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Propositionens huvudsakliga innehåll

Det finns utanför miljöbalken ett stort antal lagar som reglerar verksam-
heter som påverkar miljön. Dessa lagars innehåll måste i större eller
mindre utsträckning anpassas till miljöbalken. I propositionen föreslås
således ändringar i de lagar som berörs av den tidigare till riksdagen
överlämnade propositionen om miljöbalk. Ett femtiotal lagar behandlas,
bl.a. plan- och bygglagen (1987:10), väglagen (1971:948), lagen
(1995:1649) om byggande av järnväg, luftfartslagen (1957:297), ellagen
(1997:857) och minerallagen (1991:45).

Av propositionen framgår bl.a. att miljöbalken gäller för verksamheter
som omfattas av lagar som inte arbetas in i miljöbalken. Miljöbalken och
dessa lagar gäller parallellt. I några fall föreslås att ingripande inte skall
kunna ske med stöd av miljöbalken i frågor som har reglerats i en annan
lag. I andra fall förtydligas att reglerna i miljöbalken gäller oavsett regle-
ringen i den andra lagen.

Eftersom miljöbalken gäller parallellt med andra lagar finns det sällan
något behov av genomgripande ändringar för att åstadkomma att miljö-
hänsyn tas i tillräcklig omfattning. Lagarna måste dock ändras på en del
punkter för att bli tillräckligt anpassade till miljöbalken. Bland förslagen i
propositionen kan nämnas att miljöbalkens hänsynsregler skall tillämpas
vid tillståndsprövning och liknande prövning enligt andra lagar. Tillstånd
enligt olika lagar skall normalt inte få ges för ny verksamhet som medver-
kar till att en miljökvalitetsnorm överträds. Vid överträdelse av en sådan
norm skall vidare villkoren i ett redan meddelat tillstånd kunna ändras.
Dessutom skall normalt miljöbalkens regler om miljökonsekvensbeskriv-
ningar tillämpas när sådana beskrivningar upprättas enligt andra lagar.
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I propositionen föreslås vidare ändringar i lagen (1994:1596) om frivil-
lig miljöstyrning och miljörevision. Ä ndringarna krävs för att en försöks-
verksamhet med registrering av sektorer utanför industrin enligt EG:s
förordning om miljöstyrning och miljörevision skall kunna inledas i Sve-
rige.

Samtliga lagändringar föreslås träda i kraft samtidigt med miljöbalken,
dvs. den 1 januari 1999.
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
antar regeringens förslag till lag om ändring i

1. miljöbalken,
2. jordabalken,
3. lagen (1919:426) om flottning i allmän flottled,
4. kommunalskattelagen (1928:370),
5. lagen (1929:405) med vissa föreskrifter angående tillämpningen här i

riket av svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929,
6. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt,
7. luftfartslagen (1957:297),
8. lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid 

krig m.m.,
9. lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,
10. lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar,
11. fastighetsbildningslagen (1970:988),
12. väglagen (1971:948),
13. lagen (1971:850) med anledning av gränsälvsöverenskommelsen den 

16 september 1971 mellan Sverige och Finland,
14. ledningsrättslagen (1973:1144),
15. anläggningslagen (1973:1149),
16. lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter,
17. lagen (1973:1151) om införande av anläggningslagen (1973:1149) 

och lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter,
18. lagen (1976:839) om Statens va-nämnd,
19. lagen (1976:997) om vattenförbund,
20. lagen (1977:439) om kommunal energiplanering,
21. lagen (1978:160) om vissa rörledningar,
22. skogsvårdslagen (1979:429),
23. fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
24. lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa 

säkerhet för rättegångskostnader,
25. lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg,
26. lagen (1981:1354) om allmänna värmesystem,
27. lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.,
28. lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän 

farled och allmän hamn,
29. lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,
30. lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,
31. lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter,
32. räddningstjänstlagen (1986:1102),
33. plan- och bygglagen (1987:10),
34. jaktlagen (1987:259),
35. strålskyddslagen (1988:220),
36. lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor,
37. lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.,
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38. prisregleringslagen (1989:978),
39. lagen (1990:663) om ersättningsfonder,
40. minerallagen (1991:45),
41. kyrkolagen (1992:300),
42. lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon,
43. fiskelagen (1993:787),
44. lagen (1994:1776) om skatt på energi,
45. lagen (1998:9) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),
46. lagen (1995:1649) om byggande av järnväg,
47. lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,
48. vapenlagen (1996:67),
48. elberedskapslagen (1997:288),
50. ellagen (1997:857), och
51. lagen (1994:1596) om frivillig miljöstyrning och miljörevision.
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2 Lagtext

2.1 Förslag till lag om ändring i jordabalken

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 6 §, 3 kap. 3 §, 7 kap. 3 § och 9 kap.
33 § jordabalken1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

6 §2

Har fastighet blivit skild från an-
gränsande vattenområde genom att
stranden förskjutits, har fastighe-
tens ägare rätt att nyttja området
mellan fastigheten och vattnet
under förutsättning att området är
av ringa omfattning och att dess
ägare icke lider skada eller olägen-
het av betydelse. Fastighetens
ägare har därvid samma rätt som
enligt 2 kap. 6 § vattenlagen
(1983:291) tillkommer strandäga-
re.

Har fastighet blivit skild från an-
gränsande vattenområde genom att
stranden förskjutits, har fastighe-
tens ägare rätt att nyttja området
mellan fastigheten och vattnet
under förutsättning att området är
av ringa omfattning och att dess
ägare icke lider skada eller olägen-
het av betydelse. Fastighetens
ägare har därvid samma rätt som
enligt 2 kap. 7 § lagen (0000) med
särskilda bestämmelser om vatten-
verksamhet tillkommer strandäga-
re.

3 kap.

3 §3

Den som ämnar utföra eller låta
utföra grävning eller liknande
arbete på sin mark skall vidta varje
skyddsåtgärd som kan anses nöd-
vändig för att förebygga skada på
angränsande mark. Bestämmelser
om ersättning för skador till följd
av grävning eller liknande arbete
finns i miljöskadelagen
(1986:225).

Medför skyddsåtgärd uppen-
barligen högre kostnad än den
skada som åtgärden avser att före-
bygga, får åtgärden underlåtas.
Skadan skall dock ersättas enligt

Den som ämnar utföra eller låta
utföra grävning eller liknande
arbete på sin mark skall vidta varje
skyddsåtgärd som kan anses nöd-
vändig för att förebygga skada på
angränsande mark. Bestämmelser
om ersättning för skador till följd
av grävning eller liknande arbete
finns i 32 kap. miljöbalken.

Medför skyddsåtgärd uppen-
barligen högre kostnad än den
skada som åtgärden avser att före-
bygga, får åtgärden underlåtas.
Skadan skall dock ersättas enligt

1 Balken omtryckt 1971:1209.
2 Senaste lydelse 1983:657.
3 Senaste lydelse 1992:1209.
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bestämmelserna i miljöskadelagen.
Om det begärs, skall säkerhet
enligt vad som sägs i 2 kap. utsök-
ningsbalken ställas hos länsstyrel-
sen för ersättningen innan arbetet
börjar.

bestämmelserna i 32 kap. miljöbal-
ken. Om det begärs, skall säkerhet
enligt vad som sägs i 2 kap. utsök-
ningsbalken ställas hos länsstyrel-
sen för ersättningen innan arbetet
börjar.

Ä r byggnad eller annan anläggning som hör till angränsande mark, till
följd av vårdslöshet vid uppförandet eller brist i underhållet, av sådan
beskaffenhet att särskild skyddsåtgärd är nödvändig för att förebygga
skada med anledning av arbete som inte sträcks nedanför vanligt källar-
djup, skall åtgärden bekostas av den angränsande markens ägare. Om
anläggningen hör till en tomträtt, skall åtgärden i stället bekostas av tomt-
rättshavaren.

7 kap.

3 §
Av fastighetsägaren åt annan upplåten rätt att avverka skog på fastig-

heten eller att tillgodogöra sig andra alster av fastigheten eller dennas
naturtillgångar eller att jaga eller fiska på fastigheten är att anse som
nyttjanderätt, även om med rättigheten icke är förenad rätt att i övrigt
nyttja fastigheten.

Vad fastighetsägaren enligt en
skriftlig överenskommelse med
staten eller en kommun angående
naturvården inom ett visst område
(naturvårdsavtal) förbundit sig att
tillåta eller tåla skall vid tillämp-
ningen av denna balk och andra
författningar i sin helhet anses som
en nyttjanderätt.

9 kap.

33 §4

Har jordägaren utgivit ersättning
för markavvattning enligt vattenla-
gen (1983:291) eller för byggande
av enskild väg enligt anläggning-
slagen (1973:1149), får jordägaren
uppsäga avtalet, om arrendatorn
icke medger skälig höjning av
arrendeavgiften. Uppsägning skall
ske inom ett år från det företaget
fullbordades.

Har jordägaren utgivit ersättning
för markavvattning enligt miljöbal-
ken eller lagen (0000) med sär-
skilda bestämmelser om vatten-
verksamhet eller för byggande av
enskild väg enligt anläggningsla-
gen (1973:1149), får jordägaren
uppsäga avtalet, om arrendatorn
icke medger skälig höjning av
arrendeavgiften. Uppsägning skall
ske inom ett år från det företaget
fullbordades.

