagen
som flirordats av miljö- och energiministern och avstyrker s{1lcdes motion
Jo25 yrkande 24.

B 21. Åtgärder för att rena Dalälven
Regeringen har under punkt B 21 (s. 321) föreslagit riksdagen att till

Ä tgiirdcr för att rena Daliilven för hudgetitret 1988/89 anvisa ett reservationsanslag av 100 ()()() 000 kr.
Utskottet tillstyrker detta förslag.

B 22. Internationellt institut för främjande

3\'

miljöteknik m.m.

Regeringen har under punkt H 22 (s. 321-322) föreslagit riksdagen att till
ett Internationellt institut för friimjande av miljöteknik m.m. för budget;iret
1988/8') anvisa ett reservationsanslag av 25 000 000 kr.
Utskottet tillstyrker detta förslag.

Övriga anslagsfrågor
I sitt hetiinkande JoU 1987/88: 18 behandlade utskottet regeringens förslag
till tkrtalet anslag under Miljö- och energidepartementets huvudtitel med
undantag av litt. C. I .anslutning till den miljöpolitiska propositionen har
framstiillts ett antal motionsyrkanden under vissa av anslagen.

Mo1io11ema
Medel för utveckling av ny miljöskyddsteknik tillhandah{11ls i dag ur bränslemiljiifonden. Fiir att fiirstiirka dessa angeliigna insatser hiir enligt folkpartiets partimotion Jo24 naturvtirdsverket fä disponera 40 1~1ilj. kr. ur
fonden för detta iindam:ll (yrkande 37).
I enlighet med regeringens förslag beslutade riksdagen under innevaran-
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de riksmiik att till anslaget 13 3. Övervakning av milj\iföriindringar m.m.
ansli\ ·B,2 milj. kr. (JolJ 1987/XX: IX s.li f.) I sin partimotion .Jo2-1 hqriir
folkpartiet att anslaget nu skall likas med I (I milj. kr. att anviindas för
utredningar och inventeringar inom miljiiv:'1rdsomr!1dct (yrkande 38).
Till anslaget B 6. Siirskilda projekt pii miljövärdens omr~ide hegiir folk-

JoU
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partiet i motion Jo2-I yrkande 31l ytterligare 5 milj. kr. att anviindas för
hotade omr{1den si1som Kattegatt och i yrkande 31 en anslagsökning om 7
milj. kr. för insatser rörande hekiimpningsmedel. I centerpartiets partimotion Jo30 hegiirs i yrkande 7 att 25 milj. kr. av omställningsstödet för
jordbruket iivcrförs till ett siirskilt anslag för hagmarksersiittning ·för att
bevara det öppna landskapet och artrikedomen i flora oeh fauna.
I motion Jo2-I bq!iir folkpartiet fyra nya tjiinster till kemikalieinspektionen med motiveringen att myndighetens resurser redan innan utviirderingen
av dess verksamhet ske\l framstär som helt \ltillriickliga. Kostnaderna för
dessa tjiinstL'r biir finansieras med en avgiftshiijning (yrkandena 25 resp.
26).
Centerpartiet begiir I sin partimotion Jo31l (yrkande 10) 5 milj. kr. till ett
nytt anslag för bevaramk av genetiska resurser.

Utskottets ö1•cn·iiga11den
Utskottet har nyligen tagit stiillning till ett yrkande motsvarande det i
motion Jo2-I yrkande 37 om överföring av io milj. kr. fr<in briinslemiljöfonden till naturv<'mlsvcrket (JolJ I 987/X8: 18 s. -I). Enligt vad utskottet dii
erfarit hade 20 milj. kr. för iindami1let överförts till naturvimlsverket för
budget{Jret 1987/88. och ytterlig<1re JO milj. kr. fanns disponibla. Utskottet
har numera erfarit att naturvördsverkct hos regeringen har ansökt om
överfiiring av dessa medel. Med det si1lunda anförda anser utskottet iindam~tlet med motion Jo2-I yrkande 37 i allt viisentligt tillgodosett. Motionsyrkandet avstyrks s<\ledes.
Vad betriiffar fiir~lagi:t fr<in folkpartiet att öka anslaget B 3. Övervakning
av miljiifiiriindringar 111.111. saknas enligt utskottets mening anledning fri111g:1
tidigare stiillningstaganck i enlighet med regeringens budgetfö1:slag (foU
IYX7/:-\X: IX). Motion fo2-I yrkande 3X avstyrks si1ledcs.
Utskottet har tidigare under innevarande riksmiite avstyrkt yrkanden
motsvarande dL' i motion Jo2-I framstiillda yrkandena 30 om en anslagsi.ikning till vissa hotade havsomritclen neh 31 \lm en ökning av anslaget 13 6.
Siirskilda projekt pi1 miljöviirdens omri'1de. Vad avser yrkande 31l har utskottet i andra sammanhang uttryckt sin oro över havsfiiroreninganias
omfattning men iir inte berett att i detta sammanhang förorda ytterligare
medel for iindamitlet. I samband med <trets budgetbehandling tillstyrkte
utskottet regeringens förslag om ytterligare 3 milj. kr. till kemikalieinspektionen för insatser riirande bekiimpningsmedcl (JoU 1987/88:18). Anledning till höjning av anslaget i enlighet med yrkande 31 saknas enligt utskottets mening. Med det anförda avstyrker utskottet motion Jo24 yrkandena 30 och 31.
Inte heller vad betriiffar kravet fdin centerpartiet i motion .Jo3ll yrkande 7
p{1 överföring av 25 milj. kr. för hagmarksersättning iir utskottet berett
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frimg;"1 sina tidigare ställningstaganden (foU llJX7/XX: IX s. 13 och JoU
1987/88:24 s. 36). Motionen avstyrks siiledes.
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Utskottet har nyligen avstyrkt ett yrkande motsvarande det i motion Jo24
om fler tjiinster till kemikalieinspektionen. Utskottet anslöt sig dii till regeringens bedömning att fri1gan om inspektionens organisation och resurser
blir behandlas först efter det att resultatet av den nu pt1gJ1ende utviirderi1igen av inspektionens verksamhet föreligger (JoU l lJ87/8X: 18 s. 17). Utskottet
vidh<lller denna uppfattning och avstyrker sitledes motion Jo24 yrkande 25.
Med det anförda avstyrker utskottet iiven yrkande 26 i motionen.
Utskottet har i andra sammanhang och vid flera tidigare tillfällen understrukit behovet av kraftfulla {1tgiirder för skydd av utrotningshotade viixtoch djurarter. Som en konsekvens av denna uppfattning har utskottet förordat en höjning av det aktuella anslaget med 1 milj. kr. Utskottet iir
emellertid inte berett att - som föresliis av centerpartiet - tillstyrka att
5 milj. kr. ansl{1s för inriittande av ett siirskilt anslag för bevarande av
genetiska resurser. Motion Jo.10 yrkande 10 avstyrks s;iledes.

Hemsrnllan
Utskottet hemstiilkr

MilJii111ifi1ik<'llS i11rik111i11g
I. betriiffande IC'k11isk11 .fiw11.1·1<'g 111.111.
att

riksdagen

avsl~lr

motinnerna

1987/XX:Jo 16 yrkande

1987/XX:Jo25 yrkande 14
2. hetriiffande drn eku110111iska i11rik111i11g<'n

I och

111.111.

att riksdagen avslar motion 1987/8X:Jo26 yrkandena I och 2.

J. hetriiffonck

l'll

ce11rmfl l'ko110111isk1 mål

att riksdagen avsl;n motion 1987/88:.lo.30 yrkande I .
.+. betriiffande 111iljö- och 11a11irn•s11r.w/epar1cmen1
att riksdagen avsliir motion llJ87/8X:Jo7llJ yrkande 13.
5. betriiffande <11giirder pil miljiin.1· område
att riksdagen avsl{1r motion 1987/88:Jo802.

Na111rrcs11rscr och nu111rvärd
<l. hetriiffande iigande och jiirl'llfllli11g a1· mark fiir 11llt111T<ird
att riksdagen avslfa motion l lJX7/8X:Jo25 yrkande 2.
7. betriiffande hidrag 1ill fril11fi.rn11fiigg11i11gar
att riksdagen avsbr motion 1987/88:.1025 yrkande 7,
8. betriiffandc en 1wlio11cll 11ti111rrård.1·s1ra1c,~i
att riksdagen avshir motion l987/88:Jo786 yrkande 2.

{)e areella 11iiri11gama och deras p1h·l'fka11 p1/ 111iljii11
lJ. betriiffande ii11tlri11g m· skogs\'årdslagm
att riksdagen avslfir motion 1987/88:102.+ yrkande 2.+,
10. betriiffandc 111iljiiko11.H'k1·a1s1111a/yscr m· 1·i.1·.1·a skogshruksmelo-

dcr
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att riksda)!L'Il avslitr motionerna l LJS7/SS:Jo.lll )'rkande 11. l lJS7/SX:
Jo7llJ yrkande 5') 11ch l\JS7/XS:.lo720 yrkande 7.
11. hetr:iffande ·_,'kogs/in/k i .f}iil/11iira 1111midm
att riksLl<t)!en avsbi· i1l<lti1lJ1erna 1987/88:Jn2.I yrkande I och 1987/XX:
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Jo7llJ yrkande 611.
l 2. hetriiffande ,•rs1~1111i11g 1ill 11iarkii,~are 111.111.
att riksdagen avsl<ir rrnitionerna ILJS7/8S:.lo72.I yrkandena 2 <>eh 3 och
llJ1'7/S8:.Jo751 yrkande 1-1 i motsvaranck del.
13. hctr:iffande 1wri11diseri11g a1· asii1111i11g1'11
att riksdagen avslitr motionerna 1987/SX:fo 17. 1LJX7/X8:fo3-I. l 9S7/XX:
fo7 l lJ yrkande '1(1 och I LJX7/XX:°J o 751 yrkande 1-1 i itterstäL'nde del~
1-1. betriiffande 11a1io11alparkl;r och 11a1111n's1'1Tal 111.111.
att ri ksdagcn avslitr motionerna l LJ87/8X:fo2-I yrkari"lk 27. l lJ87/8X:
.lo25 vrkandena -1. 5 och <i. I 9X7/SX:fo7211 yrkande LJ i motsvarande
del och l9X7/X8:Jo751yrkandena5. 10 och 11.
15. betriifl'ande 11ri11cipa .fiir skiilsl'/11 ar 11a111rn·scf1'1~1
att riksdagen avslitr motionerna l 'JX7/X8:Jo30 vrkande 6 och 1<J87/XX:
Jo720 yrkande lJ i ittersUicnde del.
16. beträffande en plan fiir dc11 S\'l't1ska .fjii//1•ärlde11
att riksdagen avsl:h motion 1987/88:Jo7 l 9 yrkande 50.
17. bctriiffande m11io1111/park i .\ja1111ja
att riksdagen avsbr motionerna l9S7/88:Jo7l'J yrkande 51 och
\987/8S:fo751 yrkande X.
1S. hetriiffandc 11a1i1111alparka i 7l11ll'111·110111a, Rogen och Keb11c-

kaise
att riksdagen avshir motion l lls7/XS:Jn7 l 9 yrkandena 52. 53 och 5-1.
1<). bet r;iffamk' Kalixiilt'l'/1 som 11atio1111liil1·
att ribdagen avsbr motion 19S7/X8:Jo735 yrkande 11.
20. hetriiffande skrdil al' c11 planerad 11111io11al11ark i Kiruna
att riksdagen avslår m<ltion l lJS7/XX:Jo75 l yrkande 7.
21. betriiffande J\/Jisko nationalpark
att riksdagen avslfir m<lti<ln llJ87/X8:.Jo75l yrkande 6 i motsvarande
del.

22. hetriiffande marina 1111111rr('Scn·111
att riksdagen avslitr motion 1987/88:Jo719 yrkande -15.

23. betriiffande urskogarna
att riksdagen avshir motionerna I 9~7/88:Jo7 l 9 yrkande 61. 1987/88:
.lo75 l yrkande 17 och I 987/88:Jo786 yrkande 3.

2-1. -betriiffande 1·ä111111rkerna
att riksdagen avsliir motionerna \ 987/88:.lo712. l 987/XX:Jo7 l 9 yrkande 57. l987/X8:Jo75l yrkande 18. 1987/88:Jo786 vrkande lO och
l987/88:Jo82l yrkande 7.
25. heträffande l'issa 1·å1111arkcr
att riksdagen avslilr motionerna l'!87/88:Jo70LJ och l987/88:Jo760.
2h. hetriiffande Ki11dlaonmidc1
att riksdagen avsli1r motion l987/8S:.lo7-17.

27. betriiffande S1ora Alrnre/
att riksdagen avsl!1r motion l 1JX7/XX:Jo 751 yrkande lJ.
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28. hctriillandc 1·iss11 regio1111/11 jl·ägnr
acc riksdagen avslt1r motionerna 1%7/8X:.lo761. JlJ87/X8:.loX53 vrkandc I och I 987/XX:JoX72 vrkandena 3 och 4.
29. betriiffande Skti11es 111i/jiipmhlc111
atc riksdagen avsliir motionnna llJX7/88:Jo82l yrkande 6 od1
llJ87/88:JoX74 yrkande 3.
JO. hctriiffande ji11111<1- och J7orar1ird
att riksdagen avsbr motionerna 1987/88:.Jo 719 vrkandc 65
svarandc del och I 987/88:.Jo75 I yrkande 15.
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J I. betriillandc artd111ii/11111k 111.111.
att riksdagen avsh\r motionerna I 987/X8:.Jo7 I 9 vrkande '15 i i1terst;'icndc del. 1987/88:.Jo 751 yrkande 16 och I lJS7/88:fo 7Xt1 yrkandt· <i.

32. betriiffande stiid 1ill jorilhruk11rc
att riksdagen avsliir motion 19X7/8X:foJX yrkande lJ.
JJ. betriillande iindring a\· 18 c _;; 11111111Tiird1/11gc11 I 1964:82:!.}
att riksdagen avsl:"1r motion l9X7/88:.Jo71 l.
J4. bctriiffandc program .fi"ir skydd 111' hot11tll' jisk11rta
att riksdagen avsUir motion llJX7/8X:Jo716.
J5. betriiffande iltgiirila Fir slilstm111111mw i Ös1a.1jii11
att riksdagen avsbr motion I lJ87/8X:Jo7 l 9 yrkande 46.
J6. att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att nationalparkerna Ängsö. Rl;'1 Jungfrun och Gotska Sandiin utvidgas till att
omfatta iiven de till resp. nationalparksfastighctc..'r hiirandc. omgivande vattenomr{1dena.
·37. att riksdagen lx·myndigar regeringen att medge att Siinfjiilkts
nationalpark utvidgas med omgivande mark snm iir upptagen pi1
naturviirdsfonden.
JX. att riksdagen
a) bemyndigar regeringen att medge det intr{1ng i Stora Sjöfallets
nationalpark som föranleds av en turistanliiggning i Yietas.
b) avsl{ir motionerna l lJX7/XX:Jo7 l lJ yrkande 55 och 19X7/XX:Jo75 l
yrkande <i i äterst[1ende del.
JlJ. att riksdagen liimnar utan erinran vad i propositionen anförts
tllll en översyn av naturvf1rdsfiirvaltningcn.
40. bctriiffandc iinTs1·11 111· 1111/urnlrdslagrn
att riksdagen avsl.-1r motionerna 1987/XX:JoJO yrkande J. 1987/88:
Jo719 yrkandena 48 och 49. 19X7/88:Jo720 yrkande
och
1987/88:.Jo751 yrkandena 12. 19 och 20:
41. betriiffande 1111111rrcs11rsriikc11sk11per
att riksdagen avsli1r 111\ltion l987/88:Jo767 yrkande 19.

42. hctriiffande 1/tcri11fiirwulc m· 1·iss11 ersiit111i11gsregla
att riksdagen avsli1r motion l987/8X:Jo719 yrkande 62.
43. betriiffandc bris11111dc ii1·ae11sstiimmelsc mclla11 1·iss11 rcglcr i
skog1Ttirds/agc11 och 1wwn·tlrtlslagc11
att riksdagen avslär motion l 987/X8:Jo7 I 9 yrkande M.
44. heträffandc åtai11Ji'ira11dc lll' ris.1·a strwulskyddsrcgfrr
att riksdagen avslfir motion JlJ87/X8:fo7J4.
IX5

45. betriiffande siikasttl!l1111de m· 1111111r111iljiicr
att riksdagen avsbr motion l lJ87/88:Jo757 yrkande 1.
4h. bl'triiffande iindring 111· 1·is.1·a hestii111111c/scr 0111 crst11111i11g för
intn/11,1) i 11111rk11111·ii11tl11i11gc11 111.111.
att riksdagen avsliir motionerna l 987/88:Jo723 yrkande 1 och
1987/88:.lo87ll.
47. bl'triiffande fiirslag till stra11d11i11gs/11g
att riksdagen a\'sliir motion l'J87/88:Jo756,
48. betriiffande iintlring i tcmi11gkiirni11gslagstifi11i11ge11
att ribdagen avsli\r motionerna l 987/88:Jo841 yrkande 1 och
l lJ87/88:Jo 854.
49. bl'triiffande iil'ersvn al' 11a111n·tlril.l"l'erkets organisation
att riksdagen avsl<'1r motion l 987/88:Jo853 yrkande 2.

/.11ftjlirorc11i11gar och försurning
50. betriiffande det lt111gsiktig11 111åfrt
a) att riksdagen med anledning av regeringens förslag och med anledning av motionerna 1987/88:.lo 16 yrkande 6, l 987/88:Jo25 yrkande lJ. llJ87/88:Jo30 yrkande 16 i motsvarande del och 1987/88:Jo719
yrkande 27 i motsvarande del som sin mening ger regeringen till
kiinna vad utskt>ttet anfört om svavclutsliippen.
b) avslftr motitmerna l 987/88:Jo24 yrkande 10, I 987/88:Jo25 yrkande
12. 1987/88:.1030 yrkande 16 i Merst!1ende del och 1987/88:Jo719
vrkande 27 i Merst{1cnde del.
c) avsl[1r motionerna l 987/88:Jo2 l yrkande I. I 987/88:Jo23 yrkande
,
ILJ87/88:.Jo715 yrkande 2,
1987/88:Jo719 yrkande 35.
l'J87/88:Jo735 yrkande I. 1987/88:Jo767 yrkande 6. 1987/88:Jo851
och 1987/88:Jo87J yrkande 5.
51. betriiffande 111·.1Tal"li11gskapacitctc11
att riksdagen avsl{1r motion I 987/88:Jo30 yrkande 24.
52. hetriiffande 11ktio11.1progrlll11 111ot koldioxid11tsliippc11
att riksdagen med bifall till motion 1987/88:Jo30 yrkande 14 och med
anledning a\' motionerna 1987/88:.1025 yrkande 8 och l 987/88:Jo7 I 9
yrkande 7 som sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet
anfört.
53. betriiffande iikad i11tcn111tio11e// akririrer
att riksdagen avsliir motionerna 1987/88:Jo24 yrkande I. 1987/88:
Jo25 yrkanlk 10, 1987/88:Jo30 yrkanlk 22. 1987/l;;.S:Jo719 yrkande I
och Jo837 yrkande 3.
54. betriiffande .fbrlwmllingar med D111111111rk
att riksdagen avslf1r motionerna 1987/88:Jo30 yrkande 23. 1987/88:
Jo719 yrkande 36. och 1987/8iUo821 yrkande 4.
55. betriiffande grii11sko111111u11en111s skyldigheter
att riksdagen avsl:ir motion J987/88:Jo20 yrkande 3,
56. betriitlandc en i11tcmatio11c// /11fträrd.1j(md
att riksdagen med anledning av motionerna I 987/88:Jo30 yrkande 17.
1987/88:Jo31 yrkande 3. 1987/88:10719 yrkande 2 och 1987/88:Jo768 ·
yrkande 4 som sin mening ger rcgeringL'n till känna vad utskottet
anfört.
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57. hetr;iffande 111ifj1!skyddso111nide
att riksdagen avsl~ir motionl'rna 1987/88:Jo35. l 987/88:Jo8 l O yrkande
2. l987/88:Jo82l yrkande 3. 1987/88:Jo833 vrkandc l. 1987/88:
Jox-n och llJ87/88:Jo865.
58. hetrMfande skydd 111· Viillern
att riksdagen avsl;ir motionerna l 987/88:Jo728 och l 987/88:Jo855.
59. hctr:iffandl' Ka11ega11
att riksdagen avshir motion l 987/88:Jo7 l 9 vrkandl' 40.
60. hl'tr:iffandl' ak1io11spfa11 .fi"ir insjiiarna
att riksdagen avsliir motionl'rna l 987/88:Jo25 vrkande l h.
l9!\7/88:Jo803 och l9!\7/88:Jo873 yrkandena 2 nch 3.
61. hetriiffandl' So111111c11
att riksda11en avsl[tr motion 1987/8iLlo72.'i.
62. betr;iffandl' särskilda regler
att riksdagl'n avsliir motion l 987/K8:Jo8 l () yrkande l.
63. hetriiffande im·<·rsion
att riksdagen avslitr motion 1987/!\8:fo819,
64. betr;iffande skiirpla m·gaskrm· för lasthilar och bussar
a) att riksdagen avslttr motionerna 19!\7/88:Jo23 yrkandena 3 och 4.
1987/88:Jo24 yrkandena 12 och 13. 1987/88:Jo30 yrkandena 29 och
30, 1987/88:fo7.'il yrkande 28. 1987/88:Jo770 yrkandena 3 och 4 samt
l 987/88:T66 yrkande 3.'i.
h) att riksdagen avsl{1r motinncrna l987/X8:.lo719 yrkande 34. 1987/
8!\:Jo73.'i yrkande 4. 1987/8!\:Jo873 yrkande l. l987/88:T85 yrkandl' 4
och llJ87/K8:T95 yrkande 14.
6.'i. hetr:iffande c11"gasre11i11gskra1·c11 .för importerade ./(1rdo11. 111.111.
att riksdagen avslär motion l 987/88:Jo!\4 l yrkandena 2 och 3,
66. hl'tr:iffande l'iktcn a1· k1111ska11cr
att riksdagen avsl~tr motion l 987/88:Jo 16 yrkande 11.
67. betriitfande an· lag på .fiirslaget 0111 stiid
att riksdagen avslitr motion l987/88:Jo24 yrkande 15.
68. hetriiffande miljiitltg<lrder i swdstm{iken. 111.111.
att riksdagen avslitr motion IlJ87/88:Jo30 yrkandena 28 och 31.
69. hl'triiffande h'mporiir lwstiglw1s/Jcgrii11.rning
att riksdagl'n avsl<ir motion l 987/88:Jo30 yrkande :n.
70. bctriiffande K11/i.fim1ie11kra1•en
att riksdagen avsh\r motionerna 1987/88:.1024 yrkande 17 nch
l987/8iUo770 yrkande I.
71. beträffande sti11111/1111scr till al'gasrening pä begagnade bilar
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet
anfört med anledning av motionerna 1987/88:Jol8. l987/88:Jo24 yrkande 16. 1987/88:.102.'i yrkande 13. 1987/88:Jo30 yrkande 32.
l 987/88:Jo7 l 9 yrkande 33. l 987/88:Jo770 yrkande 2. l 987/88:Jo780.
1987/88:Jo8M. l 987/88:Jo87l yrkande 1. l 987/88:T65 yrkande 2 och
l 987/88:T85 yrkandena l och 8.
72. betr:iffande utsläpp friln .flrgplan och fartyg
att riksdagen avsU1r motion l 987/88:Jo24 yrkande 19.
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73. hctr:illandt• rik1/i11jajl"ir del jimsa11a arl>e11•1111ed all introducera
altl'mlllil"ll clrir11u;clel 111.111.
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;11t riksdagl'n llll'd anledning av rl'gl'ringl'ns förslag OL'h med anledning av motionerna I lJ87/88:.lo I h vrkamk 10. l 987/88:Jo24 yrkandl' 18. 1'187/88:.lo30 yrkandl' 27 och ILJX7/88:38 yrkandl' 5. som sin
mening ger rl'gl'ringt•n till bnna vad utskottet anfört.
74. hetriillande stiicl iit 1·iitgll.lpmjl'k1
att riksdagen avs];ir motion l987/X8:fo3X yrkandl' h.
75. bctriiffandl' ska111:fi·ifi1'/ fiir c/clrirna pers1111hilar
att riksdagl'n avsl;ir motion l987/8X:.lol4.
76. hl'tr;iffande 111011opolsi11111tio11 /lli .1cn-icc- ocli rcsc1Tcld1·m11rk-

l/{/l/t'11 ocli iindring a1· /Jilargaslagen
att riksdagl'n stllll sin mening ger rl'gl'ringl'n till kiinna vad utskPtkt
anfört med ankdning av motionl'rna llJ87/XX:Jo781. llJ87/8X:.Jo7X9.
1lJ87/XX:fo823 och l 987/X8:T85 yrkandl' 5.
77. hl'triiffandl' .l'l'1m·//11gl'11
att riksdagl'n antar regeringens förslag till lag om iindring i lagl'n
( l lJ7(): I 1154) 0111 svavelhaltigt briinsk.
78. hetriiffande grii11.1T1lrdt't .fiir k1·iiri·oxitler 1·icl kolfiirhrii1111i11g
alt riksdagl'n ml'd ankdning av motionerna l 987/88:Jo 719 yrkandl'
28 .. llJ87/8X:Jo75l yrkande 26 ol'h l987/88:fo770 yrkande 5 som sin
mening gl'r rl'g~·ringen till bnna vad utskottet anfört.
79. hetriillande 111slilp11.1·krm·1•11 jiir .l'l'l/1'1'/ i ko/cltlaclc a11!tigg11i11gar
att riksdagl'n rnl'd ankdning av motionerna l987/8X:.lo24 yrkande 11
i beriird dl'l, 19X7/88:.ln751 yrkande 24 och l987/88:N33 yrkande 7 i
hl'riird dl'l som sin mening gl'r rl'gcringl'n till kiinna vad utskottl't
anfört.
XII. hl'triiffandl' .1·1·1/l'e/krarrn .fi"ir olieeldacle a11/iigg11i11g11r
att riksdagen avsliir motionl'rna l 987/88:.lo24 yrkande l l och 1987/
88: N33 vrkandl' 7 i ;'1terst!1ende delar.
8 I. betriiffandl' .1·1·1/l't'llwl!c11 i />1111kl'mlja
all riksdagen avsl;ir motionerna l 987/88:Jo24 yrkande 20 och
l lJ87188:.lo 785.
82. betriiffande .\Tlll'<'llwlten i eld11i11gsolja
att riksdagen avsl!tr motion l987/X8:N27 yrkande 7.
83. hl'triiffaruk ha!i·cring m· i11dm1ri11s srnrc/utsliipp 111.m.
att

riksdagl'n

avsl!1r

motionl'rna

l 987188:Jo 16

yrkande

3.

1987/88:.10719 yrkandl'na 29. 30. 31 och 32, 1987/88:Jo735 yrkande 2
samt 1W'7/88:Jo75 l yrkandl'na 23. 25 OL'h 27,
84. hetriiffamk ersii1111i11g a1· /iis11i11gs111cdd
att riksdagen avsl{1r motion 1987/88:fo767 yrkande 14.
85. hl'triiffa11Lk 1il/rnra1aga11de m· he11sini/11gor
att riksdagen aYsH1r motit.inerna l987/XN:fo731 och 1987/88:Jo733,
86. hl'triiffandl' kalk som fi'il/11i11gske111ikalie
att riksdagen avsl<h motionl'rna l 987/88:Jo3ll yrkande 50 och
[tJ87/88:Jo71LJ yrkande 41.
87. betriiffamk skogsskacloma i Skåne 111.111.
att riksdagen avsbr motionerna llJ86/87:Jo

75!1

yrkande

3.

[lJ87/8X:Jo715 vrkandl' 3. llJ87/88:Jo837 yrkandL'na 1 och 2 ol'h
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88. betriiffande 1·itali.1eri11gskalk11ing ai· skog
att riksdagen avslitr motionerna l 987/K8:Jo24 vrkande '1J od1
I987/88Jo30 yrkande 34 i heriird deL
811. betriiffande uppdmg 1i/l 11111un·ärdl'l'ake1
a) att riksdagen liimnar utan L'rinran vad som anförts i propositionen
om en uppföljning m.m. av prngrammet mot luftföroreningar och
försurning
b) att riksdagen avsl<ir motion I987/88:Jo24 yrkande 23,
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Hm ·sfiir<1reningar
90. betriiffande cltgiirder mot 111iljiij('iroreni11ganw i Öresund
att riksdagen avsbr motion I1J87/88:Jo73<i
9 I. betrilffande mi/jiiundcrsökningar i Bollniska 1·ike11 m.111.
att riksdagen avsli1r motion l987/88:Jo737
92. betriiffandc kus1r1111nc1 i norra /lohusli/11
att riksdagen avsl[1r motion 11187/88:.10832.
93. betriiffandc kus1ko111mu11cma.1· problem
att riksdagen avsbr motion 1987MUo829,
94. bl'triiffande i111ema1io11e/11 sc111111r/w1e
a) att riksdagen avsl:"tr motionerna I987/88:Jo415 vrkande I och
1987/88:Jo719 yrkandena 4 och 5,
b) att riksdagen avsbr motion 1987/88:.10775 yrkande 2.
95. bl'triiffande ji>rhud mot dumpning
att riksdagen avslftr motinn l 1!87/88:.lo311 yrkande 43.
96. betriiffande 1·a11e11strii111m11ma
att riksdagen avsl<'tr motion l 987/88:Jo836 yrkande I.
97. bctriiffande <'Il Nordsjijkommission
att riksdagen som sin mening ger regeringen till bnna vad utskottet
anfört med anledning av motionerna l 987/88Jn30 yrkande 42,
l987/88:Jo719 yrkande 3 och 1987/88:.10775 yrkande I.
98. bl'triiffande 1mirk11i11gssy.1·1c111 jlir oljc1ra11spor/i'r
att riksdagen avsl[tr m1>tionerna l987/88:Jo703 och 1987/88:Jo751
yrkande 22.
99. bctriiffande skyddr111ru.\'fni11g
att riksdagen avsl:'tr motion I l)87/88:Jo745.
lOO. bl'triiffandc hu1·udpu11ktema i 1·11 aktio11.1pla11 11101 hai'.1fiir-

ore11i11gar
att riksdagen avsl<ir motionerna llJ87/88:.lo7h7 yrkande 5. JlJ87/88:
.lo775 yrkande 3. 11J87/88:fo833 yrkande 2. l 1!87/88:Jo834 yrkandena
I och 2. och 1987/X8:.lo83<i yrkande 2.
1111. helriiffandc riktlinjer ji"ir 111i/iuira aktil'itcrer
att riksdagen avsli1r motion I1J87/88:Jo83<i yrkande 4.
102. bctriiffande 11ws.rni11d11srri11s 11rsliipp ar organiska klorji"irc11i11g11r 111.111 ..
a) att riksdagen avslilr motionerna 1987/88:Jo2.+ yrkande 29 och
1987/88:Jo719 yrkande .+3.
b) att riksdagen avslitr motionerna 1987/88:Jo23 yrkandena 16 och
17. l!J87/88:Jo30 yrkande .+I oeh 1987/88:.h>767 yrkande 12.
c) att riksdagen avsl;1r motion l 1!87/88:Jo21i vrkande 7.

IX9

\113. bi.:triiffande "\1blckt" papper
att riksdagen avsl~ir motionerna I987/88:fo26 yrkande 5. 1987/88:
fo77\ och 1987/88:.10847.
l 04. bctriiffande PCB
att riksdagen avsl{1r motion l 987/88:Jo7 l 9 yrkande 38.
105. bctriiffande dioxin
att riksdagen avsbr motionerna l 987/88:Jo26 yrkande 4. 1987/88:
Jo719 yrkande 39 och 1987/88:Jo75l yrkande 311.
106. betriiffande {/\·lopp fr11n industri
a) att riksdagen avsl{ir motionerna I 987/88:Jo25 yrkande 15. l 987/88:
.lu311 yrkande 4lJ. l987/88:.Jo744 yrkande 10. 1987/88:.Jo783 och
l(J87/X8:Jo82l vrkamk 5.
b) att riksdagen avsliir motion l987/88:Jo782 yrkande I.
107. betriiffande ett 11v11 system fiir al'ioppslf'd11i11g{lr. 111.111.
a) att riksdagen avslih motion l987/88:Jo38 yrkande 8.
b) att riksdagen avsh~tr motion 1987/88:Jo705.
\ 118. betriiffande ki'iil'l'liic/.:.{lgl' .frlin Fiistkustcn
att riksdagen avsl<lr motionerna 1987/88:.10719 yrkande ..\2 och
I 987/88:fo821 yrkande I.
109. betriiffande progr{//11 0111 /.:.1·ii1·c11ts/app
att riksdagen avsliir motion 1987/88:Jo727.
l 10. hetriiffa:1de åtgiirdsprogra111 f6r 111C/{l//cr
att riksdagen avsliir motionerna 1987/88:Jo30 yrkande 45 och
llJ87/88:Jo767 yrkande 13.
111. betriiffamk l>äthouenfilrger med tenn 111.111.
att riksdagen avsbr motionerna l987/88:.Jo722 och l987/88:Jo75l
yrkande 21.
112. hctriiffande rii/.:.g{lsrening i·id /.:.rc111atoricr
att riksdagen avsli1r motinn I 487/88:Jo838.
113. betriiffande FnU i110111 V1\-0111rädc1
att riksdagen avsliir motion l 987/88:Jo5 l 7 yrkande l.
114. bctriiffande prioritering lll' .1Tc11.~k /1111·s111iljöfi1rsk11i11g
att riksdagen avsliir motion l 987MUo775 yrkande 4.
115. betriiffande en marin atlas
att riksdagen avsl<'tr motion 1987/88:Jo719 yrkande 37.
116. betriiffande utbyggnad lll' l'A1 K
att riksdagen avslilr motionerna 1987/88:Jo758. 1987/88:Jo767 yrkande 2..\ och I 987/88:Jo82 I vrkande 2.
117. betriiffande /o/.:.a/iscri11gc11 m· el/ Östl'njii/ahoratorium 111.111.
att riksdagen avsbr motionerna llJ87/88:.lolLJ. 1987/88:.1033. 1987/88:
Jo412. l987/88:fo413. 1987/XX:.lo418. l(J87/88:Jo..\30. 1987/88:Jo..\31.
1987/88:.1086() och llJ87/88:.lnXN yrkande I.
118. bctriiffande 1111dcrsii/.:.11i11g m· den marina .fi1rs/.:.11i11gens resurser
och orga11isatio11
att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet
anfört.
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119. betriiffande en 11k1io11sp/1111 11101 hm·s/iimrc11i11gar
att riksdagen i övrigt liimnar utan erinran vad regeringen anfört om
en aktionsplan för havsföroreningar - med begriinsning av utsliipp
av stabila organiska iimnen, niirsalter. metaller nch olja till den
marina miljön. samt om forskning. miitverksamhct och uppföljning i
anslutning hiirtill.

JoU 1987/88:23

Skwlt! fiir o:onskiklt'I
1.20. hctriiffande i\t/0111realpm1okol/e1 om 1/111/ll'll som hn•Jer ned

ozonskiktet
att riksdagen godkiinner Montrealprotokollet.
121. hctriiffande mTcckling ar CFC-wll"ii11d11i11grn
a) att riksdagen liimnar utan erinran vad som anförts i propositionen
om en avvecklingsplan för anviindningen av klorfluorkarboncr
(CFC) och haloner som bryter ned ozonskiktet.
b) att riksdagen avsli1r motionerna l987/88:Jn719 yrkande 10,
19,-:7/88:Jo726 yrkande I. 1987188:.107117 yrkande 7. llJ87/88:Jo24 yrkande 2. l 987/88:Jo25 yrkandena 18 och 19 och l 987/88:Jo30 yrkanJe 39.
l 22. hctr:iffande pägticndc CFC- a111"ii11d11i11g
att riksdagen avsl<ir motionerna 1987/88:10719 yrkande l l. 1987/88:
Jo726 yrkandena 3, 5 och 6, 1987/88:Jo857 yrkande l och 1987/88:
Jo794 yrkande 2.
123. betriiffande miljäargift
att riksdagen avsliir motionerna l987/88:Jo719 yrkande 12 och 1987/
88:Jn30 yrkande 37.
124. betriiffande ii1·riga s1ymzedel
att riksdagen avsli1r motionerna 1987/88:Jo751 yrkande 29. 1987/88:
Jo857 yrkande 2 och 1987/88:.1023 yrkande 7 ..
125. betriiffande i11rc11teri11g och pa111.1-vs1c111
att riksdagen avsli1r motionerna I 987/88:Jo744 yrkande 6 och 1987/
88:Jo30 yrkande 38 i motsvarande del.
126. betriiffandc ä1t'rl'in11i11g
att riksdagen med anledning av motionerna 1987/88:Jo792 och 1987/
88:Jo30 yrkande 38 i {1tersti1ende del och med avslag pi1 motion
1987/88:
Jo24 yrkande 32 som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört.
127. betriiffandc ersii1111i11gstck11ik och ./(Jrskning
att riksdagen avsl{1r motionerna 1987/88:10726 yrkandena 2 och 4.
1987/88:Jo794 yrkande I. 1987/88:.10857 yrkandena 3 och 4.
1987/88:10867 och l987/88:Jo24 yrkande :n.

Miljiiskatlor 111.m.
128. bctriiffande ohligatorisk miljöskadlförsäkring
att riksdagen avsbr motionerna 1987/88: L604 och 1987/88: 1.6115 yrkande 1.
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129. hetriiffande L'n 111iljiiskadcfi11ul
att riksdagen avsbr motion l9X7/XX:Lhtl5 yrkande 2.
131 I. hetrii ffande ohliga1orisk 111iljiiskvddsfi"irsiikri11g
att riksdagen avsli1r motion I 987/88:Jo23 yrkande 10.

13 J. hcträffanLk rrkcs/iskarnas ersiitt11i11gsmiijlighctcr fiir miljiiskador
;1tt riksdagen avslitr motion 1987/88:.lo-ll.
132. hetriiffamk ohligawrisk a11.fft1r.1ji"irsiikri11g .flir kemikalier
att riksdagen avsl:tr motionerna 1987188:1.612 och 1987/88:Jo30 yrkande 52.

133. hetriiffande fi"ire1c1gm.1 111iljiircd111"is11i11g
;1tt riksd;igs·n av~;l;ir motion llJX7/8X:L207.
I.I-I. betriiffonde li1crs1iill11i11g lll" skadad 111iljii i 1·is.rn fi11!
att riksdagen liimnar utan erinran vad som i propositionen anförts om
hdwvct av aterstiillning a\· skadad miljö i vissa fall.

Vissc1 iirriga 111iliiifi·tlgor
135. betrii Ilande knnik c1!icw11·ii11d11i11grn i 111!111iinhct
att riksdagen avsliir motion llJ87/88:fol:;"lx yrkandena 3. -I och 5.
136. hL'lriiffande llllsluillskcmikalier
att riksdagen avsliir motiPn I1J87/8X:Jo38 yrkande 7.
137. hL"triiffande km1ikalica11rii1id11i11gc11 i l'issa fiill
att riksdagen avsl~ir motionerna 1987188:.lo 729. 1987/88:Jo755.
l 1.IX7/X8:Jo777 och llJ87/88:.ln826.
138. hetr:iffande kl'l11ikcilido111mll 111.111.
att riksdagL'n avsl<1r motionerna l987/X8:fo735 yrkande 9. 1987/88:
Jo7-12. I 987/8X:fo7-lh. I1187/88:Jo 767 yrkande 8. Pch l 987/88:fo820.
IYJ. hetriiffandc cl/ jlills1ii11digt 11md11k1rcgisl<'r
att riksdagen avsliir moti1lll 19X7/X8:foXIX yrkande 2.
1-ltl. ht·triiffande i111·c111cri11g 111.111.
att riksdagen avsliir motionerna l987/88:Jo71 11 yrkandena 77 och 80.
1987/X8:Jo7<i7 vrkande 11. l987/88:fo7X2 yrkandena 2 och J.
llJ87/88:JoXIX yrkande I och 1987/X8:.lo23 yrkcinde 13.
1-11. hetriiffamk mjiillsha11tcri11g i allmiinlll'I
all riksdagen avsl;ir motionerna 19X7/88:.lo71'i yrkandena 69 och 70
samt l'i87/XX:.lo77 11 vrkandc 1.
1-12. hctriiffande 111iliiiJi1rlig1 a1jiill
alt riksdagen avshir Illlltioncrna I 987/XX: ..lo7 I 9 yrkande 76 ·och
t•JX7MUol6 yrkandt• 15.
att

1-13. hctriillanck 11rop_r,1111Fir111iljiyi1rligt lllji1!1
riksdagen avsli1r nwtioni:rna l 987/XX:.lo7 l 9

yrkande

79.

yrkande

16.

I'JX7/XX:.lo 72-1 od1 I 9X7/XX:Jo2-1 yrkande 35.
1-1-1. hctriiffande miljiifiirliga lransportcr
;11 t riksdagen avsliir motionerna 1987/XX:.Jn 1(1
lll87/8X:Jo2h vrkande 13 och l987/8X:Jo3h.
1-15. betriiffande m:fiillsdt'f)/J!licr
att riksdagL'll avsli1r motionerna
1'187/88:Jo7-l-I yrkandena 5 och X.

I lJ87/88:Jo7 l 9 yrkande 78 och
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146. hetriiffande m'fi1/lspoli1ik och res11r.1·am·ä11d11ing
att riksdagen avsh'\r motionerna l 987/88:Jo744 yrkande I och
l 987/88:Jo30 yrkande 46,
147. betriiffande sopförhrtl11hi11g
att riksdagen avsltir motionerna l 987/88:Jo7 l 9 yrkande 74. 1987/88:
Jo735 yrkande 5. 1987/88:.10739 och l987/88:Jo766 yrkande L
148. hetriiffande källsor1eri11g
att riksdagen med anledning a\' motionerna l987/88:Jo735 yrkande 6.
1987/88:.10744 yrkandena 3 och 7. 1987/88:.Jo766 yrkandena 3, 4 och
5. 1987/88:Jol6 yrkande 14 och l987/88:Jo30 yrkande 48 som sm
mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört.
149. betriiffandc re111r.1Tsle111 och .fi'irpack11i11g
att riksdagen avsltir motionerna 1987/88:Jo 718 yrkande 2.
1987/88:Jo719 yrkande 72. 1987/88:Jo740. 1987/88:.10766 yrkande 2
och l 987/88:Jo859 yrkandena I och 2.
150. betrMfandc pa111 pd hilha11crier
att riksdagen avslitr motionerna I 987/88:Jo7 I 9 yrkande 75 och
I 987/88:Jo23 yrkande 14.
151. betriiffande pam på 111iljiifi1rliga hallerier
att riksdagen med anledning av motionerna l987/88:Jo744 yrkande 4,
l987/88:.lo23 yrkanue 15 och 1987/88:Jo24 yrkande 34 som sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört.
152. beträffande literl'i1111i11g al' a/11111i11i11mb11rkar
att riksdagen avsli1r motionerna l987/88:Jo759. 1987/88:Jo26 yrkande
9 och l 987/88:.lo30 yrkande 47.
153. betrMfande äten·i1111i11g
att riksdagen avsliir motionerna 1987/88:Jo718 yrkande I. 1987/88:
Jo7l9 yrkandena 68. 71 och 73. 1987/88:Jo744 yrkande 2.
1987/88:.10790 och I 987/88:Jo24 yrkande 36,
154. betriiffande hil.1kro111i11gspre111ier
att riksdagen avsliir motionerna l 987/88:Jo708. l 987/88:Jo 741. l 987/
88:Jo749. I 987/88:Jo87 l yrkande 2. l 987/88:Jo24 yrkande 2l och
l987/88:T65 yrkande 3.
155. betriilfande 111iljöji1r/ig1 m:fi1/I i 1·is.1·a ji1/I
att riksdagen avsltir motionerna l987/88:.lo836 yrkande 3, 1987/88:
Jo846 och l 987/88:Jo850 yrkandena I och 2.
156. bctriiffande j(1rsk11i11g och 1111·cckli11g
att riksdagen avslär motionerna l 987/88:Jo766 yrkande 6. 1987/88:
Jo779 yrkande 2 och l987/88:Jo858.
157. bctriiffande radon i bos1iider, 111. m.
a) att riksdagen liimnar utan erinran vad som i propositionen anförts ·
om iitgiirder mot radon i bostiider.
b) att riksdagen antar förslaget till lag om iindring i hiilsoskyddslagen
( l Wi2: 1080).
158. hetriiffande 1·issa regionala 111ili<Jfr1/gor
att riksdagen avsl<"1r motionerna l987/88:Jo762 och l987/88:Jo16 yrkandena 2 och 5.
159. betriiffanck Gö1a älr
att riksdagen avslilr motion 1987/88:Jol5.
U l?ihduge11 1\187/88. /(>sam/. Nr .?3
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160. bctriiffamk lmfik och mi/jii
att riksdagen avsbr motion 1987/88:.Jol() yrkandena 12·och LI.
161. bctriiffande 1rajikh111/cr
att riksdagen avsbr motionerna l 987/88:Jo22 och l 987/88:Jo24 yr-
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kande .W.
162. betriiffande 1ra11si1eri11g ar mdioaklil"I 11w1erial
att riksdagen avsbr motillll l 987/88:Jo26 yrkande 12.
!(13. bctriiffande kiimkrafi-kiimrnpen
att riksdagen avsliir motion 1987/88:Jn26 vrkande 14.
164. betriillande epidemiologiska 1111dersiik11i11gar .
att riksdagen avsl<ir motion 1987/88:Jo2(1 yrkandena 15 och 16.
/11/!'ma1i1 mel/1

111 iliiisa111urlw1t'

I'15. bctrii ffande dl'! i 111cr111uio11!'lla 111i/jlisa111arhc1c1s 0111ji11111i11g
och 111reckli11g

att riksdagen avsl<ir motiorK·rna
l 987/88:Jo26 yrkande 1.
l 1J87/8X:Jo3tl yrkandL·na 2 i· motsvarande del och 12. 1987/88:Jo715
yrkande I. JLJX7/88:.lo767 yrkandena 2 och 3 och 1987/88:Jo839.
1116. hetriiffande i1111·ma1i<111el/11 111i/jii1ck11ik111iis.l"f1r
att riksdagen avsbr mntion 1987/88:.hilO yrkande 18.
1(17. hl·triiffande <'.1pur1kr!'<lilgarw//ier i·id nporl ar 111iljii1ck11ik
att riksdagen avsli1r nllltion l 1J87/88:JoJO yrkande 19.
I 68. hetr;iffandc 111iljiia11ach1;1·r
att riksdagen avsli1r mntion 1987/88:.lnlll yrkande 20.
169. hL'tr;iffande A11wrk1is
att riksdagen avsl<tr motionerna l 1J87/88:.lo30 yrkande LI. 1987/88:
Jo71 1J yrkande lJ och 1987/88:.10720 yrkande 5.
171 I. bet r:iffa nde Hru11d1/wulk 0111mi.1-.1·iu11e11s mpporl
att riksdagen avsli1r motiPnerna I 1JX7/88:Jo3tl yrkande 2 i i1tt:"rsti1ende
del. 1987/XX:Jo38 yrkande I och l 1J87/88:Jo7<17 yrkande 4.
171. netriiffande 1'11rn11l'isk1111iljiisa11wrhc1c
att riksdagen avslar motionerna 1987/88:Jo25 yrkande 17. 1987/88:
Jo3 I yrkande I och I llX7/88:Jo75 I yrkande I.
172. hetriiffamk Mi/jii-L·.'UfU::t..:A
att riksdagen avsbr motion l 1J87/88:fo7(17 yrkande 23.

173. bl'triiffande 11nrdisk1 111iliiis11111ctrbe11·
att riksdagL·n a\·si<ir motion l 987/X8:Jo24 yrkande 3.
174. hetriiffande sa111arf)('fl' med Polen
att

riksdagen

avsli1r motinnerna

l 987/88:Jo.\ I yrkanck 2 och

llJ87/88:Jo71 11 yrkande 8.
175. betriiffande 11ila11 i·id hllc'1w11io11cl/11 d()/11.1·10/e11 i f-laag
att riksdagen avsli1r motinn l 1J87/88:Jo71 1J yrkande 6,
17(1. hL·tr;iffande 1>il1rrck11i11gar 11101 S1orhrita1111ic11
att riksdagL'n avsli1r motion l987/88:Jo735 yrkandt• 3.
177. hetriiffandt· /i1sfi1ri1hrr111i11g i F:s!lund
att rik.-;d;1gcn avsbr molion l'J87/88:.lo842.
178. hetrii ffande grii11.1·cllr.l'<'il ·1•n·m·k 0111111elsrn 111.111.
att riksdagen a1slar motion 1987/88:.10211 vrkandena

och 2.
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179. betriiffande t'/I i111emc11io11ell1 111i/j(i1ck11ikins1i1111
att riksdagen godkiinner att L'tt internationellt institut för att friimja
forskning och utveckling av teknik för en miljöanpassad och varaktigt
hitllbar utveckling inriittas.
18ll. betriiffande /okC1/iseri11ge11 111· del i111ema1io11<'llll 111iljc)tckniki11stit11fl'/
att riksdagen avsl{ir motionerna l 987/X8:Jo2 I yrkande 4. 1987/88:
Jo717. 1987/88:Jo7<i3. 1987/88:Jo787. 1987/88:Jo8ll4. 1987/88:Jo80h
llch 1987/88:Jo8117.
181. betriiffande el/ i111enwtio11cllr forsk11ingS('<'fltr11111
att riksdagen avsltir motion llJ87/88:Jo39.
182. betriiffande 1'11 i111a1111tio11ellt institlll .fi'ir .1·tra1egiskll 111iljös111dia
att riksdagen avs1;'1r motion l 987/88:.lo80.:\
183. betriiffanck ert i11tem11tio11ellt miljiiforsk11i11gsorg1111
att riksdagen avslill' rrnllion l 987/88:Jo844.
184. att riksdagen liimnar utan erinran vad i propositi\men i övrigt
anförts om betydelsen av det internationella miljösamarbetet.