4 Senaste lydelse 1997:617.
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_____________

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Vad som stadgas om naturvårdsavtal i 7 kap. 3 § andra stycket skall

inte gälla i fråga om avtal som har ingåtts före denna lags ikraftträdande.
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2.2 Förslag till lag om ändring i miljöbalken

Härigenom föreskrivs att det i miljöbalken1 skall införas en ny paragraf,
1 kap. 7 §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

7 §
I fråga om renhållning inom vis-

sa vägområden och angränsande
områden gäller 26 § väglagen
(1971:948).

I fråga om framförande av luft-
fartyg i överljudsfart och luftfar-
tygs  miljövärdighet gäller 1 kap.
2 a § och 3 kap. 1 § luftfartslagen
(1957:297).

I fråga om framdragande och
begagnande av rörledning gäller i
vissa fall 23 § lagen (1978:160)
om vissa rörledningar.

1 Prop. 1997/98:45.
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2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1919:426) om
flottning i allmän flottled

Härigenom föreskrivs att 7 och 13 §§ lagen (1919:426) om flottning i
allmän flottled skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 §1

Om någon i strid mot lag eller givna föreskrifter utför anläggning eller
annan anordning i en allmän flottled  skall han själv stå för den skada som
flottningen orsakar på anordningen. Utför någon anläggning eller anord-
ning i en allmän flottled utan att begära och invänta skyddsbestämmelser
enligt andra stycket, skall han själv stå för den skada som flottningen
orsakar under tiden.

Menar någon som utfört eller
avser att utföra vattenföretag där
en allmän flottled finns, att särskil-
da anläggningar eller åtgärder till
skydd mot skada eller intrång till
följd av flottningen bör bekostas av
de flottande, får han väcka talan
mot flottningsföreningen hos vat-
tendomstolen rörande bestämmel-
ser om erforderliga skyddsanord-
ningar. I fråga om en sådan talan
gäller bestämmelserna i vattenla-
gen (1983:291) om stämningsmål.

Menar någon som utövat eller
avser att utöva vattenverksamhet
där en allmän flottled finns, att
särskilda anläggningar eller åtgär-
der till skydd mot skada eller in-
trång till följd av flottningen bör
bekostas av de flottande, får han
väcka talan mot flottningsföre-
ningen hos miljödomstolen rörande
bestämmelser om erforderliga
skyddsanordningar. I fråga om en
sådan talan gäller fortfarande
bestämmelserna i vattenlagen
(1983:291) om stämningsmål.

13 §2

Finnes flottningsskada bliva så stadigvarande,  att värdet därå kan ge-
nom uppskattning på förhand utrönas, skall, om  ersättningstagaren påstår
det, ersättningen på förhand bestämmas att utgå vare sig i årlig avgift
under hela den tid flottning kommer att fortgå eller ock på en gång, allt
efter ty skäligt prövas. Ej må, ändå  att parterna må  vara ense om  visst
belopp, ersättningen bestämmas till högre belopp än som kan anses skä-
ligt.

Bestämmelserna om betalning av
ersättning samt länsstyrelsens be-
fattning med nedsatta ersättnings-
medel i 16 kap. vattenlagen
(1983:291) skall tillämpas också i
fråga om ersättning för flottnings-
skada som på förhand har bestämts
att utgå på en gång. I beslutet om
ersättning skall skiljemännen ange

Bestämmelserna om betalning av
ersättning samt länsstyrelsens be-
fattning med nedsatta ersättnings-
medel i 16 kap. vattenlagen
(1983:291) skall fortfarande till-
lämpas i fråga om ersättning för
flottningsskada som på förhand har
bestämts att utgå på en gång. I
beslutet om ersättning skall skilje-

1 Senaste lydelse 1983:649.
2 Senaste lydelse 1983:649.
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om nedsättning av ersättningsbe-
loppet skall ske.

männen ange om nedsättning av
ersättningsbeloppet skall ske.

Ett beslut varigenom ersättning bestäms på förhand gäller, sedan det har
vunnit laga kraft, även mot framtida ägare och innehavare av fastigheter
som berörs av beslutet.

Har genom beslut enligt denna
lag eller enligt 9 kap. 3 § andra
stycket vattenlagen (1983:291)
eller motsvarande äldre bestäm-
melser ersättning för skada eller
intrång fastställts att utgå med
årliga belopp, utgör den omstän-
digheten att beslutet härom har
vunnit laga kraft inte hinder för
vattendomstolen att i samband med
beslut om nya eller ändrade anord-
ningar eller föreskrifter för flottle-
den, eller senare efter talan i den
ordning som enligt vattenlagen
gäller för stämningsmål, meddela
sådana ändrade bestämmelser om
ersättningen och sättet för betal-
ning som föranleds av de ändrade
förhållandena.

Har genom beslut enligt denna
lag eller enligt 9 kap. 3 § andra
stycket vattenlagen (1983:291)
eller motsvarande äldre bestäm-
melser ersättning för skada eller
intrång fastställts att utgå med
årliga belopp, utgör den omstän-
digheten att beslutet härom har
vunnit laga kraft inte hinder för
miljödomstolen att i samband med
beslut om nya eller ändrade anord-
ningar eller föreskrifter för flottle-
den, eller senare efter talan i den
ordning som enligt vattenlagen
gäller för stämningsmål, meddela
sådana ändrade bestämmelser om
ersättningen och sättet för betal-
ning som föranleds av de ändrade
förhållandena.

______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
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2.4 Förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen
(1928:370)

Härigenom föreskrivs att 20 § kommunalskattelagen (1928:370) skall
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

20 §1

Vid beräkningen av inkomsten från särskild förvärvskälla skall alla om-
kostnader under beskattningsåret för intäkternas förvärvande och bibe-
hållande avräknas från samtliga intäkter i pengar eller pengars värde
(bruttointäkt) som har influtit i förvärvskällan under beskattningsåret.

Avdrag får inte göras för:
den skattskyldiges levnadskostnader och därtill hänförliga utgifter, så-

som vad skattskyldig utgett som gåva eller som periodiskt understöd eller
därmed jämförlig periodisk utbetalning till person i sitt hushåll;

kostnader i samband med plockning av vilt växande bär och svampar
eller kottar till den del kostnaderna inte överstiger de intäkter som är
skattefria enligt 19 §;

värdet av arbete, som i den skattskyldiges förvärvsverksamhet utförts av
den skattskyldige själv eller andre maken eller av den skattskyldiges barn
som ej fyllt 16 år;

ränta på den skattskyldiges eget kapital som har nedlagts i hans för-
värvsverksamhet;

svenska allmänna skatter;
kapitalavbetalning på skuld;
ränta enligt 8 kap. 1 § studiestödslagen (1973:349), 52, 52 a och 55 §§

lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, 5 kap. 12 § lagen
(1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter, 31 § tullagen
(1994:1550), 60 § fordonsskattelagen (1988:327), 36 § lagen (1996:1030)
om underhållsstöd och 19 kap. 2 och 4–9 §§ skattebetalningslagen
(1997:483) samt dröjsmålsavgift beräknad enligt lagen (1997:484) om
dröjsmålsavgift;

avgift enligt lagen (1972:435) om överlastavgift;
avgift enligt 10 kap. plan- och bygglagen (1987:10);
avgift enligt 10 kap. 7 § utlänningslagen (1989:529);
avgift enligt 8 kap. 5 § arbetsmiljölagen (1977:1160);
avgift enligt 26 § arbetstidslagen (1982:673);
avgift enligt 21 § insiderlagen (1990:1342);
avgift enligt 22 § tredje stycket lagen (1993:737) om bostadsbidrag;
skadestånd, som grundas på lagen (1976:580) om medbestämmande i

arbetslivet eller annan lag som gäller förhållandet mellan arbetsgivare och
arbetstagare, när skadeståndet avser annat än ekonomisk skada;

företagsbot enligt 36 kap. brottsbalken;
straffavgift enligt 8 kap. 7 § tredje stycket rättegångsbalken;

1 Senaste lydelse 1997:851.
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skatteavdrag för vilket arbetsgivare är betalningsskyldig enligt skatte-
betalningslagen (1997:483);

avgift enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift;
kontrollavgift enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig

parkering;
överförbrukningsavgift enligt ransoneringslagen (1978:268);

vattenföroreningsavgift enligt
lagen (1980:424) om åtgärder mot
vattenförorening från fartyg;

miljösanktionsavgift enligt 30
kap. miljöbalken;

vattenföroreningsavgift enligt
lagen (1980:424) om åtgärder mot
förorening från fartyg;

avgift enligt 3 § lagen (1975:85) med bemyndigande att meddela före-
skrifter om in- eller utförsel av varor;

lagringsavgift enligt lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja
och kol eller lagen (1985:635) om försörjningsberedskap på naturgasom-
rådet;

avgift enligt 18 § lagen (1902:71 s. 1), innefattande vissa bestämmelser
om elektriska anläggningar;

avgift enligt 10 kap. 5 § lagen (1994:1776) om skatt på energi;
ingående skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) för vilken det

finns rätt till avdrag enligt 8 kap. eller rätt till återbetalning enligt 10 kap.
nämnda lag;

avgift enligt 11 kap. 16 § och 13 kap. 6 a § aktiebolagslagen
(1975:1385).

_____________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
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2.5 Förslag till lag om ändring i lagen (1929:405) med
vissa föreskrifter angående tillämpningen här i riket
av svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11
maj 1929

Härigenom föreskrivs att lagen (1929:405) med vissa föreskrifter angå-
ende tillämpningen här i riket av svensk-norska vattenrättskonventionen
av den 11 maj 19291 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §
Ansökan i mål, som jämlikt

konventionen anhängiggöres vid
vattendomstol, skall ingivas i ett
exemplar utöver det antal, som för
varje särskilt fall eljest finnes
föreskrivet.

Skall enligt art. 14 av konven-
tionen ansökan vara åtföljd av
förklaring, som avses där, och är
sådan förklaring ej bilagd ansök-
ningen, skall den avvisas. Görs
ansökan om förordnande av för-
rättningsman till förrättning enligt
12 kap. vattenlagen (1983:291),
får i fall, som nu nämnts, förord-
nande ej meddelas med mindre
sådan förklaring föreligger. Vad
som nu sagts skall dock icke äga
tillämpning i fråga om ansökan av
norska  staten.

Ansökan i mål eller ärende, som
jämlikt konventionen anhängig-
göres vid miljödomstol eller läns-
styrelse, skall ingivas i ett exem-
plar utöver det antal, som för varje
särskilt fall eljest finnes föreskri-
vet.

Skall enligt art. 14 av konven-
tionen ansökan vara åtföljd av
förklaring, som avses där, och är
sådan förklaring ej bilagd ansök-
ningen, skall den avvisas. Vad som
nu sagts skall dock icke äga till-
lämpning i fråga om ansökan av
norska staten.

2 §
Vad i vattenlagen (1983:291)

stadgas om ansökans innehåll skall
äga tillämpning jämväl i fråga om
företagets verkningar i Norge;
dock erfordras ej uppgift å där
belägna fastigheter, som beröras av
företaget, eller å ägare eller nytt-
janderättshavare till sådan fastighet
eller å de ersättningsbelopp, som
böra utgå till ägare eller annan för
skada å egendom i Norge.

Vad i miljöbalken och lagen
(0000) med särskilda bestämmel-
ser om vattenverksamhet stadgas
om ansökans innehåll skall äga
tillämpning jämväl i fråga om
verksamhetens  verkningar i Nor-
ge; dock erfordras ej uppgift å där
belägna fastigheter, som beröras av
verksamheten, eller å ägare eller
nyttjanderättshavare till sådan fas-
tighet eller å de ersättningsbelopp,
som böra utgå till ägare eller annan

1 Lagen omtryckt 1983:1010.
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I kungörelse, som utfärdas om
ansökningen, skall i vad angår
företagets verkningar i Norge
allenast intagas uppgift å det vat-
tenområde, som där kan komma att
röna inverkan av företaget.

för skada å egendom i Norge.
I kungörelse, som utfärdas om

ansökningen, skall i vad angår
verksamhetens verkningar i Norge
allenast intagas uppgift å det vat-
tenområde, som där kan komma att
röna inverkan av verksamheten.

3 §
Vattendomstolen skall, så snart

kungörelse utfärdats om ansök-
ningen, översända ett exemplar av
ansökningshandlingarna jämte
kungörelsen till utrikesdeparte-
mentet för att tillställas vederbö-
rande norska myndighet. Sedan
den förberedande skriftväxlingen
avslutats, får fortsatt behandling av
målet icke äga rum, innan det från
utrikesdepartementet kommit
underrättelse som avses i 4 eller
5 §.

Skall frågan behandlas vid för-
rättning enligt 12 kap. vattenlagen
(1983:291), skall förrättningsman-
nen, så snart sammanträde med
sakägarna utsatts, till utrikesde-
partementet översända avskrift av
ansökningshandlingarna jämte
uppgift om tid och plats för sam-
manträdet. Innan underrättelse,
som nyss nämnts, kommit förrätt-
ningsmannen till handa får det ej
meddelas slutligt utlåtande angå-
ende företaget.

Finner vattendomstolen eller
förrättningsmannen med hänsyn
till omfattningen och beskaffenhe-
ten av den utredning, som ytterliga-
re behövs, att frågan bör behandlas
av kommission, får framställning
om detta sändas till utrikesdepar-
tementet, varefter regeringen med-
delar beslut i anledning av fram-
ställningen.

Miljödomstolen eller läns-
styrelsen skall, så snart kungörelse
utfärdats om ansökningen, över-
sända ett exemplar av  ansöknings-
handlingarna jämte kungörelsen till
Utrikesdepartementet för att till-
ställas vederbörande norska myn-
dighet. Sedan den förberedande
skriftväxlingen avslutats, får fort-
satt behandling av målet eller
ärendet icke äga rum, innan det
från Utrikesdepartementet kommit
underrättelse som avses i 4 eller
5 §.

Finner miljödomstolen eller
länsstyrelsen med hänsyn till om-
fattningen och beskaffenheten av
den utredning, som ytterligare
behövs, att frågan bör behandlas av
kommission, får framställning om
detta sändas till Utrikesdeparte-
mentet, varefter regeringen med-
delar beslut i anledning av fram-
ställningen.

4 §
Har till utrikesdepartementet in-

kommit meddelande, att samtycke
Har till Utrikesdepartementet

inkommit meddelande, att sam-
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å norsk sida ej erfordras eller att
samtycke givits utan att därför
uppställts villkor, skall underrättel-
se därom meddelas vattendomsto-
len eller förrättningsmannen.

Har samtycke vägrats, skall be-
sked därom meddelas vatten-
domstolen eller förrättnings-
mannen; och varde  ansökningen
av vattendomstolen eller förrätt-
ningsmannen avslagen. 

tycke å norsk sida ej erfordras eller
att samtycke givits utan att därför
uppställts villkor, skall underrättel-
se därom meddelas miljödomstolen
eller länsstyrelsen.

Har samtycke vägrats, skall be-
sked därom meddelas miljö-
domstolen eller länsstyrelsen; och
varde ansökningen av miljödom-
stolen eller länsstyrelsen  avslagen.

5 §
Om det för samtycke, som givits

på norsk sida, uppställts särskilda
villkor, ankommer det på regering-
en att besluta huruvida regeringen
vill förbehålla sig prövningen av
fråga, som avses i andra punkten
av art. 20 i konventionen. Sedan
den prövning som kan föranledas
av detta ägt rum, skall underrättel-
se om regeringens beslut samt de
från norsk sida meddelade villko-
ren tillställas vattendomstolen eller
förrättningsmannen för den vidare
prövning, som med iakttagande av
nämnda beslut och villkor erford-
ras för målets avgörande.

Får regeringen enligt första
stycket förbehålla sig prövningen
av en viss fråga och är företaget av
sådan beskaffenhet att på grund av
en bestämmelse i vattenlagen
(1983:291) en fråga angående
företaget kunnat prövas av rege-
ringen, skall den prövning, som
sålunda i särskilda hänseenden kan
ankomma på regeringen, företas i
ett sammanhang.

Om det för samtycke, som givits
på norsk sida, uppställts särskilda
villkor, ankommer det på regering-
en att besluta huruvida regeringen
vill förbehålla sig prövningen av
fråga, som avses i andra punkten
av art. 20 i konventionen. Sedan
den prövning som kan föranledas
av detta ägt rum, skall underrättel-
se om regeringens beslut samt de
från norsk sida meddelade villko-
ren tillställas miljödomstolen eller
länsstyrelsen för den vidare pröv-
ning, som med iakttagande av
nämnda beslut och villkor erford-
ras för målets eller ärendets avgö-
rande.

Får regeringen enligt första
stycket förbehålla sig prövningen
av en viss fråga och är verksam-
heten av sådan beskaffenhet att på
grund av en bestämmelse i miljö-
balken en fråga angående verk-
samheten kunnat prövas av rege-
ringen, skall den prövning, som
sålunda i särskilda hänseenden kan
ankomma på  regeringen, företas i
ett sammanhang.

 6 §
Stadgandet i art. 7 av konventio-

nen om meddelande av tillstånd för
bestämd tid skall icke äga tillämp-
ning i vad angår strömfall eller fast
egendom eller intresse här i riket,
för vars räkning företaget skall

Stadgandet i art. 7 av konventio-
nen om meddelande av tillstånd för
bestämd tid skall icke äga tillämp-
ning i vad angår strömfall eller fast
egendom eller intresse här i riket,
för vars räkning verksamheten



Prop. 1997/98:90

22

verkställas. skall verkställas.
Meddelas tillstånd för bestämd

tid, skall i fråga om strömfall eller
fast egendom eller intresse, som
berörs därav, bestämmelserna i
15 kap. 3 § vattenlagen (1983:291)
om omprövning icke gälla. Tiden
för tillståndet får icke sättas längre
än till 60 år från det kalenderår,
under vilket företaget enligt därom
meddelad bestämmelse skall ha
fullbordats.

Meddelas tillstånd för bestämd
tid, skall i fråga om strömfall eller
fast egendom eller intresse, som
berörs därav, bestämmelserna i
24 kap. 5 § miljöbalken  om om-
prövning icke gälla. Tiden för
tillståndet får icke sättas längre än
till 60 år från det kalenderår, under
vilket verksamheten enligt därom
meddelad bestämmelse skall ha
fullbordats.

7 §
Om kungörelse eller annat med-

delande, som enligt vattenlagen
(1983:291) skall införas i ortstid-
ning, rör sakägare i Norge, skall ett
exemplar av kungörelsen eller
meddelandet översändas till utri-
kesdepartementet för att jämlikt
art. 15 i konventionen tillställas
vederbörande norska myndighet.

Vattenlagens bestämmelser om
underrättelse samt om delgivning
av kungörelse eller annat med-
delande skall gälla även vad angår
sakägare i Norge.

Om kungörelse eller annat med-
delande, som enligt miljöbalken
skall införas i ortstidning, rör
sakägare i Norge, skall ett exem-
plar av kungörelsen eller med-
delandet översändas till Utrikesde-
partementet för att jämlikt art. 15 i
konventionen tillställas vederbö-
rande norska myndighet.