Miljiiskvdde1.1· rcgclsv.1·t('fll o('h orga11isa1io11
185. betriiffande 11tgå11g1p1111k11•11 .fi'ir miljiiskyddslagen IAII_J
att riksdagen avsli1r motion l 987/88:Jo26 yrkande 17.
186. betriiffandc mi/jiirn·isora
a) att riksdagen avsli1r moti\l!\erna l987/88:Jo28 i motsvarande del
och 11J87/88:Jo752 vrkande 3.
b) att riksdagen avsliir motionerna l 987/88:Jo24 yrkande 7 och
l987/88:Jo7l9 yrkande 25.
187. betriiffande mi/jiicms1·arig
att riksdagen avsli1r motionerna 1987/88:Jo2:l yrkande 12 .. l 987/8X:
Jo30 yrkande 5lJ. llJ87/88:Jo752 yrkande 2 och 1987/88:Jo848 yrkande 1.
l 8X. bet rMfande 38 .~ ;\1 /.
;1tt riksdagen med avslag p~i motionerna l 987/88:Jo24 yrkande 6 och
llJ87/8X:fo719 yrkandena 15 och lh antar regeringens förslag till
iindring av 38 ML
J8lJ. betriiffande koncessionsniirnndens sarnrnansiittning
att riksdagen avsltir motionerna I987/88:Jo2<i yrkande 28. 1987/88:
Jo28 i i1terst{1ende del och l 987/88:Jo3ll yrkande 57.
190. betriiffandc i11rikr11i11gc11 m· 1ilf1T11.1Taksamhete11 111.111.
att riksdagen avsliir motionerna 1987/88:.ln.30 yrkandena 61 och 62
samt 1987/88:Jo767 yrkande 10.
191. betriiffande i\[) H
att riksdagen avsli1r rmllinnerna 1987/88:Jo710 och 1987/88:Jo750.
1lJ2. bctriiffandc rii111·11 all örak!aga
a) att riksdagen avsl[1r motionerna 1987/88:Jo23 yrkande 11. 1987188:
Jo26 yrkande 22. 1lJ87/88:Jn30 yrkande 56. J987/88:Jo719 yrkande 26
och l 987/88:Jo815.
h) att riksdagen avsl<lr motion l<J87/88:Jo852.
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193. betr:iffande grii11sviirde11, 111.111.
a) att riksdagen avslfa motionerna l 987/88:Jo752 yrkande 4 och
1987/88:.lo812 i motsvarande del.
b) att riksdagen avslär motion I987/88:Jo24 yrkande 4,
194. betriiffande jör/Jiiurad ko11trol/
att riksdagen avslår motionerna 1987/88:Jo752 yrkande 5, 1987/88:
.lo795 och 1987/88:.lo800 i motsvarande del,
195. betriiffande straff vid uppsåtliga miljöbrott ·
a) att riksdagen avslitr motion 1987/88:Jo 16 yrkande 9
b) att riksdagen avsl{Ir motion I987/88:Jo26 yrkande 27,
I%. bctriiffande a1·skaffa11de av straffriher
att riksdagen avsli1r motion I987/88:Jo24 yrkande 5,
197. betriiffande iircrsy11 ar 111iljöstrajfrätten
att riksdagen avsbr motion 1987/88:Jo29,
198. beträffande cj]ektivare beivrande
att riksdagen avsl<ir motionerna 1987/88:Jo735 yrkande 8, 1987/88:
.lo752 yrkande I och I 987/88:Jo812 i iitcrståcnde del,
199. betriiffande preskriptio11stide11
att riksdagen avsliir motion 1987/88:Jo735 yrkande 7,
200. betriiffande 111iljöskydd.1·m•gifte11
att riksdagen avslf1r motionerna l 987/88:Jol6 yrkande 8,
l 987/88:Jo75 l yrkande 3 och I 987/88:Jo848 yrkande 2,
20 I. bctriiffandc 1·i11ningsrehisitet
att riksdagen avsl~lf" motion I 987/88:Jo719 yrkande 24,
202. betriiffande al/111ii11 riittshjiilp
att riksdagen avsbr motionerna I 987/88:Jo26 yrkande 21 och
1987/88:Jo30 yrkande (10,
203. betriiffande 111iljöi11riktad 111bildni11g
att riksdagen snm sin mening ger regeringen till känna vad utskottet
anfört med anledning av motinn I'.!87/88:Jo30 yrkande 54,
204. betriiffande miljiidcklarationer
att riksdagen avsliir motionerna I 987/88:Jo26 yrkande 6 och
1987/88:Jo38 yrkande 4,
2!15. betriiffandc miljiikonsekrensbeskrivningar
a) att riksdagen avsliir motion 1987/88:Jo30 yrkande 55 i motsvarande
del,
b) att riksdagen med anledning av regeringens förslag och med anledning av motionerna 1987/88:Jo 16 yrkande 17, l 987/88:Jo719 yrkande 22, I987/88:Jo75 I yrkande 4 och 1987/88:Jo767 yrkande 20
som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört,
206. betriiffande 11/fentliga förhör och framtidsstudier
att riksdagen avslär motion 1987/88:Jo767 yrkandena 21 och 22,
207. betriiffandc tillsynsan.H'aret enligt NRL, m.m.
att riksdagen avsl{1r motion I987/88:Jo7 l 9 yrkandena 14 och 17,
2118. betriiffande lwndläggartjiinsler för miljöskyddet
att riksdagen avsl{1r motionerna l 987/88:Jo25 yrkande 23 och
1987/88:Jo767 yrkande 18.
209. betr;iffande kom1111111emas resurser
att riksdagen avslitr motion 1987/88:Jo26 yrkande 20,
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210. hetriiffande 11thildning m· miljöjurister
att riksdagen avsliir motion 1987/88:Jo26 yrkande 29.
211. hetriiffande stalsåklagare
att riksdagen avsl;lr motion I987/88:Jo30 yrkande 58.
212. hetriiffande miljöomh11dsman. m.m.
a) att riksdagen ·avslär motionerna 1987/88:Jo767 yrkande I och
1987/88:Jo791.
h) att riksdagen avslår motion 1987/88:Jo704.
213. betriiffande hm·erikommission
att riksdagen avsliir motion 1987/88:Jo809.
214. beträffande miljöpolis
att riksdagen avslfir motion 1987/88:Jo811
215. betriiffande regionala miljö- och na1urvdrdsmhcter
att riksdagen avsl~1r motion 1987/88:Jo825.
216. betriiffande m·gifter för prövning och lillsvn
a) att riksdagen avslår motionerna 1987/88:Jo719 yrkande 23.
b) att riksdagen avslår motionerna 1987/88:Jo41fl yrkande -4 och
1987/88:Jo721.
217. hetriiffande 5 ML
att riksdagen avslår motion 1987/88:Jo26 yrkandena 18 och 26 samt
1987/88:Jo30 yrkande 55 i återstående del.
218. bctriiffande förstärkning av miljöskyddslagen
att riksdagen avsliir motion I 987/88:Jo800 i återstående ·del.
219. hctrMfande miljöskyddsprövning av 1·ägar
att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet
anfört med anledning av motion 1987/88:Jo26 yrkande 19.
220. beträffande miljöskydds/agen i ärrigt
att riksdagen antar regeringens förslag till lag om iindring i milj\iskyddslagen ( 1969:387) i de delar som ej omfattas av utskottets
hemställan under mom. 188.
221. betriiffande hrollsbalken
att riksdagen antar regeringens förslag till lag om iindring i brottsbalki:n.
222. beträffande miljöskyddets regclsys1em m.m.
att riksdagen liimnar utan erinran vad som anförts i propositioni:n om
miljöskyddets regelsystcm. organisation och behovet av resurser för
att förstiirka miljöskyddet.
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Ekonomiska styrmedel
223. beträffande förslag om införande av ekonomiska styrmedel
att riksdagen avsliir motionerna I 987/88:Jo23 yrkande 5. I 987/88:Jo
25 yrkande 22. 1987/88:Jo3U yrkande 53. 1987/88:Jo735 yrkande 10.
1987/88:Jo75 I yrkande 2 och 1987/88:10768 yrkande I samt
1987/88:Fi224 yrkande 8 och 1987/88:N33 yrkande 6.
224. betrMfande svavelavgifter
att riksdag.en avslar motionerna I 987/88:Jo23 yrkande 6.
1987/88:Jo24 yrkandena 8 och 9. 1987/88:Jn2.'i yrkande 11.
1987/88:Jo30 yrkande 25. 1987/88:Jo719 yrkande 19 och
1987/88:Jo768 yrkande 2.
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225. bctriiffanck kl11ra1·gi/icr 111.111.
att riksdagen avsl;ir motionerna I9X7/88:Jo23 yrkande 8. l 1J87/88:
fo26 yrkande 8. l987/88:Jo30 yrkandena 15 och .fil. 1987/8~Uo71 1J
yrkande 21 och 1987/88:Jo768 yrkamk 3.
226. hctriiffande lll'gificr pli k1·ii1·eoxid111sliipp
att riksdagen avshlr motionerna l lJ87/88:.lo23 yrkande 9. l lJ87 /88:
fo30 -vrkandc 211 och l l/87/88:Jo7 l lJ .vrkande 20.
227. hetriiffandc 111"gi/ia /l<i i111porrerade .fimlon
att riksdagen avshir motion 1987/88:.1024 y1kande 14.
228. betriiffandc ko1111111111al 11rgUi 1111 km1ikalielwllig1 ar/opp
att riksdagen avsbr motion l 987/88:.lo5 I 7 yrkande 2.
229. hetriiffande iikad 11111·iillllni11g lll' l'k11110111iska s1yr111edd
att riksdagen med avslag pii motinn l 987/88:.Jo21l yrkande 25 liimnar
utan erinran vad som anförts i prnp11sitioncn om iikad anviindning av
ekonomiska styrmedel.
230. betriiffande 111iljöpoli1ike11s inrikming och i1111t'l11ill i ii1-rig1
all riksdagen liimnar utan erinran vad s1l!11 anförts i propositionen om
miljöpolitikens inriktning och inm:h~11l i övrigt.

/\11slag.1frdgor fiir hudgi·u)rct 1988189
231. att riksdagen med bifall till regeringens förslag och med avslag
p:.'1 motionerna l 987/88:Jo30 yrkande 36, l 987/88:.Jo735 yrkande 12
och 1987/88:Jo784 yrkande I till-1\rgiirder mot /uftfiirore11ii1gar och
försurning för budget{1ret 1988/89 anvisar· ett resctvationsanslag av
163 (J()(J ()()() kr. .
232. betriiffande rita/i.1ai11gskalk11i11g
att riksdagen avsl;ir moti11n I 987/88:Jo30 yrkande 34 i <ik'rsti1ende
del.
233. bL'triiffande kalkning m· hru1111ar 111.111.·
att riksdagL'n avsliir motionerna 1987/88:Jo2 I vrkanden;i 2 och 3.
1987/88:.hi32 och 11J87/88:fo37_
n.i. betriiffande inrikr11inge11 lll' kalk11i11g.1Terkrn111here11
att riksdagen avslar motion I 987/X8:Jo834 ~Tkande 3.
235. hetriiffande k11/k11i11g lll" .1jiiar
all riksdagl'n avsl;'ir nllltion I 1JX7/X8:Jo845.
236. betriiffande ka/k11i11g.1Terks·11111he1 i Skäne
att riksdagen avslitr motion l987/XX:Jo244 yrkande 8.
237. betriiffande jörsiikskalk11i11g 111· skogs11111rk 111.111.
all riksdagen avsl[ir mntion 1987/X8:.lo798.
238. betrMfande Fir.rnmingsskador ptl k11/111rmi1111c11
all riksdagen a\'sli1r motionerna 1987/88: Krll vrkande 4 och
1987/88:Jo30 yrkande 35,
234. hetriiffande i111er11111io11clla förs11rningssl'krcrariare1
att riksdagen avsbr motion I 987/88:Jo30 yrkande 21.
240. att riksdagen med bifall till regeringens förslag och med avslag
pii mutionerna l987/X8:Jo26 yrkande 24. llJ87/X8:Jo719 yrkande 85
och l 1J87/88:Jo784 yrkande 2 till Mark ji'ir nawn··ärd för budget{iret
1988/89 anvisar L'tt reservatinnsanslag av 40 ()()() 0011 kr..
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241. hetriiffandc del /1/11gsikii,1!,a bclwFc'f 111· mark ji"ir 1wI11tT1ird
att riksdagen avslar motion l 9X7/SX:.Jo27.
242. bctriiffande ii1·erfi"iri11g <Il" 11wrk ji·t/11 cln111ii11ji111drn 1i// 11a111r-

.loU 19X7/XX:2J

1«lrclsfi111clc11
att

riksdagen

avsliir motilll1erna l 9X7/SX:Jo30 yrkande 9 1>eh
yrkande 67.
243. bctriiffandc bidrag till den ic/C'<'llll 11a111n-ärdc11s i11kii11 m· mark
att riksdagen avsbr motion I1JX7/XS:Jo2:'i yrkande 3.
19S7/.'~S:Jo719

244. betriiffande sponsring Ji>r sk1!1se/ och Ji!n-1/n av 1w1111T1lnfr-

ohjd1
att riksdagen ;1vsltir motion llJS7/SS:Jo26 yrkande 23.
245. att riksdagen med bifall till regerinµens fiirslag och med avslag
p;\ motionerna 19S7/SX:Jo30 yrkande 5. 11JX7/SS:Jo719 yrkandL· ;o.;6.
1987/XX:Jo784 yrkande 3 till Vtlrd 111" 11a1111:resarnt 111.111. för budgct{1ret l LJS8/89 anvisar ett n.:scrvationsanslag av 49 I1J2 Ollll kr..
246. hetdffande 11111/cr/11//l m· c/m lw//,/111/skll s1111clk11stc11
att riksdagen avsliir motion l 9S7/8S:.Jo2S6 yrkande 3.
247. att riksdagen med anleuning av n:geringens förslag och motion 1987/SS:Jo 773 och med hifall till motionerna l 9X7/S8:fo2:'i vrkande 1. 1987/88:.1030 yrkande 8 och l9S7/8S:.Jo719 yrkande X7 till Värd
lll" hotade arra 111.111. för budgctf1ret 1988/89 anvisar ett res.:rvationsanslag av 3 000 00() kr..
248. betriiffande ge11/la11ker
att riksdagen avsl~ir motion 1LJ87/S8:.Jo719 vrkandc 47.
249. att riksdagen med bifall till rL·geringcns förslag till Atgiirdcr
111ot lwrsförorc11i11gar för budgct[iret I lJ88/X9 anvisar ett reservationsanslag av I :'i llOll llOll kr..
250. att riksdagen med bifall till regeringens förslag.till U1red11i11gs-

1·erksa111het 0111 CFC-fiire11i11gar. 111.111. för hi.1dget(irct 1lJ8S/S9 anvisar
ett rescrvationsanslag av 2 lJ!lll ()till kr..
251. att riksdagen med bifall till regeringens förslag och med avslag
pö motion 1987/88:Jo25 vrkandc 24 i mutsvarande del till Atgiircla
11101111i/jiiskador för budgetiiret I 98S/StJ anvisar ett rL~servatinnsanslag
a V 50 ()()() ()()() kr. ,

252. att riksd;1gen med bifall till regeringens förslag och med avslag
p<'1 motion l LJ87/S8:.lo24 i ;iterst;knde del till 1\1g1/rcfrr fi"ir all rena
Daf1//1n1 för hudgcliirct I lJSS/89 anvisar ett rcservati1rnsanslag av
I00 000 000 kr. .
253. att riksdagen med bifall till regL'ringens förslag till lllter11ati1111c/lt i11.11i1111 för .frii111ja11de a1· 111i/jiitek11ik 111.111. för budgettiret
1988/i\l) anvisar ett reservationsanslag av 25 000 001 J kr..
254. hetriiffonde brii11s/emiljiifo11dm
att riksdagen avsli1r motion 1987/S8:Jo24 yrkande 37.
255. betriiffancle Ön•n•ak11i11g m· 111i/jiJ}iirl111dri11gar 111.111.
att riksdagen avsli1r motion l 987/8S:Jo24 yrkandL' 3X.
250. beträffande Särskilda projekt pä 111iljii1•ärde11s 0111rdde
att riksdagen avsliir motionerna 1987/88:Jo24 yrkandena 30 nch 31
neh 1987/88:Jo30 yrkande 7.
257. betriiffandc c11 siirskil! anslag för lwg11wrksasii1111i11g
att riksdagen avsli1r motion IY87/8X:Jo30 yrkande 7.

I lll)

2:'i8. betriiffande K('J11ik11lieill.lpektio11rn
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att riksdagen avsl~ir motion 1987/88:.1024 yrkandena 25 och 26.
259. betriiffande anslag för hel'llramle m· genetiska resurser
att riksdagen avshir motion l 987/88:Jo30 yrkande 10.
Stockholm den 24 maj 1988
Pi1 jordhru ksutskottets viignar

Karl Frik Olsson
:'farvarandc: Karl Erik Olsson (c). Hiikan Strömberg (s). Grethe I,.undblad
(s). Sven Eric L.orentzon (m). Ove Karlsson (s). Lars Ernestam (fp). Martin
SegL·rstedt (s). Jan Fransson (s). Margareta Winberg (s). Ingvar Eriksson
(111). Ake Selherg (s). Lennart Brunander (c). Jan Jenncl1ag (vpk). Ivar
Virgin ( m) och Anders Castberger (fp ).

Reservationer
I. Tekniska framsteg (mom. 'I)
Sven Eric Lorentzon. Ingvar Eriksson och Ivar Virgin (alla m) anser

clcls att den del av utskottets yttrande som pä s. 50 börjar med "'Utskottet
finner .. och p{1 s. 51 slutar med "'utskottet anfört•· bort ha följande lydelse:
Utsknttet delar motioniirernas syn pi'1 vikten av teknisk utveckling inom
miljiivimlcns omriide. Erfarenheten visar att teknisk utveckling. gener_erar ·
encrgisni1lan:: och mer miljövänliga lösningar. Det giilkr inte minst inom
transporto111ri1det. Fiir att uppmuntra och p;iskynda den tekniska utvecklingen skall politiker faststiilla griinsviirden i stället för att i detalj binda upp
besluten i olika tekniska lösningar. Via rabatter. skattenedsiittningar och
avgiftt'r kan processen pi1skyndas. Vad utskottet anfört med _anledning av
mntion .lo25 yrkande 14 bör riksdagen som sin mening ge regeringen till
kiinna. Diirigenom tillgodoses iiven motion Jol6 yrkande I.

clels att utskottets hemstiillan under I bort ha följande lydelse:
I. hetriiffande tekniska .framsteg m.m.
att riksdagen som sin mening ger regeringen till Unna vad utskottet
anfört med anledning av motionerna 1987/88:1016 yrkande 1 och

19S7/88:Jo25 yrkande 14.

2. Den ekonomiska inriktningen (mom. 2)
Jan Jennchag ( vpk) anser

dels att den del av utskottets yttrande på s. 50 som börjar med "'Utskottet
kan i"' och slutar med "'Motionsyrkandet avstyrks .. bort ha följande lydelse:
Utskottet delar moti<.miirernas uppfattning att miljöpolitiken iir en fritga
om makt. Den handlar ytterst om fördelningen av jordens resurser. först
niir di:n ek1momiska utvecklingen inriktas ptl miinniskornas hiilsa och. p{1
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sociala. kulturella och ekologiska värden ·kan den nuvarande destruktiva
ut\'ecklingen brytas.
Miinniskornas uppror mot rovdrift och förtryck iir nu. liksom tidigare.
den viktigaste förutsiittningen för en sf1dan föriindring. Fortfarande har ett
litet fatal den ekonomiska makten i Sverige. Maktgrupper som dessa har ·
aldrig sjiilvmant iindrat attityd. Striden mot tlct·etablerade har varit och iir
fortfarande en livsnödviindighct. I dag iir den dessutom en kapplöpning
med tiden eftersom den punkt rycker allt niirmare diir.de ekologiska systemen kollapsar. Mot elen angivna bakgrunden delar utskottet motionärernas krav p~1 den ekonomiska politikens inriktning liksom pä en kursiindring
fr(m imperialistiskt förtryck och kapitalistisk utsugning till en ny ekonomisk
viirldsnrdning. Vad utskottet anfört med anledning av motionen i nu berört
avseende bör riksdagen som sin mening ge regeringen till kiinna.
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dels att utskottets hemstiillan under 2 bort ha följande lydelse:
2. hetriiffande den ekonomiska inriklllingcn 111.m.
att riksdagen som. s.in mening ger regeringen till kiinna vad utskottet
anfört med anledning av motion 1987/88:Jo26 yrkandena.\ och 2.

3. Ett centralt ekonomiskt mål (mom. 3)
Karl Erik Olsson och Lennart Brunandcr (c) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 50 börjar med "Utskottet
kan ansluta" och slutar med "tillgodosett hiirmcd" bort ha följ<lndc lydelse:
Utskottet delar motioniircrnas uppfattning att hushiillning med naturresurser och en god miljö skapar framtidsmöjligheter. medan en miljöskadlig utveckling undergriiver framtiden. Miljöpolitiken mäste ges stimulans. styrmedel och tydliga signaler för en utveckling som skapar en uth{1llig
produktionsförm[1ga. Eftersom miljiin iir helheten m{1ste den också ha sin
givna plats i hela samhiillet.
Utskottet anser liksom centern att god miljö iir ett centralt ekonomiskt
mi1l. Som framh{tlls i motionen har de direkta 'skadorna pii miljön i Sverige
uppskattats till ca 60 miljarder kronor per är. För att ge en v;1raktig tillviixt i
samhiillet behövs bttde ekonomisk och ekologisk balans. Vad utskottet
anfört med anledning av motionen i berörd del bör riksdagen som sin
mening ge regeringen till kiin.ria.

dels att utskottL'ts hemstiillan under 3 bort ha följande lydelse:
3. hetriiffande c11 cc111ralf eko110111isk1 mtil
att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet
anfört med anledning av motion 19X7/88:Jo30 yrkande I.

4. Ägande och förvaltning av mark för naturvård (mom. 6)
Sven Eric Lorentzon. Ir\gvar Eriksson och Ivar Virgin (alla m) anser

dels att lkn del av utskottets yttrande som pä s. 54 biirjar med "I likhet" och
p<'1 s. 5.'i slutar med "yrkande
bort ha följande lydelse:

r
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Vad giiller s:ikerstillancle av mark för naturv{1rd :ir utskottets principiella
instiillning att det endast i tv{1 föll finns sk:il för annat iin privat iigande av
mark för naturvärd. Det t•na iir nationalparkerna. som staten bör iiga och
fiirvalta. det andra :ir v:irddull mark ·av annan karaktiir. diir iigarbildcn iir
fiir splittrad eller osiikcr för att skötselkontrakt skall kunna anviindas. l liir
skulle enligt utskottets mening de ideella föreningarna p{t miljiiviirdens
omri.1dc kunna ta ett ansvar för iigandt'l och förvaltningen. Det engagemang
som dessa organisationer liigger i dagen vid skiitscl av viirdefulla natur-
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omr;·1dcn visar var den mesta kunskapen. den högsta motivationen och den
stiirsta ansvarsk:inslan finns .för den framtida förvaltningen av den svenska
naturen. Utskottet delar s;llcdes den uppfattning som kommer till uttryck i
motion Jo25. Vad utskottet siilunda <infört med anledning av motionens
yrkande 2 hiir ges regeringen till kiinna.

clc/.1 att utskottets hemstiillan under h bort ha fliljandc lydelse:
6. het rii ffandc iiga11clc och fiirrn/111i11g al' mark fi'ir 11at111Tårcl
att ribdagen med anledning av motion I 987/88:Jn25 yrkande 2 som
sin mening ger regeringen till kiinna. vad utskottet anfört om den
ideella naturviirden.

5. Bidrag till friluftsanläggningar (mom. 7)
Sven Eric Lorentzon. Ingvar Eriksson och Ivar Virgin (alla m) anser

iil'ls att den del av utskottets yttrande pii s. 55 som börjar med "'Utskottet
anslutL'r'" och slutar med "'yrkande T bort ha följande lydelse:
Till skillnad frim miljö- och energiministern anser utskottet att naturviirdsverkcts bidrag till olika friluftsanhiggningar p:'1 sikt biir avvecklas och·
ansvaret helt överföras pit kommunerna. Utskottet ansluter sig iivcn till den
uppfattning som framförs i motion .lo25 att mark för friluftsiindamäl i
stiirsta möjliga utstriickning hiir hibehiillas i enskild iigo och tillgiinglighcten
garanteras genom limgsiktiga avtal. Vad utskottet siilunda anför med anledning av motion Jo25 yrkande 7 biir ges regeringen till känna.

cil'ls ;1tt utskottets hemstiillan under 7 bort ha följande lydelse:
7. hctriiffande bidrag till fi·i/11fis1111/clgg11i11gar
alt riksdagen med anledning av motion I 987/88:Jo25 yrkande 7 som
sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört,

6. Ändring av skogsvttrdslagcn (mom. 9)
Lars Ernestam och Anders Castberger ( fp) anser

dds att den dd av utskottets yttrande pi1 s. 58 som börjar med "Utskottet
ansluter"' och slutar med "riksdagens sida .. bort hit följande lydelse:
Situationen iir nu sädan att ~kyndsamma i1tgiirljer iir nödviindiga. Utskottet delar diirför den uppfattning som framförs i motion Jo 2-l att skogsstyrelsen bör fa i uppdrag att i samriid med naturvärdsverket utarbeta
förslag till hur lövskogsandelen skall kunna ökas i siirskilt känsliga om-
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r<'tlkn. Utskottet noterar <itt motii.>11iirerna i andra sammanhang lagt fram
förslag llm omfattande bidrag fiir lövskogsplantering i sliitthygd och om
iindringar i skligsv{1rdslagen som skulle utiika mii.ilighcterna för skogsiigare
som <1 önskar att i högre utstriickning bi1de bevara och plankra lövskog.
Utskottet utgiir fr<in att dessa och andra förslag kommer att överviigas i
anslutning till del uppdrag de hiigge verken nu friresliis fä. Vad utsko!ICI
stilunda anfört med anledning av motion Jo24 yrkande 24 biir ges regeringen
till kanna.
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elds alt utskottets hemstiillan under 9 bort ha fol_jande lydelse:
9. bctriitlandc t111dri11g ar skogsrärc/slago1

alt i·iksdagen med anledning av motion I 987/HX:Jo24 yrkande 24 snm
sin mening ger regeringen till kiinna vad ulskottl't anfört.

7. Miljökonsckvensanalyser av vissa skogsbruksrnctodcr
(1110111. IO)

Karl Erik Olsson (c). Lars Ernestam (fp). Lennart Brunander (c) och
Anders Castberger (fp) anser

ilC'ls att den del av utskottl'ts yttrande som pii s. 58 biirjar med "Miljö- och
energiministern bL'tonar" lll"h pi1 s. 59 slutar med '"vidare i1tgiird" bort ha
fiiljandL' lydl'lse:
Miljö- och energiministL'rn betonar -

-

-

(=utskottet) -

-

-

p:'i

omddet. Dessa iHgiirder hör enligt utskottets mL'ning kompletteras med
mil.iökonsekvcnsanalyser i enlighet med vad som föreslt1s i motionerna
Jn:HI. Jn7 I 9 och fo720. S!1dana beskrivningar och analyser skall sf1kdes
giiras för olika skogsbruksml!toder säsom hyggesplöjning. stubbrytning.
inplantering av friimmande triidslag samt skogsplantl!ring pä jordbruksmark. Vad utskotkt sålunda anfört med anledning av motionerna .Jo30
yrkande 11. Jn7 I 9 yrkande 59 och Jn720 yrkande 7 bör ges rl!geringen till
kiinna.

dels att utskottL'ts hemstiillan under 10 bort ha följande lydelse:
10. bL'triiffande mi/jiikonseki·en.rnnalyser m· l'issa skogsbruksmetoder
att riksdagen med anledning av motionerna 19117/81\:JoJO yrkande 11.
1987/88:Jo7 l 9 yrkande 59 och I lJX7/XH:Jo720 yrkande 7 som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört.

8. Skogsbruk i fFillnUra omräden (mom. 11)
Lars f:rnestam och Anders Castberger (fp) anser
i/('{S att den del av utskottl'ts yttrande p[1 s. 59 som biirjar med "Med

anledning·· och slutar med "fri"m riksdagens sida" bort ha följande lydelse:
Med anledning av motion Jo23 yrkanLk I vill utskottet anföra följande.
Det iir nu hög tid att ;istadkomma en lilngsiktig lösning p[1 konflikterna om
de fjiillniir;1 skngarna. En utredning biir tillsiittas om en naturvfmlsgriins för
dessa skogar. Diirvid hör siirskilt beaktas att l'tt sm{1skaligt skogsbruk. s<'i
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som dd traditiondlt bedrivs av nrtsbdolkningen. har stiirr.e miijlighet att
bruka skogL·n p<·i ett miljiiviinligt siitt. Utskottet vill betona att griinsdragningL'll skall ske i niira kontakt med fiirctriidarc för lokala intressen. inte
minst skogsbrukarna. och att eventuella inskriinkningar skall ersiittas i
första hand med annan mark. I anslutning till en lösning av detta slag.kan
den gamla skngsndlingsgriinsen utmönstras.
Utskottet delar vidare den syn pä behovet av skydd för värdefulla skogar
nedanför de fjiillniira områdena som redovisas i motion Jo719. Enligt utsknttets mening biir riksdagen ställa sig bakom mMet att en procent av den
produktiva skogsmarken nedanför de tjällnära barrskogarna bör undantas
fr<ln vanligt skogsbruk. Syftet skall vara att bevara saviil ovanliga skogstyper
- säsom urskogar och urskogsliknande omdden '-- som representativa
naturtyper. dvs. olika kulturpftverkade skogar. Utskottet bedömer att naturskyddsbcslut av en s{1dan omfattning vore viil avviigda för att tillgodose
de skilda skyddsbchov som iir kiinda. Vad utskottet anfört med anledning av
motionerna Jo.23 yrkande I och Jo719 yrkande 60 bör ges regeringen till
kiinna.
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dels alt utskottets hemstiillan under 11 bort ha följande lydebe:
11. betriiffandc skogshruk i fjcillniira 11111rcicfr11
att riksdagen Sllfll sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet
anfört med anledning av motionerna 1987/88:Jo23 yrkande I och
19X7/XX:Jo7llJ yrkande 6ll.

9.

Ers~ittning

till markägare

111.111. (1110111.

12)

Sven EriL· Lorentzon. Ingvar Eriksson och Ivar Virgin (alla m) anse i·
ci!'!s att den del av utskottets yttrande ph s. 64 som böriar med "'Frilgor om"'
\lch slutar med '"yrkande 14 (delvis)'" bort ha följande lydelse:
VisSL'rligen kan utskottet konstatera att fri1gan om ersiittning till mark:igare vid olika typer av intr[ing har kommit i ett nytt och för marbgarintr.:ssena i viss milll förmtmligare läge s~dan plan- och bygglagen jämte
följdlagstiftning har börjat tilliimpas. Enligt utskottets mening är situationen
emellertid alltjämt otillfredsst:illandc. Privata markiigare skall inte behöva
drabbas av att de på sin mark har en hotad art. Det m~1ste ankomma pli
staten att tillerkiinna berörda marbgare skiilig ersiittning för försvärande
av p{1g[1endc markanviindning. Genom en entydig lagstiftning skulle två
fördelar nils. Dels skulle markägaren - som ofta mot sin vilja för avstt1 frän
marken i frilga - erhälla en riittvis kompensation för intränget. dels skulle
ersiittningcn fungera som incitament för en bättre prövning och prioritering
av objekten. Ersiittningcn skall dessutom vara sådan att markägaren upplever det positivt att ta sitt ansvar. Hiirmed ansluter sig utskottet till den syn
pil ersiittningsfrfigorna som kommer till uttryck i motionerna Jo723 yrkandena 2 och 3 och Jo751 yrkande 14 (delvis). Vad utskottet sålunda anfört
hör ges regeringen till kiinna.
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dels att utskottets hemstiillan under 12 bort ha följande lydelse:
12. beträffande ast11111i11g till markllgare 111.111.
att riksdagen med anledning av motionerna 1987/88:.Jo723 yrkandena
2 och :I och 1987/88:Jo751 yrkande 14 i motsvarande del som sin
mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört.

10. Nationalparker och naturreservat m.m. (mon1. 14)
Sven Eric Lorentzon. Ingvar Eriksson och Ivar Virgin .(alla m) anser.

dels att den del av utskottets yttrande som p{i s. 65 börjitr. n1ed "I propositionen" och pi1 s. 24 slutar med "och 11" bort ha följande lydelse:
I propositionen - - - (=utskottet) - - - Lich naturviirdsomdtden. Niir
det giiller skyddsformerna nationalparker och naturreservat delar emellertid utskottet den uppfattning som kommit till uttryck i moderata sam_lingspartiets partimotinner .lo25 och Jo75 l att nationalparker skall omfatta 0111r;iden cHir naturen i huvudsak far utvecklas fritt. Marken bör iigas av staten.
och naturen skall normalt inte behöva n{tgnn skötsel. Nationalparker skall
diirför i princip inte ha ni1gra driftskostnader utom fiir viss iivervakning. Ett
par sydsvenska nationalparker utgörs emellertid av kulturparker av skilda
slag och kriiver siirskild vi1rd. Naturreservatet bLir i första hand syfta till ett
skydd för <irskilda naturtyper. t. cx. biotoper för hotade arter och geologiska formationer. Diirl'mllt bör denna skyddsform inte komma i fr~tga vad
giiller friluftsliv och rekreation. I liir finns andra. mindre ingripand.e skyddsforml'r att tillg<i. Diir dd iir möjligt bör en iigare av den beriirda marken
eller intilliggande mark Ut l'lt tillsynsansvar för naturreservatet. Hiirigenom
uppni'ts l'n personlig anvarskiinsla. nch kostnaderna för tillsynen minskar.
Denna modell kan am·iindas iiven for andra naturv;irdsnbjekt. Mi111ga av
dagens naturreservat har inte s~tdan status att de biir kvarst;~1 som naturreservat. Regeringen biir diirför utvärdera denna skyddsform. Vad utskottet
anfört med anledning av motionerna Jo25 yrkandena 4. 5 och 6 och Jo75 I'
yrkandena 5. 10 och 11 bör gö regeringen till känna. Med det anförda
avstyrker utskottet motionerna Jo24 yrkande 27 och Jo720 yrkande 9 (delvis) i den m{111 de inte blivit tillgodosedda med vad utskottet anfört.
dels att utskottets hemställan under 14 bort ha följande lydelse:
14. betriiffande nationalparker och 1w111rrcscn·at 111.111.
att riksdagen med anledning av motionerna l 987/88:Jo25 yrkandena
4-6 och l987/88:Jo751 yrkandena 5. 10 och J J och med avslag p{1
motionerna 1987/88:.1024 yrkande 27 och 1987/88:Jo720 yrkande 9 i
motsvarande del som sin mening ger regeringen till kiinna vad ut-'
skottet anfört.
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11. Nationalparker och naturreservat
I.ar~

Erncstam och

Ander~

111.111.

(mom. 14)
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Casthcrgcr ( fp) anser

dels att den del av utskotti:ts yttrande pi1 s. 65 som biirjar med "'I propositionen"' 1ich slutar med ··och 11 ·· bort ha följande lydelse:
I propositionen - - -(=utskottet)- - - årets utgäng. Det viirdefulla
inventeringsarbete som här {1syftas är emellertid inte tillräckligt utan bör
följas av konkreta {1tgiirder för att siikra dessa riksohjekt för framtiden
genom reservatsbildning. Det iir oacceptabelt att riksintrcssanta naturvftrdsobjekt exempelvis pii grund av resursbrist skall gå förlonide. Utskottet delar
diirför den uppfattning som framförs i motion Jo2.+ att liinsstyrelserna hör
utarbeta siikcrstiillandeplaner med utgangspunkt från gjorda inventeringar.
Det iir ocksi1 angeliiget att naturv<lrdsmyndigheterna skaffar sig en samlad
bild av liimpliga framtida naturreservat. Vad utskottet sitlunda anfört med
anledning av motion Jo2.+ yrkande 27 hör ges regeringen till kiinna. Med det
anförda avstyrker utskottet motionerna Jo25 yrkandena .+. 5 och 6. Jo720
yrkande Y (delvis) och Jo75 l yrkandena 5. IO och 11 i den mån de inte kan
anSl'S tillgmlosedda.
clels att utskottets hemstiillan under I.+ bort ha följande lydelse:
!.+. beträffande nationalparker och naturreserrnt 111 111
att riksdagen med anledning av motion 1987/88:.lo24 yrkande 27 och
med avslag pf1 motionerna l 987/88:Jo25 yrkandena .+. 5 och 6.
l 987/88:Jo720 yrkande Y i motsvarande del och 1987/88:.lo75 I yrkandena 5.1 O och 11 som sin mening ger regeringen till kiinna vad
utskottet anfört.

12. Principer för skötseln av naturreservat

(1110111.

15)

Karl Erik Olsson och Lennart l3runander (c) anser

elds att den del av utskottets yttrande pi1 s. h5 som börjar med '"Utskottet
ansluter'" och slutar med '"yrkande 1J (delvis)"' bort ha riiljand.: lydelse:
lJhkottet anslutl'r - - - (=utskottet) - - - och naturv;irdsomri1den.
Fiirutom ek h;ir niimnda finansieringsformerna anser utskottet - i likhet
med vad som framför~ i Cl'ntcrpartil'ls motionl'r .lo311 och Jo720 - att en
f1,nd biir tillskapas fiir viird och inkiip av naturv;irdsohjekt. r:onden skall
b~'ggas upp av statliga lllt'del men ml'd miijlighel för allmiinhctcn och
fiirl'tag att liimna bidrag. Bidrag till fonden skall 11cks;i kunna liimnas genom
t.:stamcntariska förordnanden. Vad utskottet siilunda anfrirt med anledning
av motionerna Jo3ll yrkande (i och .Jo7211 yrkande 9 (delvis) bör ges regeringen till k:inna.
dels att uhkottl'ts hemstiillan undl'r 15 bort ha fiiljandl' lydelse:
15. bl'lr;iffandc princi;>er fiir skiirsc/11 m· 1w111rrcscrrn1
att riksdagen ml'd anledning av mntionerna l 1J87/xx:Jo30 yrkande 6
och I lJX7/88:.lo720 yrkande 1) i ;itl'r~;t<°il'nde del som sin mening gl·r
regeringen till kiinna vad utskottet anfört.
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13. En plan för den svenska

f.i~illv~irlden

(mom. 16)
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Lars Erncstam och Anders Castberger (fp) anser
dels att den del av utskottets yttrande som p;\ s. 65 hiirjar med .. Som
redovisats" och slutar med "riksdagens ittgiird" bort ha följande lydelse:
P{t olika sätt har statsmakterna siikt skydda fjiillviirldcn mot exploatering.
Redan i seklets hiirjan avsattes nationalparker. Ytterligare _parker har tillkommit senare. Sarck-Padjelanta-Stora Sjöfallet iir ett av viirldcns största
sammanhiingande skyddade omraden. Genom den fysiska riksplancringcn
har iiven andra delar av fjiillen givits ett visst om iin osiikcrt skydd. bl. a.
genom att obrutna ljiillomr<iden avgriinsats.
I praktiken iir det dock inte lika viil bcstiillt. Den nya naturresurslagen
medger att mineralutvinning sker iiven i omritden som ittnjutcr siirskilt
skydd mot cxploateringsförctag. Best:immclscn bör utg{1 ur lagen.
Inte ens nationalparksskyddct - dvs. utfästelsen att till kommande generationer spara särskilt värdefulla naturtyper - har visat sig hällbart. I Stora
Sjöfallets nationalpark har flagranta ingrepp och gränsiindringar skett vid en
rad tillfällen för att möjliggöra vattenkraftsutbyggnad. Omfattande viigbyggcn har också utförts. Abisko nationalpark genombryts av den s. k.
Norgevägen. Riktlinjerna i den fysiska riksplaneringen har visat sig mycket
tiinjbara sa snart de stiillts mot mer konkreta krav fran skogsbruket eller på
utbyggnad av fritidshus och vägar. Det finns en rad hot av detta slag även
mot de mest skyddsvärda fjiillomr{1dena. Skyddet har inte hindrat planer pa
vattenkraftsutbyggnad. ytterligare viigdragningar och prospektering efter
malm l>ch mineraler. Sådan exploatering drabbar ocks<'i renniiringcn.

finner" och slutar med .. planerade Kirunaparken" bort ha följande lydelse:
Enligt vad utskottet erfarit iir avsikten att inom den planerade nationalparken i Kirunafjällen ocksä utveckla turismen. De delar av parken som
skall brukas för detta iindami\I biir enligt utskottets mening skyddas på
annat siitt. niimligen såsom naturreservat eller naturvårdsomr{ide. Utskottet ··
ansluter sig härmed till vad som framförs i motion Jo751 yrkande 7 om
Kirunaparken. Vad utskottet anfört hör ges regeringen till kiinna:
dels att utskottets hemstiillan under 16 bort ha föl.iandc lydelse:
16. bctriiffande en plan får den .1·1·< nska Jjii//riirlden
att riksdagen med anledning av motion I987/XX:Jo7 I9 yrkande 50
som sin mL'ning ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört.
0

14. Nationalpark i Sjaunja

(1110111.

17)

Sven Eric Lorcntzon (m). Lars Erncstam (fp). Ingvar Eriksson (m). Ivar
Virgin (m) och Anders Castherger (fp) anser
dels att den del av utskottets vttrande som p{1 s. 65 hiirjar med ";..,tot
bakgrund .. och p{1 s. (16 slutar med ""yrkande X" bort ha följandL· lydelse:
Pii grund av riksdagens cnhiilliga uttalande att snara i1tgiirdcr borde
vidtas för att bevara Sjaunjaomri1det har omr{idet nyligen avsatts som naturrcsnvat. Trots detta iir omriidet fortfarande hotat. Enligt vad utskottet
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erfarit har tillstimcl givits för mineralprospektering. en <\tgiircl som i sig
skadar 0111ri1ckt. Skulle man dessutom finna brytningsviircla tillgimgar kom- .
mer givetvis kravet pi'1 exploatering att bli oerhört starkt. Det iir utskottets
mening - vilket iiven framförs i motionerna Jo719 och Jo 751 - att endast
det mera omfattande skydd som nationalparksinstitutet innebär kan förhindra exploatering och annan pi1verkan som skadar elen känsliga miljön i
Sjaunjaomri1det. Vad utskottet s{1lunda anfört med anledning av motionerna
Jo719 yrkande 51 och J.>751 yrkande 8 bör ges regeringen till kiinna.
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dels att utskottets hemstiillan under 17 bort ha följande lydelse:
17. betriiffamk nationalpark i Sja1111ja
att riksdagen med anledning av motionerna 1987/88:Jo719 yrkande
51 nch 1987/88:fo751 yrkande 8 som sin mening ger regeringen till
kiinna vad utskottet anfört.

15. Nationalparker i Taavavuoma, Rogcn och Kebnekaisc
(1110111.

18)

Lars Ernestam nch Anders (astherger (fp) anser

tids att den del av utskottets yttrande p~t s. 66 snm börjar med "Utskottet
a\·styrkcr'" nch slutar med "och 54'" bort ha följande lydelse:
lltsk,1ttet anser. i likhet med vad som framhälls i motion Jo719. att siiväl
·1;1a\·avuoma som Rogenomriidet och Kebnekaise har unika naturvärden
och att de biir avsiittas som nationalparker. Vad utskottet anfört med
ankdning av motion Jo7 l 9 yrkandena 52. 53 och 54 biir ges regeringen till
kiinna.

tids att utskotkts hemstiillan under 18 bort ha följande lydelse:
18. betriiffancle nationalparker i "fom·m·uoma, Roge11omrcldc1 och
l\c/>11ckai.1·l'
att riksdagen med anledning av motion l 987/88:Jo7 l 9 yrkandena.52.
53 och 54 som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet
an flirt.

16. Skydd av en planerad nationalpark i Kiruna (mom. 20)
Sven Eric Lorentzon. lngvar Eriksson och lvar Virgin (alla m) anser
dels att den del av utskottets yttrande pa s. 66 som börjar med "Utskottet
finner" och slutar med '"planerade Kirunaparken" bort ha följande lydelse:
Enligt vad utskottet erfarit är avsikte.n att inom elen planerade nationalparken i Kirunatjällen o'ckså utveckla' turismen. De delar av parken som
skall brukas för detta iindamål bör enligt utskottets mening skyddas på
annat siitt. niimligcn säsom naturreservat eller naturvitrdsområde. Utskottet
ansluter sig hiirmed till vad som framförs i motion Jo75 l yrkande 7 om
Kirunaparken. Vad utskottet anfört bör ges regeringen till känna.
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dl'ls att utskottets hemstiillan under 211 hllrt ha följande lydelse:
211. bc:triiffande skrild m· l'll planeracl nationalpark i Kiruna
att riksdagen med anledning av motion l9.S7/81Uo751 yrkande 7 som
sin mening ger regningen till kiinna vad utskllttCt anfört.

17. Abisko nationalpark (inom. 21)
Sven Eric Lorentzon. Ingvar Eriksson och Ivar Virgin (alla 111) anser

d<"ls att den del av utskottets yttrande pii s. 66 som bii1jar med "Utskottet
avstyrker .. nch slutar med "yrkande h (cklvis) .. bort ha följande lydelse:
I likhet med motioniirnna i motion .lo75 I kan utskottet konstatera att vid
flera tillfallen olika ingrepp s[1som viighyggen och vattenfallsutbyggnadcr
har gjorts i de nordliga nationalparkerna Stora Sjöfallet llCh Abisko. De
exploatnade (1mri1dena urholkar enligt utskottets mening respekten för
nationa\parkshe)!_reppet. Utskottet ansluter .sig till vad som siigs i motion
Jo75\ yrkande (l (delvis) att de exploaterade delarna av Abisko nationalpark biir i.iverföras till naturreservat. Utskottet i!terkommer nedan (rcservatitin 311) till fr<igan om skyddet av Stora Sjiifallet. Vad utskottet anfört bör
ges regeringen till bnna.
elds att utskottets hcmstiillan under 21 bort ha följande lydelse:
21. betriiffanc\e Abisko 11a1io11a/park
att riksdagen med anledning av motion J 9K7/88:.Jo75 I vrkandc 6 i
motsvarande del som sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört.

18. Marina naturreservat (mom. 22)
Lars Ernestam och J\nders Castberger (fp) anser

dds att den del av utskottets yttrande pt1 s. 66 som biirjar med "Utskottet
har·: nch slutar med "yrkande -15" bort ha följande lydelse:
I likhet med vad som anförs i motion Jo7 l ()anser utskottet att amhitionsnivf1n m~iste hiijas niir det giiller marina skycklsomri1den. Inom vissa 0111r<lden. friimst Öresund och runt Gotska Sandiin. iir t. ex. sandsugning ett
hot mut den marina miljön. Flera 0111r{1den i Stockholms skiirgiird och pi1
viistkustcn. inkl. grunda vikar av stort biologiskt viirde. behöver skyddas.
Svftet miiste vara att skydda havsmiljiin i dess hdhet. dvs. iiwn fauna och
llora. 11H1t bl. a. direkta ingrepp och att skapa en fristad fi.ir kiinsliga arter.
Vad utskottet sMunda anfört hör ges regeringen till kiinna.

ddr att utskottets hcmstiillan under n bort ha fiiljande lydelse:
22. betriiffande marina nat111n·scn·a1
att riksdagen med anledning av motion I lJ87/K8:Jo7 I9 yrkande 45
som sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört.
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19. Urskogarna (mom. 23)
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Swn Eric Lorcntzon. Ingvar Eriksson och Ivar Virgin (alla m) anser

ddr att den del av utskottets yttrande som pils. 66 börjar med '"Beträffande
det"' och pä s. 67 slutar med "vidare iitgiird" bort ha följande lydelse:
Uetriiffandc det - - - (=utskottet) - - - all kulturpi1verkan. Anspr:lkcn pf1 dessa marker iir stora fr{111 det moderna skogsbrukets sida. Siirskilt
viktigt iir att undanta dessa omr:ldcn och ge dem ett varaktigt skydd fr:in
avverkning i den södra tandshalvan. diir även lövskogar finns. Vad utskottet
siilunda anfört med anledning av motion Jo 751 yrkande 17 bör ges regeringen till kiinna. :vtcd det anförda far syftet med motionerna Jo719 yrkande 61
nch Jo 786 yrkande 3 anses i allt väsentligt tillgodosett.
dels att utskottets hemstiillan umler 23 bort ha följande lydelse:
23. bctriillande 11rskogam11
att riksdagen med anledning av motion I987/88:Jo75 I yrkande 17 och
med avslag p<i mlltioncrna \987/88:Jo719 yrkande 61 och
1987/88:Jo786 yrkande J som sin mening ger regeringen till kiinna
vad utsknttet anfört,

20. Urskogarna (mom. 23)
Lars Ernestam och Anders Castberger (fp) anser
dels att den del av utskottets yttrande som pils. 66 börjar med "Betriiffande
det" och pi\ s. 67 slutar med "vidare iitgärd" bort ha följande lydelse:
Iktriiffande det - - - (=utskottet) - - - all kulturpiiverkan. Dessa
[1tgiirder iir emellertid inte tillriickliga. Tryckt'! p;'1 viira urskogar iir htirt.
samtidigt som resurserna för att bilda naturreservat iir helt otillräckliga.
Med nuvarande takt i bevarandebesluten kommer ett stort antal av vara fä
kvarvarande urskngar att g/1 förlorade. Oiirför behövs snabba ätgärder och
avseviirt ökade resurser fi\r nya naturreservat. Vad utskottet s;llunda anfört
med anledning av motion Jo719 yrkande 61 bör ges regeringen till känna.
Med det anförda för syftet med motionerna Jo75 I yrkande 17 och Jo786
yrkande 3 anses i allt viisentligt tillgodosett.
dels att utskottets hemstiillan under 23 bort ha följande lydelse:
23. betriiffande 11rskog11ma
att riksdagen med anledning av motion I 987/88:.Jo719 yrkande 61 och
med avslag p~1 motionerria l 987/88:Jo75 I yrkande 17 och
llJ87/88:Jo786 yrkande 3 som sin mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört.