Bestämmelserna i miljöbalken
och lagen (0000) med särskilda
bestämmelser om vattenverksam-
het om underrättelse samt om
delgivning av kungörelse eller
annat meddelande skall gälla även
vad angår sakägare i Norge.

8 §
Förklaring, som avses i art. 14 av konventionen, meddelas av regering-

en.
Den, som vill erhålla sådan för-

klaring, har att till vattendomstolen
ingiva ansökan därom. I ansök-
ningen skola så fullständigt som
möjligt uppgivas företagets beskaf-
fenhet, omfattning och verkningar
med angivande av det vattenområ-
de, som av företaget kan komma
att beröras. Vattendomstolen över-
sänder med eget yttrande ansök-
ningen till utrikesdepartementet.

Den, som vill erhålla sådan för-
klaring, har att till miljödomstolen
eller länsstyrelsen ingiva ansökan
därom. I ansökningen skola så
fullständigt som möjligt uppgivas
verksamhetens beskaffenhet, om-
fattning och verkningar med an-
givande av det vattenområde, som
av verksamheten kan komma att
beröras. Miljödomstolen eller
länsstyrelsen översänder med eget
yttrande ansökningen till Utrikes-
departementet.
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9 §2

Då ansökan angående ett före-
tag, vilken ingivits till myndighet i
Norge, inkommit till Utrikesde-
partementet, skall den jämte tillhö-
rande bilagor sändas till  vatten-
domstolen. Vad som nu sagts skall
även gälla i fråga om upplysningar
som avses i tredje punkten av art.
15 i konventionen.

Sedan de i första stycket avsedda
handlingarna inkommit till vatten-
domstolen skall domstolen genast
utfärda kungörelse om ansökan.
Kungörelsen skall innehålla dels
uppgift om företagets beskaffenhet
och omfattning samt de verkning-
ar, som därav kan väntas upp-
komma inom svenskt område, dels
underrättelse om vad sakägare,
som vill hos norsk myndighet
framställa erinran i anledning av
företaget, har att iaktta samt om att
erinringar i anledning av ansökan
skall inom en viss, i kungörelsen
utsatt tid insändas till vattendom-
stolen. Kungörelsen skall innehålla
tillkännagivande att ett exemplar
av ansökningshandlingarna finns
tillgängligt på vattendomstolens
kansli eller på annan lämplig plats
som vattendomstolen bestämmer.
Genom vattendomstolens försorg
skall kungörelsen så snart det kan
ske införas i ortstidning. Ett ex-
emplar av kungörelsen skall dess-
utom sändas till Utrikesdeparte-
mentet, Kammarkollegiet, Fiskeri-
verket, länsstyrelsen och andra
statliga myndigheter vilkas verk-
samhet kan beröras av ansökan
samt till berörda kommuner.

Då ansökan angående en verk-
samhet, vilken ingivits till
myndighet i Norge, inkommit till
Utrikesdepartementet, skall den
jämte tillhörande bilagor sändas till
miljödomstolen eller länsstyrelsen.
Vad som nu sagts skall även gälla
i fråga om upplysningar som avses
i tredje punkten av art. 15 i kon-
ventionen.

Sedan de i första stycket avsedda
handlingarna inkommit till miljö-
domstolen eller länsstyrelsen skall
denna  genast utfärda kungörelse
om ansökan. Kungörelsen skall
innehålla dels uppgift om verk-
samhetens beskaffenhet och om-
fattning samt de verkningar, som
därav kan väntas uppkomma inom
svenskt område, dels underrättelse
om vad sakägare, som vill hos
norsk myndighet framställa erinran
i anledning av verksamheten, har
att iaktta samt om att erinringar i
anledning av ansökan skall inom
en viss, i kungörelsen utsatt tid
insändas till miljödomstolen eller
länsstyrelsen. Kungörelsen skall
innehålla tillkännagivande att ett
exemplar av ansökningshandling-
arna finns tillgängligt på miljö-
domstolens eller länsstyrelsens
kansli eller på annan lämplig plats
som miljödomstolen eller länssty-
relsen bestämmer. Genom miljö-
domstolens eller länsstyrelsens
försorg skall kungörelsen så snart
det kan ske införas i ortstidning.
Ett exemplar av kungörelsen skall
dessutom sändas till Utrikesdepar-
tementet, Kammarkollegiet, Fiske-
riverket, länsstyrelsen och andra
statliga myndigheter vilkas verk-
samhet kan beröras av ansökan
samt till berörda kommuner.

2 Senaste lydelse 1993:1417.
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 Om det sedan kungörelse utfärdats från myndighet i Norge kommer
underrättelse om frågans fortsatta behandling där, skall också ett sådant
meddelande kungöras på sätt som nu har angetts.

Ä r företaget av beskaffenhet, att
någon menlig inverkan därav här i
riket uppenbarligen icke är att
motse, erfordras ej kungörelse,
som ovan nämnts.

Ä r verksamheten av beskaffen-
het, att någon menlig inverkan
därav här i riket uppenbarligen
icke är att motse, erfordras ej kun-
görelse, som ovan nämnts.

10 §
Kan företaget antagas bliva till

men för allmänna intressen såsom
samfärdsel eller flottning eller
fiske av någon betydenhet eller för
vattenreglerings- eller torrlägg-
ningsföretag, som redan verkställts
eller med sannolikhet kan motses,
åligger vattendomstolen att in-
hämta yttrande från myndighet,
som i sådant hänseende har att
bevaka det allmännas rätt, även-
som från styrelse eller syssloman
för företag, som av frågan beröres.
Yttrande skall avgivas inom den
tid för erinringars framställande,
som bestämts i kungörelsen.

Kan verksamheten antagas bliva
till men för allmänna intressen
såsom samfärdsel eller flottning
eller fiske av någon betydenhet
eller för vattenreglering eller torr-
läggning, som redan verkställts
eller med sannolikhet kan motses,
åligger miljödomstolen eller läns-
styrelsen att inhämta yttrande från
myndighet, som i sådant hänseende
har att bevaka det allmännas rätt,
ävensom från styrelse eller sysslo-
man för verksamhet, som av frågan
beröres. Yttrande skall avgivas
inom den tid för erinringars fram-
ställande, som bestämts i kungörel-
sen.

11 §
Sedan den enligt 9 § utsatta tiden

för erinringars insändande utgått,
skall vattendomstolen till regering-
en avge yttrande huruvida enligt
art. 12 av konventionen samtycke
till företaget på svensk sida kan
anses erforderligt samt huruvida
till följd av omfattningen och
beskaffenheten av den utredning,
som ytterligare behövs, frågan
angående företaget bör behandlas
av kommission. Om det med hän-
syn till utredningens fullständighet
kan ske, bör vattendomstolen
också meddela huruvida enligt
domstolen samtycke bör lämnas
och för sådant fall avge förslag till
de villkor, som därför bör uppstäl-
las. Yttrandet skall åtföljas av
samtliga till ärendet hörande hand-

Sedan den enligt 9 § utsatta tiden
för erinringars insändande utgått,
skall miljödomstolen eller länssty-
relsen till regeringen avge yttrande
huruvida enligt art. 12 av konven-
tionen  samtycke  till verksamheten
på svensk sida kan anses erforder-
ligt samt huruvida till följd av
omfattningen och beskaffenheten
av den utredning, som ytterligare
behövs, frågan angående verksam-
heten bör behandlas av kommis-
sion. Om det med hänsyn till ut-
redningens fullständighet kan ske,
bör miljödomstolen eller länssty-
relsen också meddela huruvida
samtycke bör lämnas och för så-
dant fall avge förslag till de villkor,
som därför bör uppställas. Yttran-
det skall åtföljas av samtliga till
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lingar. Avskrift av regeringens
beslut i ärendet skall tillställas
vattendomstolen.

ärendet hörande handlingar. Av-
skrift av regeringens beslut i ären-
det skall tillställas miljödomstolen
eller länsstyrelsen.

12 §
Yttrande som avses i 8 eller 11 §

avges av vattendomstolens ordfö-
rande. Om frågans beskaffenhet
påkallar det, skall han samråda
med den tekniske ledamoten och
nämndemännen. Erfordras särskild
undersökning, får ordföranden
uppdra åt den tekniske ledamoten
att med eller utan biträde av nämn-
deman verkställa sådan.

När miljödomstolen skall yttra
sig enligt 8 eller 11 § avges ytt-
randet av domstolens ordförande.
Om frågans beskaffenhet påkallar
det, skall han samråda med mil-
jörådet och de sakkunniga leda-
möterna. Erfordras särskild un-
dersökning, får ordföranden upp-
dra åt miljörådet att med eller
utan biträde av sakkunnig ledamot
verkställa sådan.

Kostnaden för undersökningen och utgifter i anledning av kungörelser
och dylikt betalas av statsmedel.

13 §
I fråga om företag, som skall

verkställas för svenska statens
räkning, äger regeringen förordna,
att frågan om samtycke till företa-
get skall behandlas i annan ordning
än här ovan i 9–12 §§ är föreskri-
ven. Stadgandet i 9 § skall dock
jämväl för sådant fall gälla i vad
därmed avses att bereda sakägare
kännedom om ansökningen och
dess behandling samt om vad de
hava att iakttaga, därest de vilja
hos norsk myndighet framställa
erinran i anledning av företaget.