21. Våtmarkerna (rilom. 24)
Sven Eric Lorentzon. Ingvar Eriksson och Ivar Virgin (alla m) anser
dels att den del av utskottets yttrande på s. 67 som börjar med '"Utskottet
ansluter" och slutar med "yrkande T' bort ha följande lydelse:
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Viira v;itmarker har ofta en siirpriiglad fauna sihiil som flora. vilka iir
angcliigna att hevara. V:ltmarkerna iir viktiga för viltet och som rastplatser
. för flyttande foglar. I omriiden med kalhyggen och stor vattenavrinning
utgör de en typ av '"utjiimningsmagasin .. som motverkar översviimningar
nedstriims. Även globalt iir v;'tra vätmarker· av betydelse. Utskottet vill
erinra om att Conventinn of Wetlands - den s. k. vt1tmarkskonventionen i sin förteckning upptar ca 20 internationellt skyddsviirda omri1den i Sveri-
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ge.
Brytning av torv kan innehiira 0{1tcrkallcliga skador pä myrarna och pft de
viixter och djur som iir beroende av myrarna som sin livsmiljii. Genom att ge
undersökningstillsWnd för Gullhögsfloarna i Hiirjedalcn har n.:geringen enligt utskottets mening visat sin bristande respekt för stora och riksangeliigna
naturviirden. Den aktuella myren har av sitviil vetenskap som naturvård
klassats som riksohjekt och saknar direkt motsvarighet i landet.
En utdikad torvmyr eller ett utdikat rikkiirr kan aldrig <lterstiillas. En stor
del av Sveriges vittmarker - i Sydsverige 90 'X, - iir i dag mer eller mindre
torrlagda. Enligt utsknttets mening hör i princip kvarvarande sydsvenska
vittmarker bevaras, siirskilt i de kalkrika omrädena. Naturv;'irden måste fa
komma in i ett tidigt planeringsstadium. Utdikningsförctag ndste följa
giillande lagar och övertriidclser m:iste ptitalas och beivras. Vad utskottet
siilunda anfört med anledning av motion Jo75 l yrkande 18 hör ges regeringen till kiinna. Med det anförda iir enligt utskottets mening i allt viisentligt
syftet med motionerna Jo719 yrkande 57. Jo786 yrkande 10 och Jo821
yrkande 7 tillgodosett.

clcls att utskottets hemstiillan under 24 bort ha följande lydelse:
24. betriiffande vcltnwrkema
att riksdagen med anledning av motion l 987/88:Jo75 l yrkande 18 och
med avslag pit motionerna I987/88:Jo7 I9 yrkande 57. I 987/88:Jo786
yrkande I O och I 987/88:Jo82 I yrkande 7 som sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört.

22. Viltmarkerna ( mom. 24)
I.ars Ernestam och Anders Castberger (fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande p<i s. 67 som hörjar med "Utskottet
ansluter'" llch slutar med '"yrkande T hort ha följande lydelse:
I landet finns 6- 7 miljoner ha vt1tmarker av skilda slag. som inte ger
ni·1gon produktiv avkastning för jord- och skogshruket. Dessa omn'lden iir
eklllogiskt sett av utomordentligt stor betydelse. De spelar stor roll för
vattenbalansen. Deras naturvimlsbctvdclse ökar i takt med den ökande
intensiteten i skogs- och jordbruket. De utgör rcfugier. dvs. ostörda omritden för djur och viixter. siirskilt siidana arter som triings tillbaka i det
moderna produktionslandskapet. Viltmarkerna bidrar ocksii i hög grad till
omviixlingcn i landskapet.
Vt1tmarkerna kan genom nya tekniska landvinningar numera utnyttjas i
betydligt större utstriiekning iin man kunde tiinka sig för I0-20 t1r sedan.
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De iir lhirför intressanta för ett expanderande skogsbruk. Vittmarkerna iir
emellertid ocksit av intresse fiir encrgiförsiirjningcn. !'vtimga av dem inneh:iller stora miingder torv smn kan brytas och utnyttjas som briinsle. De iir
ocksa intressanta förs. k. energiskogsodling.
De samlade intressen och anspr[1k som redovisats eller kan riiknas fram iir
viisentligt större iin den totala areal av dtmarkn som finns.att tillgi1. Diirför
m;iste en planering a\' deras utnyttjande och skydd komma till stfö1d.
I den fysiska planerinµen mitste dessa omr;'tdcn p{1 alla niv<~ter iignas ett
avseviirt stiirre intresse iin hittills. Beslutsunderlagel mitste förbiittras genom ('Il planmiissig satsning p!t forskning och p<I rikstiiL"kande inventeringar.
Naturviirdcm; synpunk!L'r m;lste kt>mma in redan i planeringsarbetets begyn 1Klscskcdcn.
1nventeringar av olik;1 v{ttmarkcrs viirde för naturviirdcn har utförts och
p:lgitr nckS:t för niirvarandc i bl. a. naturv{1rdsvcrkcts regi, Det har framgätt
att niistan alla v;ltmarker skadats. och det iir mycket angeliiget med snara
skydds{ttgiirdcr fiir m:mga s:irskilt skyddsviirda omdden. framför allt reservatsbildning. Takten i bc\'arandcarbctct m;istc iika viisentligt och erforderliga resurser stiillas till förfogande för dessa ni.idviindiga skyddsätgiirder.
Vad utskottL't anfört med.anledning av motion Jn719 yrkande 57 hör ges
regeringen till bnna. Hiirigenom tillgodoses iiven motion 821 vrkande 7
och i allt viisenligt syftet med motionerna Jo75 I yrkande 18 och Jn786
vrkande 10.
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elds all utsknttets hemstiillan under 24 h<irt ha följande lydelse:
24. betriiffande r1)1markC'ma
alt riksdagen med anledning av motionerna 1987/88:Jo719 yrkande
57 och 1987/88:.10821 yrkande 7 och med avslag p;I motionerna
19S7/88:Jo751 yrkande 18 och 1987/88:.ln78n yrkande 10 som sin
mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört.

23.

V~ttmarkerna

(mom. 24)

Jan knnd1ag (vpk) anser

clcls att den del av utskottets yttrande p;\ s. 67 som biirjar med "Utskottet
ansluter" och slutar med "yrkande T bort ha följande lydelse:.
Inslag av myrar. sumpskog och andra v;ltmarker i skogslandskapct iir en
fiirutsiittning för art- och variationsrika skogar. Våtmarkerna fungerar exempelvis som födoproducenter för m[mga av skogens faglar. och är ocks{1
viktiga for iilg och annat skogsvilt. :\1yrarna utgör skogens mest ursprungliga och opitvL·rkade miljöer och hyser ofta en viirdcfull liigre fauna. Detta
giiller iivcn kantzoner. smii myrholmar och liknande skogspartier i anslutning till viitmarkerna. En stor del av de hotade skogsviixterna hiir hemma i
skogliga vittmarker.
Dikningen av myrmark för skogsproduktion har mer iin tredubblats i
omfattning sedan I lJ711 och stimuleras med statliga bidrag. Skogsstyrdscns
m[tlsiittning ~ir att omkring 7011 111111 ha sumpskog skall dikas inom 211 itr och
81111 tlll!I ha mvr inom 411 itr. Dikning av denna omfattning skulle enligt
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uskottt'ls 'mening innehiira en kraftig hi<ilogisk utarmning av skngslandskapet. i all synnerhet som de fran ekologisk synpunkt intr•:ssanta dikningsobjeklen inte iir jiimnt fiirdelade över landet. Det iir framför allt niiringsrika
vatmarker i siidra Sverige srnn kommer i fr!1ga. Enligt vad utskottet L'rfarit
iir i vissa av skogsliinen i södra Sverige. exempelvis Kronobergs liin. skogsdikningen för niirvarande ett mvcket allvarligt naturvi1rdsprohlcm.
Dikningsföretag kriiver numera liinsstyrelsens tillst:1nd, vilket har förhiittrat situationen rr;·in naturvimlssynpunkt. Det elitliga kunskapsliigct riirande v;ltmarkernas naturviinlcn och bnsstyrelsernas bristande resurser för
tillst<indspri.irningen innehiir dock enligt utskottets mening alt situationen
intL' kan anses vara under kontrnll.
I likhet med vad som framförs i motion Jo7X6 anser utskottet att skogsstyrelsens m;il fiir dikningen m;1ste justeras ned avseviirt. Nydikning av vi1tmarker i siidra Sverige bör tillMas endast i mycket hegriinsad omfattning. P;i
samma siitt som för liivskogarna hiir - med utg;·111gspunkt i de övergripande
m;ilen

0

0111

bevarad art- <lCh variatin1isrikedom i skngslandskapet - liins\·isa

m;il för sumpskogs- och myrmarksarealerna siittas upp. Kartliiggning av ett
v{1tmarksomriides naturviirden skall bekostas av den som ansiiker 0111 att ff1
dika omr{1det. och tillstilnd skall inte fri ges innan en s{1dan kartliiggning har
gjorts. Reglerna för tillst;'1ndsgivning hiir skiirpas. s;I att iiven större skyddsdikningar blir tillsti1ndspliktiga. Vad utskottet anfört med anledning av
motion Jo7X6 yrkandt' IO hör ges regeringen till kiinna. Med det anförda for
syftet med motionerna Jo 719 yrkande 57. fo 751 yrkande I X och JoX2 I
yrkande 7 i allt viisentligt anses tillgodosett.

dels att utskottets hemstiillan under 2-1 bort ha följande lydelse:
2-1. hetriitfande 1·c/1111arkcm11
alt riksdagen med anledning av motion l 9X7/X8:Jo7X6 yrkande 10 och
med avslag p!1 motionerna l 1187/XX:Jo719 yrkande 57. 19X7/XX:Jo751
yrkande IX och l 987/XX:JoX2 l yrkande 7 som sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört.

24. Vissa viltmarker ( 1110111. 25)
Lars Ernestam och /\nders Castherger ( fp)

a1~ser

dels att den del av utskottets yttrande pii s.' hX som hiirjar med ··utsknttct
ansluter"' och slutar med ··och Lundt1krabukten"' bort ha fiiljande lydelse·:
Utskottet ansluter - - -(=utskottet) - - -och Jo760.
Utskottet delar emellertid den bedömning av naturvt1rdsviirdet hos Skäldervikens inre del samt hos stora delar av Lundi1krabukten i Skimc som görs
i motion Jo712. Som fr;lmh!1lls i motionen utgör den viilhävdade strandängen en av vi'trt lands siillsynta naturiyper. Utskottet faster stort avseende vid
det faktum att ätskilliga hotade viixt- och djunfrter. bl. a. flera fagelarter.
har sitt hemvist i dessa omri1den. Utskottet delar därför motioniircns uppfattning att dessa bägge omräden bör uppföras p<I den svenska listan över
v{1tmarker av internationell betydelse. Regeringen bör ta 'erforderliga initiativ i detta syfte. Vad utskottet s;llunda anfört ined anledning av motion
Jo712 bör ges regeringen till känna.
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clefs att utskottets hcmstiillan under 25 bort ha följande lydelse:·
25. betriiffande l'is.1·11 l'illmarker
att riksdagen med anledning av motion l 9X7/X8:Jo7 I 2 och med avslag
pi1 ilwtionerna l9X7/X8:Jo7119 och l9X7/88:Jo7o0 som sin mening ger
regeringen till kiinna vad utskottet anfört om Skiilderviken och Lundi1krabukten.
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25. Stora Alvarct (mom. 27)
Sven Eric Lorentzon. Ingvar Eriksson och Ivar Virgin (alla m) anser

dels att den del av utsk1ittets yttrande pil s. 68 som börjar med .. Utskottet
iir" 1ll"h slutar med "avstyrks s;dedes·· bort ha följande lydelse:
I likhet med motioniirerna i motion Jo75 l kan utskottet konstatera att
Stora Alvaret pii Öland iir unikt i Norden med ett djur- och viixtliv av
t'nasti1cnde viirdc. Omri1det hiir bevaras och uppdrag ges ;It naturvärdsvcrket att finna liimpliga bevarandeformer. t. ex. genom skiitsdkontrakt. Vad
utskottet s[tlunda anfört med anledning av motion Jo75 l yrkandt' 9 biir ges
regeringen till kiinna.
clcfs att utskottets hcmstiillan under 27 bort ha följande lydelse:
27. betriiffande S1ora Ah•aft'I
att riksdagen med anledning av motion 19X7/8X:Jo75 l yrkande 9 som
sin mening gL·r regningen till kiinna vad utskottet anfört.

26. Fauna- och floravärd (mom. 30)
Sven Eric Lorentzon (m). Lars Ernestam (fp). Ingvar Eriksson (m). Ivar
Virgin (m) och Anders Castberger (fp) anser

clefs att den del av utskottets yttrande som pi1 s. 71 börjar med '"Utskottet
har'" och p[1 s. 72 slutar med "riksdagens i1tgiird"' bnrt ha följande lydelse:
Antalet hotade svenska djur- och viixtarter iikar och flera hundra arter
hotas av utrotning. I de flesta fall iir huvudorsaken miljiiföriindringar. men
vanligast iir föriindrad markandndning inom jord- och skogsbruket.
V~1ra inhemska viixt- nch djurarter reprcsenk'rar stor·a viirden bt1de i sig
och som delar av L'kosystemct. Niir artL·r försvinner eller reduceras i antal
sker en genetisk utarmning. Variationen blir mindre bfak genom all antalet
individer minskar och genom att avst{mden mellan individerna ökar. Det iir
diirför ett angeläget och grundliiggande naturvärdskrav att bevarandet si1
1<"111gt möjligt sker i arternas egen miljii.
Flora- och faunaviirden utgör enligt utskottets mening en starkt försummad del av naturvi1rden. Den miiste ges en ökad tyngd och bedrivas
liings flera linjer. Limpliga instrument finns delvis. men de mäste anviindas
i stiirre utstriickning oeh p<i cl! mer m<llrnedvetet siitt. En utökad forskning
inom omr[1det iir angeHigen. Av grundHiggande betydelse iir att bibehf11la
eller iiterskapa Himpliga miljiier för de aktuella arterna. Särskilt viirdefulla
miljöer miiste avsiittas som naturreservat. Skyddet för djur- och växtarter
mitste förstärkas inom ramen för en mer effektiv naturskyddslagstiflning.
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och artskyddsbestämmdserna bör gälla både växter och djur. De mt1ste
ocks{1 verka förebyggande. Vidare hör lagstiftningen iindras så att för hotade arter kritiska omräden ges ett automatiskt skydd liknande det i USA.
Detta är emellertid inte tillriickligt. Därutöver krävs en allmänt ökad hiinsyn till växt- och djurlivet frii.n skogs- och jordbrukets sida. I enlighet med
vad utskottet anfört ovan om arternas miljöer är den viktigaste ätgiirden att
säkerställa deras livsmiljöer. deras biotoper. Många gånger innehiir detta ett
avsevärt försvärande av p<ig<1ende markanvändning, vilket medför att markägaren blir ersiittningsberättigad. Enda möjligheten iir lhl att tillgripa nägot
av naturvårdslagens skyddsinstitut, främst naturreservat.
Som framg{1r av vad utskottet anför under budgetavsnittet i detta hetiinkande bör riksdagen öka det av regeringen föreslagna anslaget för v?1rd
av hotade arter frtrn 2 milj. kr. till 3 milj. kr. Vad utskottet.dessutom anfört
ovan med anledning av motionerna .lo719 yrkande 65 (delvis) och Jo751
yrkande 15 bör ges regeringen till känna.
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elds att utskottets hemstiillan under 30 bort ha följande lydelse:
30. hetriiffande fauna- och jloral'liril
att riksdagen med anledning av motionerna I 987/8X:Jo719 yrkande
65 i motsvarande del och 1987/X8:Jo751 yrkande 15 som sin mening
ger regeringen till känna vad utskottet anfört.

27. Artdatabank m.m. (mom. 31)
Sven Eric Lorentzon (m). Lars Ernestam (fp). Ingvar Eriksson (m). Ivar
Virgin ( m) och Anders Castbcrger ( fp) anser
dels att den del av utskottets yitrande p<I s. 72 som börjar med "Med det"
och slutar med "viisentligt tillgodosett" bort ha följande lydelse:
Förutom ovan angivna fttgiirder bör enligt utskottets mening fauna-och
floravårdskommitteerna vid SLU ges ökade resurser så att deras insamling
av data om hotade djur och växter når en god spridning. Informationen om
denna verksamhet behöver utökas. Kommittcerna iir viktiga remissinstanser och bör utnyttjas t. ex. vid en revidering av hiinsynsreglerna inom jordoch skogsbrukslagstiftningen. Vidare bör en permanent datab<\i;ik för utrotningshotade växt- och djurarter inrättas och ett handlingsprogram för
bevarande av genetiska resurser utarbetas. Vad utskottet sålunda anfört
med anledning av motionerna Jo719 yrkande 65 (delvis) och Jo751 yrkande
16 hör ges regeringen till känna. Med det anförda för syftet med motion
Jo786 yrkande 6 anses i allt väsentligt tillgodosett.

dels att utskottets hemstiillan under 31 bort ha följande lydelse:
31. betriiffande artdatabank 111.111.
att riksdagen med anledning av motionerna J987/88:Jo7 I 9 yrkande
65 i ~iterstaende del och 1987/X8:Jo751 yrkande l<i och med avslag ph
motion 198_7/X8:Jo786 yrkande 6 som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört.
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2H. IN c

*naturvardslagen ( 1964:H22) (mom: 33)
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Lars Frnestam uch Anders Casthergcr (fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som plis. 72 börjar med .. Friigan om··
och p{1 s. 73 slutar med "'mlltion Jo7 I I" bort ha följande lydelse:
h1r skydd av vissa gniddjur he~iirs. i mution Jo71 l komplettering av .nu
giillandc

he~tiimmelscr tlln

fridlysning genom {indring av 18

~

naturvftrdsla-

gen.
Sllm utskottet erinrat om hai· sedan nya vattc1ilagens ikrafttriidande den I
januari 1984 naturvitnlsintrcssena en starkare stiillning iin tidigare. f<i1r ett
bevarande av groddjuren är det ncks:I nödviindigt att deras livsmiljii skyddas. Ni1got effektivt lll.:h varaktigt skydd för dessa arter garanterar emellertid inte lagstiftningen. I likhet med viid som föreslås i motion Jo71 l kan ett
si1dant biutopskvdd enklast tillskapas genom att i natun'iirdslag~·n införs en
generell tillst;lndsplikt för utfyllnad av v;'itmarkcr uch vattenomr;ldL·n. 'Ett
skyndsamt förslag hiirnm blir enligt utskottets mening utarbetas. Vad utskollct s{tlunda anfört bi1r ges regeringen till k:inna.

dels att utskottets hcmstiillan under 33 b,irt ha följ~mde lydelse:
33. betriiffande ii11dri11,~ m· 18 c ~ 11a111n·1lrdslag('// I /<)(14:822)
att riksdagen med anledning av motion l987/88:Joil 1 som sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet ;rnfört.

29.

Atgiirder

för siilstammarna i Östersjön ( mom. 35)

I .ars Ernestam och Anders Castbcrger ( fp) anser

·

dels att den del av utskottets y!lr;;nde p{1 s. 73 som börjar med, "'Utskottet
har tidiµarc och senast för"' rn.:h slutar med "'vkian:'f1tgiird'" bort ha följande
lvdelse:
Utskottet har - - - (=utskottet) - - - detta omrf1de. Dessa i1tgiirder
iir emellertid inte tillrikkliga. r:i1r.att [1tcrsk;1pa en livskraftig siilstam iir det
dessutom av allt att diima nödviindigt att undcrHitta den naturliga föryngringen genom uppfödning och utsiittning av jiimförelsevis giftfri;; siilungar. lJtsku!let ansluter sig s;"ilede~·~.till knl\'en i motion Jo719 yrkande 46. Vad
utskottL't anfört bör ges regeringen till kiinna.
dels att utskottets hemstiillan under 35. bort ha följande lydelse:
35. bctrMfandc tltgiirdcr j("ir .wi/swmnumw i Östenjiin
att riksdagen med anledning a\' mot_ion 1987/81U\l719 yrkande 46
som sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört.

30. Stora Sjöfallets nationalpark (mom. 38 b)
Sven l'ric Lorentzon. Ingvar Eriksson och Ivar Yirgin (alla m) anser
''

'

dels att den del av utskottets yttrande pit s. 74 som börjar med "Natur\'itrdsvcrkct. som" oeh slutar med "yrkande 6 (delvis)" bort ha följande
lvdclse:
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Naturviirdsvt:'rket. som - - - ( =utsknttet) - - - i pnipositionen.
I Wrutöwr iir utskottets uppfattning - som ocksii har framförts i andra
sammanhang - att exploatering av natinnalparker urholkar respekten fiir
nationalparksbegreppet: Delar av St1.Ha Sjiifallcts nationalpark har redan
vid flera tillfällen blivit utsatta för olika ingrepp. En turistanliiggning i
Vietas skulle enligt utskottets mening iin mer fjiirma omri1det friln dess
ursprungliga karaktiir av nationalpark. De delar av parken som p;l olika siitt
har exploaterats bör diirfiir iiwrföras till naturreservat. Vad utskottet ai1fört
med anledning av moti(rn fo75 I yrkande·· (1 (delvis) hör ges regeri1igen till
kiinna.
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dels att utskottets hemstiillan umkr 38 b bort ha följande lydelse:
38. betriiffande S1om .~jiifitllc1s 1w1io1111lpark
b) att riksdagen med anledning av motion 1987/88:.Jo751 yrkande (1 i
Mersti"icnde del och med avslag pii motion l987/88:Jo719 yrkande 55
som sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört.

31. Stora Sjöfallets nationalpark (mom ..18 h)
Lars Erncstam och Anders Castberger (fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande pti s. 74 som börjar med "Naturvärdsverket. som" och slutar med "yrkande o (delvis)'.'. bort. ha följande
lydelse:
Naturvfirdsverket, som - - - (=utskottet)· - - .- i propositionen.
Riksdagen har vid flera tillfällen slagit fast att ett beslut om inriittande av
nationalpark innebär att ingen exploatering för ske inom omdidet. Detta
m{1ste enligt utskottets mening med skärpa understrykas. I konsekvens med
denna uppfattning och i likhet med vad som anförs i mötion J\)719 bör de
delar av Stora Sjöfallets nationalpark som fortfarande h~r ett stort skyddsvärde införlivas med intilliggande Sareks nationalpark. Detta gäller fr:imst
omd\det söder om sjön Akkajaurc. Andra om räden i de nordöstra dei<irna
av elen nuvarande parken bör slås samman med den av utskottet i annat
sammanhang (reservation 14) fönmbde nya nationalparken i Sjaunjaoriu{1dct. Vad utskottet sälunda anfört med anledning av motion Jo7 l 9 yrkande
55 bör ges regeringen till kiinna. Med det anförda avstyrker utskottet
motion Jo751 yrkande 6 (delvis).
dels att utskottets hemstiillan under 38 b) bort ha följande lydelse:
38. beträffande Stora Sjiifallcls nationalpark
b) att riksdagen med anledning av ml>tion l 987/88:Jo719 yrkande 55
och med avslag p{1 motion 1987/88:Jo751 yrkande 6 i Merstäende del
som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört.

32. Översyn av naturvårdslagcn (mom. 40)
Karl Erik Olsson (c). Sven Eric Lorentzon (m). Lars Ernestam (fp), Ingvar
Eriksson (m). Lennart Brunandcr (c). Ivar Virgin (m) och Anders Castberger ( fp) anser
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dels att den del av utskottets yttrande pä s. 78 som hörjar med "I likhet" och
slutar med "'riksdagens sida" bort ha följande lydelse:
I likhet - - - (=utskottet) - - - i propositionen. Grunden för denna
översyn bör enligt utskottets mening vara att resurserna skall förvaltas. inte
exploateras. Naturvärdslagen mt1ste ges ökad tyngd i förh<'tllande till annan
lagstiftning pa omrädet. Relationerna till övriga lagar inom miljöområdet
s{1som miljöskyddslagen. naturresurslagen och plan- och bygglagen måste
ses iiver för att en nödviindig samordning av regelsystemet skall kunna
komma till st{111d. Även naturresurslagen behöver revideras för att åstadkomma ett hiittre samband mellan naturrcsurslagen och naturvårdslagen
vad giillcr viirnet om naturmiljiin. En utredning hör dessutom siirskilt pröva
om det inte finns skäl att göra en tydligare boskillnad mellan naturomraden
som skall sparas friimst av hänsyn till flora och fauna och sådana som skall
hevaras av hiinsyn till friluftsliv och rekreation. Frågan om införande av
bestämmelser som ger ett direkt skydd för hotade arter och för arter med en
hotad genetisk variation hör överviigas. liksom fr{1gan om miljökonsekvensanalyser. Vad utskottet sålunda anfört med anledning av motionerna Jo30
yrkande J. Jo7 l 9 yrkandena 48 och 49. Jo720 yrkande 1 och Jo75 l yrkandena 12. 19 och 20 biir ges regeringen till känna.
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dels att utskottets hemställan under 40 hort ha följande lydelse:
411. beträffande ö1-ersyn av 11at1m·ånislagen
att riksdagen med anledning av motionerna l 987/88:Jo30 yrkande J,
l 987/88:Jo7 l 9 yrkandena 48 och 49. l 987/88:Jo720 yrkande I och
1987/88:Jo751 yrkandena 12, 19 och 20 som sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört.

:n.

Naturrcsursräkcnskapcr (mom. 41)

Karl Erik Olsson och Lennart Rrunam:)er (c) anser

dels att den del av utskottets yttrande pä s. 79 som börjar med "'Vad
utskottet" och slutar med "vidare Mgiird" bort ha följande lydelse:
Till vad som anförts ovan vill utskottet liigga att naturresursräkenskaper
- i likhet med vad som anförs i motion Jo767 - kan bli ett siitt att
undersöka nch beskriva sambanden mellan naturresurser/miljö och ekonomi nch dessutom ett instrument i bedömningen av en viss ekonomisk
utveckling och av de naturresurser som anviinds. Vad utskottet anfört med
;inledning av motion Jo767 yrkande 19 bör gl'S regeringen till kiinna.

dels att utskottets hemstiillan under 41 hort ha följande lydelse:
41. hetriiffande 11a111rresursräkenskaper
att riksdagen med anledning av motion 1987/8~Uo7.67 yrkande 19
som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört.
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34. Återinförande av vissa crs~ittningsregler (mom. 42)
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Lars Ernestam och Anders Casthcrger (fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande pi1 s. 79 som börjar med '"Utskottet
avstyrker·· och slutar med ··anfört ovan" bort ha följande lydl'lse:
Utskottet delar den uppfattning som framförs i motion Jo719 att de nya
ersiittningsregler som är 1987 infördes i naturvårdslagen bör ändras. Naturvårdsverkets uppfattning att de nya reglerna inneburit en "drastisk försämring" för naturv;lrdens del mi1stc tas p<I allvar. Som framhE1lls i motion
Jo719 krymper de nya reglerna möjligheterna att stiilla krav pii naturvi\rdshänsyn i skogsbruket enligt 21 ~ skogsv{1rdslagen. De hänsyn det iir fr[1ga
om är av marginell ekonomisk betydelse och har som friimsta syfte att
bihehiilla den biologiska mfmgfald som hotas av de moderna brukningsmetoderna och är en förutsättning för att på sikt hibeh[1lla den biologiska
produktionsförmägan. Mot bakgrund av detta bör regeringen återkomma
med förslag om iindrade ersättningsregler i syfte att undanröja de nackdelar
som förra ärets beslut medfört. Vad utskottet sMunda anfört med anledning
av motion Jo719 yrkande 62 bör ges regeringen till känna.
dels att utskottets hemstiillan under 42 bort ha följande lydelse:
42. beträffande titerinförwule U\' 1•issa crsiittningsregler
att riksdagen med anledning av motion 1987/88:.10719 yrkande 62
som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört,

35. Bristande överensstämmelse mellan vissa regler i
skogsvårdslagen och naturvårdslagen ( mom. 43)
Lars Ernestam och Anders Castberger (fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande på s. 79 som börjar med "Mot
bakgrund'" och slutar med "anses tillgodosett" bort ha följande lydelse:
Den viktigaste ätgärden fiir skydd av siillsynta eller h1:itade arter iir som
framhålls i motion Jo719 att säkerställa deras livsmiljöer. Utskottet kan
konstatera att det diirför är mycket allvarligt att det föreligger ett gap
mellan skyddsinstituten i naturvardslagen - främst naturreservat - och
skogsviudslagens hiinsynsregler. Fiir att skydda alla v[ira mest hotade djuroch växtarter skulle vi behöva niigot tusental skyddade småomriiden. För
detta syfte är varken naturvårdslagens eller skogsvärdslagens regler i dag
helt ändamälsenliga. I likhet med motionärerna i motion Jo719 vill utskottet
peka på två sätt att lösa detta problem. Möjligheterna att bilda mindre
reservat bör utökas. Denna fråga kan lämpligen tas upp i den översyn av
naturvårdslagen som nu skall genomföras. Vidare bör ett särskilt bidrag till
markägare som tar mer långtgående naturvårdshiinsyn än lagen kräver - ..
enligt mönster fran det s. k. NOLA-bidraget - kunna övervägas. Utskottet'.'
ansluter sig till vad som framförs i motionen om förslag till ändring av
berörd lagstiftning. Vad utskottet sålunda anfört med anledning av motion
Jo 719 yrkande 64 bör ges regeringen till kiinna.
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dt'ls att utskottets hemstiillan under .n bort ha fi.iljande lydelse:
43. hetriiffande hri.1ta11d1· ii1·cn'11s.1tii111111dl"t' mellan i·issa regla i
sk11g.11 ·ärdslagen 1J< ·h 11a111 n ·ärdslagl'11
att riksdagen med anledning av mntion I987/88:Jo7 I 9 yrkande 64
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som sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört,

36. Återinförande av vissa strandskyddsregler (mom. 44)
Sven Eric l.<HL'ntzon. Ingvar Eriksson och Ivar Virgin (alla m)"anser

dels att den del av utskottets yttrande pi·1 s. 79 som börjar med "'Utskottet
a1·styrker" och slutar med '"motion fo7:14'" bort ha följande lydelse:
Som anfiirs i motion .lo734 har v;irt land en utomordentligt god tillgimg p~1
strandomr{1den som skulle kunna utnyttjas fiir t. ex. bebyggelse utan att
naturv;irdens intrösen behiivde triidas för niir. '.\laturv;'trdslagens bestämmelser om strandskvdd biir diirfi.ir iindras si1 att endast de strandomriidcn
som k1ll11munerna undantar fri111 bebyggelse skyddas. Undantag m[iste givetvis giiras iivcn i <.Hnr{1den av nationellt intresse. Utskottet förordar s;lledes i likhet med motioniircrna att dl't generella strandskyddet avskaffas och
att strandskyddsreglerna utformas p{1 siitt som föreslagits i motionen. Det
biir ankomma p;'1 regeringen att liimna förslag till lagändring i enlighet med
det anfrirda. Detta bör ges regeringen till kiinna.
dels att utskotkts hcmstiillan under 44 bort ha följande lydelse:
44. betriiffande äteri11jiira11d1· 11\" i·issa str1111dskrdd1·r<'gl<'r
att riksdagen med anledning av motion 1987/XX:.Jo734 som sin me-·
ning ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört.

37. Det liingsiktiga målet (mom. 50 b)
Sven Eric 1.orentzon. Ingvar Eriksson och Ivar Virgin (alla m) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 82 börjar med "'Utskottet
bitriider"' och slutar med "'äterstående del'" bort ha följande lydelse:
Utskottet tillstyrker yrkande 12 i motion Jo25. att kväveutsläppen bör .
minskas till en nivit naturen i Sverige tål. Vilken niv{1 detta innebär bör
niirmare studeras. Regeringen bör återkomma med förslag om detta. Vad
utskottet anfört hör ge_s regeringen till känna. Det anförda innehiir vidare
att motionerna Jo.30 yrkande 16 i f1terstäende del och Jo719 yrkande 27 i·
;\terst;knde del avstyrks.

dels att utskottets hemstiillan under 50 b bort ha följande lydelse:
50. betriiffande det iängsiktiga 11111/ct
b) att riksdagen med bifall till motion 1987/88:Jo25 "yrkande 12 samt
ml'd avslag p:I: motionerna I987/88:Jo24 yrkande IO. I 987/88:Jo30
yrkande 16 i äterst{1ende del och 1987/X8:Jn719 yrkande 27 i i\terst~1ende dl'I som sin mening ger regeringen till kiinna ~ad utskottet
anfört om kviiveoxidminskningen.
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38. Det långsiktiga målet (mom. 50 b)
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Karl Erik Olsson (c). Lars Ernestam (fp). Lennart Brunander (c) och
Anders Castherger ( fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som p;i s. 82 biirjar med "Utskottet
bitriider" och slutar med '"svenska utsliippskällor" bort ha följande lydelse:
Utskottet delar elen uppfattning som framförts i folkpartiets och centerns
motioner om mi\let för minskning av si1väl kviiveoxidutsläppen som kolväteutsläppcn vilka dessutom aktivt bidrar till hildningen av ozon och andra
fotokemiska oxidanter. Enligt utskottets mening hör utsläppen av kväveoxider och kolväten kunna minskas med 75 •x_, frän 1980 till sekelskiftet.
Utskottet biträder iiven förslaget om att i\tgiirder biir vidtas för nedbringa
ozonhilclningen med 75 'X,. Vad utskottt:t anfört med anledning av motionerna Jo24 yrkande 10, Jo30 yrkande 16 i återstående del och Jo719
yrkande 27 i f1terstaende del bör riksdagen som sin mening ge regeringen till
kiinna. Det anförda innehär även att utskottet avstyrker moticin Jo25 yrkande 12.
dels att utskottets hemstiillan under 50 h hort ha följande lydelse:
50. beträffande det långsiktiga målet
b) att riksdagen med avsl;ig pä motion I 987/88:Jo25 yrkande 12 och
med anledning av motionerna 1987/88:.1024 yrkande 10 och
1987/88:.lo30 yrkande 16 i t1tersti1rnde delar samt 1987/88:Jo719 yrkande n i Merst<'1enue del som sin mening ger regeringen till kiinna
vad utskottet anfört om minskning av kviiveoxidutsHipp. kolväteutsliipp och ozonbildning.

39. Avsvavlingskapaciteten (mom.' 51)
Karl Erik Olsson och Lennart Brunander (e) anser

dels att den del av utskottets yttrande som pt1 s. 82 börjar med "Med det
anförda" och slutar med "utskottets ställningstagande" hort ha följande
lydelse:
Utskottet .bitriider yrkandet i motion Jo30 om utiikad avsvavlingskapacitet vid oljeraffinaderierna. Riksdagen bör göra ett siirskilt uttalande hiirom.

dels att utskottets hemstiillan under 51 hort ha följande lydelse:
51. beträffande m·.n-m·/ingskapacitetcn
ratt riksdagen med bifall till motion I 987/88:Jo30 yrkande 24 som sin
mening ger regeringen till bnna vad utskottL't anfört.

40. Aktionsprograrn mot koldioxidutsliippen (rnorn. 52)
I liikan Striimherg. Grethe Lundblad. Ove Karlsson. Martin Scgcrstedt. Jan
Fransson. Margareta Winbcrg och Äke Selberg (allas) anser

dels att den del av utskottets yttrande som p[1 s. 83 hiirjar med "Utskottet
vill .. och slutar med "till kiinna ·· bort ha följande lydelse:
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Utskottet vill i sammanhang.cl erinra om att koldioxidproblemet iir av
global natur. Det kan icke liisas ~enom nationella i1tgiirder. En internatiorlL·ll reglering iir niidviindig. Det iir emellertid först nödviindigt att
vinna internationellt erkiinnande av problemet.
Utskottet insliimmer i att, si1 som framhålls i energipropositionen, omstiillningen av energisystemet miiste genomföras på el! sädant sätt att negativa effekter för miljii och hiilsa undviks. Elprnduktionsanliiggningar som
vid behov skall ersiilla kiirnkraften mäste uppfylla mycket högt stiillda
miljii- och siikerhetskrav. l lushiillningen med energi och el understryks i
propositionen som ett viktigt led i en h<lllhar utveckling av energisystemet.
Som ett led i anstriingningarna hiirfiir och mot bakgrund av vad som
framkommit ansluter sig utskottet till förslaget i motion Jo30 om att regeringen biir klarliigga energianviindningcns effekter pi\ koldioxidhalten i
atmosfären och utarbeta ett program för att minska utsläppen så att koldioxidbalans hingsiktigt kan uppnås. Den positiva utvecklingen under 1980takt skall diirvid tas till vara. Utskottet understryker ocksi1 betydelsen av att
kiirnkraftsavvccklingen inleds under millen av 1990- talet. En tidigare start
kan möjligggöra en li1ngsiktigt h{tllbar utveckling av energisystemet. Utskottet erinrar diirför om biobränslenas, husht1llningens och på medell{111g
sikt naturgasens roll i en s;ldan omstiillning. Vidare bör verkningsgradens
betydelse vid energiproduktion beakias. Pi'1 kort sikt kan avvikelser friin den
bngsiktiga inriktningen förekomma.
Utformningen av strategin hiir kunna rymmas i det samlade utredningsuppdrag som regeringen ger naturv[irdsverket med anledning av att aktionsplan 87 mot luftföwreningar och försurning skall revideras. En längsiktigt
hiillhar strategi ur koldioxidsynpunkt bör iiven kunna uppmärksammas av
utrcdningen om ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken.
Vad utskottet anfört synes iignat att i allt viisentligt tillgodose syftet även
med motionerna Jo25 yrkande X och Jo719 yrkande 7. N<lgot siirskilt uttalande i fr<igan fn\n riksdagens sida piikallas s~iledes icke.

dels att utskottets hemst:illan under 52 bort ha följande lydelse:
52. ht'lriiffande 11k1io11.1progr11111 11101 koldioxidwsliippen
att riksdagen avsl{1r motionerna 1987/XX:Jo:m yrkande
1987/88:.1025 yrkande X och 19X7/88:Jo719 yrkande 7,

14.

41. Ökad internationell aktivitet (mom. 53)
Karl Erik Olsson (c), Sven Erik Lorentzon (m), Lars Er~1estam (fp), Ingvar
Eriksson (m), Lennart Brunancler (c), Ivar Virgin (m) och Anders Castbergcr ( fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 84 börjar med '"Utskottet
erinrar" och pils. 85 slutar med '"hänsyn härtill" bort ha följande lydelse:
Som framhi"ills i motionerna fdn tre partier kan luftföroreningsproblemen
bara lösas genom internationella överenskommelser. Enligt utskottets mening har de svenska anstriingningarna att nå siidana niirmast havererat med
tanke p{1 att hittills bara 21 av Europas stater lyckats ena sig om en 30-
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procentig 'minskning av svavelutsläppcn och n;igon överenskommelse om
reduktion av kviivcutsliippen iivcr huvud icke kunnat nås. Regeringen hör
mot uen angivna bakgrunden ta nya initiativ i det internationella miljöarbetet. Vad utskottet anfört med anledning av motionerna Jo24 yrkande I.
Jo25 yrkanue 10, Jo30 yrkande 22. Jo719 yrkande 1 och JoX37 yrkande 3.

dels att utskottets hemstiillan under 53 bort ha följande lydelse:
53. betriiffande ökad i/l/ernationell akti1·ite1
att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet
anfört med anledning av motionerna l 987/88:Jo24 yrkande I.
1987/88:Jo25 yrkande 10. l 987/88:Jo3U yrkande 22, l 987/88:Jo7 l l)
yrkande 1 och l 987/88:JoX37 yrkande 3,

42. Förhandlingar med Danmark (mom. 54)
Karl Erik Olsson (c). Lars Ernestam (fp), Lennart Hrunander (c) och
Anders Castberger (fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som pi"i s. 84 börjar med "Utskottet
iir" och slutar pt1 s. 85 med "sina miljöviirdsinsatser" bort ha följande
lydelse:
Utskottet delar den uppfattning som framförs i motioner frim folkpartiet
och centern att en minskning av de luftföroreningar som sprids från Danmark in över Sydvästsverige är niidvändig som ett led i att riidda den
sktinska miljön. Regeringen bör diirför ta upp överliiggningar med den
danska regeringen om begränsningar av luftföroreningarna från Danmark.
Riksdagen bör med bifall till berörda motionsyrkanden göra ett siirskilt
uttalande härom.
def1· att utskottets hemstiillan under 54 bort ha följande lydelse:
54. betriiffande förhandlingar med Danmark
att riksdagen med bifall till motionerna 19X7/X8:Jo30 yrkande 23.
1987/X8:Jo719 yrkande 36 och 19X7/88:JoX21 yrkande 4 som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört.

43. En internationell luftvårdsfond (mom. 56)
I li1kan Strömberg. Grethe Lundblad, Ove Karlsson. Martin Scgerstedt. Jan
Fransson, Margareta Winberg och Ål,:e Sclherg (allas) anser

dels att den del av utskottets yttrande som pä s. 85 börjar med "Frågan om ..
och slutar med "till känna " hort ha följande lydelse:
Åtgiirder mot försurningen och luftföroreningarna kriiver inhemska åtgärder och internationella {1taganden. Den svenska regeringen har under
senare i1r tagit viktiga initiativ som givit goda resultat. Tillskapandet av ett
bindande svavclprotokoll inom ramen för luftvårdskonventionen är ett exempel. Genom de <'itagandcn som gjorts kan nedfallet av försurande ämnen
i Sverige förväntas minska med 35 'Yc, under perioden 1980 till 1995. För
närvarande förs internationella förhandlingar för att tillskapa ett motsva-
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rande protllkoll fiir kviiveoxidcr. Dessa förha,ndlingar fors med en delvis
annorlunda l:indcrsammansiittning som bas.
I förhandlingarna framförs ekonomiska nch. tekniska skiil som ett hinder
fiir mer bngtgi1emk eller snabba :1taganden som annars skulle varit ön~k
viirt. Fiir au delvis undanröja friigan nm spridning av biista miljöteknik har
den svenska regeringen tagit initiativ till att bilda ett internationellt miljöteknikinstitut.
Varje land biir i största miijliga utsträckning ta ansvar för de föroreningar
snm pniduccr;1s irwm landets griinscr. Detta har v·arit en viigkdande princip
i s;i\'iil nationella som internati1mclla sammanhang.

JoU 19X7/8X:23

Miljöinvesteringar är lii'nsamma bt1de på kort och lång sikt. Hälsoläget
kan förbiittras nch produktiviteten i jordbruket förhiittras om miljöbelastningen minskas. Det hiir diirför ligga i vafje lands intn:sse att vidta de
;'1tgiirder som iir ptik;tllade för det egna hiilso-. och miljöskyddet.
Detta är principer som envetet mästc hävdas i det internationella umgänget. Havet och luft havet iir. inte oiindligt. Föreställninge.n om dessa
medier som en oiindlig utspiidningskiilla har för Hinge sedan passerats.
Genom aktiv opinionshildning fär denna inställning en allt mer undanskymd roll.
··
Samordnade regionala initiativ för att driva p;i utvecklingen kommer att
vara en betydelsefull del av den framtida miljiistrategin. Utarbetandet av en
Akti11nsplan for Europa iir en s;'1dan del. Multilaterala överenskommelser
om :'1taganden. teknolngiöverföring m.n1. kommer ait spela en stor roll.
Fritgan om en internatiLinclI' luftvimlsfond har i Sverige och i ·viss mtm iiven i
andra liinder diskuterats som en del i cknna strategi. Intresset friin potentiella !!ivarliindcr har iin sii l:in!!e varit sva!!t. f<r<il!an har under hand forts
fram. av svenska r~'presentant:r vid överlilggni~g:1r inom luftvfadsk~mven
tillncn.
fi'lr att inte förlora tid har den swnska regeringen k1H1centrerat huvudintrcssl'l pii spridningen av hiista tillgiingliga miljöteknik. lnriittandet av ett
internatinnellt miljöteknikinstitut kan bli en verksam del i att regionalt och
glnhalt ocks:°1 skapa en biittre luftmiljii. Med hiinvisning till det anförda
avstyrker utskottet beriirda motioner.

5<, bort ha följande lydelse:
56. betriiffandc <'Il i111cma1imw/l /11ji1·t1rd.lfimd
att riksdagen a\'sliir motionerna 1987/88:.1030 yrkande 17,
19K7/88:.lo31vrkandc3. 1987/88:.hi71l) yrkande 2nch l 1187/8K:Jo768

tids att uhkl)ttcts hcmstiillan under

vrkande 4.

44. Kattegatt (mom. 59)
Lars Erncstam och Anders Castberger (fp) anser
utskottet~ yttrande som på s. 86 börjar med "Med
hiinvisning" och slutar med· "berörda motionsyrkanden" bon ha följande
lydelse:
Utskottet far - - - ( = utskottet) - - - förbiittrade förutsiittningar.
Utskottet anser dnck i likhet med folkpartiet att förorcningssituationen

dels att den del av
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hela Kattegatt nu iir sa allvarlig att det vore oförsvarligt att beträffande
detta omri1dc avvakta innan nödviindiga {1tgärder vidtas för att rädda havsmiljön. Regeringen bör sfdedes förklara hela Kattegatt som miljöskyddsom-·
rf1de. Riksdagen bör göra ett särskilt uttalande hiirom. Diircmot avstyrker
utskottet övriga motioner lllll miljiiskyddsomr<lde i den m<'m de icke kan
anses tillgodosedda genom utskottets stiillningstagande.

1frls att utskottets hemstiillan under 59 bort ha följande lydelse:
59. betriiffande Kattegatt
att riksdagen med bifall till motion l987/88:Jo719 yrkande 40 som sin
mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört.

45. Aktionsplan för insjöarna

(1110111.

60)

Sven Eric Lorentzon (m). Lars Ernestam (fp). Ingvar Eriksson (m), Ivar
Virgin (m) och Anders Castbcrger (fp) anser

i/els att den del av utskottets yttrande som på s. 86 börjar med "'Utskottet
är"' och slutar med "'riksdagens fttgiird .. bort ha följande lydelse:
Utskottet ddar lkn mening som framförs i motionerna Jo25 och Jo81l3
om en aktionsplan för insjöar och vattendrag och i motion Jo873 om skydd
av Miilarcn. Som motioniirerna framhi11ler iir manga av vära insjöar dricksvattenreservoarer för betydande omritden. Rapporter om dioxinförekomst i
Viittcrn, som förser ett stort omriide med dricksvatten, iir oroande. Starka
restriktioner bör Higgas p<~t miljöfarliga transporter i och p{t kemikalieutsliippen till Miilaren. Miljötillstimden i viira sjöar och vattendrag kan vi i Sverige
sjiilva till största delen pitvcrka. Regeringen bör diirför uppdra {tt naturvitrdswrkct att utarbeta en aktionsplan mot föroreningarna i sjöar och
vattendrag. Riksdagen biir giira ett siirskilt -uttalande hiirom.
i/els att utskottets hemstiillan under 60 bort ha följande lydelse:
60. betriiffande en aktiompla11 för insjöarna
att riksdagen med ankdning av motionerna 1987/88:Jo25 yrkande 16,
l 987/88:Jo803 och l 987/88:Jo873 yrkandena .2 och 3 som sin mening
ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört.

46. Skärpta avgaskrav för lastbilar och bussar (mom. 64 a)
Karl Erik Olsson (c). Lars Ernestam (fp). Lennart Brunandcr (c). Jan
Jennehag ( vpk) och Anders Castberger (fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande p<'i s. 88 som börjar med "'Utskottet
far"' och slutar med "'bestiimmelserna tidigare" bort ha följande lydelse:
Utskottd för - - - ( = utskottet) - - - i synncrhd. Utskottet ansluter
sig mot den bakgrunden till de motioner som kriiver obligatoriska regler om
skiirpta avgaskrav för Hitta lastbilar och bussar från 1990 års modeller och
för tunga lastbilar och bussar fr{m 1992 {trs modeller. Vad utskottet anfört
bör riksdagen med bifall till motionerna i fråga som sin mening ge regeringen till bnna. Det anförda innebär att utskottet avstyrker motion Jo75 l
yrkande 28.
I:' Hiksd11g1'11 11187/88. lo se1111/. Nr

~3

JoU 1987/88:23

dels att utskottets hemställan under M a bort ha följande lydelse:
64. hctriiffamk skiirplll m·gaskrm· för lasthilar och bussar

JoU 1987/88:23

a) att riksdagen med bifall till motionerna l 987/88:Jo23 yrkandena 3
och 4. l 987/88:Jo24 yrkandena 12 och 13, l 987/88:Jo30 yrkandena 29
och 30. ll)87/88:Jo770 yrkandena 3 och 4 samt 1987/88:T66 yrkande
35 samt med avslag pi1 motion l l)87/88:Jo751 yrkande 28 som sin
mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört.

-1-7. Skiirpta avgaskrav för lastbilar och bussar (mom. 64 a)
S\c'n Eric l.llrL·ntlllll. lngsar Eribson llch [\'ar Virgin (alla m) anser

dds alt dL·n dl'i a\· utskottl'ls yttrande som p;i s. 88 börjar med °'Utsknttet
f;·ir ·· och slutar med °'genom propositiunen°' bort ha friljamk lydelse:
L:tsklltkt far - - - (=utskottet) - - - till kraven. Riksdagen biir
s;dedcs avsli1 111lltionerna pm att infiira de skiirpta hestiimmelserna tidigare.
t:tskl1ttet dl'lar moderata samlingspartiets mening att en frivillig överg;ing stimulerad med skatterabatter biir ske redan friin iir (l)l)l. 1 i.ivrigt
stiider utsknttet regeringens fiirslag. Riksda!_.!en biir med bifall till motion
fo75 I yrkanlk 28 som sin mening ge regeringen till kiinna vad utskottet
anfiirt.

dl'ls att utskottets hemstiillan under 64 a bort ha följande lydelse:
64. betriitlande skiirpla cll'gaskrm· .får lastbilar och lmssar
a) att riksdagen med bifall till motion 1987/88:Jo751yrkande28 samt
med avslag p;1 motionerna I987/88:Jo23 yrkandena 3 och· 4.
I lJX7/S8:Jo24 yrkandena 12 och 13. J 987/88:.Jo30 yrkandena 29 och
30, l987/88:fo770 yrkandena 3 och 4 och 1987/88:T66 yrkande 35
snm sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört.

4~.

Avslag pä förslaget om stöd (mom. 67)

I.ars Ernestam 1.1ch Anders Castberger (h;k\a fp) anser

cl!'ls att den dcl av utskottets yttrande p[1 s. 89 som börjar med "Utskottet
har" och slutar med °'utskottet motionsyrkandet"' hort ha följande lydelse:
Utskottt·t har i det fiiregtiende (res. -16) förordat att obligatoriet med
skiirpta avgasregkr för lastbilar och bussar tidigareliiggs med tva t1r. Mot
den bakgrunden kriivs ingen s~irskild stimulans till bilköparna. De hidrag.
om sammanlagt 450 milj. kr. som regeringen aviserat för stimulans<ltgiirder
kan stiledcs inhihL·ras. Vad utskottet anfört hör riksdagen med hifall till
motionsvrkandc! som sin mening ge regeringen till kiinna.

dels att utskottets hernst;illan under 67 bort ha följande lydelse:
Il 7. betr:iffande ars/ag f"i ./iirslc1gc1 0111 suld
att riksdagen med bifall till motion I987/88:Jo2-I yrkande 15 som sin
lllL'nin!_.! !_.!L'r rl'geringen till kiinna vad utskottet anfört.
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49. Miljöåtgärder i stadstrafiken,

111.111. (1110111.

68)

JoU 1987/88:23

Karl Erik Olsson och Lennart Hrunamkr anser
dels att den del av utskottets yttrande som· pi1 s. 89 börjar med "'Utskottet
finner" och slutar med "'Tu 1987/88:23)'" bort ha följande lydelse:
Utskottet bitriider motioniirernas yrkande. De åtgiirder för miljiit1tgiirder
i stadstrafiken som anges i motionen hör kunna genomföras utan en ![mg
nch tidskriivandc utredning vilkei1 snarare innebiir ytterligare förhalning av
nödviindiga iitgiirder. Riksdagen bör alltsi1 göra ett siirskilt uttalande med
anledning av motionen siivitt nu iir i fr<iga.
dels att utskottets hemställan under 68 hort ha följande lydelse:

68. betriiffande miljötltgiirder i stadstraj/ken
att riksdagen med anledning av motion l 987/88:Jo30 yrkandena 28
och 31 som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört,

50. Temporär hastighetsbegr~insning (mom. 69)
Karl Erik Olsson och Lennart Brunander (e) anser
dels att den del av utskottets yttrande p<i s. 89 som börjar med "I motion"
och slutar med "motioniirernas yrkande"' hort ha följande lydelse:
I motion - - - ( = utskottet) - - - sbr igenom. Utskottet bitriidcr
yrkandet. Riksdagen hör s{lledes bifalla motionen och begiira att regeringen
inför temporiir hastighetsbegriinsning till 100 n:sp. 80 km/tim. för att minska
de skadliga utsliippen tills merparten <I\; bilparken har tillfrcdsstiillande
avgasrening. Undantag bör göras för de minst försurade Norrlandsliinen.
lil'ls att utskottets hemställan under 69 hort ha följande lydelse:
69. betriiffande tcmporiir hastighl'tsbcgrii11.1·ning
att riksdagen med hifall till motion I987/88:Jo3U yrkande 33 som sin
mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört,

51. Stimulanser till avgasrening pä begagnade bilar (mom.
71)
I l;ikan Strömberg. Grethe Lundblad. Ove Karlsson. Martin Segerstedt. Jan
Fransson. Margareta Winherg och Åke Sclberg (allas) anser
dels att den del av utskottets yttrande pil s. 90 som hörjar med "Utskottet
erinrar" och pils. 91 slutar med "'till kiinna"' bort ha följande lydelse:
Införandet av skiirpta avgaskrav för personbilar och nu ocks{1 lastbilar
och bussar iir ett led i arbetet att generellt minska luftföroreningsproblem i
Sverige. Utskottet erinrar om att motiven för sfadana <itgiirder iir dubbla.
Atgiirderna kommer att leda till minskade utsliipp i Sverige. Genom att
Sverige inför hiirdare avgaskrav banar vi viig för och underlättar efterföljd
iiven i andra liindcr.
Nedfallet av kviivcoxider. l~iir_rör frC111 utsliippskiillor med stor geografisk
spridning. Miirkbara nedf;_dlsreduktioner crh{1lls genom samlade internatio-
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nella iltaganckn. motsvarande dem som genomförts för svavelutsläppen.
1-liir kan positiva nedfallsreduktioner uppnas inom den närmaste tiden.
Atgiirder mot kviiveoxider kriiver samlade internationella aktioner. Enskilda beslut. i Sverigt": som t. ex. ett tidigare införandt": av avgasrening på
nya person- eller lastbilar iir föga meningsfolla. Dessa beslut är strategiska
och hiir samordnas med andra Hinder.
1.nkalt betydelsefulla utsliipp. siirskilt i tätorterna. kan i betydligt högre
grad pi\vcrkas genom nationellt baserade {1tgiird,cr. Åtgärder. som endast
genomförs pi1 nationell bas bör diirför syfta till att uppnå optimal effekt på
lokal nivail. framför allt i tiitortcrna. s~ldana ittgiirder kan även syfta till att
driva p[1 den tekniska utvecklingen och marknadsintorduktionen av ny
teknik. P:i si1 vis kan i1tgiirderna bilda en del av den grund som krävs för nya
generella krav. Ett exempel p[t en st1dan utveckling är partikelfällan för
rening av avgaser fdn tunga dieseldrivan fordon. Partikelfällor för stadstrafik kommer. vad utskottet erfar. inom en niir~t framtid att marknadsföras.
Regeringens förslag i den trafikpolitiska propositionen. som riksdagen
nyligen behandlat. om ett siirskilt anslag till miljöviinligare drift i kollektivtrafiken fvller
dL'tta svfte.
.
.
Eftermontning av avgaskatalysatorer pft gamla bilaf ger en osäker och
kortsiktig miljiiefkkt. med risker för oiinskade miljöeffekter. t. ex. utsläpp
av bensen i liitortsmiljii. Niidviindiga mäl för den lokala tiitortsiniljön kommer inte niirmare sin liisning. Kviivenedf<lllet kommer inte på den regionala
nivi1n att p:lverkas niimnviirt.
Kostnaden fiir reduktion av kviiveoxicfe·r genom eftermontering av avgasrenande tillsatser överskrider. som tidigare anförts. väsentligt andra typer
av ;'1tgiirder som utskottet bifallit.
Ett bidragssystem som föreslagits i motionern~1 Jol8. Jo24 yrkande 16 .
.lo25 yrkande 13 . .lo30 yrkande 32. Jo719 yrkande JJ. Jo770 yrkande 2.
fo780. Jo8fl4. Jo87 I yrkande I. T65 yrkande 2 och T85 yrkandena .1 och .8
stiiller krav p:I kontroll av sf1viil utrustningens funktion och hållbarhet som
motorns avgasrenande egenskaper. Negativa effekter kan befaras ~li följden
av avgasrenande anordningar om de inte monteras pt1 ett tillfredsställande
siitt. Utskottet befarar att kostnaden då kan anses bli väsentligt högre,.
varför anslutningsgraden skulle bli li1g. Utskottet menar att oin ett system
med avgasrening i efterhand skall införas så bör införandet förenas med
siidana villkor och garantier att s;lviil miljöskyddet som konsume,ntskyddet
tryggas.
Vidare anser utskottet att den kompetens som st{ir till förfogande för att
dri\'a fram. s<h·iil nationellt som internationellt. striinga krav för nya fordon i
första hand bör anviindas för detta iindamt11. Utskottet har erfarit att denna
kompetens till viisentlig del skulle behöva tas i anspråk om avgasrening
införs i efterhand. Riksdagen bör avsl{1 motionerna i fråga.

.loU 1987/88:23

dels att utskottet.s hL'mstiillan under 71 port h~ följande lydelse:
71. betriiffande sti11111/1111ser till 111·gasrcning på begagnade bilar
att riksdagen avsli1r motionerna 1987/88:Jol8. 198J/88:Jo24
16. l987/88:Jo25 yrkande 13. 1987/88:Jo30 yrkande 32.
Jo7Jt) yrkande 33. llJ87/88:.Jo770 yrkande 2. 1987/88:Jo780.
Jo8M.1987/88:.lo871 yrkande l, 1987/88:T65yrkande2oeh
T85 yrkandena I och 8.

yrkande
1987/88:
1987~88:
1987/88:
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52. Riktlinjer för det fortsatta arbetet med att introducera
alternativa drivmedel m.m. (mom. 73)

JoL I lJK7/KK:23

H<"1kan Strömhcrg, Circthe Lundblad, Ove Karlsson. Martin Scgcrstedt. Jan
Fransson, Margareta \Vinberg od1 Åke Selhcrg (allas) anser

dels att den del av utskottets yttrande som pi1 s. 93 biirjar med ··som
framhälls "och slutar med "till kiinna" bort ha följande lydelse:
P:i kort och medel1:'111g sikt kommer införande av skärpta avg;1skrav för
personbilar. lastbilar och hussar att vara av stor betydelse. l';I I:ir1grc sikt
kommer nya drivmedel och drivsystem att vara i1v allra största betydelse.
En l<ingsiktig h<'1llhar utveckling av transportsystemet kriivcr l<lngt biittre
miljöprestanda iin vad som iir möjligt idag. Inte minst ur global synvinkel iir
en s{1dan utveckling helt niidviindig.
Utskottet instiimmcr i vad som framhillls i miljiipropnsitioncn att det iir
viktigt att samhiillct tidigt ger besked om vilka krav som skall vara.giillande i
framtiden. Omstiillningstid och utvccklingstid iir nyckelfaktorer för att hiigre miljökrav skall kunna realiseras.
Si1viil motor- som drivmedelsmarknaderna iir utpriiglat internationella.
Bilar exporteras och färdas över griinser. Utskottet betonar diirför att
:Hgiirder för att l<ingsiktigt komma till riitta med trafiksystemets miljiipwblcm blir ske i intern<itioncll överensstämmelse. I detta arbete bör Sverige
inta en pi1drivandc roll.
I detta sammanhang är det av vikt att statsmakterna st{1r för millstyrning
med nödviindiga regelv'erk och <'ttagandcn i form av samordning av myndigheter och internationella samarbetsöverenskommelser. Utskottet vill betona att det iir av vikt att ett bra och längsiktigt troviirdigt utVL'cklingsklimat
kan skapas. Forskning- och utvecklingsverksamhet bör i första hand bedrivas inom bilndustrin.
Utskottet understryker do.ck vikten av att viss forskningsvcrksamhet initieras och samordnas av statsmakterna.· Utskottet vill i detta sammanhang
erinra om betydelsen av det gemensamma uppdrag som givits energiverk.:!,
transportforskningsbercdningen och styrelsen fiir teknisk utveckling att i
samarbete med naturviirdsverket utarbeta ett program för energirelaterad
forskning och utveckling inöm transportsektorn. Utskottet crinrar·ocksi1 om
att riksdagen fattar beslut om .en introduktionsplan för alternativa drivmedel. Nyligen fattade riksdagen med anledning av den trafikpolitiska propositionen beslut om siirskilda medel för utvecklings- och dcmonstrationsprojckt inom kollektivtrafiken.
Nilgon siirskild ~itgiird med anlcdr1ing av motionerna Jo lo yrkande I 0,
Jo24 yrkande 18. Jo30 vrkande 27 och Jo38 yrkande 5 iir s:'iledcs inte
päkallad.

dels att utskottets hemställan under 73 bort ha följande lydelse:
73. betriiffandc riktlinjer för det fortsatta arbctet 111cd all introducera
altcrnatil'il dril'fncdcl fil.fil.
att riksdagen med avslag pii motionerna 1987/88:.Jo 16 yrkandl' I IJ.
I987/88:Jo2.:l yrkande J 8. I 987/88:Jo30 yrkande 27 och I 487/88:Jo3X
yrkande 5 godkiinner regeringens förslag.
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SJ. Utsliippskraven

koleldade anliiggningar (mom. 78 och

.JoU 1987/88:23

79)
Hiikan Striimhcrg. (irethc Lundblad. Ove Karlsson. Martin Segcrstedt. Jan
Fransson. \forgarcta Winberg och Ake Selberg (allas) anser

dds all ckn eld av utskollets yttrande som pit s. 97 börjar med "Utskottet
bitriider" och slutar med "bL'riirda motioner" bort ha följande lydelse:
Arbetet mot luftföroreningar och försurning bör enligt utskottets uppfattning drivas vi dan:. Do.:n swnska strategin bör som framhitlls i miljiiprnpositiono.:n vara all g<i före andra Wndcr och skapa marknad för nya tckniker
med goda miljiiprestanda.
Den tekniska utwcklingen pii miljöomddet iir mycket snabb. Regeringo.:ns förslag till riksmiitet I lJX3/X.+ (den s. k. kolmiljöproposi_tiono.:n ). inriktningL'n av o.:nergiforskningsprogrammet mot miljöviinlig förbriinningsteknik samt inriiltandet av briinslcmiljiifonder har bidragit till att miljiiviinlig förbriinningstcknik tagits fram i snabb takt.
Utskottet understryker s[t som framhi11ls i miljöpropositionen att den
to.:kniska utvecklingen skall tas till vara vid var.jo.: tillfälle. Redan innan en
anliiggning iir färdigbyggd kan en ny anliiggning offereras med bättre miljö"
prestanda. Siirskilt fiir större anliiggningar biir längrc gacnde krav kunna
fastliiggas vid prövningen av elen enskilda anläggningen. Det bör enligt
utskottet vara möjligt att vid denna enskilda prövning kunna gå liingre iin.
vad som anförts i motionerna. Vissa svårigheter kan uppstä för mindre
anliiggningar. varför provningen biir ske utifrån ett intervall. I annat fall
skulle mindre kraftviirmeverk missgynnas i fi.irhiillandc till storskaliga. kondcnskraftvo.:rk. Nitgon avgörande miljöeffekt av de i motionerna föro.:slagna
kravniv~terna

kan mot bakgrund av ovanstftende ej heller påvisas.
UtskottL'I framh;tller vikten av att riktlinjerna iir generella för alla typo.:r
av briinslcn. I liiga krav mi1ste ocks~i stiillas pii svavelutsliippen friinolja. En
effekt av förslagen i motionerna kan bdaras bli att andra briinslcn med
siimro.: miijlighct till ro.:ning viiljs p<i kort sikt. Diirmed kommer den annars
förviintado.: miljiidfckkn att utebli. Utskottet erinrar ocksit om m~ilet om att
crsiitta olja.
Ur-kottC'I finnL'r for sin dd att vad som anförs i motionerna tillgodoses
genom vad som uttalats i propositionen. Nitg:on ytterligare <itg:iird p{tkallas
icke.

dl!ls att utskottets hcmstiillan under 7'1:1. och 79 bort ha följande lyddse:
7'/'.. hctr;iffande gn/11.1Tiirdet fiir hiiveuxider vid kolfirhränning
atl

riksdagen

avs1!1r

motionerna

I 9'1:1.7/88:.10719

yrkande. 2X.

19X7/XX:Jo751 yrkande 26 och 19X7/X!Uo770 yrkande 5.
71!. hetriiffande ws/äppskrai·('n fiir .1Tm·cl i koleldad(' anläggningar
att riksdagen avsbr motionerna 19X7/8X:Jo2.+. yrkande 11 i motsvarande del. 1987/88:751 yrkando.: 2.f och 19X7/XX:N33 yrkandc 7 i
motsvarande del.
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54. Svavelkraven för oljeeldade
80 och 81)

anl~iggningar

m.m. (mom.

JoU 1987/8iU3

Lars Ernestam och Anders Castbcrger (fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande sum pii s. tJ7 börjar med ""Diircmot
avstyrker"" och slutar med ··koleldade anl:iggningcn ·· bort ha följande lydelse:
Utskottet ansluter sig iiven till folkpartiets yrkanden i motitlIK'rna .hl24
nch N33 vad giiller oljeeldade anliiggningar. Samma giiller mntinnerna fo24
yrkande 20 nch Jo 7K'i om svavclhaltl:n i bunkenil.ja. Vad utskottet salunda
anfört med anledning av niimnda motionsyrkanden biir riksdagen som sin
mening ge regeringen till kiinna.
dels att utskottets hemstiillan under 811 och 81 bort ha följande lydelse:
811. hetriiffamlc .1·1·111·e/krm··1'11 jilr olic1·!tlad1• a11/iigg11i11g11r
att riksdagen med bifall till motionerna l 987/XX:fo24 yrkande 11 tich
1LJ87/8X:N33 yrkande 7 i {1tersti1ende delar som sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört.
81. betriiffande s1··m·cll111lrer i 1>1111kcro/ja
att riksdagen med bifall till motionerna i 'Ni7/8,'i:fo24 yrkande 20 och
1LJ87/88:.lo7X5 som sin mening ger regeringen till kiinna vad utsknttet
anfört.

55. Svavelhalten i eldningsolja (mom. 82)
Jan Jennehag ( vpk) anser

dels att den del av utskottets yttrande som p<\ s. 97 biirjar med '"Utskottet
avstyrker'" och slutar med ""i eldningsolja .. bort ha följande lydelse:
Diiremot tillstyrker utskottet motion N27 ( vpk) yrkande 7 om svavelhalten i eldningsolja. Riksdagen bör giira ett siirskilt uttalamk till regeringen hiirom.

dt'ls att utskottets hemstiillan under 82 bort ha följande lydelse:
a82. bctriiffande .1'1'//l'ellwlren i eld11i11gs11lia
att riksdagen med bifall till motion 1987/8X:N27 yrkande 7 snm sin
mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört.

56. Ersättning av lösningsmedel (mom. 84)
Karl Erik Olsson och Lennart Brunander (c) anser

dels att den del av utskottets yttrande som pt1 s. 98 börjar med ""Utskottet
delar" och slutar med "riksdagens {1tgiird'" bort ha följande lydelse:
Utskottd biträder motioniirernas krav. Lösningsmedel som innehiiller
kolväten kan orsaka skador p{1 växter och pa miinniskors hiilsa. De har
ocksä förmi1gan att bilda oxidanter vid kemiska reaktioner med kväveoxider. De bör därför ersättas med miljövänliga alternativ. Riksdagen bör i ett
särskilt uttalande till regeringen patala frågans vikt.
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dels att utskottets hemstlllan unckr 84 bort ha följantk lydelse:
8-1. hetriiffande ersiilfning ar lii.rningsmedel
att riksdagen med bifall till motion 1987/88:Jo767 yrkande 1-1 som sin
lllL'ning ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört.

JoU 1987/88:23

57. Skogsskadorna i Skåne m.m. (mom. 87)
Lars Ernestam och Anders Castberger ( fp) anser
dels att den del av utskottets yttrande som pil s. 99 h!.irjar med "'Utskottet
iir·· och slutar med "'anses .besvarade'" bort ha följan~le lydelse: ·
Som anförs i motionL'rna iir det egentligen inte förvilnande att situationen
for skogen i Sbne iir allvarlig. eftersom de största föroreningsmiingderna
belastar just denna del av landet. Sktme är ocks;I den del av landet som.
uppvisar de mest försurade skogsjordarna. Mot den bakgrunden bör utvecklingen av skogsskadorna följas upp <trligen och inventeringen av skogsskadeutVL'cklingen i Sbne intensifieras. Vad utskottet anfört med anledning
av hiir behandlade motioner bör riksdagen som sin mening ge regeringen till
kanna.

dels att utskottets hemställan under 87 bort ha följande lydelse:
87. betriitlande skogsskador
att rihdagc·n som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet
anfört med anledning av motionerna I 986/87:Jo750 yrkande 3.
1987/88:.ln715 yrkande 3. 1987/88:Jo837 ·yrkandena I och 2 och
1987/88:Jo83-I yrkande 5.

58. Vitaliscringskalkning av skog (mom. 88)
Karl Erik Olsson och Lennart Brunandcr (c) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 99 börjar med "'När det ..
och slutar med '"berörda motionsyrkanden .. bort ha följande lydelse:
Som framht1lls i motion Jo30 ökar skogsskadorna som en följd av luftför-·
oreningarna. Allvarligast är situationen i södra och västra Sverige. Det.sura
nedfallet leder till att många växtnäringsämnen lakas ut ur marken. Därmed
hotas markens l~mgsiktiga produktionsförmåga. Naturvårdsverket har föreslagit att en försöksvcrksamhet genomförs med en kombination av kalknings- och vitaliseringsinsatser och skogsbruksåtgärder. Regeringen har
icke tagit upp förslaget i propositionen. Utskottet biträder motionärernas
förslag att de föreslagna vitaliseringsförsöken skall genomföras. Riksdagen
bör göra ett särskilt uttalande till regeringen härom. Därigenom tillgodoses
iiven yrkande 22 i motion Jo2-I.
dcfs att utskottets hemställan under 88 bort ha följande lydelse:
88. beträffande vitaliseringskulk11i11g al' skog

att riksdagen som sin mening ger. regeringen till känna vad utskottet
anfört med anledning av motionerna Jol987/88:Jo24 yrkande 22 och
1987/88:Jo30 yrkande 34 i berörd del.
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59. Kustkommunernas problem (mom. 93)

JoU 1987/88:23

Lars Ernestam och Anders Castberger (fp l anser

dels att den del av utskottets yttrande

p{1

s. 10 I som börjar med 'Tdgan·

om" och slutar med "det anförda" bort ha följande lydelse:

Nordsjön iir ett av de livligast trafikcradL' havsomr~1dena i v:irlden. Den
intensiva anv:indningen av '.'lordsjiin medför tyviirr ocks<I en omfattande
nedsmutsning. Avseviirda miingder avfall av de mest skilda slag hamnar
dagligen i havet fr<in industrier. fartyg och genom oljeindustrin i Nordsjön.
I lavsströmmar och vindar samverkar si1, att det blir den svenska viiqkusten som till stor del blir mottagare av avfallet. Av den svenska kusten iir
Hallandskusten och Bohuskusten i siirklass mest nedskriipade. Viirst iir
situationen i norra Bohusliin. Skriipet förs med havsstri.immarna i Kattegatt. Nordsjön och Skagerrak.
Praktiskt taget allt skriip pi1 havsstriinderna kommer fr~111 andra· l:ir1lkr.
fr{111 yrkessjöfartcn eller oljeutvinning i Nordsjön. Det fasta avfall som
kommer fr{m kommunernas egna invi111are eller fri.in fritidsfnlkct iir i sammanhanget av marginell betydelse. Enligt renhi1llnii1gsstadgan iir ckt emellertid kommunernas egen angeWgenhL't <Itt hiilla rent - iiven utmed striinderna. Att skriipL't kommer frän annat h;ill har formellt ingcn betydelse.
Ni1got direkt statligt stöd för att hjiilpa kommunerna finns inte. Nedskriipning fr~m havet iir diirför en extra börda för viistkustkommunerna i lfohusliin och 1lalland.
Viistkuststiftclsen har under iir 1987 gcnomfrirt en stiidkampanj utefter
viistkusten. Trots en massiv arbetsinsats fri.in kustbefolkningen har uppskattningsvis endast ca 30 ')'., av kustcn kunnnat stiidas.
Utskottet anser. i likhet med vad som framhiillits i motion Jo82LJ. att det
är niidviindig:t att förutsiittningslöst utreda hur kustkommunernas shira
ncdsmutsningsproblem i ett Hingre tidsperspektiv skall kunna lösas. S1>m
motioniirerna framhi11ler liiggcr dcn nya plan- och bygg:lagen och naturresurslagen dessutom yterlig:are krav pti kommunerna niir det g::illcr planeringen· av vattenomri1den vid kusterna. En statlig: utredning hör enligt
utskottets mening inviiga synpunkter fr<in naturvärdsverkct och kommunförbundet och ii\'en styra över L'n del befintliga forsknings- och utvecklingsprojekt (foU) till att studera dessa problem. I redan piigäende FoU-projekt
uppmiirksammas neclsmutsningsproblem snm iir gemensamma för norska
och svenska kommuner. En si1dan utredning biir iiven utarbcta förslag hur
det internationella informationsarbetet bör kuirna utformas.
Vad utskottet siilunda anfört med anledning av motion JoX29 biir riksdagen som sin mening ge regeringen till kiinna.

1lds att utskottet under momcnt 9~ lmrt hcmstii\la
9.1. betriiffandc kustkommunernas prohlcm
att riksdagen med anledning av motion I LJ87/X8:foX2lJ som sin mening. ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört,
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60. Internationellt samarbete (mom. 94 a)
Lars Ernestam och Anders Castberger (fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande pi·1 s. 102 som börjar med '"Utskottet
hade'" och slutar med '"riksdagens sida'" bort ha följande lydelse:
Utskottet delar uppfattningen som framförs i motionerna Jo4 l 5 och Jo7 l 9
att det internationella samarbetet kring v{ira kustvatten mi1stc förstärkas.
Det giiller såviil undersökningar och miljöövervakning som konkreta <itgiirder för att minska föroreningstillförseln m.m. Samarbetet p<'1g<'1r bl. a:
inom ramen för Helsingforskonventionen. men enligt utskottets mening
fordras ett intensivare samarbete bf1de med de andra Östersjöstaterna och
med Hinderna kring Nordsjön. Vad utskottet anfört med anledning av
motionerna Jo415 yrkande 1 och Jo719 yrkandena 4 och 5 hör riksdagen
som sin mening ge regeringen till kiinna. Motion Jo775 yrkande 2 synes icke
p<lkalla ni1got siirskilt uttalande fr{1n riksdagens sida.
dels att utskottet under moment 94 a bort hemstiilla
94. hetriiffande ifllt'f11atio11ellt .rnmarhetc
a) att riksdagen med anledning av nhitionerna 19X7/XX:Jo415 yrkande 1 och 1987/XX:.lo719 yrkandena 4 och 5 som sin mening ger
regeringen till kiinna vad utskottet anfört,

61. Internationellt samarbete (mom. 94 b)
Karl Erik Olsson och Lennart Brunander (<:)anser

dels att den del av utskottets yttrande pli s. 102 som börjar med '"Utskottet
hade"' och slutar med "'riksdagens sida"' bort ha följande lydelse:
Utsknttet delar uppfattningen som framförs i motion Jo775 att det internationella samarbetet kring viira kustvatten m{1ste förstiirkas. Med utgfö1gspunkt diiri ansluter utskottet sig till motioniirernas förslag att Sverige hör ta
initiativ till ett gemensamt nordiskt program för förbiittring av SkagcrrakKattegatts vattenkvalitet. Utskottet anser det viktigt att ett si1dant program
för tillriickliga resurser sä att underlag för beslut kan tas fram pi\ kort tid
samt att det diirefter finns finansieringsmiijli_gheter för erforderliga investeringar. Utskottet förordar diirför all den speciella li\neordningen i Nordiska
I nvcsteringsbanken utnyttjas för detta iindamiil.
Vad utskottet anfört med ankdning av motion Jo775 yrkande 2 bör
riksdagen som sin mening ge regeringen till kiinna. Motionerna Jo4 l 5
yrkande I och Jo719 yrkandena 4 och 5 pilkallar inget siirskilt uttalande fr;ln
riksdagens sida.
dels att utskottet under moment 94 b bort hcmshilla
94. beträffande imernativnellt samarhctc
b) att riksdagen med anledning av motion l 987/88:Jo775 yrkande 2
som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört.

.loU 1987/88:23:

62. Förbud mot dumpning (mom. 95)
Karl Erik Olsson och Lennart Brunander (c) anser
dels att den del av utskottets yttrande pi1 s. 102 som börjar med .. Utskottet
finner'' och slutar med '"till havs .. bort ha följande lydelse:
Som redtivisas i propositionen omfattar Osloknnventit>nL'n förbud mot
havsfönirening genom dumpning av vissa siirskilt angivna miljiifarliga iimnen. t. ex. klorerade organiska iimnL'n. cancerframkallande iimnen. kadmium och kvicksilver. Fiir dumpning av andra iimnen samt forbriinninµ av
mil.jiifarliµt avfall till havs kriivs tillstind av nationl'll myndighL't i varje
siirskilt fall. Av propositionen framgitr vidare all de liinder som griinsar till
Nordsjiin deltog i en siirskild Nordsjökonkrens pi1 ministernivi1 i L1rndon i
november förra {1ret. 0;\ triiffadcs' en iiverenskommclse som bl. a. inncbiir
att iiven efter <ir I 9XX kommer dumpning av avfall i :'\I ordsjön all till{1tas. liit
vara i undantagsfall. I likhet med motioniirerna i motion Jo30 förordar
utskottet emellertid ett unda.ntagsliist förbud av all miljöfarlig dumpning av
avfall. Vad utsknttet anfört med anledning av motion fo30 yrkande 43 biir
riksdagen som sin mening ge regeringen till Linna.

i/els all utskottet under moment 95 bort hemstilla
95. betriilfande .fiir/){ld mor i/111111711i11g
att riksdagen med anledning av motion 19X7/XX:.lo311 yrkande 43 som
sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört.

63. Vattenströmmarna (mom. 96)
Jan Jennehag (vpk) anser
dels att den del av utskottets yttrande p{1 s. 102 som börjar med "'Yrkandet
i.. och slutar med .. (SOU 1987:42)"' bort ha följande lydelse:
Utskottet anser att det iir utmiirkt att Nordiska ministerri1det rekommenderats att ta fram handlingsprogram mot vatten- lH.:h havsfönireninµar. men
det riicker inte. Som framh{11ls i motion JoX3tl behövs det snabba, konkreta
beslut om vattnen kring Skandinavien skall kunna riiddas. 1 likhet med
motioniirerna förordar utskottet s!tlunda att Sverige i Nordiska ddet arbetar för en överenskommelse innebiirande att vattenströmmarna vid Öresund. Stora Biilt och Lilla Hiilt inte minskas. Vad utskottet anfört med
anledning av motion .loX36 vrkande I biir riksdagen som sin mening ge
regeringen till kiinna.
dels att utskottet under moment 96 bort hemstiilla
96. betriiffonde ra11c11s1r6111111ama
att riksdagen med anledning av motil.ln I 9X7/XX:.loX36 yrkande I som
sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört.

64. En Nordsjökommission (mom. 97)
lfakan Striimberg. Grethe Lundblad. Ove Karlsson. Martin Segerstedt, Jan
Fransson. Margareta Winberµ och Åke Selberg (allas) anser

JoU 1987/88:2.3

dels att den del av utskottets yttrande pi1 s. llU som biirj ar med .. Utskottet

JoU 1987/88:23

erinrar" och slut;1r med "'till kiinna" bort ha följande lydelse:
Uhkottct \"ill erinra nm att Paris- od1 Oslokonventitincrna bevakar miljiisom berör Nordsjiin och Nordostatlantcn. I detta omr;ldc iir Nords-

fr~1gor

jön siirskilt utsatt för föroreningar. vilket ocks{1 i hög grad priiglar arbetet
inom ktlllllllissioncrna.
hir att siirskilt driva Nordsjiins miljiiprobll'm har man vid tvi1 tillfällen
haft ministerkonferenser om ;\Jordsjiins miljö. senast i London hösten 1987
da bl'tydanlk framg;·1ngar ni1ddes. '{!terligare tvi1 ministermöten iir planerade ff1r den niirmaste femiirspcriodcn. Vid dessa konferenser utnyttjar man
den kunskap och de utredningar som gjorts inom Paris- och Oslo kommissionerna. Kommissionerna har för iivrigt ett mycket niira samarbete bl. a.
genom ett gcmL'nsamt sekretariat. En siirskild arhl'tsgrupp har ocksä tillsatts under Nordsjiikonfercnscn med uppgift att utarbeta bl. a. gemensamma miitmL't1 idn.
DL't iir sjiil\ fallet utskot!ds mening att r~geringcn hiir pröva olika alte.rnativ for ett fnrtsatt intl'nsivt arbl'tc med Nordsjiifri1gorna. Utskottet kan dock
i dagsliigl't inte se n;1gra uppenbara fördelar med att tillskapa ytterligare
kommission snm resulterar i i.ikade knstnader för sekretariat. iinnu fler
arbetsgrupper. samordningsbehov osv.
Ri ksda!!L'll hiir diirfiir avslt1 motionerna Jo30 yrkande 42. Jo 719 yrkande 3
och Jo775 vrkamk I.

il1·ls att uhktiltets under moment 97 bort hemstiilla
tJ7. bt'lriiffamk 1'// Nord1jiiko111111issi1111
alt

riksdagen

;1vsli1r

motionerna

1987/8X:Jo31l · yrkar1de

4"

llJ87/KX:.l<i711.J yrkande 3 och l'IX7/XK:Jn775 yrkande I.

65. Skyddsutrustning

(1110111.

99)

Karl Erik Olsson och Lennart Hrunander (c)anser

dels att den dd av utskottets yttrande pi1 s. !03 som börjar med .. De frågor"
och slutar med .. motion Jo745" bort ha följande lydelse:!k fri1gor - - - ( = utskt>ttet) - - -,-- berörd del.
Oljeutsliipp iir ett av de allvarligaste hoten mot havsmiljön. Om oljan når
striinderna uppst<ir stora skador p:'t striinckrna. strandvegetationen och
fogellivet. Ckks;'1 olja snri1 sjunker till havsbottnen skapar stora skador pa
bottenfaunan. En av m~inga iHgiirder snm behöver vidtas för att begriinsa
oljeskadorna iir att p;iskynda ingripandena i samband med oljeutsliipp.
Diirfiir iir det viktigt att ett fartyg som sliippt ut olja självt kan vidta ;ltgiirder
i avvaktan p!1 hjiilp utifr~in. l'vLinga nl.ietankcrs saknar i dag utrustning för att
begriinsa oljL·skador. Detta iir enligt utskottets mening helt otillfredsstiillandt'. Utskottet delar diirför motioniirernas uppfaitning att Sverige bör lagstifta tim att alla fartyg som transporterar olja pi'1 svenska vatten skall vara
utrustade med liinsar och annan liimplig utrustning för att kunna begriinsa
sbdnrna i sam hand mL'd ol_jeutsliipp och ha personal som har utbildning för
iindam;ilet. f.ftersom oljcskadnr är en internationell företeelse anser utskottet ;itt Sverige biir verka för att ocksii internationella överenskommelser
n;is om oljetankers skyddsutrustning. I första hand iir det viktigt att :istad-
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komma en samst:immig politik pi1 detta omriide bland Östers,jlistaterna.
Vad utskottet anfört med anledning av motion Jo7--l5 bör riksdagen som sin
mening ge regeringen till bnna.

.loU IY87/88:23

dels att utskottet under moment 99 bort hemstiilla
99. betriiffande skvddrntrustning
att riksdagen med anledning av motion l 987/X8:Jo7--l5 som sin lllL'ning ger regeringen till bnna vad utskottet anfört.

66. Huvudpunkterna i en aktionsplan mot havsförorcningar
(mom. 100)
Jan Jennehag (vpk) anser

dels att den del av utskottets yttrande pi1 s. 11)--l som börjar med ''Det
förslag"' och slutar med "'ytterligare Mgärd"' bort ha följande lydelse:
Det förslag - - - ( = utskottet) - - -'- ytterligare åtgärd. Niir det
särskilt gäller det i motion Jo836 upptagna spörsm{1let om hoten mot siilstammen i Bottniska Viken och Östersjön vill utskottet erinra om att hotet
mot sälarnas överlevnad i hög grad for anses hiinga samman med förekomsten av PCB och andra stabila organi.ska gifter i vattnet. Som motionärerna påpekar måste f1tgiirder omedelbart vidtas. Annars kommer det
inom något decennium inte att finnas n;lgra siilar kvar i dessa vatten. Vad
utskottet anfört med anledning av motionen bör riksdagen som sin mening
ge regeringen till känna.
dels att utskottet under moment 100 bort hemställa
100. betriiffande h111·111lp11nkterna i rn aktionsplan
ore11i11gar

11101

h11v.1för-

att riksdagen med avslag pii motionerna 1987/88:Jo767 yrkande 5.
1987/88:Jo775 yrkande 3. 1987/88:.lo833 yrkande 2 och 1987/88:Jo83--l
yrkandena 1 och 2 som sin mening ger regeringen till kiinna vad
utskottet anfört med anledning av motion l 987/X8:Jo836 yrkande 2.

67. Riktlinjer för milihira aktiviteter (mom. 101)
Jan Jennehag (vpk) anser

dels att den. del av utskottets yttrande pf1 s. 10--l snm börja.r med "Niir det"'
och slutar med ··utskottets bercdningsomr<ide" bort ha följande lydelsL':
Utskottet vill med ankdning av yrkande .i i motion .loX36 understryka
vikten av att siirskilda .riktlinjer för militiira aktiviteter och andra verksamheter som plivcrkar natur nch miljö i Östcrsjiin utarbetas. Oet biir ankomma på regcringcn att till riksdagen Merknmma med förslag i enlighL't
med vad utskottet anfört.
dels att utskottet under nu1111ent ]()I bort hemstiilla
61. betriiffanlk riktlinja fiir 111ilittlra 11kti1Jietl'r
att riksdagen med anledning av motion l 9X7/X8:.lnX36 yrkande .i som
sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfiirt,
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68. Massaindustrins utsläpp av organiska klorföreningar
m.m. (mom. 102 a)
Lars Erncstam och Anders Castbergcr (fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande pf1 s. 107 som börjar med "Enligt
utskottets" och slutar med "riksdagens åtgiird" bort ha följande lydelse:
Utskottet delar uppfattningen i motion Jo7 l 9 att omedelbara och kraftfulla atgiirder iir niidv:indiga fiir att viisentligt minska och efter hand hL'lt
eliminera utsliippen av sv;irnedbrythara substanser fri111 massaindustrierna
- fr:imst hlekeriprocesserna - liings Östersjöns, lfottenhavets och Bottenvikens kuster. '{tkrligare frirskning ang;\ende omsiittning och effekter av
kloreradL· ligninrestL'r :ir visserligen angebgen men kraftfulla insatser miiste
giiras omgi1ende. Som motion:irerna framhiiller m[1ste utvecklingen avs. k.
slutna massablekerier pi1skyndas och anviindningen av oblekt papper )"iör pi1
olika siitt stimuleras. Utskottet anser att regeringen i samr;id med industrin
biir ta erforderliga initiativ pii detta omr<'1de. Vad utskottet anfört med
anledning av h:ir beriirda motioner bör riksdagen ge regeringen till kiinna.
'.\bgot siirskilt uttalande med anledning av motionerna Jn23 yrkandena 16
och 17. Jo2h yrkande 7. J 030 yrkande 41 och Jo 76 7 yrkande 12 pi1kallas
· icke.

dels att utskottets hemstiillan under moment 102 abort ha följande lydelse:
l02. betriiffande 11ws.wind11strins 111sliipp m· organiska klorföreningar m.m.
a) att riksdagen med anledning av motionerna J987/88:Jo24 yrkan~
de 29 och 1987/88:.10719 yrkande 43 som sin mening ger regeringen
till kiinna vad utskottet anfört.

69. Massaindustrins utsläpp av organiska klorföreningar
m.m. (1110111. 102 b)
Karl Erik Olsson och Lennart Brunander (c) anser

dels att den del av utskottets yttrande pil s. 107 som börjar med "Enligt
utskottets·· och slutar med "riksdagens fitgiird" bort ha följande lydelse:
Utskottet anser att klurutsliippen frt111 den svenska massaindustrin m:1ste
upphiira. DL·t :ir inte bara angeliiget utan iiven möjligt. Enligt utskottets
uppfattning biir ubliippen av klorerade föreningar i huvudsak kunna vara
avvecklade inom sju ;ir. G:illamle tillstiind för massaindustrin mäste ompriivas och starkare krav st:illas s;I att en iivergf1ng till miljöviinlig teknik
fon.:L·ras.
Vidare anser utsklittet att en miljiiavgift pii organiska klorfiircningar bör
tas ut med 20 kr. per kg. organiskt bundet klor för att stimulera en miljödnlig utveckling. Det finns en hlekningsmetod för pappersmassa som kan
LTS:itta ckn miljöfarliga kloren och dessutom spara energi. Den kallas Prc-.
noxmetoden och utnyttjar kv:ivi:dioxicl i kombination med en alkalisk behandling och en syrgasbehandling.

JoU 1987hi8:23·

Det finns lH.:ks:1 andra tekniker att fo fram papper som tillgodoser rimliga
vithetskrav. Blekning med viitepernxid ;btadkommer mindre föroreningar
iin klorblekning. Papperet kan oeks;·1 bestrykas med ett tunt skikt av vit lera
eller krita.
I m:.'111ga fall iir blekningen oniidig. I lusht1llspapper fungerar lika viil vare
sig de iir blekta dlcr ej. Konsumenterna har genom sina val möjlighet att
p;iverka si1 all efterfri1gan p:1 blekt papper blir begriinsad.
Enligt utskottets meninµ biir kommuner och myndigheter öwrgi1 till att
anviinda miljiiviinligt papper. Vad utsknllct anfört med anledning av hiir
aktuella mntionsyrkanden biir riksdagen som sin mening ge regL·ringen till
känna. N;'1got siirskilt uttalande med anledning av motionerna .lo2--l yrkande
29 . .lo26 yrkande 7 och Jo71lJ yrkande --l3 piikallas icke.

dels att utskottet under moment 102 b bort hemstiilla
102. 111as.wi11dustri11s wsliipp m· organiska klor/öreninga r
b) att riksdagen med anil'dning av motionerna l 987/88:Jo23 yrkandena 16 och 17. 19X7/XX:Jo30 yrkande --ll och 19X7/8X:.lo767 yrkande
12 som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört.

70. Massaindustrins utsHipp av organiska klorföreningar
m.m. (mom. 102 c)
Jan Jennd1ag ( vpk) anser

dels att den eld av utskottets yttrande pt1 s. 107 som biirjar med .. Enligt
utskottets .. och slutar med .. riksdagens i1tgiird .. bort ha följande lydelse:
Med anledning av moti1ll1 Jo26 yrkande 7 förordar utskottet den i motionen angirna tidtabellen för en succL·ssiv minskning av de klororganiska
utsliippL'n fran blekerierna. Som anges i tabellen bör miingden utsliipp iir
2tl00 ha kommit ned till 0.1 AOX-kg/tlm pappersmassa (AOX: Absorbed
Organic I lalogen ). Vad utsknttct anfört med anledning av motionsyrkandet
biir riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. Diirmed torde iiven
iivriga berörda motioner vara tillgodosedda. De avstyrks siikdes.

dels att utskottet under moment 102 c bort hemstiilla
102. bctriiffande mas.wi11d11s1ri11s utsliipp m· organiska klorjöreningar 111.111.
c) att riksdagen med anledning av motion 1987/XX:Jo26 yrkande 7
som sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört,

71. "Oblekt" papper (mom. 103)
Jan Jennehag (vpk) anser

dels att den del av utskottets yttrande pit s. I07 som börjar med .. Utskottet
har .. och slutar med "'den bakgrunden .. bort ha följande lydelse:
Utskottet delar den uppfattning som siirskilt uttrycks i vpk-motionen där
det fiirordas förbud mot tillverkning ~1\· kl\irblekt hush~1lls- och toalettpapper. Vad utskottl'l anfört med anledning av motinnerna Jo26 yrkande 5 .
.lo771 och Jo:-:--l7 biir riksdagen som sin mening: ge rcg:~ringen till kiinna.

.lolJ 19X7/88:23

d<'ls att utskottet under monK·nt 103 bort hemstiilla
103. hetriiffande .. oblekt .. papper
att riksdagen med anledning av motionerna 1987/88:.1026 yrkande 5.
l'J87/88:fo771 oeh 1987/88:Jo847 som sin mening ger regeringen till
kiinna vad utskuttl't anfört.
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72. PCB ( 1110111. 104)
Lars Ernestam od1 Anders Castberger (fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande pii s. 108 som börjar med .. Utskottet
finner"" och slutar med ""riksdagens åtgärd"" bort ha följande lydelse:
Enli,!!t utskottl'ts mening iir naturv{trdsvcrkeb ovan redovisade förslag om
ett förbud med verkan fr~m <'1r 1995 mot fortsatt användning av PCB i vissa
transft.Hmatorer och kondensatorn intl' tillriickligt omfattande. I likhet med
motioniirerna i motion Jo7 l 9 anser utskottet att haltl'rna av PCB m[1ste
minska i snabbarL' takt iin för niirvarande. Av den anledningen förordar
utskottl't omgi1endL~ lagstiftning med totalförhud mot anviindningen av PCB
samt intL'nsifiL·rade insatser fr<in regeringens sida för att motsvarande restrikti\lnn införs i övriga statn runt ÖstL'rsjiin. Vad utsknttet sälunda anfört
med anledning av motion Jo719 yrkande 38 biir riksdagen som sin mening
ge regeringen till Unna.
d1·fs att uhkottct under momL·nt 104 bort hemstiilla:
104. betriiffandc PCR
att riksdagen med anledning av motion I 987/88:Jo7 l 9 yrkande 38
som sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört.

TJ. Dioxin

(1110111.

105)

Sven Eric Lon::ntzon. ln,!!var Erikssnn nch Ivar Virgin (alla m) anser

dds att den del av utskottets yttrande som p:'I s. )09 bilrjar med ""Utskottet
delar"" och slutar med ··således icke"" bort ha följande lydelse:
Dinxincr iir organiska klorföreningar som kan uppkomma vid förbriinning av kolhaltigt organiskt material. De ~ir extremt giftiga. Regeringen har
faststiillt griinsviirden för dioxinutsliipp vid förbränning i nya anliiggningar
till ·0.1 nanogram/m' luft och till max 2Jr nanogram/m-1 luft i iildre an- .
liiggningar. Med hänsyn till dioxinl'ts extrema giftighet delar utskottet motioniirernas förslag i motion .lo75 l att det griinsviirde. som gäller nya anliiggningar efter en iiverg{\ngstid p<i tio [tr iiven bör giilla äldre anliiggningar.
Vad utskottl't anfört bör riksdagen med bifall till motion Jo751 yrkande 30
som sin mening ge regeringen till känna. Av dl't anförda framg<lr att
nllltionerna Jn26 yrkande 4 och .lo719 yrkande 39 avstyrks.
1fr/.1 att utskottl't under moment 105 bort hemstiilla
105. hL'tr;iffande dioxin
att riksdagen med bifall till motion 1987MUo751 yrkande 30 och
med avslag 1xi motionerna 1lJ87/88:fo26 yrkande 4 och l 987/88:Jo7 I9
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yrkande 39 som sin mening ger n:geringcn till. kiinna vad utskottet
anfört.

JoU 1987/88:23

74. Dioxin (mom. 105)
Karl Erik Olsson (c), Lars Ernestam (fp), Lennart Hrunander (c), Anders.
Castberger (fp) och Jan knnehag (vpk) anser
dels att den del av utskottets yttrande pä s. 109 som börjar med "Utskottet
delar" och slutar med ''således icke" bort ha följande lydelse:
Utskottet delar iiven motioniirernas syn pii att största möjliga noggrannhet måste iakttas si1viil inom processindustrin som vid förbriinningsanliiggningar si1 att dioxinbildningen i möjligaste mim undviks och si1 att aktiva
reningsi1tgiirder vidtas. Miilct m<lste - som motioniirerna i motionerna fr{111
fp och vpk ocks{1 frarnhMler - vara att utsWpp av dioxin i princip upphör
helt. Vad utskottet anfört med anledning av berörda motioner bör riksdagen som sin mening ge regeringen till kiinna. Diirmed torde iivcn motion
Jo75 l yrkande 30 tillgodoses. Den bör alltsi1 icke föranleda ni1gon ytterligare riksdagens ätgärd.
dels att utskottet under moment 105 bort hemställa
105. beträffande dioxin
att riksdagen med anledning av motionerna l 987/88:Jo26 yrkandc 4
och l 987/88:Jo7 l 9 yrkande 39 samt med avslag pä motion
I987/88:Jo75 l yrkandc 30 som sin mening ger rcgcringen till känna
vad utskottet anfört.

75. Avlopp från industri (mom. 106 a)
Karl Erik Olss<in (c), Sven Erik Lorentzon (m). Lars Ernestam (fp). Ingvar
Eriksson (m). Lennart 13runander (c), Ivar Virgin (m) och Anders Castberger (fp) anser
dels att den del av utskottets yttrande pf1 s. I09 som börjar med "Utskottet
betonar" och slutar med "riksdagens i1tgiird" bort ha följande lydelse:
Utskottet betonar - - - ( = utskottet) - - - av miljösituationen. Detta
far emellertid inte leda till en minskad uppmiirksamhet pa industrins roll niir
det giiller utsliipp av giftiga och svi1rnedbrytbara iimnen till de kommunala
reningsverken. 'IViirtom anser utskottet. .i likhet med motioniirerna, att det
bör ske en skiirpning av kravet p{1 de avfallsproducerande anläggningarna s<I
att en rening av avloppsvattnet sker innan det når reningsverket. Vad
utskottet anfört med anledning av i sammanhanget. berörda motioner
(m.fp.c) bör riksdagen som sin mening ge regeringen till kiinna. N;lgot
uttalande med anledning av motion .Jo782 synes Lbrer'not icke p<ikallat.
dels att utskottet under moment 106 a bort hemstilla
!06. betriiffande avlo{Jp från industri
a) att riksdagen med 'anledning av motionerna l 987/88:Jo25 yrkande 15. 1987/88:1030 yrkande 49.· 1987/88:Jo744 yrkande IO. 1987/88:

I<> Riksdagc11 1987/88.

/(J
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Jo783 och l 987/88:JoK21 yrkande 5 som sin mening ger regeringen till

kiinna vad utskottet anfört,

76. Avlopp från industri (mom. 106 b)
Jan knnehag (vpk) anser

dels att den del av utskottets yttrande pft s. 109 som börjar med "Utskottet
betonar'" nch slutar med "riksdagens i1tgiird'" bort ha följande lydelse:
Utskottet betonar - - - ( = utskottet) - - - av miljösituationen. Detta
htr emellertid inte leda till en minskad uppmiirksamhct pi1 industrins ansvar
fiir sitt avloppsvattL~n. Tviirtom mi1ste det, som framh{1lls i motion Jo782.
\·ara sjiilvklart att industrin nch andra avfallsprodueerande anliiggningar
~jiilva renar sitt avloppsvatten fr;in de iimnen som inte kan tas om hand 1xi
ett miljöviinligt siitt i v;·ira knmmunala reningsverk.
Utskottet ansluter sig till motioniirernas förslag (yrkande 1) att industrier
anslutna till de kommunala reningsverken i de 30 största kommunerna för
ett itr p;'1 sig att liigga fram planer hur de snarast skall kunna eliminera de
dL'iar av utsliippL'n som reningsvcrkL·n ej kan oskadliggöra. Vad utskottet
anfört med anledning av nwtionen s:1vitt nu iir i fr~1ga bör riksdagen som sin
mening ge reg:L'ringcn till kiinna. Övriga hiir berörda motionsyrkanden blir
diirigenom tillgndosedda.
dels att utskottet under moment !Oh b bort hemstiilla
l O<i. betriiffande al'lupp .fi·ä11 industri
b) att riksdagen med anledning av motion 1987/K8:Jo782 yrkande
som sin mening ger regerinµen till kiinna vad utskottet anfört,

77. Åtg~irdsprogram för metaller

(1110111.