I fråga om verksamhet, som skall
verkställas för svenska statens
räkning, äger regeringen förordna,
att frågan om samtycke till verk-
samheten skall behandlas i annan
ordning än här ovan i 9–12 §§ är
föreskriven. Stadgandet i 9 § skall
dock jämväl för sådant fall gälla i
vad därmed avses att bereda sa-
kägare kännedom om ansökningen
och dess behandling samt om vad
de hava att iakttaga, därest de vilja
hos norsk myndighet framställa
erinran i anledning av verksamhe-
ten.

14 §
Förklaring som avses i art. 22 av

konventionen, meddelas av vatten-
domstol. Ansökan om sådan för-
klaring inges till vattendomstolen i
tre exemplar. Görs ansökan efter
utgången av den i art. 22 stadgade
tiden, skall den avvisas av vatten-
domstolen.

I samband med förklaring, som
nämnts i första stycket, skall också
prövning äga rum av fråga som

Förklaring som avses i art. 22 av
konventionen, meddelas av miljö-
domstol. Ansökan om sådan för-
klaring inges till miljödomstolen i
tre exemplar. Görs ansökan efter
utgången av den i art. 22 stadgade
tiden, skall den avvisas av miljö-
domstolen.

I samband med förklaring, som
nämnts i första stycket, skall också
prövning äga rum av fråga som
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avses i art. 3 mom. 2 eller art. 6
och är av beskaffenhet att besked
däri skolat enligt vattenlagen
(1983:291) tas upp i medgivande
till företaget.

Har ansökningshandlingarna ej
ingivits i föreskrivet antal exemplar
eller finner vattendomstolen flera
exemplar vara erforderliga eller
innehåller icke handlingarna be-
hövliga upplysningar för behand-
lingen av en fråga, som avses i
denna paragraf, får vattendomsto-
len förelägga sökanden att inom
viss tid fullständiga vad som så-
lunda brister vid äventyr, om det
försummas, att ansökningen kan
förklaras förfallen.

avses i art. 3 mom. 2 eller art. 6
och är av beskaffenhet att besked
däri skolat enligt miljöbalken tas
upp i medgivande till verksamhe-
ten. 

Har ansökningshandlingarna ej
ingivits i föreskrivet antal exem-
plar eller finner miljödomstolen
flera exemplar vara erforderliga
eller innehåller icke handlingarna
behövliga upplysningar för be-
handlingen av en fråga, som avses
i denna paragraf, får miljödomsto-
len förelägga sökanden att inom
viss tid fullständiga vad som så-
lunda brister vid äventyr, om det
försummas, att ansökningen kan
förklaras förfallen.

 
15 §

Angående behandlingen av frå-
ga, som avses i 14 §, skall i till-
lämpliga delar gälla vad som är
föreskrivet beträffande ansök-
ningsmål i vattenlagen (1983:291).

Angående behandlingen av frå-
ga, som avses i 14 §, skall i till-
lämpliga delar gälla vad som är
föreskrivit beträffande ansök-
ningsmål i miljöbalken.

16 §
Då förklaring som avses i 14 §

har meddelats och vunnit laga
kraft, skall inskrivning ske i vat-
tenboken av de förhållanden som
är av vikt för kännedom om de
rättigheter och skyldigheter här i
riket, vilka för framtiden är förena-
de med företaget.

Då förklaring som avses i 14 §
har meddelats och vunnit laga
kraft, skall inskrivning ske i vat-
tenboken av de förhållanden som
är av vikt för kännedom om de
rättigheter och skyldigheter här i
riket, vilka för framtiden är förena-
de med verksamheten.

17 §
Ansökan eller ärende, som avses

i 8, 9 eller 14 §, tas upp av den
vattendomstol, inom vilkens områ-
de den inverkan på vattenförhål-
landena, som det är fråga om,
uppkommer.

Ansökan eller ärende, som avses
i 8, 9 eller 14 §, tas upp av den
miljödomstol eller länsstyrelse,
inom vilkens område den inverkan
på vattenförhållandena, som det är
fråga om, uppkommer.
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18 §
Vad som i vattenlagen

(1983:291) stadgas om skyldighet
att ta del i kostnaden för ett företag
eller att utge bidrag till detta skall
även tillämpas på företag, som
enligt konventionen verkställs till
förmån för strömfall eller fast
egendom eller intresse här i riket.
Hänsyn skall dock tas endast till
nytta, som här uppkommer genom
företaget.

Skall till följd av överenskom-
melse, som avses i art. 10 av kon-
ventionen, skyldighet att ta del i ett
företag åvila även fast egendom
eller intresse i Norge, skall vid
tillämpningen av denna paragraf
såsom kostnad för företaget anses
endast den del därav, som enligt
nämnda överenskommelse faller på
egendom eller intresse här i riket.

Vad som stadgas om skyldighet
att ta del i kostnaden för en verk-
samhet eller att utge bidrag till
denna skall även tillämpas på
verksamhet, som enligt konventio-
nen verkställs till förmån för
strömfall eller fast egendom eller
intresse här i riket. Hänsyn skall
dock tas endast till nytta, som här
uppkommer genom verksamheten.

Skall till följd av överenskom-
melse, som avses i art. 10 av kon-
ventionen, skyldighet att ta del i en
verksamhet åvila även fast egen-
dom eller intresse i Norge, skall
vid tillämpningen av denna para-
graf såsom kostnad för verksam-
heten anses endast den del därav,
som enligt nämnda överenskom-
melse faller på egendom eller
intresse här i riket.

19 §
Fråga om godkännande av över-

enskommelse, som avses i art. 10
av konventionen, prövas beträffan-
de företag, varom ansökan göres
här i riket, i samband med tillstånd
till företaget samt eljest i den ord-
ning, som i 14 och 15 §§ är för där
avsett fall föreskriven.

Fråga om godkännande av över-
enskommelse, som avses i art. 10
av konventionen, prövas beträffan-
de verksamhet, varom ansökan
göres här i riket, i samband med
tillstånd till verksamheten samt
eljest i den ordning, som i 14 och
15 §§ är för där avsett fall föreskri-
ven.

20 §
 Ä r med vattenföretag enligt

vattenlagen (1983:291) förenad
skyldighet för tillståndshavaren att
erlägga bygdeavgift, skall vad som
sålunda stadgats lända till efterrät-
telse även i fråga om företag,
vartill tillstånd meddelas enligt
konventionen. Sådan skyldighet får
dock icke åläggas till förmån för
intressen utom riket. Vid bestäm-
mande av antalet avgiftsenheter
och inplacering i avgiftsklass skall
hänsyn endast tas till verkningarna

Ä r med vattenverksamhet för-
enad skyldighet för tillståndshava-
ren att erlägga bygdeavgift enligt
lagen (0000) med särskilda be-
stämmelser om vattenverksamhet,
skall vad som sålunda stadgats
lända till efterrättelse även i fråga
om verksamhet, vartill tillstånd
meddelas enligt konventionen.
Sådan skyldighet får dock icke
åläggas till förmån för intressen
utom riket. Vid bestämmande av
antalet avgiftsenheter och inplace-
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här i riket. ring i avgiftsklass skall hänsyn
endast tas till verkningarna här i
riket.

Avgift som avses i första stycket får, om det är skäligt med hänsyn till
avgiftsskyldighet som ålagts enligt art. 8 av konventionen eller andra
omständigheter, sättas lägre än vad som eljest är stadgat eller också helt
efterges.

  21 §
Vad i 12 § är stadgat om yttran-

de, som där sägs, skall äga till-
lämpning jämväl i fråga om med-
delande av upplysning, varom
enligt art. 16 av konventionen
framställning inkommer till vatten-
domstolen.

Vad i 12 § är stadgat om yttran-
de, som där sägs, skall äga till-
lämpning jämväl i fråga om med-
delande av upplysning, varom
enligt art. 16 av konventionen
framställning inkommer till miljö-
domstolen eller länsstyrelsen.

Vill myndighet här i riket inhämta
upplysning, som avses i nämnda
artikel, skall framställningen därom
insändas till utrikesdepartementet
för att tillställas vederbörande nors-
ka myndighet.

Vill myndighet här i riket inhämta
upplysning, som avses i nämnda
artikel, skall framställningen därom
insändas till Utrikesdepartementet
för att tillställas vederbörande nors-
ka myndighet.

22 §
Fråga om ställande av säkerhet,

som avses i art. 11 av konventio-
nen, prövas beträffande företag,
för vilket ansökan görs här i riket, i
samband med tillstånd till företaget
samt eljest vid meddelande av
samtycke till företaget eller i den
ordning, som i 14 och 15 §§ är
föreskriven för där avsett fall.
Angående sådan säkerhet tillämpas
vad som är föreskrivet i 22 kap. 3 §
vattenlagen (1983:291).

Fråga om ställande av säkerhet,
som avses i art. 11 av konventio-
nen, prövas beträffande verksam-
het, för vilket ansökan görs här i
riket, i samband med tillstånd till
verksamheten samt eljest vid med-
delande av samtycke till verksam-
heten eller i den ordning, som i 14
och 15 §§ är föreskriven för där
avsett fall. Angående sådan säker-
het tillämpas  vad som är föreskri-
vet i 9 kap. 3 § lagen (0000) med
särskilda bestämmelser om vatten-
verksamhet.

23 §
Föreläggande, varom stadgas i

art. 29 av konventionen, meddelas
av länsstyrelsen i det län, där före-
taget verkställes eller den flottled,
varom fråga är, framgår eller, om
företaget verkställes i Norge,
inverkan å vattenförhållandena till
följd av företaget uppkommer.