I 10)

Karl Erik Olsson och Lennart Brunander (c) anser

dels att den del av utskottets yttrande p<'t s. 111 som börjar med "Utskottet
finner'" och slutar med "i allt viisentligt" bort ha följande lydelse:
Regeringen föresl<ir i propositionen att de svenska punktutsliippen av
metaller halveras. Som framh{1lls i motion Jo30 kommer detta enbart att
pi1verka miljön lokalt. :v1en det kommer knappast alls att minska metalltillförseln till Östersjön i stort. Utskottet delar motioniirernas uppfattning att
mctallbdastningen mi'tstc reduceras till samma storleksordning som den
naturliga p~ivcrkan. Kadmiumhalterna i sedimenten iir förhöjda med mer än
Io giinger. Om man skall reducera kadmiumhalten till naturlig niv{1 skall
den totala tillförseln minskas fr~m 140 tonHtr till 14 tonh\r. Att halvera
en bart de svcnska utsliippen fr{m 7 .5 till 3.5 ton/är hjiilper dä inte mycket.
Utskottd anser att metallutslilppen iir ett mycket allvarligt miljöproblem
som kriiver omfattande insatser. Utskottet förordar diirför. i likhet med
motionärerna, att naturvardsverket for i uppdrag att utarbeta ett handlingsprogram för att begriinsa metallhalterna till en niv:\ som motsvarar de
naturliga variationerna. Vad utskottet anfört ri1ed anledning av berörda
motioner bör riksdagcn som sin mening ge regeringen till kiinna.

JoU 1987/88:23

dels att utskottet under moment 110 bort hemstiilla
11 Il. betriiffande ålgllrdsprogram fiir metaller
att riksdagen med anledning av motinnerna l 987/88:Jo30 yrkande 45
och 1987/8X:fo767 yrkande 13 St)m sin mening ger regeringen till
kiinna vad utskottet anfört.

78. FoU inom VA-omrädct

(1110111.

JoU 1987/88:23

113) ·

Jan .knnehag (vpk) anser

dels att den del av utskottets yttrande pii s. 112 som börjar med "Vad
utskottet" och slutar med ··avstyrks därmed" bort ha följande lydelse:
\frd anledning av motion Jo5 l 7 vill utskottet i sammanhanget siirskilt
framh{tlla vikten av snabbt utökade resurser för forskning och utveckling
inom VA-omr:idet. Som motioniirerna framh{1ller bör Svenska vatten- och
avloppsföreningcn och Kommunförbundl't kunna hjiilpa till att kanalisera
iikade anslag p:"t ett effektivt siitt. En del av dessa anslag skulle kunna tas in
genom en "gift-avgift" eller utsliippsavgift (jfr. nedan under kap. 11 Ekonomiska styrmedel. reservation ( > ). Med riitt eller iinnu hellre skyldighet för
kommunerna att ta ut en sitdan avgift fr:ln alla företag och institutioner. som
i sitt avlnpp har kemikalier. skulle fiirl'tagen bli mer intresserade av att
iivergt1 till slutna system och/eller ofarliga alternativa ri1varor/produkter.
Införandet av en utsliippsavgiftkan behöva en viss utredning for att man
skall fä fram ett enkelt och administrativt hanterligt taxesystem.
Vad utskottet anfört med anledning av motion Jo5 l 7 vrkande I bör
riksdagen som sin mening ge regeringen till kiinna.

dl'ls att utskottet under moment 113 bort hemstiilla
I 13. hetriiffande f/JU inom ~".4-omnldet
att riksdagen med anledning av motion I987/XX:Jo5 l 7 yrkande I som
sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfiirt.

79. Utbyggnad av PMK

(1110111.

116)

Karl Erik Olsson och Lennart Hrunander (c) anser

dels att den del av utskottets yttrande pii s. 113 som börjar med "Utskottet
ansluter" och slutar med "anses tillgodosedda .. bort ha följande lydelse:
Regeringens aviserade :~1tgiirder i sammanhanget iir enligt utskottets mening irltl' tillriickligt omfattande. Som framh:'tlls i motion .lo767 har det
nu\'arande i1tgiirdsprogrammet för övervakning av miljökvalitet. PMK. f:'ttt
internationellt erkiinnande. Det iir viktigt att sb vakt om den fortsatta
verksamheten. Enligt utskottets mening iir det ocks;i angeliiget att man
inom ramen för det gtillanck uppdraget vidgar arbetsfältet till alt omfatta
oeksi1 Viisterhavet och Nordsjön. Det p:"ig:knde programarbetet iir rn omistlig del i arbetet for att forbiittra havsmiljiin. Verksamheten kan förbättras
genom en samordning av forskningen tviirvetenskapligt.
Vad utskottet anfört med anledning av hiir berörda motioner bör riksdagen som sin mening ge regeringen till kiinna.
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dels att utskottet under moment 116 bort hemställa
11 <i. hctriiffande utbyggnad m· PA1 K
att riksdagen med anledning av motionerna 1987/88:Jo758.
l'J87/.'~8:Jo767 yrkande 24 och l'J87/88:Jo821 yrkande 2 som sin mening gc:r regeringen till bnna vad utskottet anfört.

80. Avveckling av CFC-anviindningen (mom. 121b)
Sven Eric Lorentzon. Ingvar Eriksson och Ivar Virgin (alla m) anser

dels att den del av utskottets yttrande som börjar på s. 117 med "Det är"
och slutar pä s. 118 med "anses tillgodosedda" bort ha följande lydelse:
I detta sammanhang iir det särskilt angeläget att alla möjligheter till att
p;lskynda minskningstaktcn med kraft tillvaratas. I den gemensamma marknaden och i USA kommer avvecklingsplaner för CFC-användningen,.såvitt
nu kan bedömas. att strikt följa Montrealprotokollets krav och tidsplan. En.
viktig del av protokollet iir enligt utskottets mening att bestämmelsen. att
föreskriva minskningen av CFC och haloner skall kunna revideras om
sammanställningar av vetenskapliga och andra data talar i den riktningen.
Pä senare tid publicerade forskningsrapporter visar emellertid att hittills
använda beriikningsmodeller varit för optimistiska vilket understryker prohleml'ts allvar. Det finns därför utomordentligt starka skäl som talar för att
Sverige bör verka för att den granskningskonferens som är planerad att äga
rum {1r 1990 tidigarcliiggs. Inom ramen för denna konferens bör Sverige
aktivt verka för en mer ambitiös målsättning till fa 1999. Ett årtal för total
avveckling av CFC-anviindningcn bör ocks[1 fastställas.
Utskottet tillstyrker s;lledes att riksdagen godkiinner Montrealprotokollet. Riksdagen bör vidare liimna utan erinran vad som anförs i propositionen om en avvecklingsplan för anviindningen av· klorfluorkarboner (CFC)
och haloner som bryter ned ozonskiktet. Vad utskottet· anfört med anledning av motion Jo25 yrkande 18 om tidigareläggning av gransknirigskonferensen bör ges regeringen till kiinna. Det anförda innebär. enligt utskottets mening. att motinnerna Jo7Jl) yrkande 10. Jo726 yrkande L Jo767
yrkande 7. Jo24 yrkande 2. Jo25 yrkande 19 samt Jo30 yrkande 39 kan anses
tillgodosedda.
dels att utskottets hemstiillan under 121 b. bort ha följande lydelse:
121. betriiffande 111•1nkling lll' CFC-användningen
b) att riksdagen med anledning av motion 1987/88:Jo25 yrkande 18
och med avslag pä motionerna 1987/88:Jo719 yrkande 10.
1987/88:Jo726 yrkande I. 1987/88:Jo767 yrkande 7. 1987/88:Jo24 yrkande 2. l 987/88:Jo25 yrkande 19 och l 987/88:Jo30 yrkande 39 som
sin mening ger regeringen till känna· vad utskottet anfört om det
internationella arbetet.
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81. Miljöavgift (mom.123)

.JoU 1987/88:23

Karl Erik Olsson och Lennart Brunander (c) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 119 hörjar med "Vad som"
och slutar med "yrkande 37" bort ha följande lydelse:
Den i avvecklingsplanen redovisade tidsramen utgör enligt utskottets
mening inte skiil att avstä från en miljöavgift som ·kan tänkas påskynda
avvecklingen av CFC-anviindningcn. Vidare kan ett sådant styrmedel under
avvecklingstiden styra över CFC-anviindningen mot mindre skadliga ofullstiindigt halogenerade föreningar (HCFC). En miljöavgift pit 50 kr/kg CFC.
enligt naturvardsverket motsvarande kostnaden för den itrliga minskningen
av CFC-användningen. borde sa ledes. införas. Vad utskottet anfört med
anledning av motion Jo30 yrkande 37 bör regeringen ges till kiinna. Med det
anförda anser utskottet att motion Jo719 yrkande 12 i ;tllt viisentligt for
anses tillgodosedd. Utöver en miljöavgift iir utskottet inte nu berett att
förorda ytterligare ekonomiska styrmedel i detta sammanhang varför motionerna Jo857 yrkande 2 och Jo23 yrkande 7 avstyrks.
dels att utskottets hcmsUillan under 123 bort ha följande lydelse:
123. beträffande miljöavgifi
att riksdagen med anledning av motionerna 1987/88:1030 yrkande 7
och 1987/88:Jo719 yrkande 12 i motsvarande del och med avslag pi1
motion 1987/88:Jo 719 yrkande 12 i iiterstf1ende del som sin mening
ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört.

82. Övriga styrmedel (mom.124)
Sven Eric Lorcntzon. Ingvar Eriksson och Ivar Virgin (alla m) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 119 börjar med "Med
åberopande'" och slutar med '"yrkande 29 ... bort ha följande lydelse:
Sveriges CFC-användning ingår som en viktig del i vära energisparande
åtgärder. Tillverkningen av högisolerande material för· hus och kyl- och
frysskåp iir ett exempel. CFC-anviindningcn i värmepumpar är ett annat.
Dessa områden svarar för två tredjedelar av CFC-användningen. Det nordiska ministerrt1det har kommit överens om att minska CFC-användningen
med 25'Yo till år 1991. Enligt beräkningar gjorda av Sveriges lndustriförbund
bör detta mtil kunna uppnås genom frivilliga överenskommelser med berörda industrier. Som ett komplement bör emellertid enligt utskottets mening regeringen föreslå rikssdagcn gränsvärden för freonutsläpp vid plasttillverkning. Vad utskottet anfört med anledning av motion Jo75 l yrkande
29 hör ges regeringen till kiinna.

del.1· att utskottets hemstiillan under 124 bort ha följande lydelse:
124. hctriiffande övriga styrmedel
att riksdagen med med anledning av motion l 987/88:Jo75 I yrkaride
29 och med avslag på motionerna I 987/88:Jo857 yrkande 2 och
1987/88:Jo23 yrkande 7 som sin mening ger regeringen till kiinna vad
utskottet anfört om gränsvärden för CFC vid plasttillverkning.
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83. Återvinning (mom.126)

JoLJ 1987/88:2.3

Httkan Striimherg. Grethe Lundhlad. Ove Karlsson. Martin Segersteclt. Jan
Fransson. Margareta Winherg och Åke Selhl·rg (alla s) anser

dels att den del av utskottets yttrande som pä s. 120 börjar· med "Den
komplettering" och slutar med "till känna" bort ha följande lydelse:
Utskottet delar den. i propositionen framförda uppfattningen att titervinning av CTC bör iignas stor uppmiirksamhet. I propositionen framgttr att
naturvärdsverket. i samverkan med iivriga intressenter. kommer att ges i
uppdrag att ta fram förslag till hur insamlingen och fragmenteringen av
CFC-haltigt material skall ske. Det iir viktigt att detta arbete genomförs
skyndsamt. Utskottet vill dock hetona att ansvaret för omhiindertagandet
av CTC-haltigt material. liksom iivrig avfallshantering. ligger pii kommunerna och producent/anviindare. Flera kommuner har ocks!1 piibörjat projekt med ;ltervinning av CFC vilket utskottet hiilsar med tillfredsstiillelse.
De erfarenheter som diirigenom vunnits hör kunna utgiira ett gott bidrag till
naturviirdsverkets utredningsarhete. Med hiinvisning till det nu anförda
avstyrker utskottet motionerna Jo792 och Jo30 yrkande 38 i ifr<'tgavarande
del.
d<'is att uhkottets hemstiillan under I 2<i bort ha följande lydelse:
126. hetriiffande 1/terri1111i11g
att riksdagen avsli'tr motionerna l<J87/XX:.lo7LJ2. 1987/8X:.lo2.f yrkande
32 och I LJ87/X8:.lo30 vrkande 38 i itterst<knde del.

84. Obligatorisk ansvarsförsäkring för kemikalier
(mom.132)
Karl Erik Olsson och Lennart Brunander (c) anser

dels att den del av utskottets yttrande som pä s. 126 börjar med '"Utskottet
avstyrker "och slutar med "för kemikalier" bort ha följande lydelse:
Enligt utskottets mening bör regeringens stiillningstagande till fr;lgan om
produktansvan:ts utformning inte föregripas. Utskottet vill dock understryka vikten av att heredningsarbetet inriktas p<'t att iistadkomma en lösning som tillgodoser de skadelidandes intressen. Inte minst angeliiget hiirvidlag är att ansvaret för kemikalieskador för en tillfredsstiillande utformning. I likhet med motioniirerna anser utskottet att starka skiil talar för att
en obligatorisk ansvarsförsäkring mot s;\dana skador hör införas.En s;\dan
försiikring iir av betydelse inte bara för dem som skadas av kemikalier utan
leder ocksii som niirmare redovisas i motionerna till en förhättrad produktkontroll frim företagens sida och till ökade satsningar pä forskning och
analyser inom miljöomriidct. Enligt utskottet.s mening bör regeringen i
samhand med förslag till lagstiftning om produktansvar framlägga förslag
till införande av skyldighet för tillverkare och importörer av kemikalier att
ha ansvarsförsiikring. Vad utskottet anfört med anledning av motionerna
Uil2 och Jo30 yrkande 52 bör ges regeringen till kiinna.

2.f<i

dels att utskottets hemstiillan under 132 bort ha följande lydelse:
132. bc:triiffande oh/igarori.1·k a11.1T11r.r/iiniikri11g .fiir kemikalier
att riksdagen med anledning av motionerna 1987/'1:1.H: Lo 12 od1
l 9X7/88:Jo30 yrkande 52 som sin mening ger n:geringen till bnna
vad utskottet anfört.

.JoU 1987/8X:23

85. Kcmikalieanvändnillgen i allmänhet (mom.135)
Jan Jennehag (vpk) anser

dels att den del av utskottets yttrande som pii s. 127 börjar med '"M{1len för"
och slutar med "4 och 5" bort ha följande lydelse:
M{ilen för - - - (=utskottet) - - - ofarliga s{1dana. Som ett led i detta
arbete mäste en behovsprövning av i första hand kemiska iimnen och
produkter införas. Hiirför fordras stora föriindringar av elen nuvarande
makt- och industristrukturen. Men redan nu g~ir det att anviinda produktregister som ett instrument om det byggs ut fullstiindigt och om det
öppnas för demokratisk insyn. I anslutning hiirtill skall enligt utskottets
mening en behovsprövning av alla gamla och nya kemiska iimnen och
produkter införas. En s[1dan prövning skulle kunna medföra positiva etkkter pa miljö- och hälsoproblemen inom olika omriiden. Förslag till former
för en demokratisk styrning av produktionen. som skall syfta till sparsamhet, hushållning och ilteranviindning bör enligt utskottet snarast utarbetas.
Utskottet anser mot bakgrund av det anförda att regeringen bör ge de
statliga verken och myndigheterna direktiv att i sin verksamhet siitta miinniskors hälsa, miljön och samhällsekonomiska överviigandcn i första rummet.
Utskottet anser vidare att en parlamentarisk kommission med uppgift att
analysera fri1gor angäende annan hushi1llning. ekologiskt inriktad produktilm, iivergang till miljiiviinligare material, föriindrade konsumtionsrrn)nster
samt förenlighet med en solidarisk och riittvis fördelningspolitik bör tillsättas. Vad utskottet anfört med anledning av motion fo81H yrkandena 3, 4
och 5 bör riksdagen som sin mening ge regeringe"n till kiinna.
dds att utskottets hemstiillan under 135 bort ha följande lydelse:
135. betriiffande kc111ik11lic1111vii11d11i11gc11 i allmiinhet
att riksdagen med anledning av motion l 987/88:Jo818 yrkandena 3, 4
och 5 som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört,

86. Kemikaliekontroll m.m. (mom.138)
Karl Erik Olsson och Lennart Brunander (e) anser

dels att den del av utskottets yttrande som p{1 s. 129 börjar med "Me.d
hänsyn'" och slutar med "yrkande 8" bort ha följande lydelse:
~kd hiinsyn till de ovan {1beropade nya arbetsformerna pi1 kemikalieomrädet. som enligt tidigare riksclagsbeslut är föremiil för en utviirdering.
saknas det för niirvarandc enligt utskottets men_ing anledning att föranstalta
om ni1gra siirskilda initiativ betriiffande kemikaliekontrollen i de hiinseenden som anges i motionerna .lo735 yrkande 9 och Jo746. Motionerna av-
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stvrks således. Utskottet finner dock skiil att i detta sammanhang uriderstryka behovet av en viil fungerande tillsyn över kemiska produkter och att
en förbiittring av kemikaliekontrollen kriiver ökade resurser. Förutom resursförstiirkningar, framförallt i vad avser dokumentationsbehovet. anser
utskottet att ett bättre utnyttjande av befintliga resurser i kombination med
en liipande ompriivning av givna tillst<lnd utgör ytterligare medel i arbetet
med en förbiittrad kemikaliekontroll. Vad utskottet s{tlunda anfört med
ankdning av motion Jo767 yrkande 8 bör riksdagen som sin mening ge
regeringen till kiinna.

JoU 1987/88:23

dels att utskottets hemstiillan under 138 bort ha följande lydelse:
138. betriitfande kemikaliekontroll m.ni.
att riksdagen med anledning av motion 1987/88:Jo767 yrkande 8 samt
med avslag pii motionerna 1987/88:Jo735 yrkande 9. 1987/88:.lo742.
1987/88:Jo746 och !987/88:Jo820. som sin mening ger regeringen till
k~inna vad utskottet anfört betriiffande förbättrad kemikaliekontroll.

87. Ett fullständigt produktregister ( mom. 139)
Jan Jcnnehag (vpk) anser

dels att den del av utskottets yttrande som p[i s. 129 börjar med ··Med
samma" pch slutar med "yrkande 2." bort ha följande lydelse:
Utskottet finner dock anlednin.g att i detta sammanhang framhälla möjligheten av att använda produktregistret som ett instrument för att skapa en
total överblick över kemisamhället. Härför fordras enligt utskottets mcn,ing
att registret byggs ut fullständigt och öppnas för demokratisk insyn. Registret skall innehMla alla uppgifter om de ämnen och produkter som förekommer. var de förekommer, var de tillverkats och .hur tillverkningen sker.
Utskottet anser siiledes att ett fullstiindigt produktregister i enlighet med
vad som anförs i motionen byggs ut. Vad ut.skottet anfört med anledning av
motion Jo8 I 8 yrkande 2 hör riksdagen som sin mening ge regeringen till
kiinna.

dels att utskottets hcmstiillan under 139 bort ha följande lydelse:
139. hdriiffande el/ filllsti.i11dig1 produktrt'gister
att riksdagen med anledning av motion 1987/88:Jo818 yrkande 2 som
sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört.

88. Inventering m.m. (mom. 140)
Karl Erik Olsson (c). Jan Jennchag (vpk) och Lennart Brunander (c) anser'
clc/s att den del av utskottets yttrande som pil s. 130 börjar med "Kontroll
iiver'" och slutar med "'yrkande 13" bort ha följande lydelse:
Kontroll över - - .- (=utskottet) - -. - ,av kemikalieanviindningcn.
Utskottet anser att det underlag som härigenom tillhandahälls är viiscntligt
för den fortsatta hanteringen av kemikaliefrågan. Utskottet vill dock betona
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att kcmisamhiillcts risker redan nu utgiir ett hot mot iniinniskan och miljiin
och att omedelbara iitgiirder iir nödviindiga för att uppriitthiilla kontrollen
över utvecklingen. Fiirslag till hur samhiillet pii ett rationellt siitt skall kunna
fil en överblick över riskfaktorerna i samhiillet bör diirför utarbetas. Industrin. har hiir enligt utskottet ett stort ansvar och dess insatser för skydds[1tgiirdcr i fi\rchyggandc syfte milste ökas. Varje företag bör diirför enligt
utskottets uppfattning uppriitta en "budget" iiver hur miljöfarliga iimrit·n
hanteras i den egna verksamheten och var de slutligen hamnar. Denna
'"budget" skall vara till hjiilp för siiviil företag som berörd miljömyndighet. Vidare bör anviindingen av kemikalieprodukter snahbutrcdas och resultera i omedelbara förslag till i1tgiirdcr. I arbetet biir iiven ingi1 en radikal
minskning av framstiillning och import av giftiga iimnen. Vad utskottet ovan
anfört innebiir en anslutning till.vad som anförts i motitincrna Jo767 yrkande 11 . .Jo782 yrkandena 2 och 3 samt .loX l X yrkande I och biir ges
regeringen till kiinna. Motionerna Jo71 Y yrkandena 77 och XO och Jo23
yrkande 13 avstyrks i den rrnin de inte kan anses tillgodtiscdda med vad
utskottet ovan anfört.

dels att utskottets hemsUillan under; 140 bort ha följande lydelse:
140. hetriiffande i111·emeri11g m.m.
att riksdagen med anledning av motionerna 1987/8X:Jo767 yrkande
11. I 9X7/8X:Jo782 yrkandena 2 och 3 och I lJl\7/XX:JoX I X yrkande I
samt med avslag pi1 motionerna I 987/8X:Jo719 yrkandena 77 och 80
och 19X7/XX:Jo23 yrkande 13. som sin mening- ger regeringen till
kiinna vad utskottet anfört.

89. Avfallshantering i allmänhet (mom.141)
Lars Ernestam och Anders Castberger ( fp) anser

dels att elen del av utskottets yttrande som på s. 132 börjar med "'Utskottet
kan" och slutar med "yrkande I ... bort ha följande lydelse:
Utskottet kan - - ~ (=utskottet) - - - berörda avfallsfrägor. Som ett'
led i att förbiittra avfallshanteringen inom industrin anser utskottet att
staten biir stimulera till försök med en s. k. avfallsbiirs, som förmedlar
kontakter och utbyte n1dlan industrier. Därigenom skulle den enes avfall
kunna utgöra den andres rt1vara. Utskottet anser vidare att möjligheten att
ta till vara konsumenternas miljöansvar bör utnyttjas i större utsträckning.
Förbiittrad konsumentupplysning om en varas hantering som avfall bör
diirför genomföras och detta kan ske gcnon'i' miljömiirkning av siirskilt
milji.iviinliga produkter. Vad utskottet s<ilunda anfört med anledning av
motion Jo719 yrkandena 69 och 70 bör ges regeringen till kiinna. Motion
Jo779 yrkande I avstyrks.
dels att utskottets hcmstiillan under 141 bort ha följande lydelse:
141. ht'triiffande mjällslu111tcri11g i allmii11het
att riksdagen med anledning av motion I 9X7/88:Jo7 I 9 yrkandena 69
och 70 samt med avslag pii motion 1987/XX:.Jo779 yrkande I som sin
mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört.

JoU l Yl-:7/K8:23

90. Avfallshantering i allmänhet (mom.141)

JoU 1987/88:23

Jan Jennehag (vpk) anser

dels att den del av utskottets yttrande som pt1 s. 132 hiirjar med "Utskottet
kan" och slutar med "yrkande 1 " bort ha följande lydelse:
Utskottet kan - - - (=utskottet) - - - avfallsfrågor. Utskottet anser
dock att hela systemet med en central anläggning för avfallsdestruering bör
utviirderas. Staten har gett SAKAB i uppdrag att samla in det miljöfarliga
avfallet inom Sverige till sin anläggning. Med hänsyn till att inte mer än ca
lO'X., av detta avfall i praktiken kommer in är en analys av verksamheten
enligt utskottets mening synnerligen befogad. Vad utskottet anfört med
anledning av motion Jo779 yrkande 1 bör riksdagen som sin mening ge
regeringen till kiinna. Med hänsyn till vad utskottet i övrigt anfört i detta
sammanhang avstyrks motion Jo7 l 9 yrkandena 69 och 70.
dels att utskottets hemstiillan under 141 bort ha följande lyde.Ise:
141. beträffande mfal/shantcring i allmänhet
att riksdagen med anledning av motion 1987/88:Jo779 yrkande 1 och
med avslag pil motion 1987/88:Jo719 yrkandena 69 och 70 som sin
mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört,

91. Miljöfarligt avfall (mom.142)
I.ars Ernestam och Anders Castbergcr ( fp) anser
dels att den del av utskottets yttrande som börjar pt1 s. 132 med "Det kan"
nch slutar pä s. 133 med "yrkande 15" bort ha följande lydelse:
Det kan - - - (=utskottet) - - - utöver SAKAB:s. Hanteringen av
miljöfarligt avfall kan dock förbättras. S{1dant avfall mäste tas om hand efter
speciella aktsamhetsregler och oskadliggöras. Här fyller SAKAB enligt
utskottets mening en viktig funktion och det är därför ocksit angeläget att
avfallet hanteras pit ett för samhället godtagbart sätt. Bl.a. följande förbiittringar borde enligt utskottets mening kunna genomföras. Skärpta krav
pit utsliippsbegränsningar vid SAKAB:S centrala anläggning i Kumla, utvidgning av SAKAB:s verksamhet frim ren destruktion till att omfatta även
{1tervinning. ökad atervinning av spillolja med hjälp av ökad tillsyn och
ekonomiska styrmedel och export av miljöfarligt avfall för föervinning och
destrm.:ring till anläggningar som uppfyller svenska miljökrav. Vad utskottet
anfört med anledning av motion Jo719 yrkande 76 bör riksdagen som sin
mening ge regeringen till känna. Med hänsyn till tidigare ftbcropade uppdrag anser utskottet att motion Jol6 yrkande 15 inte nu bör föranleda någon
Mgärd fran riksdagens sida. Motionen avstyrks således.
dels att utskottets hemställan under 142 bort ha följande lydelse:
142. beträffande 111iljöjl1rlig1 mfall
att riksdagen med anledning av motion I 987/88:Jo719 yrkande 76 och
med avslag pii motion 1987/88:Jol6 yrkarlde 15 som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet anfört.
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92. Program för miljöfarligt avfall (mom.143)
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Lars Ernestam nch Anders Castberger (fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som p{1 s. 133 börjar med "'Dä
redovisningen" och slutar med ··yrkande 35"' bort ha följande lydelse:
Utöver vad utskottet tidigare anfört om hanteringen av det miljöfarliga
avfallet bör problemen med den omfattande deponeringen av miljöfarligt
avfall vid SAKJ\B i Niirke siirskilt uppmiirksammas. Ett siikerstiillandeprogram för deponering och hantering av miljöfarligt avfall hiir tas fram.
Hiirvid hör enligt utsknllels mening undersökas om del iir rimligt att endast
en anliiggning skall ha huvudansvaret för hantering nch deponering av
miljöfarligt avfall. Programmet hör silledes vara övergripande och inte bara
avse verksamheten vid SAKAB. I detta sammanhang hör ocks;I enligt
utskottets mening fr<'1gan om statens möjligheter att stimulera utvecklingen
mot ökad i1tervinning och återanviindning beaktas. Vad utskottet anfört
med anledning av motionerna Jo719 yrkande 79 och Jo24 yrkande 35 bör
riksdagen som sin mening ge regeringen till kiinna. Motion Jo724 avstyrks i
den m~111 den inte kan anses tillgodosedd med vad utskottet anfört.
dels att utskottets hemstiillan under 143 bort ha följande lydelse:
143. hetriiffande program för miljöfarligt mj{11/
att riksdagen med anledning av motionerna l 987/88:Jo7 I9 yrkande
79 och 1987/88:Jo24 yrkande 35 och med avslag pii motion
l 987/88:Jo724 som sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet
anfört.

93. Miljöfarliga transporter (mom.144)
Jan Jcnnehag (vpk) anser

i/C'ls att den del av utskottets yttrande som p<i s. 133 hiirjar med "Statens
riiddningsverk" och slutar med '"och Jo36'" bort ha följande lydelse:
Statens riiddningsverk - - - (=utskottet) - - - tillsynen. Riksdagen
har - - - (=utskottet) - - - transporterna. Vad utskottet nu anfört skall
ses mot bakgrund av att det varje dag transporteras en okiind miingd
miljöfarligt gods pi1 vi1ra viigar och jiirnviigar och att de myndigheter som är
satta att övervaka denna verksamhet inte har den information som kriivs för
att kunna fullgöra erforderliga övervakningsuppgifter. Detta iir enligt utskottets mening otillfredsstiillande. Personal kan inte utbildas. utrustning
inte anskaffas och erforderlig beredskap kan under s{1dana omständigheter
inte uppriitth{11las. Utskottet anser därför att riksdagen hör tilldela de
berörda myndigheterna de resurser som erfordras för att skydda människor
och miljö vid transporter som kan vara farliga för omgivningen. Vad utskottet anfört med anledning av motion Jo26 yrkande 13 hör riksdagen som
sin mening ge regeringen till känna. Motionerna Jol6 yrkande 16 och Jo36
avstyrks i den miin de inte kan anses tillgodosedda med vad utskottet anfört.
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dels att uhknttets hemst:illan umkr 1-1-1 hnrt ha friljandc lydelse:
1-1-1. berr:iffande 111iliiiji1rliga rra11.\p11rrer
att riksdagen med ankdning av motion I 'J87/l-il-::.lo26 yrkande 13 och
m~·d ;1vslag pi1 motionerna 1987/KK:.lo 16 yrkande 16 och l 987/XX:Jo36
som sin nll'ning ger regcringen till kiinna vad utskottet anfört.

94. Avfallsdeponicr (mom.145)
Karl Erik Olsstln (c). Lars Ernestam (fp). Lennart 13runandcr (e) och
Anders Castberger (fp) anser

dl'ls att den dd av utskottets yttrandc som p;'t s. 133 börjar med "Med
hiinsyn'" tlch slutar med "och X" bort ha följande lydelse:
Problemen vid deponering av avfall är friimst knutna till förorening av
mark och grund- och ytvatten. Luftförorening kan i viss m;'111 ske vid
gasavg[mg och vid hr:inder. Sedan miljöskyddslagens tillkomst har situationen vid deponierna förhiittrats och i dag iir de flesta nyanlagda deponier
fiirsedda med uppsamlingssystem för lakvattcn och överledningssystem av
lakvatten till reningsverk. Trots niimnda förbiittringar anser utskottet dock
att situationen inte iir tillfredsstiillande. 'fttcrligare iltgiirder mäste vidtas
för att förh:ittra deponeringsteknikcn. Miljökraven hör sk:irpas och tillsyncn förbiittras. I detta s<.1mmanhang mäste enligt utskottcts mening situationen vid de :ildre. deponierna uppmärksammas. Den inventering som
genomförs av naturviirdsverket hiir snarast följas upp med konkreta skyddsi1tg:irder. Ansvaret för s[1dana {1tgiirder hiir ligga pi1 den tidigare huvudmannen. En ytterligare föruts<ittning för möjligheterna till förhiittringar i
detta sammanhang :ir enligt utskottets mening att kunskapen om föroreningarna vid avtallsdeponierna i ett liingre tidsperspektiv fiirbiittras. Reredskapsplaner fiir och iikad forskning om föroreningarna fr{m avfallsdeponierna utgör sjiilvklara moment i dctta arbete. I detta sammanhang
anser utskottet att alternativ till deponcringstekniken ocks{1 m~1ste bli fiiremal för ökade insatser. Ett sitdant alternativ :ir hioförgasning som har den
fördelen att energi produceras i samband med att hushftllsavfallet rötas.
Över huvud taget bör enligt utskottets mening möjligheterna till miljö.viinlig
energiproduktion vid avfallshanteringen tas till vara. Vad utskottet anfört
med anledning av motionerna Jo719 yrkande 78 och .Jo744 yrkandena S och
X biir ges regeringen till känna.

dt'l.1· att utskottets hemställan under 145 bort ha följande lydelse:
1-15. hetriiffandt' mji11/sdl.'/Wllier
att riksdagen med anledning av motionerna I 987/88:Jo7 I 9 yrkande.
7X och I 'J87/S8:Jo7-l-I yrkandena S och X som sin mening ger rcgeringen till känna vad utskottet anfört.
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95. Avfallspolitik och resursanvändning (mom.146)
Karl Erik Olsson och Lennart Brunander (c) anser

dels att den del av utskottets yttrande som p;'1 s. LB börjar med .. Utskottet
anser" och slutar med "riksdagens sida'' bort ha följande lydelse:
Samtidigt som avfall iir ett miljöproblem kan det konstateras att det ocks~1
utgör en potentiell resurs rned tanke p{1 innehilll i form av si1viil material som
energi. Man kan hiir urskilja ni1gra handlingslinjer i hanteringen av husht11Isavfallet. Hit hör exempelvis källsortering. förbränning. deponering. eftersortering och kompostering. En ytterligare handlingslinje bör enligt utskottets mening vara att undvika avfall genom ökad styrning av produktionsprocesser och konsumtionsmönster. Hiirför kriivs enligt utskottets
uppfattning en helt ny avfallspolitik diir tyngdpunkten för fortsatt utveckling
och forskning mi1ste förs~jutas frän traditionell filter- och i1tervinningsteknik mot förebyggande lösningar i produktionsledet. Detta innebiir en
inriktning mot teknik som i .Produktionsledet anviinder förre resurser samt
frambringar avfall och föroreningar i mindre omfattning eller av mindre
miljöfarlig karaktiir iin för niirvarande. Utskottet finner det diirför nödviindigt att riksdagen ger regeringen i uppdrag att föerkomma med förslag om
en ny avfallspolitik enligt de grunder som nu redovisats av utskottet. Vad
utsknttet sitlunda anfört med anledning av motionerna Jo744 yrkande 1 och
Jo.30 yrkande -16 bör ges regeringen till Unna.
dels att utskottets hcmstiillan under 1-16 bort ha följande lydelse:
146. betriiffande m:fi1/lspoli1ik och rc'.1·11r.1m11·iindning
att riksdagen med anledning av motionerna l 987/88:Jo7-l-I yrkande 1·
och 1987/88:.1030 yrkande 46 som sin mening ger regeringen till
kiinna vad utskottet anfört.

96. Sopförbränning (mom.147)
Lars Ernestam och Anders Castberger (fp) anser

dels att den del av utsk\lttets yttrandl' som pii·s. 132 börjar med .. Utskottet
vill .. och slutar med .. yrkande I .. bort ha följande lydelse:
Den utan tvekan mest k011tni\'ersiclla behandlingsmetoden för avfall ffr
förbriinning. Mot bakgrund av den stora spridningen av föroreningar i detta
sammanhang intar reningen av utsliippen en central roll. Enligt utskottets
mening m<isll· kraven skiirpas. Minst mi1stc de s. k. ENA-kraven uppfyllas.
Forskningen m{1ste intensifieras inom de nmri\den chir teknik och kunskap
saknas för att ge ett biittre underlag för den fortsatta hanteringen av de med
förbriinningl'n sammanhiingande problemen. I avvaktan p{1 att möjligheterna att klara högt ställda miljökrav prövas bl. a. ·vad giillcr dioxinutsliipp bör
inga nya sopförbriinningsanläggningar tillMas under det kommande i\ret.
Vad utskottet anfört med anledning av motion Jo7 l 9 yrkande 7-1 bör ges
regeringen till kiinna. Utiivcr vad som nu anförts om sopförbriinning är
utskottet inte berett att förorda ni1gra ytterligare villkor för sopförbriinning.
Utskottl't avstyrkl'r sftledes motion Jo739. Även motion Jo766 yrkande 1
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yrkande 1 avstyrks p{1 samma grund
)!lldosedd med vad utskottet anfört.

den mim den inte kan anses till-

ill'ls att utskottets hemstiillan under 147 bort ha följande lydelse:
14 7. hetriiffande sopjiirhriinning
att riksdagen med anledning av motion 1987/88:Jo719 yrkande 74 och
med avslag p~i motionerna l987/88:.Jn735 yrkande 5. l987/88:Jo7:W
och l 987/88:.lo766 yrkande I som sin mening ger regeringen till
kiinna vad utskottet anfört.

97. Sopförbränning (mom.147)
.Jan Jennehag (vpk) anser
dels att den del av utskottets yttrande som pä s. 112 börjar med "Utskottet
vill" och slutar med "yrkande l" bort ha följande lydelse:
Sverige har i dag 27 sopförbränningsanliiggningar. Det är anläggningar
med olika reningsgrad men inga av dessa iir enligt utskottets mening miljö-··
miissigt acceptabla. Riiken fr~in en sopförbriinningsanliiggning innehi"iller
n~lgra av de värsta miljögifterna som vi bnner till och sopor är dessutom ett
av de mest försurande briinslen man kan använda. riiknat per energienhet.
Karaktiiristiskt för många av de aktuella iimnena iir att de bryts ned ytterst
l{mgsamt i naturen och att de har en tendens att ansamlas i levande organismer. :vtot bakgrund av det anförda anser utskottet det nödvändigt att nya
sopforbr:inningsanliiggningar förbjuds och att befintliga anläggningar avvecklas inom en fcmilrsperind. I liirvid biir de iildsta anläggningarna avvecklas först. Regeringen biir itterkomma till riksdagen med förslag till
lagstiftning i enlighet med vad utskottet anfört i anledning av motion Jo766
yrkande I. Utöver vad utskottet nu anfört angaendc sopförbränningen
saknas skäl till ytterligare initiativ fran riksdagens sida varför motionerna
Jo719 yrkande 74 och Jo739 avstyrks i den mim de inte kan anses tillgodnsedda.
dels att utskottets hemsmilan under 147 bort ha följande lydelse:
14 7. betriiffände sopförhrii1111i11g
att riksdagcn med anledning av motion 1987/88:Jo766 yrkande I och
med avslag p[1 motionerna l987/88:Jo719 yrkande 74. 1987/88:Jo735
yrkande 5 nch 1987/88:.JoTW hos regeringen hemställer om förslag till
lagstiftning i enlighet med vad utskottet anfört.

98. Kiillsortcring (mom.148)
H~'tkan Strömberg. Grethe Lundblad, Ove Karlsson. Martin Segerstcdt. Jan
Fransson. Margareta Winberg och Ake Selbcrg (allas) anser

dels att den del av utskottets yttrande som börjar pi1 s. LB med "Utöver
vad" och slutar pii s. 134 med '"till kiinna"' bort ha följande lydelse:
Utskottet finner flera av de detaljförslag som förs fram i motioncrna
heaktansviirda. Kiillsortcring kommer enligt utskottets mening att vara en
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grundpelare i framtidens avfallshantering. Utskottet fäster diirför stora förhoppningar pii. att den redovisning regeringen bestiillt av naturvärdsvcrkct
kommer att ge underlag för konkreta ställningstaganden p:'t detta omriide.
För att lösa framtidens avfallsprnblcm är det nödvändigt att se problemen i
ett helhetsperspektiv innefattande hela avfallskedjan friin produktion till
restprodukt. De förslag som presenteras i berörda motioner har trots viillovliga ambitioner formen av detaljkrav som inte ger möjlighet att på ett
genomgripande och framåtsyftande sätt behandla avfallsproblematiken.
Med det anförda avstyrker utskottet motionerna .lo735 yrkande 6. Jo744
yrkandena 3 och 7. Jo766 yrkandena 3. 4 och 5. Jol6 yrkande 14 och Jo30
yrkande 48.
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dels att utskottets hemställan under 148 bort ha följande lydelse:
148. beträffande källsortering
att riksdagen avslär motionerna I987/88:Jo735 yrkande 6. 1987/88:
Jo744 yrkandena 3 och 7. 1987/88;Jo766 yrkandena 3. 4 och 5. 1987/
88:Jol6 yrkande 14 och 1987/88:Jo30 yrkande 48.

99. Retursystem och förpackning (mom.149)
Jan Jennehag (vpk) anser

dels att den del av utskottets yttrande som hiirjar pil s. 134 med "Den
framtida .. och slutar pii s. 135 med "avstyrks s[1ledes" bort ha följande
lydelse:
Den framtida - - - ( = utskottet) - - - nära förestående. Fiir att
samhiillet skall kunna handskas med avfallet pä ett vettigt siitt när sopförbränningen avskaffats krävs enligt utskottets mening ytterligare åtgärder för
att minska avfallsmängderna. Ett sätt att minska avfallet iir att inte producera sil mycket förpackningar. Nödviindiga förpackningar bör dessutom
tillverkas av sil miljöviinligt material som möjligt. Utskottet anser diirför att
förpackningsproducenterna skall aläggas att lösa avfallsfrägan p{1 ett miljömässigt acceptabelt sätt innan förpackningarna introduceras pil marknaden.
Utgångspunkten för detta krav hiir återigen· vara att returförpackningar
utgör det normala alternativet och att i.ivriga förpackningar återvinns i
största möjliga utsträckning. Regeringen hör si\lcdes äterkomma till riksdagen med förslag till Mgiirder si\ att förpackningsproducenterna iiliiggs att
lösa avfallsfdgan pit ett miljövänligt och acceptabelt sätt i enlighet med vad
utskottet anfört. Utskottet tillstyrker sttledes motion Jo766 yrkande 2. Med
hänvisning till vad utskottet anfört saknas skäl till ytterligare initiativ i detta
sammanhang varför motionerna Jo718 yrkande 2. Jo719 yrkande 72 . .Jo740
och Jo859 yrkandena 1 och 2 avstyrks i den man de inte kan anses tillgodosedda.
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dels att utskottets hemstiillan under 149 bort ha följande. lydelse:
149. betriiffande rct11r.1-.rste111 och förpackning
att riksdagen med anledning av motion 1987/88:Jo766 yrkande 2 och
med avslag pii motionerna 1987/88:.10718 yrkande 2, 1987/88:Jo719
yrkande 72, 1987/88:Jo741l och 1987/88:Jo859 yrkandena I och 2 hos
regeringen hemstiilkr om förslag rörande förpackningsproduccnternas ansvar för avfallsfr<igan.

WO. Pant

p{1

JoU .1987/88:23

miljöfarliga batterier (mom. 151)

1-fakan Ström berg. Grethe Lundblad, Ove Karlsson. Martin Segerstcdt, Jan
1-ransson. Margareta Winberg och Åke Selberg (allas) anser

dels att den del av utskottets yttrande som p[t s. 135 börjar med "Utskottet,
som·· och slutar med "till kiinna" bort ha följande lydelse:
Spridningen av tungmetaller genom batterier utgör enligt utskottets mening ett mycket allvarligt miljöproblem. Utskottet vill erinra om att regeringen tidigare tagit initiativ till att intensifiera insamling och omhändertaµande av bl. a. kvicksilverhaltiga batterier. Betydande mängder batterier
har ocksit samlats in som ett resultat av dessa ansträngningar. Utskottet vill
vidare erinra om de anstriingningar som gjorts för att p{t nordisk och
internationell ni vit <istadkomma ett miirkningssystem av miljöfarliga batterier. Detta initiativ tillsammans med de överliiggningar som genomförts nied
stnrkonsumentcr av miljöfarliga batterier i syfte att förmä_d~ssa att överg<\
till mindre miljöfarliga alternativ iir enligt utskottets förmenande viktiga.
delar i det fortsatta arbetet med att minska miljöproblemen till följd av
mil_jiifarliga batterier. I det av utskottet tidigare omniimnda utredningsuppdragl'I till naturv;irdsverket ingiir som en del att se iiver möjligheterna att
infiira ett pantsystem för miljöfarliga batterier. Eftersom naturvärdsverket.
enligt vad utskottet erfarit. har för avsikt att redovisa utredningsuppdraget
under juni miinad I'.188 och med hiinsyn till det ovan anförda avstyrks
mntionerna Jo744 yrkande 4. Jo23 yrkande 15 och Jo24 yrkande 34.
dels att utskottL'ts hemstiillan under 151 bort ha följande lydelse: ·
151. hetriiffande 1iw11 pil iniljöji1rliga hallcricr
att ribdagl'n a·vsbr motionerna 1987/88:Jo744 yrkande
I9X7/8X:Jo23 yrkandl' 1:'i och l 9X7/X8:Jo24 yrkande 34.

4.

101. Återvinning av aluminiumbmkar (mom. 152)
l\.arl Erik Olsson och Lennart Brunander (<.:) anser

1fr'ls att den del av utskottets yttrande som p{t s. 135 börjar med "För öl" och
slutar med '"diirfiir motionerna" bort ha följande lydelse:
hir öl - - - (=utskottet) - - - successivt ökat. Som ett led i den av
utskollL't tidigare förordade nya avfallspolitiken bör mitlsiittningen för pantsystemet siittas mycket hiigt. Ett [1tervinningskrav pii minst 90'X, iir enligt
utskottets mening en rimlig niv<i och om detta krav inte uppnäs före den 1
januari 1990 bör aluminiumburken förbjudas. Vad utskottet anfört med
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anledning av motion Jo30 yrkande 47 bör ges regeringen till känna. Motion
Jo26 yrkande 9 avstyrks i den mån den inte kan anses tillgodosedd.

JoU 1987/88:23

dels att utskottets hemställan under 152 bort ha följande lydelse:
152. beträffande åten'inning m· aluminiumburkar
att riksdagen med anledning av motion I 987/88:Jo30 yrkande 47 och
med avslag på motionerna I 987/88:Jo759 och I 987/88:Jo26 yrkande 9
som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört,

102. Återvinning (mom. 153)
Karl Erik Olsson (c}, Lars Ernestam (fp). Lt:nnart Brunander (c} och
Anders Castberger (fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som pä s. 136 börjar med "Som
utskottet" och slutar med "således motionerna" bort ha följande lyclelsc:
Som utskottet - - - (=utskottet) -· - - kring ·avfallshanteringen.
Härutöver anser utskottet att möjligheterna till återvinning intar en siirstiillning när det gäller frågan om en förbättrad avfallshantering. Sverige
saknar i dag lagstiftning med generella krav på återvinning. Sådan lagstiftning skulle enligt utskottets mening kunna påskynda dels forskning och
utvecklingen mot slutna tillverkningssystem och samverkan mellan olika
industrier, dels sådan sammansättning av produkter att ätervinning underlättas. Det har dcsutom .visat sig att företag som har. utvecklat icke förorenande återvinningsbara produkter. förändrade produkti,onsproccsscr
och återvinning av avfallsprodukter ofta har kunnat .göra detta på ett för
företaget gynnsamt ekonomiskt vis. Av särskilt intresse i detta sammanhang
iir återvinningstckniken för miljöfarligt avfall. Sädan teknik saknas i dag i
stor utsträckning varför arbetet härmed måste intt:nsifieras. Utöver vad
utskottet tidigare anfört beträffande pant på miljöfarliga batterier bör framhf1llas att siidana batterier ger betydande störningar i miljön. Arbetet med
att möjliggöra återvinning av dessa batterier måste diirför enligt utskottets
mening påskyndas. I Hirutöver kan nämnas att glas mt:d dt:n nuvarande
avfallshanteringen utgör ett stort· problem vid sidan av det övriga avfallet.
Svf1righctcrna att uppnå tillriickligt hög temperatur vid förbränningen medför att den svårplacerade slagg som lämnar förbränningsanliiggningarna
innehföler stora mängder glas. Glasåtervinningen bör därför stimuleras
genom ökade aktiviteter beträffande s. k. "igloos·· och förbiittrad returglashantering. Vad utskottet anfört med anledning av motionerna Jo 719
yrkande 68, 71 och' 73, Jo744 yrkande 2 och Jo24 yrkande 36 bör ges
regeringen till känna.
Motion Jo718 yrkande 1 avstyrks i den män elen inte kan anses tillgodosedd med vad utskottet anfört.
Med hänsyn till vad utskottet tidigare anfört beträffande pant på bilbatterier avstyrks motion Jo790.
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dels att utskottds hemstiillan under 153 bort ha följande lydelse:
153. bctriiffande å1<·n·i1111i11g
att riksdagen med anledning av motionerna 1987/88:.10719 yrkandena
68. 71 och 73, I lJ87/88:Jo744 yrka1idc 2 och 1987/88:.1024 yrkande :lo·
och med avslag pi1 motionerna 1987/88:Jo718 yrkande I nch
1987/88:.ln 790 som sin mening ger regeringen till bnna vad utskottet
anfört,

JoU 1987/88:23.

103. Bilskrotningsprcmicr (mo111. 154)
Lars Ernestam och Anders Castbcrgcr (fp) anscr

dels att den del av utskottets yttrande som pi1 s. 137 börjar med "Eftersom
utskottet"' och slutar med "yrkande r bort ha följande lydelse:
Utskottct anser hiirutöver att höjningen av skrotningspremien är för 1[1g
samt att den iiven bi.ir omfatta skn~tningsavgiflen. Ur miljösynpunkt iir det
enligt utskottets uppfal!ning mycket angdiiget att ptiskynda skrotningen av
iildre bilar snm förorenar mest. Premien borde diirför höjas.till 1500 kr och
motsvarande höjning biir givetvis genomföras hetriiffande hilskrotningsavgiften. l liijningen kan dessutom knmbineras med en informationskampanj om vikten av att p<iskynda bilparkens förnyelse.

tids att utskntlels hemst:illan under 154 bort ha följande lydelse:
154. bl'triiffande hilskromi11g1pr{'!11icr
alt riksdagen med anledning av motionerna 1987/88:Jo708,
l 987/88:.10871 yrkande 2, l 987/88:fo24 yrkande 21 nch l 987/88:T65 ·
yrkande 3 och med a\'slag p;'1 mntinnerna l 987/88:Jn74 l och
1987/88:.10749 snm sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet'
anfört.