Föreläggande, varom stadgas i
art. 29 av konventionen, meddelas
av länsstyrelsen i det län, där verk-
samheten utövas eller den flottled,
varom fråga är, framgår eller, om
verksamheten utövas i Norge,
inverkan å vattenförhållandena till
följd av verksamheten uppkommer.
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Då ombud enligt nämnda artikel utsetts, skall underrättelse därom jämte
uppgift å ombudets namn och adress införas i en eller flera av ortens
tidningar samt i allmänna tidningarna. Sker ändring i förhållande, som
tidigare kungjorts, skall den på samma sätt offentliggöras. Uppgifter, som
nu nämnts, skola tillika upptagas i särskild, hos länsstyrelsen tillgänglig
förteckning.

Kostnad för kungörelse, som avses i denna paragraf, må uttagas i den
ordning, som angående lösen för expedition är föreskriven.

______________

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Mål som före denna lags ikraftträdande har inletts hos en förrätt-

ningsman skall handläggas och bedömas enligt äldre bestämmelser.
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2.6 Förslag till lag om ändring i lagen (1947:576) om
statlig inkomstskatt

Härigenom föreskrivs att 25 § 2 mom. lagen (1947:576) om statlig in-
komstskatt skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

25 § 2 mom.1

Med avyttring av fastighet likställs överföring av mark eller andel i
samfällighet genom fastighetsreglering enligt 5 kap. och uppdelning i
lotter genom klyvning enligt 11 kap. fastighetsbildningslagen (1970:988),
om överföringen eller uppdelningen sker mot ersättning helt eller delvis i
pengar, samt avstående av mark genom inlösen enligt 8 kap. samma lag.
Har den ersättning i pengar som en skattskyldig erhållit på grund av en
överföring enligt 5 kap. eller en uppdelning enligt 11 kap. nämnda lag
inte överstigit 5 000 kronor, är dock inte någon del av vinsten skatteplik-
tig. Om ersättningen i pengar överstiger 5 000 kronor, skall som skatte-
pliktig inkomst tas upp så stor del av hela realisationsvinsten som ersätt-
ningen i pengar, minskad med 5 000 kronor, utgör av det totala vederlaget
för överföringen eller uppdelningen, minskat med 5 000 kronor, dock att
den skattepliktiga inkomsten inte skall tas upp till högre belopp än som
motsvarar den del av ersättningen i pengar som överstiger 5 000 kronor.

Avyttring av fastighet anses vi-
dare föreligga när ägare av fastig-
het fått engångsersättning på grund
av allframtidsupplåtelse. Härmed
avses ersättning på grund av sådan
inskränkning i förfoganderätt till
fastigheten som skett enligt natur-
vårdslagen (1964:822) eller på
grund av motsvarande inskränk-
ningar enligt andra författningar
eller på grund av upplåtelse av
nyttjanderätt eller servitutsrätt till
fastigheten för obegränsad tid.
Engångsersättningen är i dessa fall
att betrakta som köpeskilling,
varvid så stor del av fastigheten
anses avyttrad som ersättningsbe-
loppet utgör av fastighetens hela
värde vid tiden för beslutet om
fastighetens hela värde vid tiden
för beslutet om inskränkningen i
förfoganderätten eller för upplåtel-
sen av nyttjanderätten eller servi-
tutsrätten.

Avyttring av fastighet anses vi-
dare föreligga när ägare av fastig-
het fått engångsersättning på grund
av allframtidsupplåtelse. Härmed
avses ersättning på grund av sådan
inskränkning i förfoganderätt till
fastigheten som skett enligt miljö-
balken eller på grund av motsva-
rande inskränkningar enligt andra
författningar eller på grund av
upplåtelse av nyttjanderätt eller
servitutsrätt till fastigheten för
obegränsad tid. Engångsersätt-
ningen är i dessa fall att betrakta
som köpeskilling, varvid så stor del
av fastigheten anses avyttrad som
ersättningsbeloppet utgör av fas-
tighetens hela värde vid tiden för
beslutet om fastighetens hela värde
vid tiden för beslutet om inskränk-
ningen i förfoganderätten eller för
upplåtelsen av nyttjanderätten eller
servitutsrätten.

1 Senaste lydelse 1990:651.
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Har den skattskyldige i samband med allframtidsupplåtelse fått ersätt-
ning på grund av upplåtelse av avverkningsrätt skall ersättningen, om den
skattskyldige yrkar det, anses som engångsersättning på grund av allfram-
tidsupplåtelsen. Har den skattskyldige i nu avsett fall fått ersättning för
avyttrade skogsprodukter, får 60 procent av ersättningen behandlas som
engångsersättning på grund av allframtidsupplåtelse. Vad som sägs i detta
stycke gäller dock endast om skatteplikt för ersättningen för avverknings-
rätten eller skogsprodukterna inträtt under samma beskattningsår som
ersättningen på grund av allframtidsupplåtelsen.

Från det sammanlagda beloppet av den eller de engångsersättningar
som den skattskyldige under ett beskattningsår har fått på grund av all-
framtidsupplåtelse är han berättigad till avdrag med 5 000 kronor, om han
inte visar att han haft avdragsgilla omkostnader till samma eller högre
belopp. Avdraget får dock inte överstiga det sammanlagda ersättningsbe-
loppet för upplåtelserna.

_____________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas på avyttringar
som har skett den 1 januari 1999 och senare. Ä ldre bestämmelser skall
tillämpas på avyttringar som har skett före ikraftträdandet.
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2.7 Förslag till lag om ändring i luftfartslagen (1957:297)

Härigenom föreskrivs i fråga om luftfartslagen (1957:297)1

dels att 1 kap. 2 a §, 3 kap. 1 § och 6 kap. 5 och 8 §§ skall ha följande
lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 6 kap. 5 a §, av följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

2 a §
Luftfartyg får inte inom svenskt område framföras med överljudsfart.
Om det finns synnerliga skäl, får regeringen eller den myndighet rege-

ringen bestämmer medge undantag från förbudet. I samband därmed får
anges på vilka villkor luftfarten får äga rum.

Ytterligare krav i fråga om
framförande av luftfartyg i över-
ljudsfart får inte ställas med stöd
av miljöbalken.

        3 kap.

1 §
Luftfartyg skall vara luftvärdiga och miljövärdiga när de används vid

luftfart.
Ett luftfartyg anses luftvärdigt, om det är konstruerat, byggt, utrustat

och hållet i stånd på ett sådant sätt samt har sådana flygegenskaper att
säkerhetens krav är uppfyllda.

Ett luftfartyg anses miljövärdigt,
om det är konstruerat, byggt, ut-
rustat och hållet i stånd på ett
sådant sätt att det inte orsakar
skada genom buller eller luftför-
orening eller genom annan liknan-
de störning.

Ett luftfartyg anses miljövärdigt,
om det är konstruerat, byggt, ut-
rustat och hållet i stånd på ett
sådant sätt att det inte orsakar
skada genom buller eller luftför-
orening eller genom annan liknan-
de störning. Ytterligare krav i
fråga om luftfartygs miljövärdighet
får inte ställas med stöd av miljö-
balken.

1 Lagen omtryckt 1986:166.
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6 kap.

  5 §2

Tillstånd får beviljas bara om hinder inte möter av hänsyn till det all-
männa. Vid prövningen skall hänsyn, förutom till annat, tas till mark-
förhållandena, till störningar som kan uppkomma för omgivningen och till
totalförsvaret. Vidare skall hänsyn tas till sökandens tekniska och ekono-
miska förutsättningar att driva flygplatsen.

Avser prövningen inrättandet av en flygplats som skall kunna användas
under instrumentväderförhållanden (trafikflygplats), utbyggnad av en
flygplats till trafikflygplats eller ombyggnad av en trafikflygplats, skall
prövningen omfatta även investeringens lönsamhet och dess inverkan på
andra flygplatser i regionen.

Vid tillståndsprövning skall la-
gen (1987:12) om hushållning med
naturresurser m.m. tillämpas.

Tillstånd får inte meddelas i strid
mot en detaljplan eller områdesbe-
stämmelser. Om syftet med planen
eller bestämmelserna inte motver-
kas, får dock mindre avvikelser
göras.

Vid tillståndsprövning skall 3
och 4 kap., 5 kap. 3 § och 16 kap.
5 § miljöbalken tillämpas.

Tillstånd får inte meddelas i strid
mot en detaljplan eller områdesbe-
stämmelser. Om syftet med planen
eller bestämmelserna inte motver-
kas, får dock mindre avvikelser
göras.

5 a §
En miljökonsekvensbeskrivning

skall ingå i en ansökan om till-
stånd.

Innan miljökonsekvensbeskriv-
ningen upprättas skall den som
avser att ansöka om tillstånd sam-
råda enligt 6 kap. 4 § första stycket
miljöbalken med Luftfartsverket,
berörda länsstyrelser och enskilda.

När det gäller förfarandet för att
upprätta miljökonsekvensbeskriv-
ningen och kraven på denna samt
planer och planeringsunderlag
skall 6 kap. 3 §, 4 § tredje stycket,
5–8 §§ och 10–12 §§ miljöbalken
tillämpas.

Innan ansökan om tillstånd prö-
vas skall miljökonsekvensbeskriv-
ningen godkännas av länsstyrel-
sen. Beslutet får inte överklagas.

Innehållet i miljökonsekvensbe-
skrivningen samt resultatet av
samråd och yttranden skall beak-

2 Senaste lydelse 1988:1572.
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tas vid tillståndsprövningen.
När det förutom enligt detta ka-

pitel krävs tillstånd till flygplatsen
enligt miljöbalken gäller inte
andra–femte styckena. Då skall i
stället 6 kap. 3 §, 7 § och 9–12 §§
miljöbalken tillämpas.

8 §
Regeringen får föreskriva att det

krävs tillstånd för att inrätta och
driva även andra anläggningar för
luftfarten än allmänna flygplatser.
Frågor om tillstånd och om villko-
ren för detta prövas av regeringen
eller den myndighet regeringen
bestämmer.

Regeringen får föreskriva att det
krävs tillstånd för att inrätta och
driva även andra anläggningar för
luftfarten än allmänna flygplatser.
Frågor om tillstånd och om villko-
ren för detta prövas av regeringen
eller den myndighet regeringen
bestämmer. Därvid gäller bestäm-
melserna i 5 § första, tredje och
fjärde styckena samt 5 a §.

_____________

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Ett ärende om tillstånd skall handläggas och bedömas enligt äldre

bestämmelser, om ärendet har inletts före denna lags ikraftträdande. Be-
stämmelserna om miljökvalitetsnormer i miljöbalken skall dock tillämpas
omedelbart.
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2.8 Förslag till lag om ändring i lagen (1962:627) om
vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig
m.m.

Härigenom föreskrivs att 1–7, 9–12 och 15–19 §§ lagen (1962:627) om
vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m. skall ha följan-
de lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §1

Ä r Sverige i krig, skall bestäm-
melserna i denna lag om medde-
lande av tillstånd till vissa företag i
vatten tillämpas.

Ä r Sverige i krigsfara eller rå-
der det sådana utomordentliga
förhållanden som är föranledda av
att det är krig utanför Sveriges
gränser eller av att Sverige har
varit i krig eller krigsfara, får rege-
ringen föreskriva att bestämmel-
serna i denna lag om meddelande
av tillstånd till vissa företag i vat-
ten skall tillämpas.

Ä r Sverige i krig, skall bestäm-
melserna i denna lag om medde-
lande av tillstånd till viss vatten-
verksamhet tillämpas.

Ä r Sverige i krigsfara eller råder
det sådana utomordentliga förhål-
landen som är föranledda av att det
är krig utanför Sveriges gränser
eller av att Sverige har varit i krig
eller krigsfara, får regeringen
föreskriva att bestämmelserna i
denna lag om meddelande av
tillstånd till viss vattenverksamhet
skall tillämpas.

Föreskrift enligt andra stycket skall underställas riksdagens prövning
inom en månad från det den utfärdades. Sker inte underställning eller
godkänner riksdagen inte föreskriften inom två månader från det under-
ställningen skedde, upphör föreskriften att gälla.

2 §2

För bättre utnyttjande av vatten-
kraft får, efter ansökan hos vatten-
domstolen enligt 13 kap. vattenla-
gen (1983:291), tillstånd enligt
denna lag lämnas till tillfällig
vattenreglering eller annat vatten-
företag, som avses i  1 kap.   3 §
första stycket 1 vattenlagen, eller
också ändrade bestämmelser med-
delas om innehållande eller tapp-
ning av vatten, om åtgärden prövas
ur allmän synpunkt medföra för-
delar, som överväger kostnaderna
samt skadorna och olägenheterna
av den.

För bättre utnyttjande av vatten-
kraft får, efter ansökan hos miljö-
domstolen enligt miljöbalken,
tillstånd enligt denna lag lämnas
till tillfällig vattenreglering eller
annan vattenverksamhet, som
avses i 11 kap. 2 § 1 miljöbalken,
eller också ändrade bestämmelser
meddelas om innehållande eller
tappning av vatten, om åtgärden
prövas ur allmän synpunkt medföra
fördelar, som överväger kostnader-
na samt skadorna och olägenheter-
na av den.

1 Senaste lydelse 1994:1633.
2 Senaste lydelse 1983:653
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3 §3

Bestämmelserna i vattenlagen
(1983:291) skall tillämpas på
företag enligt denna lag, om inte
annat föranleds av bestämmelserna
i det följande.

Bestämmelserna  i miljöbalken
och lagen (0000) med särskilda
bestämmelser om vattenverksam-
het  skall tillämpas på vattenverk-
samhet enligt denna lag, om inte
annat föranleds av bestämmelserna
i det följande.

4 §
Tillstånd till företag enligt denna

lag skall meddelas för viss tid,
högst tre år.

Tillstånd till vattenverksamhet
enligt denna lag skall meddelas för
viss tid, högst tre år.

Sedan tiden för tillståndet el- ler,
om nytt tillstånd meddelats, tiden
därför gått till ända, skall sökanden
vidtaga de åtgärder, som erfordras
för att återställa förhållandena i
lämpligt skick. Vattendomstolen
har att i samband med tillståndet
meddela erforderliga bestämmelser
härom.

Sedan  tiden  för  tillståndet  el-
ler,  om  nytt  tillstånd  meddelats,
tiden därför gått till ända, skall
sökanden vidtaga de åtgärder, som
erfordras för att återställa förhål-
landena i lämpligt skick. Miljö-
domstolen har att i samband med
tillståndet meddela erfordeliga
bestämmelser härom.

5 §4

Bestämmelsen i 3 kap. 4 § vat-
tenlagen (1983:291) skall inte äga
tillämpning i fråga om företag
enligt denna lag.

Bestämmelsen i 11 kap. 6 §
första stycket miljöbalken skall inte
äga tillämpning i fråga om vatten-
verksamhet enligt denna lag.

6 §5

Bestämmelserna i 7 kap. vat-
tenlagen (1983:291) om vatten-
reglering med tvångsdelaktighet
gäller inte regleringar, som avses i
denna lag. Ä r det uppenbart, att en
reglering är till nytta för annan som
tillgodogör vattenkraft, är denne
dock skyldig att i den mån så kan
anses skäligt bidra till kostnaden
för regleringen. I fråga om talan
om sådant bidrag tillämpas vat-
tenlagens bestämmelser om stäm-
ningsmål.

Bestämmelserna i 5 kap. lagen
(0000) med särskilda bestämmel-
ser om vattenverksamhet angående
vattenreglering med tvångsdelak-
tighet gäller inte regleringar, som
avses i denna lag. Ä r det uppen-
bart, att en reglering är till nytta för
annan som tillgodogör vattenkraft,
är denne dock skyldig att i den
mån så kan anses skäligt bidra till
kostnaden för regleringen. I fråga
om talan om sådant bidrag tilläm-
pas bestämmelserna om stäm-
ningsmål i lagen (0000) med sär-

3 Senaste lydelse 1983:653.
4 Senaste lydelse 1983:653.
5 Senaste lydelse 1983:653.
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skilda bestämmelser om vatten-
verksamhet.

I fråga om förvaltningen av ett
vattenregleringsföretag med flera
deltagare gäller vad som i lagen
(1973:1150) om förvaltning av
samfälligheter är stadgat om sam-
fälligheter enligt vattenlagen.

I fråga om förvaltningen av en
vattenreglering med flera deltagare
gäller vad som i lagen (1973:1150)
om förvaltning av samfälligheter är
stadgat om samfälligheter enligt
lagen (0000) med särskilda be-
stämmelser om vattenverksamhet.

  7 §6

I stället för bestämmelserna i
11 kap. 1 och 2 §§ vattenlagen
(1983:291) gäller vid tillämpning
av denna lag i fråga om vattenfö-
retag som där avses bestämmelser-
na i    11 kap. 3 § vattenlagen.

I stället för bestämmelserna i
17 kap. 1 § miljöbalken gäller vid
tillämpning av denna lag i fråga
om vattenverksamhet som där
avses bestämmelserna i 17 kap. 3 §
miljöbalken.

Bestämmelserna i 11 kap.
7–11 §§ och 13 kap. 19 § andra
stycket vattenlagen skall inte gälla
i fråga om företag enligt denna lag.

Bestämmelserna i 6 kap. 4–5 §§
miljöbalken skall inte gälla i fråga
om vattenverksamhet enligt denna
lag.

9 §7

Vid meddelande av tillstånd till
företag enligt denna lag får vatten-
domstolen, om det behövs för att
undvika dröjsmål med företaget,
skjuta upp frågan om de föreskrif-
ter, som erfordras angående ersätt-
ning, avgifter eller annat. Därvid
tillämpas 13 kap. 49 § andra –
femte styckena vattenlagen
(1983:291).

Vid meddelande av tillstånd till
vattenverksamhet enligt denna lag
får miljödomstolen, om det behövs
för att undvika dröjsmål med verk-
samheten, skjuta upp frågan om de
föreskrifter, som erfordras angåen-
de ersättning, avgifter eller annat.
Därvid tillämpas 22 kap. 27 §
andra – femte stycket miljöbalken.

10 §
Ersättning, som bestämmes i

penningar, må fastställas att utgå
för år eller del av år, så länge fö-
retaget äger bestånd. Har tillstånd
till företaget tagits i anspråk, skall
sådan ersättning utgå för hela den
tid därefter, för vilken tillståndet
meddelats, om ej vattendomstolen
förordnar annorlunda.

Ersättning, som bestämmes i
penningar, må fastställas att utgå
för år eller del av år, så länge verk-
samheten pågår. Har tillstånd till
företaget tagits i anspråk, skall
sådan ersättning utgå för hela den
tid därefter, för vilken tillståndet
meddelats, om ej miljödomstolen
förordnar annorlunda.

När skäl äro därtill, må vatten-
domstolen höja eller sänka ersätt-

När skäl äro därtill, må miljö-
domstolen höja eller sänka ersätt-

6 Senaste lydelse 1983:653.
7 Senaste lydelse 1983:653.
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ning, som fastställts att utgå för år
eller del av år, eller meddela nya
eller ändrade bestämmelser om
vidtagande av åtgärder, som kunna
erfordras för tillgodoseende av
allmän eller enskild rätt.

ning, som fastställts att utgå för år
eller del av år, eller meddela nya
eller ändrade bestämmelser om
vidtagande av åtgärder, som kunna
erfordras för tillgodoseende av
allmän eller enskild rätt.