104. Göta Mv (1110111. 159)
Sven Eric Lorentzon (m), Lars Ernesla1i1 (fp), Ingvar Eriksson (m), Ivar
Virgin ( m) och Anders Castbcrger ( fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som börjar pii s. 139 med "Niir det"
och slutar pi1 s. 140 med "motion Jol5" bort ha följande lydelse:
Göta iilv iir dricksvattt•ntiikt för över 500 000 västsvenskar. Älven transporterar stora miingder kemisRa nch biologiska föroreningar. Vallenomsiittningen iir mycket hög. Genom alt iilven striicker sig frtrn Viirmland via
Viinern till kusten berörs ett flertal liin och diirigenom iir tillsynsansvaret
oklart. Fiir att uppni1 en samlad syn p{1 Ciöta iilvs val!enömråde ur mikrnbinlngisk och kemisk-teknisk synpunkt kriivs att omri'tdet ses som en helhet.
riir detta synsiitt kriivs enligt utskottets mening att en myndighet har
totalansvar nch att Ciiita iilv med tillrinningsomr<ide betraktas som en riks- ·
angeliigenhet. '.\1ot bakgrund av det nu anförda anser utskottet att en
utredning snarast biir tillsiittas med uppdrag att liigga fram förslag till
erforderliga lagstiftnings- och administrativa :1tgiirder. Ett s~1dant utredningsuppdrag faller enligt utskottets mening viil in i utarbetandet av en
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aktionsplan mot 'föroreningar i. v;ira. sjöar och vattendrag. Vad utskottet
s;ilunda anfört med anledning a\· motion Jo 15 hör riksdagen som sin mening
ge regeringen till kiinnac

JoU 1987/88:23

dl'ls att utskottets hemstiillan under 159. bort ha följande lydelse:
159. hetriiffande Giita ii/1·
att riksdagen med anledning av motion 1987/88:.lo 15 som sin mening
ger regeringen till kiinna vad utski;ttct. anfört.

105. Trafikbuller (mom. 161)
Karl Erik Olsson och Lennart Brunandcr ( c) anser
dl'ls att den del av utskottets yttrande som pi1 s. 140 hiifjar med "Utskottet
anser" och slutar med "yrkande 39" bort ha följai1dc lydelse:
Utskottet anser - - - (=utskottet) - - - rustas upp. Åtgärder mot
trafikbullret har överviigts under mycket lång tid. Trafikhullcrutredningen
(TBU) redovisade i sitt bctiinkande bl. a. förslag till emissionsnormer med
angivande av preciserade krav p;I buller frim fordon och förslag till immissionsnormer för högsta lämpliga bullernivt1 inom bostiider och andra omr{1den diir miinniskor uppeh:'!ller sig. En arbetsgrupp tillsattes för det vidare
arbetet och r{1d och anvisningar om bullerbekämpning utgavs sedermera av
statens planverk. Den di1\•arande borgerliga regeringen faststiillde normer
för nya personbilar. bussar och lastbilar. Fiir att sfi bngt som möjligt bringa
ned bullerniv;lerna angavs att kommunerna borde sätta upp planeringsmäl
för bullerbekiimpning och ta initiati\· till trafikbtillerutrcdningar. Mot bakgrund av det anförda anser utskottet att det iir oacceptabelt att endast ange
riktlinjer för det fortsatta arbetet i vad avser viigtrafikbuller vid nyplanering. Regeringen bör diirför i1terkomma. med förslag om skiirpta riktlinjer
för fortsatta insatser med att begränsa trafikbuller oeksi1 i den befintliga
miljön. St1dana riktlinjer bör omfatta sf1väl begriin~ning av emissioner som
immissioner. Vad utskottet anfört med anledning av motion Jo22 bör ges
regeringen till kiinna. Motion Jo24 yrkande 39 avstyrks i den mfö1 elen inte
kan anses tillgt>dosedd.
dels att utskottets hemstiillan under. 161 bort. ha fiilj;~ncle lydelse:
161. betriiffande trafikbuller
att riksdagen med anledning av mntion 1987/88:Jo22 och med avslag
pi1 motion 1987/88:.1024 yrkande 39 som sin mening ger regeringen
till kiinna vad utskottd anfört.

106. Det internationella miljösamarbetets omfattning och
·
utveckling (mom. ICiS)
Karl Erik Olsson (c). Lennart Brunandcr (c) och Jan Jennehag (vpk) anser
dels att den del av utskottets yttrande som pi1 s. 143 hiirjar med "I takt" och
p<'1 s. 144 slutar med "utan iHg:iird" hort' ha följande lydelse:
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I takt - - -(=utskottet)- - -globala miljön.Utskottet finner det
angcliigct att en strategi skapas för internationellt miljöarbete. På en rad
<Hnriiden m~istL' utsliippen minskas drastiskt för att inte en ökad ansamling
av föroreningar skall nil niviter diir atn~osfärens. vattnens. jordens och
nrganismernas motsti111dskraft iir förbrukad. Enligt utskottets mening måste
en god miljö och hush~illning med naturresurserna vara centrala mål för
<iviil i-l:indcr som u-l:indcr. Uinderna miiste ta vara på möjligheterna att
bruka b:ittre och förbruka mindre. En uthållig utveckling kan skapas om
dagens behov tillfredsst:ills utan att kommande generationers möjligheter
begriinsas.
Sammanfattnings\'is kan utskottet konstatera att regeringens åtgärder
inom det internationella miljösamarbetet är otillräckliga. Med dessa uttalanden ansluter sig utskottet till vad som framförs i motionerna Jo26
yrkande 3. Jo30 yrkandena 2 (delvis) och 12. Jo767 yrkandena 2 och 3 och
fo839. Vad utskottet anfört bör ges regeringen till känna.

JoU 1987/88:23

dels att utskottL'ts hemstiillan under 165 bort ha följande lydelse:·
165. betriiffande det i11tC'riwtione//a miljösamarbetets omfattning
och 11t1·C'ck/i11g
att riksdagL'n mecL1nledning av motiönerna 1987/88:Jo26 yrkande 3,
I <J87/88:.ln30 yrkandena 2 i motsvarande del och 12. 1987/88:Jo767
yrkandena 2 och 3 och l 987/88:Jo839 som sin mening ger regeringen
till Linna vad utskottet anfört.

107. Internationella miljöteknikmässor (mom. 166)
Karl Erik Olsson och Lennart Brunander .(c) anser
dels att den del av utskottets yttrande på s. 144 som börjar med "Yrkanden
motsvarande"' och slutar med "denna del" bort ha följande lydelse:
lJtsk<ittct delar den uppfattning som kommer till uttryck i motion Jo.30
nm betydelsen a\' internationella miljöteknikmässor för spridande av kunskap om cfkkti\' miljiitcknik. Initiativ frän regeringens sida till sådana
miissor skulle enligt utskottets mening iiven stiirka det svenska näringslivets
satsningar pi1 miljiiförhiittrande teknik och bidra till att presentera sådan
teknik pi1 viirldsmarknadcn. Vad utskottet sålunda anfört med anledning av
m\lti<ln Jo3tl yrkande 18 bör ges regeringen till känna.

d<'ls ;itt utsk<lttets hemstiillan under 166 bort ha följande lydelse:
I66. herrc'ifli1111le intemationc//a mi/jöteknikmiissor
att riksdagen med anledning av motion 1987/88:Jo30 yrkande 18 som
sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört.

108. Exportkreditgaranticr vid export av miljöteknik (mom.
167)
Karl Erik Olsson och Lennart Brunander (c) anser

dels att den del av utskottets yttrande på s. 144 som börjar med "Frågan
om" och slutar med "yrkande, 19" bort ha följande lydelse:
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I likhet med centerpartiet anser utskottet att en utvidgning av det nuvarande exportkreditgarantisystemet genom att låta de s. k. s/u-garantierna
även omfatta export av miljöteknik är av särskilt intresse ur samhällssynpunkt. En ökad export av svensk reningsteknik till vissa länder i Östersjöområdet skulle kunna leda till en förbättrad miljösituation även i Sverige.·
Det ligger uppenbart i. Sveriges intresse att bidra till en sådan utveckling.
Om nuvarande villkor för utfärdande av s. k. s/u-garantier kompletterades
med ett miljöpolitiskt motiv skulle möjligheterna förbättras för svensk export till berörda länder av varor och tjänster på miljöteknikens område.
Enligt utskottets mening skulle ett relativt stort risktagande från statens sida
vid sådana exportaffärer vara motiverat även ur samhällsekonomisk synpunkt. Vad utskottet sålunda anfört med anledning av motion Jo30 yrkande
19 bör ges regeringen till känna.

JoU 1987/88:2:->

dels att utskottets hemställan under 167 bort ha följande lydelse:
167. beträffande exportkreditgarantier l'id export a1· miljöteknik
att riksdagen med anledning av motion l 987/88:Jo30 yrkande 19 som
sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört,

109. Miljöattacheer (mom. 168)
Karl Erik Olsson och Lennart Brunander (c) anser

dels att den del av utskottets yttrande på s. 144 som börjar med "Krav pt1"
och slutar med "grunden motionen" bort ha följande lydelse:
Som framhålls i motion Jo30 är det angeläget att miljöpolitiken i vissa för
Sverige betydelsefulla länder och regioner blir föremM för skärpt bevakning
friin utlandsmyndigheternas sida. Utskottet _delar uppfattningen att s~irskild
personal med kompetens på miljöomrädct bör avdelas för st1dana uppgifö:r.
Vad utskottet anfört med anledning av motion Jo30 yrkande 20 bör ges
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 168 bort ha följande lydelse:
168. beträffande miljöattachfrr
att riksdagen med anledning av motion 1987/88:.Jo-10 yrkande 20 som
sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört,

110. Antarktis (mom. 169)
Karl Erik Olsson (c), Lars Ernestam (fp), Lennart Brunander (e) och
Anders Castberger (fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 144 börjar med "Sveriges.
agerande" och på s. 145 slutar med "yrkande 5" bort ha följande lydelse:
Antarktis är det enda större område som ännu inte utsatts för mänskliga
ingrepp i någon större omfattning. I Brundtlandkommissionens rapport
uppmanas länderna till internationellt samarbete för att skydda omriidet: I
likhet med vad som framförs i -motionerna Jo30, Jo719 och Jo720 anser
utskottet att regeringen genom FN:s miljöorgan UNEP bör söka få Ant-
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arktis förklarat som internationell naturpark. Vad utskottet sitlunda anfört
med ankdning av motionerna Jo:lll yrkande l:l. Jo719 yrkande 9 och Jo721l
yrkande 5 bör ges regeringen till kiinna.

JoU 19X7/X8:23

dels att utskottl'ls hernstiillan under 169.bort ha följande lyd_cbe:
169. hl'lrii Ilande 1111tarktis.
att riksdagen med anledning

av motionerna l 987/88:fo30 yrk;;nde l:l.

l987/88:Jo719 yrkande 9 och 1987/88:Jo720 yrkande 5 som sin mening ger regeringen till kiinna .vad utskottet anfört,

I I I. Brundtlandkommissionens rapport ( 1110111 ~ 170)
Karl Erik Olsson och Lennart Brunander (c) anser

dels att den del av utskottets yttrande pa s. 146 som börjar med "l li11jc"
slutar med "utan <"ttgiird" bort ha följande lydelse:

llC~

I knmmissioncns rappmt s!i1s fast all miljiifr;lgnrna och de ekonomiska
fri1gorna helt miiste integreras i beslutsfattande 1~i1 alla ni\'aer. Detta inncbiir
en bred föriindringsprncess som omfal!ar alla \'crksamhehf:ilt. Tillviixten
hL·hiivs men dess inneh{1ll 111;istc föriindras fr;in att friimja kortsiktig dfekti\'itet till a11 li11a det uthi.illiga perspektivet ri1da. I likhet med motioniirerna i
nll>tioncrna .Jo3ll. Jo3S och Jo767 anser utskot.IL'l all tknna syn pi1 el! biittrc
<itt iin \'ad Slllll kommt-r till ullr\'ck i prop;isitin1ien m~istl: giilla fiir det
svenska samhiillct. Vad utskottL't siilunda anfört biir ges regcrmgen till
kiinna.

dels all utskottl't-, hemstiillan under 170 bort ha fiiljandt' lydelsL·:
170. hL·triitfande f3rt1//(ltlu11dko111111i.1.1·io11<'11:1 ra111wr1
att riksdagen lllL'd ankdning a\' motionerna I 'JX7/SX:Jo30 yrk;imle 2 i
i1terstiiende tkl. 11JS7/XX:fo3X yrkande I och l'JS7/SX:.h>7b7 yrkande -I
som s111 mening gn regeringen till kiinna· \'ad utskottL't ·arifört.

112. Europeiskt miljösamarbete (mom.' 171)
Sven Eric Lorcntzon. Ingvar Eriksson och Ivar Yirgin (alla m) anser

dels att den del av utskottets yttrande som p{1 s. I-IX börjar med "Utskottet
delar" och slutar med "yrkande l" bort ha följande lyddse:
För all S\'eriges stiimma skall höras i det internalinnella miljiisamarbetel
iir det viktigt att tillhöra en grupp med tillriil"klig tyngd. Somframh:dls i
nwtioncrna Jo25 och Jo75 l erbjt1der ett f(irdjupal samarbete med EG. den
gL'mensamma marknaden. en si1dan mii.ilighL't. ivlil.iöfr;'1gorna har inom EG
fatt en successivt iikad tyngd. och Sverige borde i ett niira samarbete kunna
tillfiira Gemenskapen en hel del p<i miljöomriidct i form a\' s;iviil teknik och
kunskaper som fprskningsresurser.
r:tt vidgat \'iisteuropciskt samarbete :ir troligen ocksi1 en fiirutS:ittning för
ett fördjupa! samarbete med iiststaterna. som har svi1ra miljiiproblem. Fiir
\'iistcuropciska liinder med o;:-n ambitiiis miljöpPlitik kan i mitten av 1990talet investeringar i

luftv~1rd

i det egna landet ge siimre utbvte iin mot-
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svaramk imesteringar i angriinsande iiststatn. I.ösningen p:1 dl'.;sa problem
skulle enligt utskottets ml'ning umkrliittas av samnrdnad~· viistL'Urllpl'iska
i1N1tsn i form av tl'kniki.iverfiiring. kreditiivl'renskommcisl'r m.m. Vad
utskottet s;ilunda anfört med anledning a\' motion.l'rn;1 .lo25 yrL111de 17 och
.lo75 I yrkandl' I bör ges rl'geringen till kiinna. \kd det anförda far iivcn
syftet med mntion Jn31 yrkande 1 anSL'S i allt viiSL'ntligt tillgodtisl'tt.

clcls att utskottl'ts hemstiillan under 171 bort ha fiiljande lydelse:
171. betriiffande e11rOf'<'isk1 miljii.1·11111c1rhef('
att riksdagen med anledning av mntionerna l lJX7/XX:.lo25 yrkandL' 17
och 19X7/88:Jo7.'il yrkande I och med avslag p:1 motion Jl.JX7/8X:fo31
yrkande I som sin mening ger regt:ringen till kiinna vad utsknttl't
anfrirt.

113. Miljö-EUREKA (mom. 172)
Karl Erik Olsson och Lennart Brunailder (c) anser

dels att den del av utskottets yttra1ide

p{1

s. 14X som börjar med "Fri1gan.

om'" och slutar med "utan ittgiird" bort ha följande lydelse:
Utskottet delar uppfattningen i mntinn .Jo767 om det shira hehnvct av ett
iikat eurnpeiskt samarbete i_ miljiifr;igor. vilket utskottet har framfrirt iivcn i
andra sammanhang. Inom det s. k. EUREKA-projektl't p;ig<ir diskussioner
om vissa forskningsprojekt p;i miljiio111r;'1det. Organisat1>riska förutsiittningar fiir en intensifiering av samarbetet föreligger i dag. Gc1wm bildandL't av
ett Miljii-EUREKA i enlighet mL·d vad spm foreslils i nwtionens vrkandL' 23
skulle enligt utskottets mening detta samarbl'te ytterligar~· kunna friimjas
och nödviindiga insatst'r stimukras nch utvecklas. Vad utskottL't s.ilunda
anfört biir ges regeringen till kiinna.

dels att utskottets hemstiillan under 172 bort ha följande lydelse:
172. betriiffande MifFi-EURLl\1\
att riksdagen med anledning· av motion l 1JX7/X8:Jo7h7 vrkaride 23
som sin mening ger rl'geringcn till kiinna \'ad utskottet anfört.

114. Samarhetc med Polcn.(mom. 174)
Lars Ernestam och Anders Castberger (fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande

p;'1 s. l .'itl som börjar med "Som
utskottet" och slutar med "härmed avstyrks" bort ha följande lydelse:

Som utskottet -

-

- ( = utskottet) -

-

- Nordsjökommission. Mot

bakgrund av att Polens omfattande luftföroreningar i hög grad påverkar den
svenska miljön, kan det hiirutöver enligt utskottets mening - vilket ocks{i
framförs i motionerna Jo.31 och Jo79 I - finnas skiil att inleda ett niirmare
miljötekniskt samarbete med detta land. Även liimpliga former för ett
eventuellt ekonomiskt samarbete bör överviigas. Vad utskottet s{tlunda
anfört med anledning av motionerna Jo.31 yrkande 2 och Jo719 yrkande 8
biir ges regeringen till kiinna. Med det anförda anser utskottet syftet med
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motion .lo735 yrkamk 3 i allt viisentligt tillgodosett. Motionerna avstyrks pä
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den grumkn.

dds att utsk11ttds hemstiillan under 174 bort ha följande lydelse:
17-1. betriiffanck .1·a11111rhc1e med Polen
att riksdagen med anledning av motionerna I 9ii7/ii8:Jo3 I yrkande 2
Pch ILJ87/8ii:Jo71 11 yrkande ii som sin mening ger regcrmgen till
kiinna vad utskottet anfört.

115. Utgångspunkten för miljöskyddslagen (mom. 185)
.Jan Jennehag (vpk) anser

dels att den del av utskottets yttrande p<°t s. 153 som börjar med "Utskottet
delar" och slutar med ··utskottet anfört" bort ha följande lydelse:
I. Utskottet anser att utgimgspunkten för miljiiskyddslagen iir de begriinsningar s1>m miinniskan. miljön och naturresurserna utgör. Det är diir
som gr;insviirdena ska <ittas för att garantera att vi\r och vära dterkommandes gemensamma framtid ej utsiitts för e'xploatering och rovdrift.

dels att utskottets hemstiillan under I85 bort ha följande lydelse:
185. betriiffande 111gå11gsp1111k1e11för111i/jiiskyddslage11;
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet
;111fört med anledning av motion I 987/88:Jo26 yrkande 17.

116. Miljörevisorer

(1110111.

186 b)

Lars Frnestam och Anders Castbcrger (båda fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande på s. 155 som inleds med "Liksom
miljö- och energiministern" och slutar med "'vidare åtgärd"' bort ha följande
lydelse:
Det finns enligt utskottets mening starka skiil att avvisa den modell för
miljörevisorer som föreslogs av utredningen om miljiivi·irdens organisation.
bl. a. dtcrsom den skulle ge revisorn en dubbelroll med lojaliteter bäde mot
fiirctaget och mot det allmiinna. I stiillet bör ett nytt system utgit fr[m att
mil.iörevisorcrna har aktieägarna som uppdragsgivare och sålunda titses av
bolagsq;imman. Det skulle byggas upp i analogi med de ekonomiska revisorerna. Fl.irdelen vnrL' att det skulle kunna ge företagens egenkontroll ökad
troviirdig:het och kunna' förstiirka friimst de mindre företagens miljöskyddsarbete. \!led tanke pii behovet av kvalificerad personal bör ett system med
miljiirevisorL'r byggas upp successivt. Regeringen bör ti!erkomma till riksdagen med förslag i denna riktning. Vad utskottet anfört bör ges regeringen
till bnna.
dels att utskottets hemställan under 18(1 b bort ha följande lydel.se:
I ii<i. betriiffande miljörei·isorer
b) att riksdagen med bifall till motionerna l 987/88:Jo24 yrkande 7
och ILJ87/ii8:fo7l9. yrkande 25 som sin mening ger regeringen till
kiinna vad utskottet anfört.
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117. Miljöansvarig (mom. 187)
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Karl Erik Olsson och Lennart Brunander (c) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 155 börjar med .. Med
anledning .. och slutar med "i fråga .. bort ha följande lydelse:
Utskottet delar de synpunkter som framförts i motionerna om obligatoriskt införande av miljiiansvarig vid företagen. Utskottet tillstyrker således
motionsyrkandena i fräga.

dl.'ls att utskottets hemställan under 187 bort ha följande lydelse:
187. betriiffande 111ilj<h111s1·arig
att riksdagen med bifall till motionerna I 987/88:Jo23 yrkande 12.
1987/88:Jo30 yrkande 59 och 1987/88:Jo752 yrkande 2 och
11}87/88:Jo848 yrkande I som sin mening ger regeringen till kiinna
vad utskottet anfört.,

118. 38

*ML (mom. 188)

Lars Erncstam och Anders Castberger (fp) anser

d<'ls att den del av utskottets yttrande. som pä s. 156 börjar med .. Utskottet
avstyrker" och p:'1 s. 157 slutar med ··av tillsynen" .hort ha följande lydelse:
Utskottet delar dock folkpartiets mening att risk föreligger för att bördan
blir övermiiktig för m{rnga sm:'t kommuner om de. som regeringen föresli1r.
\lbligatoriskt skall överta tillsynsverksamheten för anmälningspliktiga anliiggningar. Detta tillsynsansvar skall enligt utskottets uppfattning vara fakultativt för kommunerna. Kommunerna bör även fä full rätt att ta över
ht'la eller delar av tillsyqen av prövningspliktiga anliiggningar frän liinsstyrdserna. Linsstyrelsen hör ges en viigledande roll gentemot de kommuner
snm övertagit tillsynsansvaret. Riksdagen bör s{tledes med avslag pä regeringens förslag om iindring av 38 ML begiira att regeringen ätcrkommer
med förslag till ny lydelse av 38 i enlighet riled vad utskottet anfört med
anledning av motionerna Jo24 yrkande 6 och Jo719 yrkandena 15 och 16.

*

*

dels att utskottets hemstiillan under 188 bort ha följande lydelse:
188. hetriiffande 111·slag pä förslag<'/ om kommunal tillsyn m.m.
att riksdagen med avslag p{1 regeringens förslag om ändring av 38
ML hemstiiller att regeringen återkommer med förslag till ny lydelse
av 38 ML i enlighet med vad utskottet anfört med anledning av
motionerna 1987/88:Jo24 yrkande 6 och 1987/88:Jo719 yrkandena 15
och 16.

*

*

119. Koncessionsnämndens sammansättning (mom. 189)
Karl Erik Olsson (c) Lennart Brunandcr (c) och Jan Jennchag (vpk) anser

dels att den del av utskottets yttrande på s. 157 som börjar med "Konces- .
sionsnämndens sammansättning" och slutar med "yrkande 57" bort ha
följande lydelse:
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Utsköttet anser att koncessionsniimndens sammansi"ittning hör ändras stl
att fler ledamöter har miljösakkunskap. Fiir att komma till riltta. med
miljöskyddet mt1ste alla de instanser som iir tillsatta för att granska, kontrollera och ge anvisningar vad giill~r miljöskyddet förstärkas. Det är otillriickligt att endast en av fyra skall ha erfarenhet av frågor .som faller inom
verksamhetsomd1det för statens naturvf1rdsverk. Vad utskottet sålunda anfört med anledning av motionerna Jo26 yrkande 28. Jo28 i äterstående del
och Jo30 yrkande 57 bör riksdagen som sin mening ge regeringen till kiinna.
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d!'!s att utskottets hemstiillan under llN bort ha följande lydelse:
I8LJ. bet rii ffande konc<'s.1 io11.\'llii11111cle11s sw111111111.1·iit111i11g
;1tt riksdagL'n som sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet
anfört med anledning av motionerna 1987/88:.102(1 yrkande 28.
l lJ87/88:fo28 i i1terstiiende del llCh 1987/88:Jo3P yrkande 57,

120. Inriktningen av tillsynsverksamheten m.m. (mom. 190)
Karl Erik Olsson och Lennart Brunander (c) anser
clc/s att den del av utskottets yttrande som p(1 s. 157 börjar med "Niir det"

och slutar med "'icke föreligga" bort ha följande lydelse:
l!tskottL'I anser att det iir angeliiget jtt tillsvnsmyndigeterna tar till vara
miijligheterna att ompriiva girna tillst{1nd sil att_ hiista möjliga teknik i.ttnylljas. Som motioniirerna framhitller bör kontrollprogramri1en ses över. 7
miljiiskvddsförordning:en hiir iindras s;'1 att miijlighet g:e~dbr myndigheterna
att prioritera iirendena utifri1n miljöeffekt. Vad utskottet anfört hör riksdagen som sin mening: g:e regeringen till kiinna.

*

cle/.1 alt utskottets hL·mstiillan under l 9ll hort ha följande lydelse:

l LJO. betriiffande i11rik111i11gc11 111· 1i//.1_1'11.ffcrk.rn111hc1e11 111.111.
att riksdagen med bifall till motionerna 1987/88:Jo30 yrkandena 61
och 62 samt l lJ87/88:Jo7ri7 yrkande llJ som sin mening ger regeringen
till kiinna vad utskottet anfrirt.

121. Rätten att överklaga (mom. 192 a)
Karl Erik Olsson (c). Lars Ernestam (fp). Lennart Brunander (e). Anders
Castberger (fp). och Jan Jennehag (vpk) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 158 börjar med "Som

framgår" och slutar med "och Jo815" bort ha följande lydelse.
Som framg:<ir - - - ( = utskottet) - - - pi1
Uhkottet delar diirfi.ir den uppfattning: som framförs i flera motioner att
miljöorganisationer som uppfyller viss<i kriteri~·r skall ha r{itt att iiverki'aga
beslut enligt milji.iskyddslagL·n. Det kan noteras att redan den ändring i
miljiiskyddslagen som genomfördes 1981 innebar att vissa organisationer lokala arhetstag:arorganisationer - fick överklaganderiitt. ·Utskottet anser i
likhet med utredningen om ri1iljiiv<lrdens organisation att kretsen av organisationer nu bör vidgas s;i att det blir möjligt att ta till vara det kunnande och
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engagemang som finns i miljiiorganisationerna och samtidigt utöka miijlighL'IL'rna fiir miljiiintresscna och medborgarna att p;'1VL'rka viktiga beslut i
miljiifr;igor. Regeringen biir liigga fram förslag i denna riktning.
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dels att utskottL'ts hcmst:illan under 192 a blirt ha följande lydelse:
192. a) bL'triiffande riillrn l//I iil·crklaga
att riksdagen lllL'd bifall till motill!1erna I l/87/88:Jo23 yrkande 11.
l987/88:Jo26 yrkande 22. 1987/88:.loJO yrkande 56. llJ87/88:.Jo719
nkandl' 26 nch JlJ87/SS:JoS15 som sin mening ger rq.!cringen till
kiinna \'ad utksottl't anfiirt.

122. Avskaffande av straffrihct (mom. 196)
Lars Erncstam och Anders.Castberger (fp) anser

c!C'ls att den del av utskottets yttrandl' som pi1 s. 160 börjar med "Utskottet
finnl'r" och slutar med "yrkande 27" bort ha följande lydelse:
UtsklittL't anslutl'r sig till rq.!L'ringl'ns förslag om sbrpning av p(1följdsreglcrna \·id fall av miljiihrottslighct men vill p;·i l'n punkt g;'1 liingre. Enligt
utskottets ml'ning vore - som anfiirs i motio11 Jo2..! - l'tt avskaffande av
straffriheten vid miljöbrntt i ringa fall en viktig markering av hur allvarligt
samhiillct ser p:'1 dessa brott. Vad utskottL't anfört innchiir att motion Jo2..!
yrkande 5 tillstyrks och att 1mllionerna Jolh yrkande 9 och Jo2h yrkande 27
a\·st vrks.

dels att utskottets hemsUillan under 1% bort ha fiiljande lydelse:
I l)6. hL'triiffandl' m'.1ka/Ji111de m· s1rafli·ihe1
att riksdagen med bifall till nllltion 1987/XtUo2..! yrkandl' 5 som sin
mening gl'r rl'geringl'n till bnna vad utskottL't anfört.

123. Miljöskyddsavgiften (mom·. 200 och 201)
Sven Eric Lorl'ntzon (m). Lars Ernestam (fp). Ingvar Eriksson (m). Ivar
Virgin (m) och Andl'rs Casthl'rger (fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som p{1_ s. 161 börjar med "De förslag ..
och slutar med "hiinvisning till" bort ha följande lydelse:
Utskottet delar i prirlL·ip de synpunkter som framfiirs i motilinerna fdn
moderata samlingspartiet och folkpartiet att miljiiskyddsavgift skall utgi1
autnmatiskt si1 fort en utsliippsgriins har överskridits. Yinningsrekvisitet blir
diirför avskaffas samtidigt som ett nytt system för miljöskyddsavgifterna
införs. Det nya systeml't biir konstrueras si1 att miljöskyddsavgiften relateras till utsliippens storlek. Riksdagen hör i ett uttalande till regeringen
hemstiilla om förslag i den riktning som anges i motionerna.

dels att utskottets hemstiillan under 200 och 2111 bort ha följande lydelse:
2011. bl'triiffande 111iliiiskrddsm',s,:ijie11
att riksdagen med anledning av motinnerna 1987/88:.lo 16 yrkande 8.
1987/88:Jo751 yrkande 3 och l987/KS:Jo848 yrkande 2 som sin mening ger regeringen till bnna vad utskottet anfört.
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211 I. hetriiffande ri1111i11gsfC'k1·isi1c1
att ribdagL·n med ankdning av motion I 987/88:Jo7 I 9 yrkande 24
Slllll sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört.
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124. Miljödeklarationer (mom. 204)
Jan .knncliag (vpk) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 164 börjar med "Utskottet
delar .. od1 slutar med "yrkande 4" bort ha följande lydelse:
Fler och fler konsumenter cfterfri1gar varudeklarationer i vidare bemiirkelse. DL·t finns ett genuint intresse hos svenska folket att fa en sii bra
kllllsumentinfnrmation som möjligt. Först niir konsumenten far den valmöjlighet som en miljiirn:irkning - varudeklaration - innehiir kan konsumentens riittmiitiga krav p;'1 varudeklaration och fritt val uppfyllas. Utskottet
ansn diirfiir att tillverkarna av pappersprodukter skall Miiggas att varudeklarn;1 sina produkter. Vad utskottet anfört hör ges regeringen till kiinna
med anledning av vad motionerna Jt)26 yrkande 6 och Jo38 yrkande 4.

dels att utskottl'ts hemstiillan under 204 bort ha följande lydelse:
2114. betriiffande 111iljödcklara1io11cr
att riksdagen med anledning av motionerna 1987/88:Jo26 yrkande 6
och I 987/XX:Jo38 yrkande 4 som sin mening ger regeringen till kiinna
vad u tsknttet anfört,

125. Miljökonsekvensbeskrivningar (mom. 205 a)
Karl Erik Olsson och Lennart Brunander (c) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 164 börjar med "Enligt 13''
och slutar med ''motsvarande del" bort ha följande lydelse:
Enligt 13 ·- - - ( = utskottet) - - - skall beskrivas. Utskottet delar
motioniirernas uppfattning att en miljökonsekvensbeskrivning hiir i skiilig
omfattning redovisa de direkta och indirekta miljöeffekter som projektet
kan mL·dfi\ra. redoYisa alternativa handlingssiitt och miljiicffekter av s{1dana. samt alti:rnatiwt nm inte iHgiirden vidtas. Vad utskottet anfört bör
riksdagen ge regningen till kiinna.
dd1 att utskottets hemstiillan under 205 a bort ha följande lydelse:
2115. bet rMfancle miljiikonsck 1·cnshesk ri rningar
a) att riksdagen med bifall till motion 1987/88:Jo~~O yrkande 55 som
sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört.

126. Tillsynsansvaret enligt NRL, m.m. (mom. 207)
Lars Frnestam och Anders Castbngcr (fp) anser

dels att elen del av utskottets yttrande som på s. · 166 börjar med "Utredningen har" och slutar med "berörda delar" bort ha följande lydelse:

208

Enligt utskottets mening hiir ansvaret for NRL i likhet med vad som
anförs i nwtion Jo719 ligga hos naturviirdsverket som ju har att bevaka hur
naturresurserna utnyttjas. Det piHagliga sar11band som finns mellan miljiifriigorna och frägor om hushiillning med naturresurser iir dt starkt motiv för
den uppfattning som förs fram i folkparti motionen. Det iir liimpligt att detta
ansvar övertas av verket snarast dt1 ju planverkets befattning med frågor om
N RL upphör niir dess uppgifter tas över av det nya plan- och bostadsverket.
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Ett tillkiinnagivande i enlighet med vad i den nu behandlade motionen
föresl;is bör göras av riksdagen.

dels att ubk1>ttets hemstiillan under 207 bort ha följande lydelse:
207. betriiffande tillsy11sa11.1Tt1r('f l'nligt NRL. 111.m.
att riksdagen med bifall till motion 1987/88:Jo719 yrkandena 14 och
17 som sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört.

127. HandHiggartjiinstcr för miljöskyddet (mom. 208)
Sven Eric Lorentzon. Ingvar Eriksson och Ivar Virgin (alla m) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 167 börjar med "Utskottet
erinrar" och slutar med "vara tillgodosett" bort ha följande lydelse:
\kd hiinsyn till förslaget om att företagens egenkontroll skall skiirpas och
att en miljörapport <irligen skall ges in till tillsynsmyndigheten är det. som
framh;"ills i motion .Jo2:\ av yttersta vikt fri"111 effektivitetssynpunkt att den
offentliga kontrollen iir uppbyggd p<i ett iindamiilsenligt siitt. Enligt utskottets mening biir myndigheterna i ökad utstriickning kunna köpa tillsynsnch kontnilltjiinster av frist(1ende specialiserade konsultföretag. som kan .
uppn;'1 hiig kompetens och god effektivitet i sitt arbete och diirmed göra
verksamheten knstnadseffektiv. En viss kapacitet .biir dock självfallet iiven
finnas hos myndigheterna av kompetens- och kontrollskiil.

; ·

Med det skissnade systemet torde det antal handliiggare som regeringen
föresla)!it kunna avseviirt reduceras och fristiillda resurser till liimplig del
ansl;is för inkiip av tjiinster fr(1n utomsti1ende företag. Vad utskottet anfört
hiir riksdagen )!e regeringen till kiinna. Det anförda innehiir att motion
fo7h7 yrkande 18 avstyrks.

dl'ls att utskottets hemstiillan under 208 bort ha följande lydelse:
208. hetriiffande /111111/liiggarrjtlnstcr fiir milj<iskyddet
att riksda)!en med bifall till motion 1987/88:1025 yrkande 23 och med
avsla)! p<I moti11n 1987/88:fo767 yrkande 18 som sin mening ger
regcrin)!Cn till kiinna vad utskottet anför~.

128. HandliiggartFinster för miljöskyddet (rnom. 208)
Karl Erik Olsson 1ich Lennart Brunandcr (c) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 167 börjar med "'Utskottet
erinrar" och slutar med "vara tillgodosett" bort ha följande lydelse:
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Utskottet anser att det iir niidviindigt .att en förstiirkning sker med I 00
handliiggartjiinster vid de statliga myndigheterna. Utsknttct delar den uppfattning som framförs i motion Jo767 yrkande 18 att 2tJ milj. kr. skall anslits
fiir budgctitrct 1988/89 och att ytterligare 20 milj. kr. ansl:'ts för budgeti1rct
1989/90. Riksdagen biir med bifall till motion Jo767 yrkande 18 ge rcgcringL'n till kiinna vad utskottet anfört. Det anförda innebiir att motion Jo25
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yrkande 23 avstyrks.

dels att utskottets hemstiillan under 208 bort ha följande lydelse:
208. hetriitlande /1111ul/iiggartjiins1a jiir 111i/jliskrtltle1
att riksdagL'n med bifall till motion· l'.187/88:.10767 yrkande 18 och
med avslag pit motion I 'J87/88:Jo25 yrkande 23 som sin mening ger
rq!cringen till kiinna vad utskottet anfört.

129. Kommunernas resurser (mom. 209)
Jan Jennehag (vpk) anser

tids att den del av utskottets yttrande som pft s. 167 bi>rjar med "'Niir det'"
och slutar med "'i motionen·· bort ha följande lydelse:
fiir att kommunL·rna skall kunna utföra ett tillsynsarbetc inom miljii<•mri1dl't miistc rL·surser tillföras k1Hnrnuncrna. De nuvarande och de nu av
rL·geringL'n fiirL·sl;1gna resurserna m{1ste utiikas. Ett tillsvnsarbctc kan inte
baseras pj ewntuella inflytande avgifter. Riksdagen bi.ir hemstiilla att regeringen :itnkommer med förslag i denna frt1ga.

c/('/.1 att utskottets hcmstiillan under 209 bort ha följande lydelse:
20!J. bctriiffandc ko11111111111·n111s n·s1irsa
att riksdagen med bifall till motion llJ87/88:Jo26 yfkande 20 som sin
mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört,

130. Utbildning av miljöjurister (mom. 210)
Jan Jennehag (vpk) anser

dl'ls att den del av utskottets yttrande som p[t s. 167 börjar med "'Utskottet
har"' och slutar med "'berörd del"' bort ha följande lydelse:
hir ;1tt de alltmer k1Hnplicnadc miljiifrt1gi.irna skall kunna hanter:is m;'1ste
:iwn uthildningL'n fiiriindras i grunden. :Vliljiikunskap och tiförnpningen av
lagstiftningL·n i dcss;1 friigor kriiwr siirskild kunskap som i dag inte tillgodoses. Riksdagen hi.ir hemstiilla att' regeringen Merkommcr med förslag i
syfte att 11medelbart ft1 gi'ing utbildning av miljö.jurister. Di.:tta biir ges
regeringen till kiinna.

c/('/.1 att utskottets hemstiillan under 210 h11rt ha följande lydelse:
210. betrMfande 111bild11i11g ur 111i/jc"ij11ris1a
att riksdagen lllL'd bifall till motion l987/)-i8:fo2() yrkande 29 sonl'Sin
mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört.
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131. Statsåklagare (mom. 211)

JoU 1987/88:23

Karl Erik Olsson och Lennart Brunander (c) anser

dels att den del av utskottets yttrande som pii s. 167 börjar med "'Utskottet
iir"' och slutar med "'siirskild statsäklagare"' hort ha följande lydelse:
Antalet miljömäl iir litet. Samtidigt är miljömiilen ofta komplicerade och
kriiver djupa kunskaper i tekniska och andra frågor av icke-juridisk natur.
Ofta berörs också flera iiklagarregioner av brottsligheten och handliiggningen kan vara tidskrävande. Utskottet anser att en organisatorisk lösning
motsvarande tkn som redan gäller beträffande den ekonomiska brottsligheten. med speciell statsiiklagare. skulle innebära en förstärkning av miljöskyddet. En särskild statsåklagare bör diirför utses för miljöbrott. Vad
utskottet anfört bör riksdagen ge re.gcringen till bnna.
dels att utskotti:ts hcmstiillan ui1der 21.1 bort ha följande lydelse:
211. hctriiffandc s1111s1lklagare
att riksdagen med bifall till motion l987/X8:Jo3!1 yrkande 58 som sin
mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört.

132. Miljöombudsman (mom. 212 <i)
Karl Erik Olsson och Lennart Brunander (c) anser

dels att den del av utskottets yttrande som ptt s. 167 börjar med "Förslaget
om"' och slutar med "och 791"' bort ha följande lydelse:
Utskottet delar motionärernas uppfattning att en miljöombudsman bör
tillsiittas. för att hjälpa allmiinheten i miljömål. Miljöombudsmannen skall
ha befogenhet att föra talan i domstolar och ge rekommendationer i miljiifrägor till myndigheter.
dels att utskottets hemstiillan under 212 a bort ha följande lydelse:
212. hetriiffande 111iljöomb11tls111an m. m.
a) att riksdagen med bifall till motionerna 1987/88:Jo767 yrkande I
och 1987/88:Jo791 som sin mening ger regeringen till kiinna vad
utskottet anfört.

133. 5

*ML (mom. 217)

Karl Erik Olsson och Lennart Rrunandcr (c) anser

dels att den del av utskottets yttrande som p:'t s. 169 börjar med ~'Utskottet
för" och slutar med "'berörda delar"' bort ha följande lydelse:
Utsknttct ;1nscr i likhet nJL·d centern att allvar.li.ga och l:lngvariga skador

*

m<istl' prioriteras i miljöskyddsarbe.tl't. Utskottet anser diirför att 5 miljöskyddslagen blir omarbetas sii att siirskild hiinsyn tas till varaktigheten av de
skadcvcrkningar snm miljöfarlig verksamhet_ kan orsak·;.. Detta hör riksdagen med bifall till mntion foJ() yrkande .i !,!C regeringen till bnna. l\fotion
Jo.26 vrkandena 18 och 26 synes i_cke p<ikalla n<ignt siirskilt uttalanck fr;'m
riksdagens sida.
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dels att utskottets hemställan under 217 bort ha följande lydelse:
217. beträffande 5 ~ ML
att riksdagen med bifall till motion 1987/88:Jo30 yrkande 55 i återst{1ende del och med avslag på motion 1987/88:Jo26 yrkandena 18 och·
26 som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört,

IJ4. 5

JoU 1987/88:23

* ML (mom. 217)

Jan Jennehag (vpk) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 169 börjar med "Utskottet
fitr" och slutar med "berörda delar" bort ha följande lyd~lse:
Fiir att kunna tillämpa lagar om tillstånd måste villkoren vara mer precist
utformade iin vad som nu gäller. Vid prövning av produktion bör samhällsnyttan viigas mot den miljöskada som produktionen ger upphov till. Miljöskyddslagens paragraf 5 måste därför ändras. Tredje stycket i paragraf 5 bör
iindras till: "Vid avvägningen mellan ..... å andra sidan samhällsnyttan av
verksamheten .... ". Riksdagen bör med bifall till motion 26 yrkandena 18
och 26 hemställa att regeringen återkommer med förslag härom. Motion
Jo30 i berörd del synes icke påkalla något särskilt uttalande från riksdagens
sida.
dels att utskottets hemstiillan under 217 bort ha följande lydelse:
217. beträffande 5 .Q ML
att riksdagen med bifall till motion 1987/88:Jo26 yrkandena l8 och 26
samt med avslag p{1 motion l 987/88:Jo30 yrkande 55 i återstående del
som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört,

IJ5. Fiirslag om införande av ekonomiska styrmedel (moin.

223)
Karl Erik Olsson le). Sven Erik Lorentzon (m), Lars Erncstam (fp). Ingvar
Eriksson ( m ). Lennart Brunander (c). Ivar Virgin (m) och Anders Casthergcr ( tp) anser
dels att den del av utskottets yttrande som pi't s. 172 börjar med "Utskottet
lklar" och p:1 s. 174 slutar med "ytterligare iHgiird" bort ha följande lydelse:
Utsktittet erinrar om att moderata samlingspartiet. folkpartiet och cenkrn under en följd av i1r framhiillit vikten av att åonomiska styrmedel
infiirs som L'tt komplement till de administrativa regleringar, vilka hittills
dominerat lkn svenska miljöpolitiken. Regeringen har cinellcrti~ under en
SL'X~irspcrilid underhitit att ta ett enda initiativ vad gäller siidana styrmedel
nch t.P.m. knnsekvent motarbetat de konstruktiva förslag som lagts fnim av
andra partier i riksdagen. Utskottet konstaterar nu atr regeringen i sin
pn 'P' isiti1m givit upp dct J'>rincipiella motst:'mdet mot att använda marknadsl'konomiska inslag i miljöpolitiken. De ansatser som görs är i. och för
Si,!! positiva men enligt utskottets niening alltför ringa.
l!tskottet delar motioniirernas upiJfattning att ekonomiska styrmedel av
olika sia_!! hiir anviindas i likad utstriickning. Anviindandet av sädana styr-
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n11..:del friimjar i hlig grad utvecklandL'l a\· ny teknik. Förorenare masll'
fiirmi1s att minimera skadliga clkktn p<'1 milji.in. och de ekonomiska styrmedlen biir vara s;i konstruerade att de stimulerar förl'tagen att vidta
i1tgiirder för att minska föroreningarna under den tilli1tna nivi1n. Vad utsklltkt anfört med anledning av motionerna .Jo23 yrkande ·5 . .Jn25 yrkande
22. Jo31l \Tkande 53. Jo735 yrkande 10. Jo751 yrkande 2 och Jo768 yrkande
I samt Fi224 yrkande 8 och N33 yrkande <i bör riksdagen som sin mening ge
reµeringen till kiinna.

.loU I lJ87/K8:23

dds att utskl.ltte\s hemstiil\an under 223 bort ha följande lydelse:
223. betriiffande fiirslag om i11jhm11de a1· ekonomiska styrmedel
att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottL'l
anfört lllL'd anil'dning av motionerna 1987/88:Jo23 yrkande 5.
1987/88:.1025 yrkande 22. l987/88:Jo30 yrkande 53. 1987/88:.10735
vrkandL' 10. Jll87/88:Jo751 yrkande 2. l987/88:Jo768 yrkande I.
JlJ87/88: Fi224 vrkande 8 och I987/88:N33 yrkande 6.

136. Svavelavgifter (mom. a 224)
Karl Erik Olsson (c). Sven Erik Lorentzon (m). Lars Ernestam (fp), Ingvar
Eriksson (m). Lennart Brunander (e). Ivar Virgin (m) och Anders Castberger ( fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som pä s. 173 börjar med "Vad
utskottet" och slutar med "om svavelavgifter" bort ha följande lydelse:
Enligt utskottets mening bör regeringen utan att avvakta utredni11g framliigga förslag Plll svavL'la\·gift till riksdagen. Avgiften bör utgi1 med 8 000 kr.
per ton svawl i tjock eldningsolja. Regeringen bör framl;igga förslag i
enlighL'l hiirmed. Diirmed tillgodoses motionerna Jo23 yrkande 6. Jo24
yrkamkn;1 8 och l), Jo25 yrkande 11. Jo30 yrkandc25 Jo7 l9 yrkande 19 och
fo7(18 yrkande 2.

dels all utskottL'ls hemstiillan under 224 bort ha följande lydelse:
224. bL'lriiffande .1·1·arelm-gijicr
att riksdagen sum sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet
;111fiirt med anledning av motionerna l 987/88:Jo23 yrkande 6.
ILJ87/88:Jo24 vrkandena 8 och 9, 1987/88:Jo25 yrkande 11.
ILJ87/88:Jo719 yrkande 19 och
ll187/88:Jn30 vrkande 25,
l 987/88:fo768 yrkande 2.

137. Kloravgiftcr (mom, 225)
Karl Erik Olsson (e). Lars. Emestam (fp). Lennart Brunander (c). Jan
Jennehag ( vpk) och Anders Castberger (fp) anser

clcls att den del av utskottets yttrande som
utskottets ,. llCh slutar med "det

p~1

föreg~iend~ ..

·s. 173 börjar med "Enligt
bort ha följande lydelse:

Utskllttet hitr;ider motioniirernas yrkanden att kloravgiftcr bör införas
utan att tidsiidande utredningar företas. Riksdagen bör säledes med an1S !?1ksdagrn l'J87/SS. /(>

.1r1111/.

Nr 23
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lednin).! av motionerna Jo23 yrkande 8. Jo26 yrkande 8. Jo30 yrkandena 15
och -W. Jo71 1J yrkande 21 och Jo7<18 \'rkande 8 begiira att regeringen snarast
b!!ger fram fiirslag nm etl avgiftssystem.

JoU 1987/88:23

dels att uhkl'ttets hemstiillan under 225 bmt ha följande lydelse:
225. bL'triitfandc k/ora1·gi/ia
all riksdagen som sin mening gn regeringen till kiinna vad utskottet
anfört nll·d anledning av motionerna I LJ87/88:Jo23 yrkande 8.
I'JS7/S8:Jn2t1 vrkande 8. I LJS7/88:Jo30 yrkandena 15 och ..io.
11!87/88:.1071 'J yrkande 21 och I LJ87/88:Jo768 yrkande 3.

U8. Avgifter pt1 kviiveoxidutsläpp (mom. 226)
Karl Erik Obson (c). Lars Erncstam (fp). Lennart Brunander (c) och
Anders Castbcrger ( fp) anser

dds att den del av utskottets yttrande som pii s. 173 börjar med "Som ovan"
och slutar med "kan tillgodoses" bort ha följande lydelse:
Utskottet delar motinniircrnas mening om behovet av miljöavgifter pä
kviivePxider och utsliipp i vatten av kviiveföreningar. Regeringen bör lägga'
fram förslag till si1dana avgifter. Riksdagen bör i ett siirskilt uttalande ge
detta regeringen ti!I kiinna med anledning av motionerna Jo23 yrkande 6.
fo30 yrkande 2(1 nch Jo71LJ yrkande 20.

d!'!s att utskottets hemstiillan under 226 bort ha följande lydelse:
226. betriiffande a1·giFer pä hii1·eoxid11tsliipp
att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet
anfiirt med anledning av motioi1erna 1987/88:Jo23 yrkande 9.
lLJ87MUo30 yrkande 26 och ILJ87/88:Jo719 yrkande 20.

1.39. Kommunal avgift pi1 kemikalichaltigt industriavlopp
(mom. a 136)
.Ian Jennel1ag (vpk) anser

dels att den del av utskottets yttrande p[1 s. 173 som börjar med "'Även
111,1tion ., nch slutar pi1 s. 17..\ med "samma motivering ·· bort ha följande
lydelse:
Som framh;1lls i nwti11n Jo:'i 17 ( vpk) har vattenprohlemen nu en si1dan
omfattnin_!! och beriir direkt och indirekt s;i viktiga omri.1den. att Mgiirder
m<°tstL' ,·idtas utan driijsmal. Utsknltt't tillstyrker mot ckn bakgrunden motion{irL'rnas fi)rslag i yrkande 2 av motionen. Kom.munerna bör alltsä ges
riitt L'lier t.nm. 'kyldighL'l all ta ut en utsl;ipp,avgift f6111 alla företag och
institutinner s\lm i 'itt avlopp har kemikalier. Dii~igcnom skulle företagen
bli mn intresserade av all iiwrg;1 till 'lutna system nch/ellcr ofarliga alternali\'a r;'1' aror nch prnduktcr. Riksdagen biir i ett siirskilt uttalande ge detta
l"L'gL·ringL'll till kiinna.

27..\

dels att utskottets hemstiillan under 228 bort ha följande lydelse:
228. betriiffande komm1111al al'gifi pil kc111ikaliclwl1igt 111·lupp
. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet
anfört med anledning av motionerna 1987/88:Jo5 l 7 yrkande 2.

JolJ 1987/88:23

140. Ökad användning av ekonomiska styrmedel (mom.
229)
Jan Jcnnehag (vpk) anser

dels att den del av utskottets yttrande som p:'t s. 173 biirjar med ··:vted
hiinvisning ·· och p<I s. 174 slutar med '"yrkande 25 .. bort ha följande
lydelse:
Utskottl'l delar motioniirernas uppfattning att riksdagen bör avs!;~, fiirslaget om införande av miljiiavgifter. \.1iljöavgiftcr iir en metod att litta
företagen köpa sig fria fdn ansvar för v[1r miljö. Pengitr till miljövftrdamk
och förebyggande ittgiirdcr skall tas ut genom beskattning av rt1varor lleh
kapital. Mot den bakgrunden bör riksdagen med bifall till motion fo26
yrkande 25 avsb regeringens förslag om en ökad anviindning av ekonomiska styrmedel i miljiipolitiken.
dels att utskottets hemställan under 229 bort ha följande lydelse:
229. bctriiffande ökad Wll'ii11dning m· cko110111iska strm1l'lfrl
att riksdagen med bifall till motion l 1J87/88:Jo26 yrkande 25 avs1~·1r
regeringens förslag.

141. Åtgärder mot luftföroreningar och försurning (mom.
231)
Sven Eric Lorentzon. Ingvar Eriksson och Ivar Virgin (alla m) anser

dels att den del av utskottets yttrande ptt s. 175 som biirjar med "Enligt
utskottets'" och slutar med '"avstyrks således'" bort ha följande lydelse:
Utskottet har i flera sammanhang frnmh:lllit luftföroreningarna och försurningen som tvil av våra allvarligaste miljöproblem. Utskottet har emellertid erfarit att stark kritik har riktats mot den nuva·rande hanteringen av
kalkningsprogrammet för försurade sjöar och vattendrag. Mot denna bakgrund och med beaktande av reservationen om ca 132 700 000 kr. iir utskottet inte berett att tillstyrka regeringens förslag. Enligt utskottets mening
- och i enlighet med motion Jo784 - hör anslaget i stiillet minskas med 28
milj. kr. Med det anförda tillstyrker utskottet motion Jo784 yrkande l och
avstyrker motionerna Jo30 yrkande 36 och .lo735 yrkande 12.
dels att utskottets hemstiillan under 23 l bort ha följande lydelse:
231. att riksdagen med anledning av regeringens förslag. med bifall
till motion 1987/88:Jn784 yrkande I och med avslag p<'t motionerna
l987/X8:Jo30 yrkande 36 och lLJ87/88:Jo735 yrkande 12 till AtgärdC'r
111ot !ujiföroreningar och försurning för budgct{tret l 988/89 anvisar ett
reservationsanslag av l ~5 000 000 kr..
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142. ·Åtgärder mot luftföroreningar och försurning (mom.
231)

· JoU 1987/88:23

Karl Erik Olssnn t>ch LL·nnart Hrunander (c) anser

dels att den del av utskottets yttrande pii s. 175 som hiirjar med "Enligt
utskottets" uch slutar med "avstyrks s{iledes" bort ha följande lydelse:
Utskottet har i flera sammanhang framhällit' luftföroreningarna och försurningen som tv~1 av v;ira allvarligaste miljöproblem. Vad miljö- och energiministern har anfört om insatser p!1 detta omr[1de är inte tillräckligt.
Utskottet ansluter sig till den ;1v naturv;\rdsverket och centerpartiet i motion
Jo30 yrkalllk 3h l'Lireslagna ·uppriikningen av anslaget med 39 milj. kr.
jiimflirt med rL·gcringens förslag. Med dL'I anförda för syftet med motion
Jn73:) yrkamk 12 anses i allt viisenligt tillgodosett. Därmed avstyrker utskottet motion Jn7X4 yrkande I.

;,

dds att utskntk'ts hL'lnstiillan undc·r 231 bort ha följande lydelse:
23 l. att riksdagen med anledning av regeringens förslag. me·d bifall
till motion ll!X7/XX:Jo3!i yrkande 36 och med avslag p{1 motionerna
1l!X7/88:Jo7.:;:) yrkande 12 och 19X7/8X:Jo7X4 yrkande I till Åtgärder
11101 lu/i/i"imrl'lli11g11r och _/iirrnr11i11g för budgeti1ret 1988/89 anvisar ett
reservationsanslag av 2ll2 ()()() ()(}() kr.,

143. Yitaliscringskalkning (mom. 232)
Karl Erik Olsson och Lennart Brunander (c) anser

dels att den del av utskottets yttrande p{1 s .. 176 som börjar med "I propositionen" och .slutar med "Mntionen avstyrks" bort ha följande lydelse:
Som en följd av luftfiirorc·ningarna ökar skogsskadorna. Allvarligast iir
situatiunen i siidra 0L'11 viistra Sverige. Det stir<i nedfallet har medfört att
m;lnga viixtniiringsiimncn har la~ats ut ur marken. vilket hotar markens.
liingsiktiga produktionsfiirr)1<'1ga. Naturv;mlsverket har föreslagit en försiiksverksamhL't med kalknings- 11ch vitaliseringsinsatser kombinerad~ med
skngsbruksi1tgiirdL·r. I propositionen - - r ( = utskottet)- :-- -byggas upp.
Miljii- uch enL'rgiministern har förklarat att hon inte är beredd att föreslå
n;1gra statsbidrag till en utvidgad skngsmarkskalkning. I likhet med vad som
framfors i motion fo30 yrkande 34 (delvis) anser utskottet det emellertid
angl'liiget <1tt dessa iitgiirder kommer till st;"md och att erforderliga medel.
anslC1s flir ;indamiilet. Vad utsknttet s;dunda anfört bör ges regeringen till
Unna.
dels alt utskottets hL'mst:illan under 232 hllrt ha följande lydelse:
232. betr;itfande 1·iw/isaingsk11/kni11g
~1tt riksdagen lllL'd anledning av motion 19X7/88:Jo30 yrkande 34 i
i1tcrst;iende del snm sin nlt'ning ger rege'ringen till känna vad· utsknttl'l anfört.
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144. Kalkni.ng av brunnar m.m. (mom. 233)

'JoU 1%7/88:23

Karl Erik Olsson och Lennart Brunander (c) anser.
dels att den del av utskottets yttrande som pt1 s. 175 börjar med "Utskottet
ansluter" och pi1 s. 176 slutar med "anses tillgodosedda" bort ha följande
lydelse:
Eftersrni1 den verksamhet med kalkning av brunnar som hittills bedrivits
har varit av försökskaraktär har naturviirdsverket enligt vad utskottet erfarit
iinnu inte kunnat ta stiillning till fr{1gan om t1tgiirder pC1 omr:ldet. Enligt
propositionen kommer naturviirdsverket att inför kommande budgetiir utfärda föreskrifter och ge ut allmiinna ri1d för liinsstyrelsernas bidragshantering och uppföljning av kalkningsverksamheten. EJfektiva insatser mot försurningen mäste. enligt utskottets mening iivcn inbegripa omfattande f1tgärder mot försurade brunnar. Den bästa kunskapen om aktuella behov .·
finns på regional niv<"1 hos liinsstyrelser och kommuner. 1 dag utgfa statligt
stöd till kalkning av sjöar och v~1ttcndrag och till kalkning av brunnar. Det
iir emellertid frf1ga om tvi1 olika anslag som fördelas och redt)\'isas separat.
varför en reservation pi1 det ·ena anslaget inte kan all\;fö1das fiir att tiicka ett
underskott pi1 det andra. Enligt Vad utskottet·erfarit har det förekommit att
en liinsstyrelse saknat medel för att bevilja bidrag till brunnskalkning.
medan anslaget för sjökalkning har visat ett överskott. Detta fiirht1llande
anser utskottet otillfredsställande. I likhet med vad som framförs i motion
Jo2 l hör diirför medel till kalkning tilldelas lii_nsstyrcl~erna, som sedan foir
att fördela dem till de kalkningspmjekt som liinsst~;relse och .kommuner
bedömer som mest angcliigna för regionen. Vad utskottet s{dunda anfört
med anledning av motion Jo2 l yrkandena 2 och 3 hör ges regeringen till
kiinna. Med det anförda för syftet med motionerna 'Jo:t?. och .lo37 anses
tillgodosett.
dels att utskottets hemstiillan under 233 bort ha följande lydelse:
233. hetriiffande kalk11i11p, m• hru1111ar m.111.
att riksdagen med anledning av motionerna 1987/88:Jo21 yrkandena
2 och 3, I 987/8X:Jo32 och ·l 987/88:Jo37 som sin niening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört.'

145. Försurningsskador på kulturminnen (mom. 238)
Karl Erik Olsson och Lennart Brunander (c) anser
dels att den del av utskottets yttrande på s. 176 som börjar med· ··som
anförs" och slutar med "vidare åtgärd" bort ha följande lydelse:
Som anförs - - -( = utskottet)- - -förevarande anslag. Med hiinsyn
till de förödande effekter luftföroreningarna har pi1 byggnader. monument
och kulturförem~il och det stora behov som s;ilcdcs föreligger flir att försöka
begränsa försurningens effekter p{1 vfirt kuliurarv anser utskottet regeringens förslag ntillriickligt. Under förutsiittning av bifall till reservati~111eri1a 12
och 141 kommer -vttcrligare
för fitgiirder .mot
.... . medel. att,... stiillas .till förfogande
....
luftföroreningar
och
förs~1rni.ng.
Som
anförs
i
nH.ltio.11
.ln30
.....
.....
.
-vrkande 35 biir.
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av dessa medel erforderliga resurser avsiittas för miljiiätgiirdcr i kultur-.
minllL'SV<irden. Vad utskottet s{dunda anfört hiir ges regeringen till känna.
l'vtcd det anförda for motion Kr6 yrkande 4 anses tillgodosedd.

JoU .! 987/88:23

dels att utskottets hemstallan under 23X bort ha följande lydelse:
238. hetriiffancle j('irs11mi11gsskador 11d kul111.rmi1111cn
att riksdagen med anledning av motionerna 1987/88: Kr6 yrkande 4
och 1987/88:1030 yrkande 35 som sin mening ger regermgen till
kiinna vad utskottet anfört.

146. I ntcrnationclla försurningssekretariatct ( 1110111. 239).
Karl Erik Olsson och Lennart Brunander (c) anser

dels att den del av utskottets yttrande pii s. 176 som börjar med "'Utskottet
har"' och slutar med '"avstyrks således" bort ha följande lydelse:
Utskottet har - - -(=utskottet)- - -. detta arbete. 1 enlighet meu vad
som framförs i motion Jo30 yrkande 21 blir därför Internationella försurningssckretariatct. som iir miljöorganisationernas organ. tilluelas ökade
n:sun:r irwm anslaget för information om försurning. Vad utskottet anfört
hör ges n:geringen till kiinna.

dels att utskottds hemstiillan under 239 hort ha följande lydelse:
239. hetriiffande /11tcrnatio11clla fiir.1·11mi11gssckrcuiriatct
att riksdagen med anledning av motion 19X7/88:Jo30 yrkande.21 som
sin mening ger regerinµen till kiinna vad utskottet anfört,

147. Mark för naturvt1rd

(1110111.

240)

Sven Eric Lorentzon. Ingvar Eriksson och Ivar Virgin (alla m) anser

dds att den del av utskottets yttrande pii s. 177 som börjar med "Utskottet
har" och slutar med '"25 milj. kr. .. bort ha följande lydelse:
Utskottet har ovan (avsnitt 3) redogjort för de principer som enligt
utskottets mening hör vara viigledande för arhetct med att siikcrstiilla
betydelsefulla naturomriiden (reservation 4 ). Dels hiir i ökad utsträckning
avtal nm naturvi1rd triiffas med berörda markiigare. dels uppfyller enligt
utsknttets mening m~inga av dagens naturreservat inte syftet med denna
skyddsform. De hlir siiledcs fö en annan status och ägarform, där naturvi1rden siikerstiills genom skötselkontrakt med enskilda. I konsekvens med
dessa stiillningstaganden ansluter sig utskottet till yrkande 2 i motion Jo784
att anslagL't bör minskas med 25 milj. kr. Utskottet avstyrker således regeringens förslag till anslag och motionerna Jo26 yrkande 24 och Jo7 l 9 yrkande X5 om en höjning av anslaµet.
dels att utskottets hemstiillan· under 240 bort ha följande lydelse:
2411. att riksdagen med anledning av regeringens förslag. med bifall
till motion I 987/88:Jo784 yrkande 2 och med avslag ptt motionerna
1987/88:.1026 yrkande 24 och 1987/88:Jo719 yrkande 85 till Mark för
11at11n·tird för hudgeUiret 1988/89 anvisar ett reservationsanslag av
15 ()()() ()()() kr. '
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141-1. M-ark för naturvärd (mom. 240) ·

.lolJ 1987/88:23

Lars Erncstam och Anders Castbcrger (fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande pii s. 177 som börjar med '"Utskottet
har'" och slutar med ··25 milj. kr. .. bort ha följande lydelse:
Utskottet har ovan (avsnitt 3) redogjort för de principer som enligt
utskottets mening bör vara v;igil'dande för arbetet med att s;ikersUilla
betydelsefulla naturomri1dcn (reservation 11 ). I enlighl'l med detta stiillningstagande finner utskottet regeringens förslag till anslag otillriickligt och
ansluter sig diirmed till yrkande 85 i folkpartiets partimotion Jo7 I lJ att
anslaget bör fördubblas fr{111 nuvarande 40 milj. kr. till 80 milj.kr. !\-kd detta
ställningstagande fär motion Jo26 yrkande 24 anses till).!odosedd_
Mot bakgrund av det anförda avstyrker utskottet motion Jo784 yrkande 2
om en minskning av anslaget med 25 milj. kr.
dt'ls att utskottets hemstiillan under 240 bort ha följande lydelse:
240. att riksdagen med anledning av regeringens förslag. med bifall
till motion 1987/88:.1071 lJ yrkande 85 och med avslag p[1 motionerna
1987/88:Jo26 yrkande 24 och 1987/88:Jo784 yrkande 2 till ;'v/ark .fiir
nawn·ård för budgeUret I lJ88/89 anvisar ett reservationsanslag av
80 000 000 kr. .

149. Överföring av m_ark frän domänfonden till
naturvärdsfonden ( mom. 242)
Karl Erik Olsson (c). Lars Ernestam (fp). Lennart 13runander (cl och
Anders Castberger ( fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande p<I s. 178 som biirjar med '"Fi.irslag
liknande'" och slutar med '"avstyrks siiledes" bort ha följande lydelse:
Utskottet delar uppfattningen i motionerna .lo30 och Jo719 att statlig
mark av värde för naturvården skall kunna tas i anspri1k genom överföringar mellan berörda organ. Som föresliis i motionerna bör sitledes mark av
stort naturvärdsviirde och i statens iigo utan vederlag kunna överföras till
naturv;lrdsfonden. I enlighet med yrkande 67 i motion .Jo7llJ bör [1rligen
mark till ett viirde av 15 milj. kr. överföras fri111 domiinfonden till naturvärdsfonden - genom nedskrivning resp. uppskrivning av fonderna - for
ersättning till enskilda för mark som avsiitts till naturreservat. Utskottet
föreslår att riksdagen som sin mening ger regeringen till Unna vad utskottet
s{1lunda anfört med anledning av motionerna Jo30 yrkande 9 och Jo 719
yrkande 67.
dels att utskottets hemst~illan under 242 bort ha följande lydelse:
242. betriiffande örafåring ar mark från domi/11fi111dm 1il/ 11a111r-

1·ård.1j(mdcn
att riksdagen med anledning av motionerna 1987/88:.lo.\0 yrkande l)
och 1987/88:Jo719 yrkande 67 som sin mening ger regeringen till
kiinna vad utskottet anfört.
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150. Bidrag till den ideella naturvårdens inköp av mark
(mom. 243)
Sven Eric Lorentzon (m). Lars Ernestam (fp), Ingvar Eriksson (m). Ivar
Virgin ( m) och Anders Castberger (fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande på s. 178 som börjar med "Utskottet
har tidigare" och slutar med ··yrkande 3" bort ha följande lydelse:
\1ark fiir naturv{trd iigs redan i dag i icke obetydlig utsträckning av den ·
ideella naturv~trden. Utskottet har tidigare (reservation 4) framhällit det
engagemang. det ansvar och den kunskap som visas av ideella organisationer vid skötsel av värdefulla naturomritden. I enlighet med denna instiillning anser utskottet att anslaget Mark för naturv{trd skall kunna an,·iindas iiwn till den ideella naturvården för inköp av mark för naturvitrd.
Vad utskottl'l siilunda anfört med anledning av motion Jo25 yrkande 3 bör
ges regeringen till kiinna.

tids att utskottets hemstiillan under 243 bort ha följande lydelse:
2-13. hl'lriiffandc hidrag till den ideella nalllrwlrdens inköp m· mark
att riksdagen med anledning av motion 1987/88:Ju25 yrkande 3 som
sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört.

151. Sponsring för skötsel och förvärv av naturvårdsobjekt
(mom. 244)
Jan .knnehag (vpk) anser

dels att den del av utskottets yttrande på s. 178 som börjar med "Utskottet
har iiven ·· och slutar med '"skall tillåtas" bort ha följande lydelse:
Enligt miljö- nch energiministern hör sponsring· inte komma i fritga om .
den förbinds med villkor som begränsar den ansvariga myndighetens handlingsfrihet eller om den skulle medföra nägot hemendeförhiillande av annat
slag. Dl'tllia försäkran iir enligt utskottets mening en synnerligen dålig
garanti för att siikra ett limgsiktigt samhällsinflytande över vitrden av .rtaturcn. Privata vinstintressen har alltid varit orsak till misshush{t(lning med
naturresurserna. Mot denna bakgrund och i enlighet med vad som framförs
i motion .Jo26 hör sponsring för skötsel och förvärv av naturv<\rdsobjekt ink
till(ttas. Vad utskottet sålunda anfört med anledning av motion Jo26 yrkandt' 23 bör ges regeringen till känna.

dels att utskottets hemställan under 244 bort ha följan.de lydelse:
244. hetriiffande sponsring för skritsel och 1·år</al' nat11rl'<lrdsohj(,k1
att riksdagen med anledning av motion I987/88:Jo26 yrkande 23 som
sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört.

.loU 1987/81'\:23

152. Vård av naturreservat 111.111. (rno111. 245)

JolJ 1987/88:23

Sven Eric Lorentzon. Ingvar Eriksson och Ivar Virgin (alla m) anser

dels att den del av utskottets yttrande pti s. 179 som börjar med "Utskottet
delar·· och slutar med .. Motionerna avstyrks" bort ha följande lyddse:
Utskottet har under dl antal i1r och i flL"ra sammanhang framh;"tllit vikten
av att viira natum:servat vi1rdas. liksnm att avtal med enskilda om naturv;irdande insatser i större utstriickning iin för niirvarande blir komma till
st<~111d. I enlighet hiirmed finner utskottet det mntiverat att uppriikna anslaget till 50 milj. kr. Utsklittet ansluter sig diirmed till yrkande 3 i motion

.lo7X-I och förordar en höjning med XOX 0!10 kr. jiimfört med regeringens
förslag. Med det anfördafor motionerna Jo30 yrk<tnde 5 och Jo719 yrkande
Xt1 anses i viss m{1n tillgodosedda.

dels att utskottets hemstiillan under 245 bort ha fi.iljande lydelse:
2-15. att riksdag:L'n med anledning av regeringens förslag. med bifall
till motion 19X7/XX:Jo7X-I yrkande 3 och med avslag p:I motionerna
llJX7/XX:Jn30 yrkande 5 och l9X7/XX:Jo719 yrkande 86 till \/årcl ar
11a111rresoT1il m. 111. för budgetitrL't l 9XX/XlJ anvisar ett rcservationsan~;Jag

av 50 ()()() ()()() kr..

153. Vård av naturreservat rn.m. (1110111. 245)
Karl Erik Olsson (e). Lus Ernestam (fp). Lennart Brunandcr (cl och
Anders Castberger ( fp) anser

clcls att tkn del av utskottets yttrande p!1 s. 179 som börjar med "Utskottet
delar .. och slutar med ··Motionerna avstyrks .. bort ha följande lydelse:
Genom att hf1lla anslaget Mark för naturv:lrd p<'i en hög niv{1 kan skydd
ges ;it omriidcn av siirskilt qor betydelse frtm naturdrdssynpunkL bl. a.
urskogar. Niir det gäller värden av viira naturvi1rdsobjekt kan utskottet
dessviirrc konstatera att v!1rdanslaget inte har likat i takt med behoven ..
Klyftan mellan vCirdbehov och anslag har blivit allt stiirrc. Tiil en del har
detta utrymme kunnat fyllas av beredskapsarbeten för naturvärd. men
utskottet niidgas konstatera att anslagen har minskat iiven pä detta omrt1de.
Enligt utsknttets mening iir det av regeringen föreslagna anslaget otillriickligt. I likhet med vad som anförs i motionerna .lo30 och Jo719 bör·
anslaget höjas med ytterligare 12 milj. kr.
\frd det anförda tillstyrker utskottet motionerna Jo30 yrkande 5 och
.lo7 l 9 yrkande 86. Därmed avs.tyrkcr utskottet motion Jo78-I yrkande 3.

clels att utskottets hcmstiillan under 2-15 bort ha följande lydelse:·
2-15. att riksdagen med anledning av regeringens förslag. med bifall
till motionerna 1987/88:Jo30 yrkande 5 och 1987/88:.10719 yrkande 86
och med avslag p;'i motion l 987/88:.Jo78-I yrkande 3 till Vård m·
11at11rresen•at 111.111. för budgettiret 1988/89 anvisar ett reservationsan-

slag av 61 192 000 kr..
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154. Bränskmiljöfonckn (mom. 254)
Lars Ernestam och Anders Castbergcr (fp) anser

dels att den del av utskotkts yttrande p<i s. PC som biirjar med .. Utskottet
har nyligen"' och slutar med .. avstyrks sitledes .. bort ha följande lydelse:
Utskottet kan konstatera att naturdrdsverkct i sin anslagsframstiillning
for budgcti1ret I988/8lJ har begiirt att anslaget för ny miljöskyddstcknik skall
{1tcrinföras. Medel för si1dan teknik tillhandahitlls i dag ur briinslcmiljöfonden. för att fiirstiirka dessa angeHigna insatsn anser utskottet - i likhet
med folkpartiet - att naturv;lrdsve.rket hör fii disponera -lO milj. kr. för
iindam{tlet. Med det anförda tillstyrker utskottet motion Jo719 yrkande 37.

dels att utskottets hemstiillan under 25..\ bort ha fiiljande lydelse:
25..\. betriit"fandc hrii11sll'111iljiijimdl'll
att riksdagen med bifall till nllltion I 987/88:Jo2..\ vrkande 37 till
St111t•11s 11111111-riirdlTcrk för budgeti1rct 1988/89 utiiver tidigare anvisat

belopp anvisar ytterligare ..\Il O!JO 000 kr..

155. Övervakning av miljöförändringar m.rn. (rnorn. 255)
Lars Ernestam och Anders Castberger (fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande pi1 s. 182 som börjar med .. Vad
betriiffar .. och slutar med .. avstyrks s:tledes" bort ha fiiljande lydelse:
Enligt utskottets mening har behovet av resurser friimst för titredningar
och invcntL'ringar p;i naturvi1rdsonir;klet inte blivit tillriickligt viil tillgodosett genom av riksdagen tidiµare i i1r anvisat belopp. Utsknttet ansluter sig
s~ilcLks till yrkande 38 i motion Jol..\ och tillstyrh·r att anslaget hiijs med
ytterligare IO milj. kr. att anviindas fiir nvan angivet iindami1l.

dels att utskottets hemstiillan under 255 bnrt ha följande lydelse:
255. betriiffande Öl'erl'ak11i11g a1· mi/jii/årii11dri11gar 111.111._
att riksdagen med bifall till motinn 1987/88:Jo2..\ yrkande 38 till
(Jt-errnk11i11g 111" 111iljii_/i"irii11dri11gar m.111. för budget<iret 1988/89 utöver tidigare anvisat bdopp anvisa·r ytterligare 111 ()!JO ()()() kr..

156. Särskilda projekt pä miljövårdens område (morn. 256)
Lars Ernestam nch Anders Castberger ( fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande pt1 s. 182 som biirjar med "Utskottet
har tidigare"' och slutar med. "'och 31 .. bort ha följande lydelse:
Utskottet har i flera sammanhang framfört sin uppfattning om havsföroreningar och understrukit vikten av att kraftfulla iitgiirder vidtas pi1 omri1det. Enligt utskottets mening avspeglas denna uppfattning inte i regeringens tidigare i <"1r framlagda förslag till anslag för iindam[1kt. Ytterligare
medel bi·ir enligt utskottets mening iivcn tillföras naturv<lrdsverkets projekt .
om naturvilrds;itgiirder i odlingslandskapet. För att h·rnikali.:in~pektionen
skall kunna fullfölja mitlsiittningen att halvera b.:Limpningsmedelsanviind-
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ningen i jordbruket blir iiven inspektionens resurser fi:irstiirkas utöver regerin!!cns förslag. Pil grund av det s;llunda anförda tillstyrker utskottet motion
Jo24 yrkandena .30 och .31.
dels att utskottets hemstiillan under 256 bort ha följande lydelse:
256. betriiffande Siirskilt/11 11rojck1 pä 111iljö1·årde11.1· 0111rtlt!c
att riksdagen med bifall till motion l 987/88:Jo24 yrkandena 30 och 31
till Stirskilt!u projckl på 111iljiinirt!e11s 0111råt!e för budgetiiret l 98X/89
utöver tidigare anvisat belopp anvisar ytterligare 12 oon ()(}() kr..

157. Ett särskilt anslag för

hagmarksers~ittning

(morn. 257)

Karl Erik Olsson och Lennart Rrunander (c) anser

dels att den del av utskottl'ts yttrande som p:·1 s. 182 börjar med "Inte heller"
och pi1 s. 183 slutar med "yrkande JO avstyrks si1lcdes·· bort ha följande
lydelse:
Utskottet har tidigare i flera sammanhang betonat vikten av att det öppna
landskapet bevaras. Till detta bör emellertid liiggas att. vilket ocksii framförs i motion Jo30, den biista garantin för at! behiilla ett vackert och
omviixlande landskap är att äkerarealen brukas och hagarna betas. För att
bevara det öppna landskapet och artrikedomen i flora och fauna bör förutom ovan redovisade ätgärder - en särskild hagmarksersi"ittning införas. En s~idan ersiittning förutsiitter enligt utskottets mening att handelsgödsel inte används. 25 milj.· kr. av det s. k. omställningsbidraget bör
utnyttjas och iiverforas till ett siirskilt anslag för hagmarksersiittning. Pä
grund av det siilunda anförda tillstyrker utskottet motion Jo.30 yrkande 7.
dels att utskottets hemställan under '257 bort ha följande lydelse:
257. betriiffande rll särskilt anslag för lwg111ark.H'rsii1111i11g
att riksdagen med bifall till motion l 987/88:Jo.30 yrkande 7 till Hag111arkscrsii1111i11g för budget~1ret 1988/89 anvisar ett förslagsanslag av
25 ()()() ()()() kr. .

158. Kemikalieinspektionen (rnorn. 258)
Lars Ernestam och Anders Castberger (fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande pii s. 183 som börjar med ··utskottet
har nyligen" och slutar med "i motionen" bort ha följande lydelse:
Redan innan resultatet av beslutad utvärdering av verksamheten föreligger kan utskottet - i likhet med vad som framförs i motion Jo24 konstatera att kemikalieinspektionens resurser är helt otillräckliga för att
inspektionen skall kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. Resurserna mäste
förstiirkas. Situationen pä kemikalieomriklet är enligt utskottets mening si1
alarmerande och resurserna sa otillräckliga att en personalförstärkning i
enlighet med inspektionens anslagsframställning för budgetinet 1988/89
mäste komma till stånd. Fyra nya tjänster bör således beviljas och avgifterna
för kemikalieinspektionens verksamhet höjas i den utsträckning som erfordras för att finansiera dessa tjänster.
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Vad utskuttet S:tlunda anfört med anledning av motion Jo24 yrkandena 25
uch 26 hiir gL'S regeringen till bnna.
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dels att utskuttets hemstiillan under 258 bort ha följande lydelse:
258. betriiffandc l\l'l11ikC1lici11spclaio11e11
att riksdagen med anl_edning av motion 1987/88:.1024 yrkandena 25
och 26 som sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört.

159. Anslag för bevarande av genetiska resurser (mom. 259)
Karl Erik Olsson och Lennart Un111i111Lkr (c) anser

tids att den del av utskottets yttrande p[1 s. 183 som börjar "med "Utskottet
har i" och slutar med "avstyrks sMedes" bort ha följande lydelse:
lJtskntk'l har tidigare i flera sammanhang uttalat sig om behovet av
in~atser för \'<trd och bevarande av utrotningshotade arter. Förutom dessa
;1tg;irdcr biir L'nligt utskottets mening - vilket ocks{1 framförs i motion Jo30
- L'n strategi utformas fi.ir bevarande och hantering av genetiska resurser.
Denna strategi bör beskriva dels allmiinna övergripande mitl. ~els mål som
rör utsatta arter. dds ock mi"d för vissa områden siisom jordbruk och fiske.
Åtföljande program bör vara inriktat pi1 att klarlägga 9ch bevara exi- .
sterande genetiska variationer. inkl. mikroorganismer. och inte endasthota~
de arter. raser och sorter. Programmet bör också omfatta.gcnbanksverksam-.
het och forskningsbehov. Utskottet ansluter sig således till förslaget i yrkande Ill i nllltionen om inriittande av ett siirskilt anslag för ändamålet och
fiiresbr riksdagen att med bifall till·motioncn till Bevarande av genetiska
resurSL'r anvisa ett anslag av 5 milj. kr.
tids alt utskottets hemstiillan under 259 bort ha följande lydelse:
259. bctriiffande C111slag_fi"ir hcrarande m· genetiska rc.1·11rser
att riksdagen med l1ifall till motion l 987/88:Jo30 yrkande llJ till
lkrllmntle m· gcneiiskil resurser för budget;lrct 1988/89 anvisar ett
flirslagsanslag av 5 IJIJ(J IJ()IJ kr.

Särskilda yttranden
I. Ett miljö- och naturrcsursclepartement (mom. 4)
Lars Ernestam och Anders Castberge_r (fp) anför:
Utskottet föresli'1r att folkpartiets förslag om ett särskilt miljö- och naturresursdcpartement skall avsbs av riksdagen. Med hiinvisning till att regeringen har att sjiilv ta stiillning till sin organisation har vi avstMt från att
reservera oss till förm:'rn för motionsyrkanckt.
Vi vill i detta sammanhang hiinvisa till att folkpartiets partimotion om
miljö redovisar en helhetssyn som. förutom fragan om ett siirskilt departement. ocks;i tar upp fr,·igor om biittre samnrdning mellan lagstiftning och de
mvndighetcr som ing;·ir i den centrala miljönrganisationen.
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2. Kindlaområdct och Skäncs miljöproblem (mom. 26 och
29)
Lars Ernestam och Anders Castberger ( fp) anfifr:
Vi delar den uppfattning som framförs i motion Jo747 att Kindlaomri1det i
Bergslagen vore ett Himpligt naturreservat. Fr~1gan biir behandlas i positiv
anda av berörd liinsstyrelse. En fördubbling av anslaget \fark för naturvörd
som vi ovan reserverat oss för (reservation 240) skulle avsev;irt underI;itta
reservatsbildningar av detta slag. En s<1dan anslagshi.ijning skulle oås<I göra
det möjligt att i snabbare takt genomföra de naturvärdsplaner i Skilne som
behandlas i motion Jo82 I.

3. Program för skydd av hotade fiskarter .(mom. 34)
Lars Ernestam och Anders Castberger (fp) anför:
I motion Jo716 föresliis ett program för skydd av hotade fiskarter, bl. a. mot
bakgrund av de initiativ som nyligen tagits inom ramen för Bernkonventionen. Vi vill understryka vikten av att detta program kommer till
stånd. Utskottet har ovan tillstyrkt folkpartiets förslag att ytterligare I milj.
kr. skall ställas till förfogande för flora- och faunavi1rd. Utskottet har ocks~I
betonat behovet av kraftfulla åtgiircler för hotade växt- och djurarter. Mot
denna bakgrund har vi nu avstätt frän att reservera oss till förmfm för
motionen.

4. Talan vid Internationella domstolen i Haag (mom. 175)
Lars Ernestam och Anders Castberger ( fp) anför:
Enligt v{1r mening kan det starkt ifri1gasiittas om Storbritanniens och Polens
förorening av andra Hinders territorier ;ir förenlig med folkr;ittcn. Med
hiinsyn till att utskottet i föreliggande betiinkande begiir nya initiativ pi1 det
internationella omr{1clet friin rL·geringens sida har vi avstittt friin att nu
reservera oss pi1 denna punkt. Vi anser dock att det kan finnas skiil att
iiterkomma i fr[1gan om talan mot Storbritannien och Polen vid Internationella domstolen i lfaag.

5. Vitaliseringskalkning (mom. 232)
Lars Ernestam och Anders Castberger (fp) anför:
Motion Jo30 behandlar frf1gor om medel för vitaliseringskalkning av skogsmark och motion Jo21 kalkning av brunnar. Enligt motion Jo244 bör medel
avsiittas för kalkning av skogsmarker i Shmc.
Folkpartiet har i motion Jo24 yrkande 22 betonat vikten av att kalkningsverksamheten fortsätter. Särskilt bör detta gälla försök med skogsmarkskalkning. r sammanhanget iir det ocksi1 angeliiget att undersöka möjligheterna att genom sclcntillförsel begriinsa skadeverkningarna av kvicksilver
i miljön.
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Folkpartiet har inte anvisat ökade anslag för kalkningsverksamhet men
anser det angeläget att befintliga anslag och reserverade medel kan anviindas sii flexibelt som möjligt. De ovan redovisade motionerna torde
diirvid delvis kunna tillgodoses inom ramen för tillgiingliga anslag.
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1 Förslag till
Lag om ändring i miljöskyddslagen ( 1969: 387)
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Härigenom föreskrivs i fråga om miljöskyddslagen ( 1969: 387) 1
dels att ruhrikcn närmast före 8. skall utgfa.
dels att 5, 8a. 12. 13. 15. 20. 23-26. 28. 29a. 38. 40, 43. 44a. 45, 48. 52
och 58
skall ha följande lydelse.
dds att det i lagen skall införas nio nya paragrafer. 38 a. 38 h. 48 a. 48 b
och 65-69
samt nya rubriker före de nya 65 och 69
av följande
lydelse.

*

**

**

**

N11rnrande lydelse

F1)reslage11 lydelse

Den som utövar eller ämnar utöva miljöfarlig verksamhet skall
vidtaga de skyddsfatgiirder. tåia begränsning av verksamhete·.1 och
iakttaga de försiktighetsmår.t i övrigt som skäligen kan fordras för att
förebygga eller avhjälpa olägenhet.

Den som utövar eller ämnar utöva miljöfarlig verksamhet skall
vidtaga de skyddsåtgärder, tåla den
begränsning av verksamheten och
iakttaga de försiktighetsmått i övrigt som skiiligen kan fordras för att
förebygga eller avhjälpa olägenhet.
Skyldigheten 11rt <ll'hjiilpa o/iige11herer ki·arsr<lr iii·en efier det atr
1·l'/"k.w111hetc11har11pphiirr.
Omfattningen av 1/ligga11de11 en-'
ligt första stycket hediim.1· med utgångspunkt i vad som är tekniskt
möjligt vid verksamhet av det slag
som är i frfiga och med beaktande
av Sltväl allmiinna som enskilda intressen.

Omfattningen a\' ä/iggandc enligt
första stycket hcdiimcs med utgångspunkt i vad som är tekniskt
möjligt vid verksamhet av det slag
som är i fråga och med heaktande
av saväl allmiinna som enskilda intressen.

Vid avvägningen mellan ('lika intressen skall särskild hänsyn tagas till å
ena sidan beskaffenheten av område som kan bli utsatt för störning och
betydelsen av störningens verkningar. å andra sidan nyttan av verksamheten samt kostnaden för skydds[1tgärd och den ckLinomiska verkan i övrigt
av försiktighctsmtttt som kommer i fråga.

Om det från allmiin synpunkt är
särskilt angeläget att skydda ett
i·artendrag. en .1Jii eller etr a111wr
1·atre110111räde 11101 .f('irorening, fftr
regeringen förklara rnttenomrtldet
och 1111grii11sa11Je marka som etr
.1iirskilt fiiroreningskiinsligr omrade.

Om det från allmän synpunkt iir
särskilt angcliiget att skydda ett
mark- eller 1·atre110111rilde som iir
utsatt Jiir mi!jiUiirlig i·crksamher.
mr regeringen förklara området och
dess närmaste 0111gi1·11i11gar som
mi/ji'i.1/.:ydd.rnmrådc .

För ett s[tdant område skall regeringen eller. efter regeringens bemyndigande. liinsstyrclsen ge n~irmare före.skrifter om skydds;\tgärdcr. begränsningar och försiktighetsmiitt i övrigt för verksamheter inom omrädct. Sådana föreskrifter innebär inte ändring i tidigare meddelade tillst<'u1dsbeslut.
1

~

Lagen ,imtry<.:kt 1981:.t~ll.
Scna,;tc lydcl-;c 198.t: 912.

2'8.7

Fiireslugcn l.1·dc/.1 c
Lrnsstyrelsen far i särskilda fall medge undantag fr{tn föreskrifter som
har meddelats med stöd av andra stycket.

Best~immelserna i 4 kap. rätteg{ingsbalken llm jäv mot domare
iigN mot.1T11rwulc 1illtimp11i11g pd
ll'llamot i koncessionsnämnden.
Lcda11101 iir dock icke jiivig p[i den
gmnd att han
I. i 1·a11e11domstol tagit hefattning med iirende om samma miljöfarliga verksamhet som är under
prövning hos kom:essionsnämnden.
2. hos annan myndighet ii11 1·111ll'lllfnmstol tugit ln·.f{ittning med sädanr iircnde 11ta11 att fiirta hesl111
l'arige110111 ärendet argjorts.

Bestämmdserni1 ·i. 4 kap. riittcgångsbalken om jiiv mot domare
gii/la uck.11' leda1111itcma i kom:cssionsniimnden. 1:,·11 ledamot är dock
inte jiivig p{i den gmnden att han i
1·attc11mäl har tagit hefattning med
ärende om samma miljöfarliga
verksamhet som är updcr prövning
hos koncessionsnämnden.

IH
Ansökan om tillstånd skall vara
<>krift\ig. Den skall innehålla
I. de uppgifter. ritningar och tekniska hcskrivningar som behövs för
att bedöma den miljöfarliga verksamhetens heskaffenhet och omfattning.
2. en heskrivning av miljöeffekterna siisom arten. styrkan och
riickvidden av de störningar ~om
verksamheten kan medföra.
3. förslag till de skyddsåtgärder
eller andra forsiktighetsmått som·
behövs för alt förebygga eller avhjiilpa oliigenheter från verksamheten.
4. en redogörelse för det samräd
som har iigt rum enligt 12 a och
vad som därvid har kommit fram.

*

Ansökan om tillst<1nd skall vara
skriftlig. Den skall innehålla
I. de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som hchövs för
att bedöma den miljöfarliga verksamhetens beskaffenhet och omfattning,
2. en heskrivning av miljöeffekterna s[1-;om arten, styrkan cich
riickviddcn av de störningar som
verksamheten kan medföra,
3. förslag till de. skydds{1tgtirdcr
eller andra försiktighetsmätt som
behövs för att förebygga eller avhjälpa olägenheter från verksamheten och Firslag till hur komroll ar
rcrk1a111hl'ten hiir ske.
4. en redogörelse för det samrftd
som har ägt rum enligt 12 a § och
V<\d som diirvid har kommit fram.

Ansökningen skall inges i det antal exemplar som "koncessionsnämnden
anser behövligt.
L.:ppfyllcr ansökningen inte vad som föreskrivs i flfrsta stycket eller har
den inte givits in i tillräckligt antal exemplar. skall koncessionsnämnden
föreliigga sökanden att avhjälpa bristen inom viss tid. I foreliiggandet får
vite siittas ut. Etkrkommer sökanden inte ett föreläggande. fär nämnden
hcsluta att bristen skall avhjälpas på sökande.ns hekostnall eller. om hristen itr så vtiscntlig att ansökningen inte kan ligga till grund för prövning av
tirendct. avvisa ansökningen.
Har erforderligt samri1d enligt 12 a ~ inte ägt rum, fi'ir koncessionsnämnden vid vite förelägga sökanden att vidta de ~1tgiirder som behövs.

JoU J 987/88:2.1
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Fiirc.l'lagc11 lrddre
3

15 ~
Om det framkommer skiljaktiga
Om det framkommer skiljaktiga
meningar vid en överläggning tilmeningar vid en överläggning tillämpas föreskrifterna i 16 kap.
lämpas föreskrifterna i 16 kap.
riitteg<ingsbalken om omröstning i
rättegångsbalken om omröstning i
tvistemfrl.
Särskild omröstning
tvistemål.
Särskild
omröstning
skall ske beträffande frflgor om tillskall ske beträffande frågor om tilllämpligheten av denna lag. förbereHimpligheten av denna lag, förberedande titgärdcr och undcrställning
dande åtgärder och underställning
enligt 16 c//er48 h !$ tre(tie stycket.
enligt 16

JoU 1987188:23
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*
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20 ~
Om regeringen lämnar tillstånd, kan regeringen uppdraga åt koncessionsnämnden eller länsstyrelsen att fastställa närmare villkor för tillstånd.el.
Om ko11ce.1sio11.rniimndcn lii11111ar
ti//sttl11d. får 11ämnde11 ii1·erläta ät
en myndighet, som 11tiimr tillsyn
e11/igt den11a lag, all jiutstiilla 1·illkor m· mindre hetyde/sc.

2H
Åsidosätter 11ågo11 l'i//kor som
har angil'its i ett tillstå11dshes/11t
och iir a1'l'ikelsen betydande. fär
koncessio11snii m nde11
fiire skri 1·a
11ya eller strängare 1·illkor .for 1·erksamhete11 eller .förklara tillstå11det
.fön·erkat och fi'irhjuda jiJrtsatt
l'erksamhet.

Ko11cessio11s11iim11den .fl/r .fiirhjuda fortsatt mi(iiif11rlig 1·1•rksa111het
som om.filttas a1· tillstånd enligt
denna lag
I. om den som har sökt tillståndet har 1·ilsc/c11 tillstllndsmyndigheten genom all lämna oriktif.~a
uppg{ftcr 111· hetydefse .f('ir tillståndet.
l. 11iir 1·illkor som giillerf(:ir 1·erksa111hete11 äsidosal/s i betydande
mi/11 eller
3. 0111 det ge110111 1·erksamhete11
llfl{Jkommit nägon oliiRe11het m· 1·iise11tlig hetydc/se som inte fdrutsdgs
11iir 1·erkrnmhl'le11 tilläts.
Niir.fi'irhud meddelas e11liRt fiirsta siYcket, Jilr tillständet återkallas
hcft eller de/1·is.

24*
Har tio år förflutit frtln det att ett
tillståndsbeslut har rnnnit laga
kraft, får ko11cessio11sniimnden föreskril·a 11ya eller strängare l'illkor
.för rerksamhete11 lfter rnd som är
skäligt.
Redan des.1fiirinnan .får sädana

J

Senaste lydelse I 98h: 1157.
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Koncc.uionsniimnden får. ifter
vad som är skiiligt, ändra eller upflhiil'a giiflandc 1·i//kor Nr en mi{jiifilrlig 1·erk.1amhet eller meddela
11ya 1·illkor för den
I. när tio år Jdr.flutit från det att
tillstcl11dshes/11tct rn1111 laga kraji.

2K9
Nr 23

N111·arwule lydelse
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2. 0111 den som har siikt tillstiin1·illkor Fireskri1·as a1· niimndcn i'.f~
ier l'lld som <lr skäligt. om .fi'irhål- dl'I har 1·ilsclett till.1·til11dsmyndiglamlcna i 0111gin1ingen har iindrats hetl'n genom all lämna orikti1:a
1·iise111ligt eller om a111·ändningl'!1 uppg!ficr a1· hetydclse .fi'ir tillständet och ett ji'irhud ,fi-amstJr som en
m· ny 11rocess- eller reningstcknik i
1·crksamhetcn skulle mc(tf'iira en alltt'iir ingripande tltgiird.
3. niir l'illkor s1!111 giilli'J· Ji'ir 1·erk1·iis1·ntlig fi'irhiiming frdn mi(iö- '
swnlzeten åsidosatt.i· på cl/ .i·iill som
skyddssvnp1111kt.
0111 särskilda skäl fiireligga,'.fi/r
rnrit a1· mer iin rinw1 hctydelse,
4. 0111 det ,i:enom 1·crk.rnmhetl'n
niimndcn 1'.fil'I" utgången m· den tid
som anges i.fi'irsta styckl't ii1·cn om- 11ppko111mit nli1-:1m oliigenhet som
prii1·a tillsttlnJ att .1/iippa ut m·- inte .fi'imtsågs niir 1·erksa111hetcn
loppSl'attcn i cl/ 1·is.1·1 1·attc11områ- tilliits och el/ Firhud ji·a111stär som
en all(/i'ir ingripande t/11-:iird,
de.
5. 0111 fiirh1/llandena i omgil'ningcn har iindrat.1· 1·ii.1entli1-:1.
6. om en .fi'än 111i(iiisy11p11nkt 1·iisentlig fiirhiillring kan llfJl'n1/s med
a111·iindni11.~ a1· någon ny proccsseller rl'l1i11gstcknik, ·
7. 0111 1u11·iinda11dct m· ndgon ny
teknik .fi'ir miitning eller 11ppska11ning m·.fi'irol't'ning clle1: annan stii.rning skulle 111ecff'iira 1·iisc11tligt biillre .f('irwsiittningar .får all kontrollera 1·crksamlzcte11.
I Jiill som a1'.1c'.1· i .fi'irsta stycket 4 .
.filr koncession.111c'im11de11 ockstl hesl111a om andra ätr:iirder som behiirs .fi'ir alt ji'irehy,~ga eller minsk~1
oliigcnheten Fir _fi-amtiden.

Uppkommer genom 111i/jiifill'lig
1·crksamhct hctydande oliigcnhet
som icke Firut.l'llgs när tillstånd
/iimnades. kan koncessionsnii11111dc11 meddela ji'ireskr(fi som iir ägnad att fiirehygga eller 111inska o/ii1-:enlzcten .f('ir .fi"'111tiden.

*

E11 tillständ atl sliippa 111 m·lopp.1Tatf<'ll i cl/ 1·isst 1·11ttc110111räde
.f(/r. 0111 det .finns siirskilda skiil.
ompr1'i1·as m· koncessiunsniimndcn
när tio 'år fii1jlwi1 Ji'ii.11 det att tillståndshcslutct rnnn laga kra.fi.

*

Frilga som avses i 23- 25 prövas efter framställning av statens
naturvårJsvcrk.

Frågor som avses i 23-25 prövas efter framstillning av statens
naturvårdsvcrk. Skall ji·ägan prii1•a.1 ar /iinsstyrel.1cn, får den tas
upp a1· /iinsstyrclscn utan 1u/1-:on
siirsk ild fra 111 st ii Ilning.

Har regeringen faststiillt villkor
för ett tillsttmd. får koncessionsniimnden vid tillämpningen av 24.

Har regeringen faststiillt villkor
för ett tills tand. för koncessionsnämnden vid tillämpningen av 24

*:,
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25. 27 eller 29 andra ~tycket inte
avvika viisentligt från villkoret utan
att regeringen har medgivit det.

Bilaga I

.fiirsw .11yd:ct I c//a4-7, 25
27
eller 29 *.andra s,tycket inte avvika
väsentligt från villkoret utan att regeringen har medgivit det.

*

29 a
Koneessionsniimndens beslut om
Koncessionsnämndens beslut om
villkor eller föreskrifter enligt 23villkor eller dtgiirder enligt N ~.
25 * eller 27 S eller 29 andra styc25. 27
eller 29
andra stycket
andra meningen har samma verkan
ket andra meningen har samma versom ett tillständsbeslut.
kan som ett tillståndsbeslut.
Niir koncessionsniimnden prövar
N iir koncessionsnämnden prövar
frågor som avses i 24 ~ första stycfriigor som avses i 24 första ella
tredje stycket fär nämnden ejier
ket I eller 25 ~ far niimnden i Je11
rad som iir s/.:iiligt ompröva 'beslut mcin del j('ira11/eds m· prii1·11i11g1·11
varigenom villkor har upphävts elompröva beslut varigenom villkor
ler mildrats enligt 27 ~. även om tio
har ii11Jrats. 11ppl1tfrt.1 dler till/.:0111mit enligt 24 .~ fiirstu styc/.:t'I .'-7
ar inte har förflutit frim det att beslutet vann laga kraft.
dia 27
även om tio år inte har
förflutit frcln det att beslutet vann
laga kraft.

*

*

*

*

*.

Statens naturv?1rdsverk. länsstyrelserna s111111 mi/jii- och hälsos/.:vddrniimnJenw utövar tillsynen
över miljöfarlig verksamhet.
Naturvfirdsverket har den centrala tillsynen. ·sam,Jrdnar tillsyns\'l'rha111he1e11 och Himnar vid behov bistilnd i denna verksamhet.
/.iin.1styrc/.1·"n 111ii1't1r tillsyn iil'l'r
sådan mi/ji~fi1rlig i·erksamliet. som
/.:riii·cr 1il/.1·1ä11d c11/ig110 §dia s11111
111ii1·as 111· .fi'ir.1Tar.111w/.:1l'11. Mi/jiioclz /11ilso.1/.:ydd111ii11111dn1 111ii1·ar
dl'n lo/.:ala ti/l.1y11e11 iii·er iilTig
111ilJiUtirli.r: 1·ak1w11lzl'1.

Statens naturv?trds\'erk och liinsstyrelserna utövar tillsynen över
miljöfarlig verksamhet.
Naturvärdsverket har den centrala tillsynen, samordnar lii11sS1yrel.1l'm11s tillsy11.l'l'er/.:.rn111het och
liimnar vid behov bistånd i denna
verksamhet. Lii11sstyrclse11 11tiil'11r
Jimliip1111dl' tillsyn inom lii111't.

Tillsynsmyndigheterna skall samarbeta med varandra samt med sådana
statliga och knmmunala organ som har att utöva tillsyn i siirskilda hiinsecnden eller som pii annat sätt. fullgör uppgifter av betydelse för tillsynsverk~
samheten. Det ~1ligger tillsynsmyndigheterna att verka för att övertr~idelser
av denna lag beivras.

38

ll

~

Den so111 tll(ii·ar rt'r/.:samhl'l so111
/.:an hl'f{1rn.1· rurn mi/jiifill'lig iir shl- .
dig att 111iiru /.:0111ro/I <Il' 1·crk111111here11. Rl'gcringe11 d/er dl'n 111.rndighl'l so111 regeringen hcS1ii1111111'/'
.fiir lllt'ddcla 11iir11111re .fhrt's/..:r(ffrr
0111 /.:owrollc11.

20 Riksdagen 1987/88. /()sam/. Nr 23

291

Fiir1'.1lagc11 lydels1'

N111·11ra1ulc lrdl'ise
3c'\ h

.~

JoU 1987/88:23
Bilaga I

L>e11 som 111iil'llr 111i(iii}iirli1.: 1·erk_rnmhet s11111 0111.fi111a.1· 111· tillstånd
l'nligt denna lag skall l'<lljc ilr 11\'ge
l'll siirskild 111i(iiirapporl till lii11s.11yrc/.1·cn clla till mi(iii- och hiilsoskydd1·nii11111de11. 11111 nii111ndcn iir
til/.1·_1·11.rn1yndigh1•/.
I 111i(iiirupport1•n skall de tltgärdcr reduri.rns som 1·idtagit.1· fi'ir alt
11111~!.\·lla i·il/koren i 1illst<i11dshes/111e1 och re.rnltaten m· dessa tltgiirdcr. Regeringen eller den mvndighet so1n regaingen hestii111111er Jilr
meddela yllerligare .f('ire.1·kr(fi;,,. om
denna rl'dm·i.rnin)?.
Till.1yn.1'!11_1·ndi1.:heten .fi/r fiireliigga en tillstä11dshal'lirl' som 11ndl'rlåtit att lll',S.:l' en 111i(iiirap1>ort all
.fi1llgiira sin skyldighet. I hes/111 11111
Ji'ireliigg11nde Jilr 1i/lsv11s111yndighe/l'll siilla 111 1·itl'.

Om tillst{rnd inte har givits enligt
denna lag. ftir en tillsynsmyndighet
meddela ett föreläggande om sådant försiktighetsm~ttt eller förhud
som behövs Jör att la1-:en.1· hestii111111d.11'r skall efterlevas. I hråd1ka11de .fiill eller niir det i iil'l"igt .finns
siirskilda skiil.filr.fi'ircliiggandet ges
11111edl'ihart 11:'11 i andra .fiill Ji'irsl
sedan det risat sig all riittl'ise inte
kan 1·i11nas gl'n11111 nid.

Om tillstånd inte har g1V1ts enligt
denna Jag. får en tillsymmyndighel
meddela ett föreläggande om sädana försiktighetsm?1tt eller förbud
som behövs för att lagen eller Ji'ireskr(tia som har 111cddclats med
stiid 111· den skall efkrlevas.

Tillståndsbeslu1 enligt denna lag hindrar inte en tillsynsmyndighet fran
till följd av
siirskilda omstiindigheter.
Om en tillst~\ndshavare {1sidosätter villkor som angivits i tillståndsbeslutet. fär en tillsynsmyndighet förehigga honom att vidta rättelse.
I beslut om föreliigg<rnde enligt denna paragraf får en tillsynsmyndighet
siitta ut vite.

alf meddela sildana briidskande föreskrifter som är nödviindiga

4H'
Om verksamheten vid en anläggning kan befaras vara miljöfarlig. iir
innehavaren skyldig att p[i begiiran liimna en tillsynsmyndighet behövliga
upplysningar om anlilggningen. En tillsynsmyndighet f?tr föreliigga innehavaren att lilmna sädana upplysningar.
Tilbynsmyndighet ffa förelilgga
den som utövar verksamhet som
, Senaste lvdelse l9X7: 397.
'Senaste 1;·delsc 19K7: YJ7.

Tillsynsmyndighet för förclligga
den som utiivar verksamhet som
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kan befaras vara miljöfarlig att utföra för tillsynens fullgörande behövliga undersökningar av verksamheten och dess verkningar. Tillsynsmyndighet kan i stället. om det finnes lämpligare. föreskriva att s{1dan
undersökning skall utföras av annan iin den som utövar verksamheten och utse någon att göra undersökningen.

kan bdaras vara miljöfarlig cll1•r
den s11111 annars iir sky/ilig att 11rl(jiilpa oliige11het frtln siid1111 l'!'rk·
swnlrer att utföra för tillsynens fullgörande behövliga undersiikningar
av verksamheten och dess verkningar. Tillsynsmyndighet kan i
stället. om det finnes lämpligare.
föreskriva att siidan undersökning
skall utföras av annan Lin den som
utövar verksamheten och utse nå-.
gon att göra undersökningen.
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Det äligger den som utövar verksamheten att ersiitta kostnad för undt:rsökning som avst:s i andra stycket andra meningen med belopp som tillsynsmyndigheten fastställer.
I beslut om föreläggande enligt första och andra styckena ffir en tillsynsmyndighet sätta ut vite.
44 a ~<>

Efter åtagande av en kommun får
länsstyrelsen överlåta åt miljö- och
hälsoskyddsnämnden att utöva
.forrliipande tillsyn cnligr denna
lag. Sker säda11 ii1·crlätelsc, skall
rad .10111 siigs i /af.:ell 0111 ti/lsy11s111y11digher gälla iil'l'll mi/jii- och
hiil.ri1skyddrniim11dcn.
Tillsyn av sådan miljöfarlig verksamhet som utövas av försvarsmakten får inte 11tii1·as m· miljö- och
hälsoskyddsnämnden.

45
Till biiter ella fiingelse i hiigst
11·tl är diims den som med upps{it
eller av oaktsamhet
I. bryter mot förbud som har
meddelats med stöd av 8. 23 eller
41
eller åsidosätter sädana ht:·
stiimmelser som har meddelats med
stöd av 2 *tredje stycket.
2. underlfiter att iakttaga fön>
skrift som regeringen har meddelat
med stöd av 10

*

*·

0

7

Senaste lvdelse 1987: 397.
Senaste l~delsc 19~7: 397.

Efter åtagande av en kommun för
liinsstyrelsen överlåta ät miljö- och
hiilsoskyddsnämnden att utöva si/dan tillsyn som 111111urs a11ko111111l'r
ptl lä11sstyrdse11. Tillsyn av s~tdan
miljöfarlig verksamhet som utövas
av försvarsmakten far dock inte
i)1·a!tltas tlt miljö- och hiilsoskyddsnämnden.
Har en ko1111111111 gjort ,fi-wnstiill11i11R 0111 iin•rlätl'ise 111· tillsyn<'ll 1'11·
ligt Ji'ir.1111 stvcket och .finner lii11sstvrcl.1e11 att ii1·(·rltitl'lse intl' hiir
ske i e11lighl't 111ed_fi-11111.1tiil/11i11ge11.
skall lii11sstyrcls1·11. 0111 ki1111m11nc11
hegiir dl't. med l'gct vl/rnndc r'ii·crlii1111111 iirendet till regeringens 111·giimnde.
~!

Den som med uppsåt eller av
oaktsamhet
I. bryter mot förbud som har
meddelats med stöd av 8. 23 eller
41 ~ eller 5.sidosätter sf1dana bestämmelser som har meddelats med
stöd av 2 *tredje stycket.
2. underli1ter att iakttaga föreskrift som regeringen har meddelat
med stöd av 10 *·
293

N111·arandc lvde/se

Fiireslagen lydd.i·e

3. åsidosiitter villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av
8 a ~ andra stycket. 18
första
stycket. 19-21*. Ha~ andra
stycket. 23-25
27
29 *andra
stycket dler 41 ~.

3. äsidosätter hesl11t, villkor eller
föreskrifter som meddelats med
stöd av 8 a andra stycket. 18 ~
första stycket, 19-21 ~. 21 a ~and
ra stycket. 24
25
27·~. 29
andra stycket. 38 a ~. 38 h ~ andra
srycket eller 41
4. underlåter att iaktta föreläggande som har meddelats med stöd
av 43 fl\rsta stycket eller andra
·stycket första meningen.
5. i ansökan eller annan handling
som avges enligt denna lag eller enligt föreskri_ft som har meddelats
med stöd av lagen lämnar vederbörande myndighet oriktiga uppgifter
rörande ett förhållande av betydelse för prövning av en fråga om tillstånd eller för tillsynen.
(1<!111s,.om giirningen i/1/e iir ringa.
till hiiter eller fiingel.H' i högst t1·å .
tlr. Har brottet begåtts med 11pp1·tit
och m-.1·e1t förpliktelse m· l'ii.1cntlig
·betydelse· ji-ån mi/jöskyddssynp11nkt, diims till fiingelse i hc)gsf,t1·å
år.

*

*· *·

4. underli1ter att iaktta föreliiggande som har meddelats med stöd
av 4.~ ~ första stycket eller andra
stycket första meningen.
5. i ansökan eller annan handling
som avges enligt denna lag eller enligt föreskrift som har meddelats
med stöd av lagen liimnar vederhörande myndighet oriktiga uppgifter
rörande ett förhållande av betydelse for prövning av en fråga om tillstånd eller för tillsynen.
I ringa .fiill di'i111.1 inte till w1s1·11r.
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*

*.'

*·

*

*'

*

Om ett vitesföreläggande har övertriitts, döms inte till ansvar enligt
första stycket för gärning som omfattas av föreläggandet.
Till ansvar enlig.i första stycket döms inte, om ansvar för gärningen kan
ådömas enligt brottsbalken.

Be.1l11t enligt dl'nna lag Jilr ö1·erklagas genom hen•iir hos länsstyrelsen, 11111 hcsl11tet har meddelats
m· mi/j1)- och hiil.rnskydd.rniimnden, och hos regeringen, om besl11tet har meddelats m· liin.1styrelsen,
koncession.rnii111ndcn eller statens
nat11n·ård.fferk. Dock ö1·erklagas
beslut om ersiittning för kostnader
enligt 14 §femte stycket andra meningen eller 43 .li tredje stycket eller
beslut 0111.fi'irh11d l'id vite enligt 51 §
hos kammarriitten genom besl'iir.
Om klagan ö1·er beslut i ji-ågor 0111
mi/jöskydd.H11·giji .finns särskilda
besriimmelser i 59-62 §§.

'Senaste lydelse 1984:912.

Om inte nägot annar ji·amgcir a\'
andru - femte styckena, .filr he.1l11t
enligt denna lag öi·erklagas
I. hos liinsstyrel.l'l'n, 0111 hesl11te1
har meddelats 11\' mi(ic'i- och hiilsoskyddsnii111nden,
2. hos koncessionsniimnden. om
besl111et har meddelats m· .1·t;11ens
nat111T<lrd.1·1·erk eller länsstyrelsen.
3. hos regerin!,?en. om hcsl11tet
har meddelats a1· koncessio11snii111nde11.
hesl111 i
.Koncessionsnämndens
.
el/ dit ii1·erklagat ärende filr inre
ö1·crklagas.
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Nu\'lira11de lydelse

Fiires/age11 lydelse

Naturi-årdSl'erket får överklaga
beslut som har meddelats i frågor
om tillstånd och i fråg<1r som m·ses
i 8 a § a11dra eller tredje styckelw,
40, 41 §§eller 43 §andra st~/cket.
Riitt att 1h'erk/aga beslut som har
meddelats i frågor om tillst1lnd och
i frågor som m·ses i 8 a § andra
eller tredje styckena har också
kommuner och sådana lokala arbetstagarorganisationer som orga11iserar arbetstagare i .den verksamhet som m·ses med beslutet.·

Liii1sstyrelse11s beslut i .fi'i/gor
som m·ses i 8 a § a11dra och tredje
stycke11a Jilr ö1·crk/agas hos regeri11ge11.
Beslut i .fi-åga om ersättning f1.'ir
kostnader enligt 14 §femte stycket
andra me11inge11 eller 43 -~ tredje
stycket eller hes/ut i frdga om förhud 1·id l'ite enligt 51 § fr.lr c'il'erklagas hos kammarrätten.
Särskilda bestämmelser om Öl'l'rk/agande m· he.1'/ut i frågor om
mi/jös/..yddsarg(ft finns i 59-62 H.

48td
Statens 11atun·årds1·erk får ö1·erk/aga hes/ut som har meddelats i.
frägor om tillstånd och ifrägor som
m·ses i 8 a §andra eller tredje stycket. 40 §. 41 § eller43 §andra stycket.
Rätt att ö1·erklaga beslut som har
meddelats i frågor om ·tillstånd och
.i frågor som <;vses i 8 a § andra
eller _tredje styckena har också
kommuner och st/dana lokala arhetstagarorganisationer som or;;aniserar ai·hetstagare i den verksamhet
som a1'.H'S
med beslutet.
'
l

48 h §
Koncessionsnämnden skall i ett
ö1·erklagat ärende
I. hålla sammanträde eller besikt11ing. om det behö1·s för utred, ningen i ärendet.
2. !fl' de statliga och kommunala·
myndigheter som har ett 1·iisentligt
intresse att bernka i frågan til{fälle
att )·ttra sig.·
På näm11de11s handläggning i (i1·rigt m· överklagade ärenden tillämpas också Il och 12 §§. 14 § tredje-femte styckena och 15 §. Till
sammanträde eller besiktning skall
nämnden kalla klaganden och andra parter samt de statliga och kommunala myndigheter som har ett
1·iisentligt intresse att hel'llka i frägan.
Koncessionsnämnden skall med
eget yttrande öi·er/iimna ett öi·erklagat ärende till regeringens prö1·-
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Nui·arandl' lydelse

Fiirl'slagl'n
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/ydc/.~c

11i11g, om omstii11di1<heterna iir .wldana som anges i 6 §andra stycket,
om iircndet /Jll annat siitt riir en
fi"dga m· siirski/d i·ikt eller om statens natun·ärdsi·erk hegiir det.

52 ~
En särskild avgift (miljöskyddsavgift) skall utgå. om en fi"ireskr(ft
som avses i 45 första stycket I - 3
har iiffrträtts och övertriidelsen
har medfört ekonomiska fördelar
för den som utövar den miljöfarliga
verksamheten. I ringa fall skall ingen avgift utgå.

9

En särskild avgift (miijöskyddsavgift) skall heta/as, om en ö1·ertriide/sc som avses i 45. ~ första stycket I - 3 har skett och överträdelsen
har medfört ekonomiska fördelar
l'iir den som utövar den miljöfarliga
verksamheten. I ringa fall skall ingen avgift heta/as.
'

*

Miljöskyddsavgiften tillfaller staten.

Om förfarandet vid koncessionsnämndens prövning av frågor om
miljöskyddsavgift gäller utöver föreskrifterna i 56 och 57 **denna lag
8vad som föreskrivs i 3-6
26
29
30
31 *första stycoch 38-53
förvaltket. 32
ningsprocesslagen ( 1971: 291 ). Diirvid skall vad som sägs om riitten
och liinsrätt gälla koncessionsnämnden. I stiilll't .fi"ir de i 40 .~
niimnda lag anginw hiigsta i·iteshcloppen .fi/r konccs.1·ionsniimnden.
hl'.\·tiimma heloppen till högst femtiotusen rcspektii·e ettl111ndra1uscn
kronor.

**· **· *·

**·

**

Om förfarandet vid koncessionsniimndens prövning av frågor om
miljöskyddsavgift giiller utöver föreskrifterna i 56 och 57 **denna lag
8vad som föreskrivs i 3-6
26 ~*· 29
30
31
första stycket. 32 *· 38 §. 39 §och 41-53
förvaltningsprocesslagen
( 1971: 291 ). Diirvid skall vad som
sägs om riltten och länsriitt gälla
koncessionsnämnden.

*· *· *

**·

**

Koncessionsniimndens beslut om miljöskyddsavgift eller om kvarstad
till siikerstidlande av anspråk på sådan avgift verkställs som domstols dom
eller beslut.
Miljöskadeförsäkring
65

.~

Fiir a.1iiuning i l'issa .fii/I till den
som har lidit skada enligt mi/jiiskadc/agc11 ( 1986: 2251 skall det .f/11nas
c11 fi"jr.1äkring (miljiiskad<'.fi.irsiikrin[,:J med i·illkor .1·(1111 har godkiints
av rcgeringh1 eller den myndighet
som regeringen hestiimmer. De11
som 11t1"ii'ur 1·erk.rn111het som e11/igt
denna lag ella enligt .fi"ircskri.fier
"Senaste lydelse 1987: 397.
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N111'Grande lydelse

Fiireslagen lydelse
som har meddelats med stöd l/\'
lagen kräver tillstånd eller anmälan
skall hidra till fiirsiikringen med belopp som framgår l/\' tabeller som
har godkänts m• regeringen eller
den myndighet som regeringen hestiimmer. Beloppen skall heta/as
förskott fiir kalenderår.
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66 §
Från mi(iiiskadt!,fiirsiikringen heta/as, enligt \'{/d som niirmare anlW~ i försäkringsl'illkoren. ersä/1ning till skadelidande för sädan
person- eller sakskada som ane.1· i
mi(iiiskadelag<'n ( 1986: 225 J
I. om den .1kadelidande har riill
till skadestånd enligt mi(iiiskadelagen men inte kan fä skadeståndet
heta// ella riillen all kriiva 111 skadeståndet iir j('irlorad,
2. om det inte kan utredas 1·e111
som iir ann·arig fiir skada11.

Om bidrag till mi(jöskadefiirsiikri11gen i11te har hetalat.1· inom trellio
dagar efter anmaning. skall fi'irsäkri11gsgil'llre11 göra anmälan till tillsynsmyndigheten om hetalnings.fi'ir.1·11mmelsen. Tillsynsmyndigheten får .fi'ireliigga den betalningsskyldige 1·id l'ite all f11llgiira sin
skyldighet. El/ sådalll Ji'ireliigga11dc Jifr inte iil·erklagas.

Regeringen .får meddela .fi'ireskrijier om 11ndantag frtln hestiimmclscrna i 65 §.

Avgifter för myndighets verksamhet
69 §
Regaingen ella den myndighet
som rcgl'ringen hestiimmer Jiir fiiresk1-ii'a om lll',~(/ier.fi)r myndighets
1·erksamhet e11/igt de11na lag. Rq:eringcn .fiir <i1·crltita åt kommunen
all meddela .fi'ireskr{lier om sådana
a1·g(ficr.
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I. Denna lag träder i kraft, i fr[1ga om 8 a §den I januari 1989 och i övrigt
den I juli 1989.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fräga om överklagande av beslut
som har meddelats före ikraftträdandet..
3. Bidrag enligt 65 ~ skall för det andra halvåret \.989 betalas före den I
sertember 1989.

I
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2 Förslag till
Lag om ändring i brottsbalken
Hiirigenom föreskrivs att 13 kap. 9
se.

*brottsbalken skall ha följande lydel-

N111·ara11de lydelse

/-'(ires/agen lvddse

Begär någon av gro1· oaktsamhet
en gärning som anges i 7 eller R ~.
skall han dömas för 1·tlrdsliishet
med gift eller smittiimne till böter
eller fängelse i högst två år.
Den som av grm· oaktsamhd begår en gärning som avses i 8 a
döms för l'llllande till mi/jiistiiming
till straff som anges i första stycket.

Begår ·nf1gon av oaktsamhet en
gärning som anges i 7 eller 8 *.skall
han dömas för 1·,/rclsliislll't med gift
eller s111ittii11111e till böter eller fängelse i högst två år.
Den som av oaktsamhet begår en
gärning som avses i 8 a döms för
l'll/lande till mi(j,)stiiming till straff
som anges i första stycket.

*

*

Denna lag träder i kraft den I juli 1989.
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3 Förslag till
Lag om ändring i hälsoskyddslagen (1982: 1080)
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Härigenom föreskrivs i fråga om hälsoskyddslagen ( 1982: 1080)
dels att 23 §skall ha följande lydelse.
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf. 7 a §.av följande lydelse.

N11\'arande lydelse

Föreslagen lydelse

7a

§

Värmepumpsanläggningar skall
inriittas och användas så att sanitär olägenhet inte uppkommer.
Värmepumpsanliiggning för utl'inning m· l'iirme ur mark, ytl'{1tten
eller gmnd\'(/tfen får inrättas endast i~fier a11mäla11 till miljij- och
lziilsoskydd.rniim11den. Om det heh1Ji·s för att hindra uppkomsten a1·
.rnnitiir oliige11het, får kommunen
föreskrirn att det skall fordras tillstå11d m· 11iim11de11 för inrätta11de m·
en si/dan a11liiggning i11om ko1111111111e11 eller i110111 1·issa delar a1· de1111a.
A 11111iiIa11 e Il er t i Ils t il 11 d e 11 lig t
a11dra stycket Ji>rdras i11te om 1·är111epump.rn11liiggninge11 kriirer an111iila11 eller tills1å11d e11ligt miljiiskyddslage11 ( 1969: 387) eller 1·attc11l11ge11 ( 1983: 291 ).
Ett tillstä11d 111· miljii- och hiil.wskyddsniimnden giiller i.fem år men
Ji"i1:f{i/ler om arhetet med anliig;:11ingc11 inte har påhii1jats i11om t1·d
år.

2H
Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter
mot 7 § andra stycket eller 12 § eller mot en föreskrift som meddeiats
med stöd av denna lag samt den
som inte uppfyller villkor som meddelats med stöd av 14 ~.

Till höter döms den som med
uppsåt eller av oaktsamhet bryter
mot 7 § andra stycket. 7 a 9 a11dra
stycket eller 12 § eller mot en föreskrift som meddelats med stöd av
denna lag samt den som inte uppfyller villkor som meddelats med stöd
av 14 §.

Ansvar enligt första stycket inträder ej om ansvar för gärningen kan
ådömas enligt brottsbalken.
I. Denna lag träder i kraft den I juli 1989.
2. Anmälningsplikt enligt 7 a § andra stycket gäller iiven värmepumpsanläggningar som inrättats eller p<i.bör:iats före ikraftträdandet. Anmälan
skall göras snarast, dock senast inom tre miinader fr{m ikraftträdandet.
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3. Föreskrifterna i 2 gäller inte anläggningar som miljö- och hälsoskyddsnämnden har fåll kännedom om genom en anmälan eller en ansökan enligt
hälsoskyddslagen ( 1982: 1080) eller miljöskyddslagen ( 1969: 387) eller enligt bestämmelser som meddelats. med stöd av dessa lagar.
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~I

Riksdage11 1987/88. J(j sam/. Nr .?3

4 Förslag till
Lag om ändring i lagen ( 1976: 1054) om svavelhaltigt bränsle
Härigenom föreskrivs att I
skall ha följande lydelse.

~lagen

För att motverka utsläpp i luften
av svavelföreningar får regeringen i
fråga om ji1ssilt bränsle som innehåller svavel meddela föreskrifter
som gäller förbränning. handel.
överlåtelse eller import och som är
piikallade från miljöskyddssynpunkt eller annan allmän synpunkt.

1

Bilaga I

( 1976: 1054) om svavelhaltigt bränsle

Fiire.1/a~en

N111·arande /vdelse

JoU 1987/88:23

lydelse

*

För att motverka utsläpp i luften
av svavelföreningar får regeringen i
fråga om bränsle som innehåller
svavel meddela föreskrifter som
gäller förbränning. handel. överlåtelse eller import och som är påkallade Mm miljöskyddssynpunkt eller
annan allmän synpunkt.

Regeringen fär överlåta åt förvaltningsmyndighet eller kommun att meddela föreskrifter som avses i första stycket.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.
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Lagutskottets yttrande
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1987/88:8 y
om miljöskadeförsäkring m.m. (prop. 1987/88:85
delvis)

Till jordbruksutskottet
Jordbruksutskottet har beslutat inhämta lagutskottets yttrande över proposition 1987/88:85 om miljöpolitiken inför 1990-talet i den del som avser förslag
om en miljöskadeförsäkring jämte motioner i detta ämne. Med anledning av
propositionen har väckts bl.a. motionerna l 987/88:Jo23 av Alf Svensson (c),
1987/88:Jo30 av Olof Johansson m.fl. (c) och 1987/88:Jo4I av Rune Thoren
m.fl. (c, m, fp ). vari tas upp frågor med anknytning till miljöskadeförsäkringen. Lagutskottet har beslutat att med yttrandet till jordbruksutskottet
överlämna de under allmänna motionstiden år 1988 väckta motionerna
1987/88:L207 av Alf Svensson (c), 1987i88:L604 av Bengt Westerberg m.fl.
(fp), 1987/88:L605 av Alf Svensson (c) och 1987/88:L612 av Olof Johansson
m.fl. (c).
Lagutskottet får anföra följande.
Gällande regler om ersättning för skador till följd av miljöfarlig verksamhet finns i miljöskadelagen (1986:225) som trädde i kraft den I juli 1986.
Miljöskadelagen är tillämplig när verksamhet på en fastighet orsakar
skador i omgivningen genom olika former av vatten-, mark- och luftföroreningar, buller, skakningar eller andra liknande störningar. Lagen innebär att
den som bedriver miljöfarlig verksamhet på en fastighet har fått ett ökat.
ansvar för skador som verksamheten medför i omgivningen. Skadeståndsansvaret gäller även om skadan inte har orsakats avsiktligt eller genom
vårdslöshet (s.k. strikt ansvar). Det strikta ansvaret omfattar också helt
tillfälliga störningar, t.ex. enstaka gasutsläpp i luften. Dock görs i lagen vissa
undantag för störningar som är av så vanligt slag att de rimligen måste tålas.
Miljöskadelagen innehåller också särskilda regler om ersättning för vissa
typer av skador som kan uppstå vid grävnings- och sprängningsarbeten.
Rätten till ersättning enligt miljöskadelagen omfattar person- och sakskador samt rena förmögenhetsskador som inte är bagatdlartade.
Skadeståndsansvaret enligt miljöskadelagen skall i första hand bäras av
fastighetsägaren. Även nyttjanderättshavare eller andra som bedriver eller
har bedrivit miljöfarlig verksamhet på fastigheten kan bli ansvariga. Bostadshyresgäster har dock inte något strikt ansvar. Till kretsen av skadeståndsansvariga hör också de som i egen näringsverksamhet utför ett miljöfarligt
arbete på en fastighet, s.k. entreprenörer.
Miljöskadefondutredningen avlämnade år 1987 betänkandet (SOU
1987: 15) Miljöskadefond med förslag till inrättandet av en särskild fond ur
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vilken erS:ittning skulle kunna utg~t för person- eller sakskador enligt.
milji\skadelagen. Riittcn för en skadelidande att ff1 ersättning t1r fonden var
hegriinsad till fall di1 den fi.\r skadan ansvarige inte kan betala t'Tsiittningen
elkr d:'1 riitten att utkr;iva skadestfod preskriberats eller cli1 det inte kan
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utrL·das vem som är ans\·arig för skadan. Ur fonden skulle vidare kunna
hl'lalas knstnaderna för i1ft'rställnings- och sane.rings:'1tgärder snm iir angelägna frilll miljöskycldssynpunkt. F(mdsystemet skulle finansieras ger111m avgifter.
1 propositionen avvisar regeringen tanken pi't en miljiiskadefnnd och
fö1öl[1r i ställd :itt en kollektiv försiikring. miljöskadeförsiikringen. skapas.
Fr:\n fi\rsiikringcn skall l~imnas c·rsiittning :'1t en skadelidande i de av
miljiiskaddondutredningrn angivna fallen. F<\rsiikringen avses bli meddelad
a\· ett knnsortium av försiikringsbolag. De niirmare villkoren fi\r försiikringcn skall ):!Odkannas av regeringen. De som bedrin:r anmiilning:s- eller
tillst~indspliktig

miljöfarlig verksamhet föresli"ls bli ·skyldiga att betala bidrag

till för<ikringen med belopp som oeksii skall godkiinnas av regeringe1i.
Reglern:1 n111 den <ihligatciriska milji\skaddiirsiikringen föreslf1s bli införda
i milji'i-.kydd>lagen r 1969:.'X7i neh träda i kraft den I juli 19X9. flt'triiffande
i1terstiillnings- uch saneringsåtgiirdd föresl:\s miljöskyddslagen bli kompletterad mt·d he,tiimmclscr som klarlägger att skyldigheten för den som
hedriwr milji"ifarlig verksamhet att a'•hjälpa oliigenheter kvarsrnr :i ven efter
det att verksamheten upph0rt. I fr<lga om :l.tcrqiillningsi1tgärder som inte kan
ge1wmföras med tillämpning'av miljöskyddslagen förordas i propositionen
att allmiinna medel skall kunna tas i anspr{1k i vissa fall.
I motion L604 (fp) framh{1lls att det saknas hchov av en särskild
miljiiskadcfond i enlighet med miljöskadefnndutrcdnir1gens förslag. Enligt
nllitinniircrna hiir skadest:'tndsfr:lgorna lösas.genom införandet av L'n ohligatorisk miljöskadefrirsiikring och biir kostnaderna för <'ttcrstiillnings{ltgiirdcr
fin:1föieras med skattemedel. \1ntinnärcrna ~'rkar att det anförda ges
regeringen till kiinna.
\1otioniircn i nwtion L605 (c) ~111ser att det skadest:h1dsansvar '>Om följer
a\ miljiiskadl'lagcn biir vara tiickt av cn ohligatnrisk miljiiskadeförsiikring.
Fn si1d;1n fiirsiikring skulle enligt mntioniiren förhiittra de skadelidandes
situati11J1 genom att mi"ijligheten till ersiittning da frikopplades frim skadegörarens ckorwmiska situation. Eftersom premierna för en försäkring skulle
anpass:1s till riskerna med en viss miljöfarlig verksamhet skulle ett försiikringsobligatorium ~i\'Cn p:lvcrka företagen att gi1 Ö\"Cr till en mindre
miljiifarlig vcrksamhct. l\totinniiren anser vidare att för de fall di\ nagon inte
kan idäggas ersiittningsskyldighet det bör inrättas en miljiiskadefomL som
<1ck<1 -.kall kunna anviindas fiir finansiering av iiterstiillningsi"1tgiirder.
1\foti11niircn vrkar att riksdagen h\ls regeringen hegiir förslag till dels en
nhligatnri~k

miljöskaddi\rsiikring ( vrkande I). dels lagstiftning om miljiiska-

defrmd (yrkande 2).
Samme moti1111;ir snm \'iickt motion· L605 yrkar i motion Jnl:\ att en
obligatnrisk milji'>sk\'Lldsförsiikring skall införas (yrkande JU). Som skiil fi\r
yrkandl't anförs att prrn1iesiittningcn skulle påverka företagens beniigenhet
att vidta fiirl'byggande iitgärder.
l!tsk11ttet ,·il! erinra om att milji"iskadelagen hygger pit ~kadeständsrättsli-
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ga principer. Riitt till ersiittning flireligger s[tlunda endast 11111 det kan pi!Yisas
ett samb<111d mellan L'n miljiistörning 1xh en intriiffad skada. Kan det inlt'
utredas varifri\n en miljöstörning hiirrör kan en skadest{1ndstalan inte riktas
mot ni1gon. Svårigheter uppkllmmer !lcksa när störningar som hiirriir fr~in
flera miljöfarliga \·erksamhett:r tillsammans har bidragit till en skada utan att
nägon av dem egentligen kan siigas vara den huvudsakliga orsaken. Det
skadestandsrättsliga regcbystemet har ocksä andra begränsningar niir det
gäller att bereda en skadclidande crsiittning . .Ä. ven om orsaken till o:n skada
klarlagts kan det hiinda att den ansvarige inte kan näs med ett skadesl<\ndskrav di1rför att skadestimdsfordringcn har preskriberats. Av betydelse iir
oeks<"1 att miljiiskador ofta iir omfattande och att man därför far riikna med att
skadevi11laren m!rnga giingL'r saknar ekonomiska miijligheter att ersiitta
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skadan. Da fri1gor om en obligatorisk miljöskadeforsiikring tidigarL' mL'd
anledning av moti1111L'r priivats i riksdagen (se LU 1985/86:25 och Ll.l ·
1986/87 :24) har utskottet diirfiir ansett att det med hiinsyn till den sbdL'lidandes intrL'sse är mllti\'Crat att man överdger en ordning enligt vilken
ersiittning kan utgt1 För skador som faller under rniljliskadelagens tilliimpningsomdde men fiir vilka .:rsiittning inte kan erh;tllas av n~tglln ansvarig.
Utskottet konstaterar att förslagen i propositionen ligger helt i linje med
synpunkterna i mlltilln L604 och iiven i viisentlig m~lll tillgodoser iinskem:tlen
i motion L.605. Sett ur den skadclidandes synvinkel innebär systt:met med en
kollektiv miljöskadcförsiikring en fullt tillfredsstiillande lösning av de
problem snm nuvarande regkr kan föra med sig i form a,· hegriinsade L'llcr
obefintliga ersiittningsmöjligheter vid miljihkadnr. För den skaddidande
skulll' inriittandet a\' en miljiiskadcfond inte medföra nägra fördelar utöver
dem som försiikringen ger. Med hi1nsyn härtill och till att fiirsäkringen rnligt
vad som uttalas i propositi!lncn är enklare att administrera och finansiera
anser utskottet att förslaget i propositipnen hör genomföras. I enlighet
härmed blir motion L604 och motion Ui05 yrkande 2 inte föranleda n[1gon
riksdagens vidare ;itgiird.
Vad hiircfter g;iller yrkandL'na i motionerna L605 och Jo23 1_1111 en·
ansvarsförsiikring kan utskottet lika litet nu som d;I spörsmi1let tidigarl'.
behandlats (se LU 1985/86:25 och LU 1986/87:24) ställa sig bakom iinskem:1let. Som nllltioniiren sjiilv p{1pekar iir ett väsentligt skiil för en sadan
försiikring att den skacklidande skall kunna fo ersiittning i de fall d{1
skadevällaren intl' kan fullgöra sin; skadest<indsskyldighet. '.\kd det i
propositionen framlagda förslaget bortfaller detta skiil För en ansvarsförsiikring. Hi1rtill kommer att införandet av en skyldighet att ha ansvarsförsäkring
skull.: medföra försäkringstekniska svårigheter. I vissa fall torde det niimligen med säkerhet kunna förutses att en verksamhet skall IL'da till miljöskador
fastän denna effekt inte varit direkt ;\syftad. Som utskottet tidigare framhållit
strider det mot försiikringstekniska principer att en ansvarsförsäkring skall
täcka viintade skador. Sf1dana skadnr måste därför famnas ut;rnför en
försäkring, vilket medför att den skadelidande kemimer att sakna fiirsiikringsskydd i viktiga fall och att det incitament till förebyggande t1tgärder som
försäkringskra\·et skulle kunna innebära i betydande utstriickning g{ir ·
förlnrat. På anförd:1 skäl avstyrker utskottet bifall till motion L605.yrkande I
och motion Jon yrkande I Il.
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Motionärerna i motion Jo4 I (c, rn, fp) framh{11ler att yrkesfisket kräver
kontinuerliga investeringar och att dessa investeringar förutsiitter att fisket
kan bedrivas under ett antal år framöver. Enligt motionärerna påverkas
havet och våra insjöar negativt av industriutsläpp. vilket kan medföra att
fisket i vissa områden måste upphöra eller inskränkas och att yrkesfiskarna
drabbas av stora ekonomiska problem. På sikt kan utsläppen leda till att
yrkesfisket helt upphör. Motionärerna hävdar att yrkesfiskarna för närvarande inte kan få ersättning för sina förluster enligt miljöskadelagen och att den i
propositionen föreslagna försäkringen inte kommer att förbättra fiskarnas
situation. Enligt motionärerna är det oacceptabelt att en näringsgren skall fä.
lov att förstöra utkomstmöjligheterna för en annan näringsgren. och de anser
att den miljöstörande industrin bör bära hela kostnaden för de skador som
uppkommer och därmed tvingas att av ekonomiska skäl minska utsläppen.
Ett sätt att åstadkomma ett ökat ansvarstagande från industrins sida anser
motionärerna vara att låta miljöskadeförsäkringcn gälla också de ekonomiska skador som utsläppen förorsakar yrkesfisket. Motionärerna yrkar att
ersättning ur miljöskadeförsäkringen skall kunna utgå till yrkesfiskare som
tvingats upphöra med fisket på grund av miljöfarliga utsläpp.
I likhet med motionärerna anser utskottet att det är angeläget att
yrkesfiskare kan erhålla en fullgod ersättning för de skador som kan drabba
dem p~1 grund av annans miljöfarliga verksamhet. Då frågor om ekonomisk
ersättning vid en annan typ av miljöskador, niimligen oljeskador på
fiskeredskap m.m .. behandlats i riksdagen har utskottet därför också
understrukit vikten av att ersättningsfrågorna får en tillfredsställande
lösning. När det gäller sådana skador som har sin orsak i miljöstörandc
utsläpp från en fastighet eller som eljest har anknytning till användningen av
en fastighet har enligt utskottets mening de skadelidandes ersättningsmöjligheter påtagligt förbättrats genom miljöskadelagcns införande. Otvivelaktigt är det emellertid si\ att vid den typ av skador som avses med motionen den
skade lidandes möjligheter att få kompensation med stöd av miljöskadclagen
är begränsade. Bl.a. kan det ofta vara svårt för den skadelidandc att styrka
vem som orsakat skadan. Utskottet kan därför ha förståelse för motionärernas önskemål att miljöskadeförsäkringen skall utsträckas till att omfatta
också skador för yrkesfiskarna. En sådan utvidgning skulle emellertid
innebära väsentliga ändringar av de villkor som avses gälla för försäkringen.
Bl.a. skulle försäkringen för att kunna erbjuda ersättning för fiskarnas
inkomstförluster behöva omfatta inte bara person- och sakskador utan också
förmögcnhetsskador. Förutsättningarna för miljöskadeförsäkringen skulle
därmed radikalt förändras och det åtagande att meddela försäkringen som
vissa försäkringsbolag gjort skulle då inte längre gälla. Utskottet gör den
bedömningen att det knappast är troligt att man kan få till stånd en ny
försäkringslösning med ett avsevärt utvidgat tillämpningsområde, och hela
försäkringsfrågan skulle då kunna falla, något som skulle gagna varken
yrkesfiskarna eller andra som drabbas av miljöskador.
Enligt utskottets mening kan det över huvud taget ifrågasättas huruvida
man genom försäkringsanordningar eller skadeståndsrättsliga regler kan lösa
de problem som vattenföroreningarna orsakar en hel näringsgren. Det
ankommer visserligen inte på lagutskottet att uttala sig i miljöfrågor men
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utskottet vill ändii framh[11la att det naturliga botemedlet är att man i största
möjliga utsträckning försöker förebygga miljöfarliga utsläpp i våra vattenområden. Av många tänkbara åtgärder i syfte att förbättra miljön är
ekonomiska styrmedel i form av exempelvis miljöavgifter ett alternativ.
Enligt vad som uttalas i propositionen kommer ocks[1 en utredning att
tillsättas med uppgift att lägga fram förslag till ett system med miljöavgifter.
Utskottet vill även peka på att det - vid sidan av vad som kan åstadkommas
inom vårt land - hehövs åtgärder på det internationClla planet i syfte att
förhindra gränsöverskridande föroreningar.
Med det anförda förordar utskottet att motion Jo41 inte föranleder någon
riksdagens vidare åtgiird.
.
I motion L612 (c) och Jo30 (c) framhålls att tillverkare och importörer av
kemikalier bör vara skyldiga att ha ansvarsförsäkring. Genom premiesättningen för en st1dan försäkring skulle enligt motionärerna företagen påverkas
att förb;ittra kontrollen av produkte.rna. Vidare skulle både företagen och
försäkringsbolagen komma att ge ökade resurser till forskning och analyser
på miljöomd1det. Motioniirerna yrkar att riksdagen hos regeringen begär
förslag till en obligatorisk ansvarsförsäkring för kemikalier (yrkande 52 i
motion Jo30).
Som ovan berörts täcker en ansvarsförsäkring endast det skadeståndsansvar som enligt gällande rätt kan utkrä\•as av skadevållaren/försäkringstagaren. Genom en obligatorisk ansvarsförsäkring kan man således inte komma
till rätta med bristfälligheter i det skadeståndsrättsliga regelsystemet. För att
man skall kunna åstadkomma ett förbättrat skydd för de skadelidandc och
öka företagens benägenhet att vidta förebyggande åtgärder krävs alltså i
första hand en skärpning av ansvarsreglerna. I sammanhanget vill utskottet
påpeka att från ansvarsförsäkringen måste skiljas sådan försäkring som
visserligen i likhet nied ansvarsförsäkringen bekostas av den skadegörande
verksamheten men som direkt skyddar den skadelidande utan att något
ansvar läggs på skadevållaren. Som exempel på en sådan förs;\kring kan
nämnas patientförsiikringen och läkemedelsförsäkringen samt det ovan
redovisade förslaget till en kollektiv miljöskadeförsäkring.
När det gäller skador i miljön som har sin orsak i anviindningen av
kemikalier på en fastighet har genom miljöskadelagen införts skärpta
ansvarsregler. Genom den i den nu aktuella propositionen föreslagna
kollektiva försäkringen för vissa miljöskador har skyddet för de skade lidande
ytterligare förbättrats och därmed också skapats ett ökat incitament för
företagen att vidta förebyggande åtgärder. Kemikalier kan emellertid orsaka
många andra skador än sådana som omfattas av miljöskadelagen. Enligt
utskottets mening är det därför angeläget att det skadeståndsrättsliga
regelsystemet byggs ut också i andra avseenden så att de skadelidandes
ersättningsmöjligheter förbättras. I fråga om skador som kan uppkomma vid
Iandsvägstransporter av kemikalier vill utskottet hänvisa till att regeringen
nyligen i proposition 1987/88: J 39 föreslagit en ändring i trafikskadelagen som
innebär att maximibeloppet för vad som kan utgå ur ett fordons trafik försäkring höjs från 50 milj. kr. till 100 milj. kr. Höjningen syftar till att förbättra
ersättningsmöjligheterna för sådana mer omfattande trafikskador som kan
uppkomma I.ex. i samband med transporter av farligt gods. Av särskild
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betydelse när det gäl kr att tillgodose, d~ skade lidandes intressen och
förebygga uppkomsten av kemikalieskador är det ansvar för produktskador
som tillverkare och imp(>rtörerav olika produkter ka~ aläggas. Förslag till e'n.
lagstiftning om produktansv~r framlades ar 19'79 av produktansvarskommitten. och enligt vad utskottet i~hämtat a"'.ser regeringen att unde; våren 1989
framlägga en proposition i ämnet på grund.val av förslaget.
Enligt utskottets mening bör regeringens ställningstagande till frågan om
produktansvarets utformning inte föregripas. Genomförs en la&stiftni~g på
området kan emellertid det. av mo.tionärerna aktualiserade spörsmålet
komma i ett annat Hige. För närvarande saknas emellertid skäl att uppställa
krav på en sådan ansvarsförsiik,ring som för~rd~s av motionärerna. Utskottet
avstyrker därför bifall till m.otion L612 och motion Jo30 yrkande :'i2.
Motionären i motion l.207 (c) yrkar att företagen genom ·en lagändring
skall åläggas att i sina årsbokslut avge en särskild miljöredovisning. Syftet
med förslaget är enligt motioniiren att öka kemik<ilieinspektioncns och
länsstyrelsernas möjligheter att kontrollera vart an.vända kemikalier tar
vägen.
.
I den nu aktuella propositionen förordas att fö~etagens egenkontroll på
miljöskyddsområdet skall skärpas samt att myndigheternas tillsyn och
kontroll skall effektiviseras. Som ett led i dessa åtgärder föreslås att företag
som fått tillstånd att bedriv<i miljöfarlig verksamhet skall årligen avge en
miljörapport till tillsynsmyndigheten. Enligt utskottets mening får motionärens önskemål anses ha. blivit i .väsentlig miln tillgodosett genom förslaget.
Motion L207 bör därför inte föranleda nagor; riks.dagens vidare {1tgärd.
Utöver det anförda föranleder propositionen och motionerna inte nagra
uttalanden fr[m lagutskottets sida.
Stockholm den 21 april 1988
På lagutskottets vägnar

Per-Olof Strindberg

Närvarande: Per-Olof Strindberg (m). Lennart Andersson (s). Owe Andreasson (s). Ulla Orring (fp). Martin Olsson (c), Inga-Britt Johansson (s).
Allan Ekström (m). Bengt Kronblad (s). Inger llestvik (s). Bengt Harding
Olson (fp). Nic Grönvall (Il)), Gunn.ar Thollander (s). Marianne Karlsson
(e), Berit Löfstedt (s) och Ulla-Britt Åbark (s).
. .
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meningar

1. Ersättning till yrkesfiskare
Per-Olof Strindberg (m), Ulla Orring (fp). Martin Olsson (c). Allan Ekström
(m). Bengt Harding Olson (fp) .. Nic Grönvall (m) och Marianne Karlsson (c)
anser

dels att den del av utskottets yttrande på s. 4 som börjar mcu'"l likhet" och
slutar med "av miljöskador" bort ha följande lydelse: '
.
I likhet med motioriärcrna. anser utskotkt att det är angt'liigct att
yrkesfiskare kan erhålla en fullgod ersättning för de skad<ir som kan drabba
dem på grund av annans miljöfarliga verksamhet. bfi fri\gor om ekonomisk
ersättning vid en annan typ. av miljöskador. nämligcri · oljeskadnr pa
fiskeredskap m.m .. har behandlats i· riksdagen har utskottet därför (irksi1
understrukit vikten av att crsättningsfrt1gon'ia får en tillfredsstiillande .
lösning. När det gäller sådana skador som har sin orsak i ri1iljiistiir:111dl'
utsläpp från en fastighet eller som eljest har anknytning till anviindriingcn a\
en fastighet har enligt utskottets mening de skadclidandes e·rsiittningsmiijligheter påtagligt förbättrats genom' ri1iljöskadelagens. införande. Otyivelaktigt är det emellertid så att vid den typ av skador som avses med mtitionen den
skadelidandes möjligheter att få kompensation med stöd av milji)skadelagen
är begränsade. 81.a. kan det ofta vara svårt för den skadelidande att styrka
vem som orsakat skadan. Utskottet kan därför ha förståelse för motioniirernas önskemål att miljöskadeförsäkringen skall uhtr:ickas till att omfatta
också skador för yrkesfiskarna. En sådan utvidgning skulle emellertid
innebära väsentliga ändringar av de villkor som avses gälla för förs:ikringcn.
Bl.a. skulle försäkringen för att kunna erbjuda crsiittning for fiskarnas
inkomstförluster behöva omfatta inte bara person- och sakskador utan ocks~1
förmögenhetsskador. Förutsättningarna för miljöskadcfiirsiikringcn skulle
därmed radikalt förändras och det åtagande att meddela försiikringen som
vissa försäkringsbolag gjort skulle då inte l:ingre giilla. Utskottet giir den
bedömningen att det knappast är troligt att man för närvarande kan fa till
stånd en ny försäkringslösning med ett avsevärt utvidgat tillämpningsnmrf1dc
och hela försäkringsfrågan skulle då kunna falla. något som skulle gagna
varken yrkesfiskarna eller andra som drabbas av miljöskador. S<1m utskntrct
ovan anfört är det emellertid viktigt att fr{1gan om ersättning till yrkesfiskare
vid miljöskador får en tillfredsställande lösning. Andra möjligheter att
tillgodose behovet av ersättning bör därför övervägas. Det för anknmma p:1
regeringen att snarast ta upp spörsmålet till prövning.

dels att den del av utskottets yttrande på s. 5 som börjar med ··Med det" och
slutar med "vidare åtgärd" bort ha följande lydelse:
Vad utskottet ovan anfört om översyn av frågan om ersättning till
yrkesfiskare bör riksdagen med anledning av motion Jo-I I som sin mening ge
regeringen till känna.
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2. Kemikalieförsäkring
Martin Olsson och Marianne Karlsson (båda c) anser att den del av utskottets
yttrande på s. 6 som börjar med "Enligt utskottets" och slutar med "yrkande
52" bort ha följande lydelse:
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Enligt utskottets mening bör regeringens ställningstagande till frågan om
produktansvarets utformning inte föregripas. Utskottet vill dock understryka vikten av att beredningsarbetet inriktas på att åstadkomma en lösning som
tillgodoser de skadelidandes intressen. Inte minst angeläget härvidlag är att
ansvaret för kemikalieskador får en tillfredsställande utformning. I likhet
med motionärerna anser utskottet att starka skäl talar för att en obligatorisk
ansvarsförsäkring mot sådana skador bör införas. En sådan försäkring_är av
betydelse inte bara för dem som skadas av kemikalier utan leder också som
närmare redovisas i motionerna till en förbättrad produktkontroll från
företagens sida och till ökade satsningar på forskning och analyser inom
miljöområdet. Enligt utskottets mening bör regeringen i samband med
förslag till lagstiftning om produktansvar framlägga förslag till införande av
skyldighet för tillverkare och importörer av kemikalier att ha ansvarsförsäkring. Vad sålunda anförts hör riksdagen med bifall till motion L612 och
motion Jo30 som sin mening ge regeringen till känna.
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