11 §
Vattendomstols beslut, vari-

genom meddelats bestämmelser
om skyldighet att förebygga eller
avhjälpa skada eller olägenhet till
följd av företag enligt denna lag
eller att utgiva ersättning därför,
skall, såframt tillståndet till företa-
get tagits i anspråk, gå i verkstäl-
lighet som om det vunnit laga
kraft, där ej annorlunda förordnas.

Belopp, som i enlighet med vat-
tendomstolens beslut nedsatts hos
länsstyrelsen eller guldits i annan
ordning, må ej återkrävas.

Miljödomstols beslut, varigenom
meddelats bestämmelser om skyl-
dighet att förebygga eller avhjälpa
skada eller olägenhet till följd av
vattenverksamhet enligt denna lag
eller att utgiva ersättning därför,
skall, såframt tillståndet till verk-
samheten tagits i anspråk, gå i
verkställighet som om det vunnit
laga kraft, där ej annorlunda för-
ordnas.

Belopp, som i enlighet med
miljödomstolens beslut nedsatts
hos länsstyrelsen eller guldits i
annan ordning, må ej återkrävas.

12 §8

Anspråk på ersättning för skada,
förlust eller intrång som inte förut-
setts av vattendomstolen skall,  för
att få tas upp till prövning, anmälas
till vattendomstolen inom fem år
eller den längre tid, högst tolv år,
som vattendomstolen kan ha före-
skrivit, räknat från det tiden för
tillståndet eller, om nytt tillstånd
meddelats, tiden därför gått till
ända. Efterföljes företag enligt
denna lag av företag, vartill till-
stånd meddelas enligt vattenlagen
(1983:291), får anspråk med an-
ledning av det förra företaget
framställas inom den tid, som
gäller för det senare företaget
enligt 15 kap. 17 § tredje stycket
vattenlagen. Anmälan om ersätt-
ningsanspråk skall vara skriftlig
och den skall ges in till vattendom-
stolen i två exemplar. Vattendom-

Anspråk på ersättning för skada,
förlust eller intrång som inte förut-
setts av miljödomstolen skall, för
att få tas upp till prövning, anmälas
till miljödomstolen inom fem år
eller den längre tid, högst tolv år,
som miljödomstolen kan ha före-
skrivit, räknat från det tiden för
tillståndet eller, om nytt tillstånd
meddelats,  tiden därför gått till
ända. Efterföljes vattenverksamhet
enligt denna lag av vattenverksam-
het, vartill tillstånd meddelas enligt
miljöbalken, får anspråk med
anledning av den förra verksam-
heten framställas inom den tid,
som gäller för den senare verk-
samheten enligt 24 kap. 13 § tredje
eller fjärde stycket miljöbalken.
Anmälan om ersättningsanspråk
skall vara skriftlig och den skall
ges in till miljödomstolen i två

8 Senaste lydelse 1983:653
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stolen skall i domen erinra om vad
skadelidande har att iaktta.

exemplar. Miljödomstolen skall i
domen erinra om vad skadelidande
har att iaktta.

15 §9

Bestämmelserna i 4 kap. 5 §
andra och tredje styckena vatten-
lagen (1983:291) hindrar inte att
ansökan om tillstånd till åtgärder
enligt denna lag tas upp till pröv-
ning.

Bestämmelserna i 17 § andra
och tredje stycket lagen (0000) om
införande av miljöbalken hindrar
inte att ansökan om tillstånd till
åtgärder enligt denna lag tas upp
till prövning.

16 §10

I mål enligt denna lag skall ett
exemplar av ansökningshandling-
arna jämte kungörelsen av vatten-
domstolen tillställas länsstyrelsen i
det län, inom vilket företaget hu-
vudsakligen skall verkställas.

Vid tillämpning i mål, varom nu
är fråga, av bestämmelserna i
13 kap. 29 och 37 §§ vattenlagen
(1983:291) får i brådskande fall de
i dessa lagrum angivna fristerna
begränsas. Parterna skall dock
beredas skäligt rådrum.

I mål enligt denna lag skall ett
exemplar av ansökningshandling-
arna jämte kungörelsen av miljö-
domstolen tillställas länsstyrelsen i
det län, inom vilket vattenverk-
samheten huvudsakligen skall
utövas.

Vid tillämpning i mål, varom nu
är fråga, av bestämmelsen i 22 kap.
17 § miljöbalken får i brådskande
fall den i detta lagrum angivna
fristen begränsas. Parterna skall
dock beredas skäligt rådrum.

17 §11

I mål enligt denna lag får på be-
gäran av sökanden vattendom-
stolen utan huvudförhandling i
brådskande fall medge att åtgärder
för vattenföretaget vidtas, innan
frågan om sådana åtgärder slutli-
gen avgörs. Ä r fråga om åtgärd,
som omfattar vidlyftigare arbete,
eller är avsevärt intrång på allmän
eller enskild rätt att befara därav,
får förordnande meddelas endast
om riket är i krig.

När synnerliga skäl föreligger,
får vattendomstolen i mål enligt
denna lag medge sökanden att utan
hinder av bestämmelsen i 4 kap.

I mål enligt denna lag får på be-
gäran av sökanden  miljödomstolen
utan huvudförhandling i brådskan-
de fall medge att åtgärder för vat-
tenföretaget vidtas, innan frågan
om sådana åtgärder slutligen av-
görs. Ä r fråga om åtgärd, som
omfattar vidlyftigare arbete, eller är
avsevärt intrång på allmän eller
enskild rätt att befara därav, får
förordnande meddelas endast om
riket är i krig.

När synnerliga skäl föreligger,
får miljödomstolen i mål enligt
denna lag medge sökanden att utan
hinder av bestämmelsen i 11 kap.

9 Senaste lydelse 1983:653.
10 Senaste lydelse 1983:653.
11 Senaste lydelse 1983:653.
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1 § andra stycket vattenlagen
(1983:291) påbörja arbete, som där
avses.

Vattendomstolens beslut enligt
denna paragraf gäller omedelbart,
men det kan ändras när förhållan-
dena föranleder det.

10 § miljöbalken påbörja arbete,
som där avses.

Miljödomstolens beslut enligt
denna paragraf gäller omedelbart,
men det kan ändras när förhållan-
dena föranleder det.

18 §12

Ä r riket i krig och är med hänsyn
till kraftförsörjningen oundgängli-
gen erforderligt att åtgärd, som
avses i 2 §, vidtas utan dröjsmål,
får regeringen eller den myndighet
som regeringen  bestämmer för-
ordna att åtgärden får, ändå att den
är av beskaffenhet att vattendom-
stolens medgivande därtill skall
inhämtas, vidtas utan föregående
prövning av vattendomstolen.
Vidtar någon åtgärd med stöd av
vad nu sagts, skall han ofördröjli-
gen efter dess verkställande göra
ansökan hos vattendomstolen om
godkännande av åtgärden.

Ä r riket i krig och är med hänsyn
till kraftförsörjningen oundgängli-
gen erforderligt att åtgärd, som
avses i 2 §, vidtas utan dröjsmål,
får regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer förord-
na att åtgärden får, ändå att den är
av beskaffenhet att miljödomsto-
lens medgivande därtill skall in-
hämtas, vidtas utan föregående
prövning av miljödomstolen. Vid-
tar någon åtgärd med stöd av vad
nu sagts, skall han ofördröjligen
efter dess verkställande göra ansö-
kan hos miljödomstolen om god-
kännande av åtgärden.

I fråga om ansökan, som i första
stycket sägs, och påföljd för un-
derlåtenhet att göra sådan ansökan
gäller vad i vattenlagen (1983:291)
stadgas för fall som avses i 4 kap.
4 § samma lag.

I fråga om ansökan, som i första
stycket sägs, och påföljd för un-
derlåtenhet att göra sådan ansökan
gäller vad i miljöbalken stadgas för
fall som avses i 11 kap. 16 § sam-
ma lag.

19 §13

Säkerhet, som avses i 13 kap. 49
och 50 §§ vattenlagen (1983:291),
skall i mål, varom är fråga i denna
lag, gälla all ersättning, som icke
skall erläggas innan meddelat till-
stånd tages i anspråk, ävensom
kostnader för åtgärd, som vatten-
domstolen kan ha föreskrivit med
stöd av 4 § andra stycket.

Säkerhet, som avses i 22 kap. 27
och 28 §§ miljöbalken, skall i mål,
varom är fråga i denna lag, gälla all
ersättning, som icke skall erläggas
innan meddelat tillstånd tages i
anspråk, ävensom kostnader för
åtgärd, som miljödomstolen kan ha
föreskrivit med stöd av 4 § andra
stycket.

_____________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

12 Senaste lydelse 1983:653.
13 Senaste lydelse 1983:653.
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2.9 Förslag till lag om ändring i lagen (1966:314) om
kontinentalsockeln

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1966:314) om kontinental-
sockeln

dels att 3, 4, 10, 10 a, 11 och 12 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas sju nya bestämmelser, 2 a, 3 a, 3 b, 4 a,

4 b, 4 c och 5 a §§, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
   

2 a §
Vid utforskning av  kontinental-

sockeln och vid utvinning av na-
turtillgångar från den skall be-
stämmelserna i 2 kap. miljöbalken
gälla även när verksamheten be-
drivs utanför territorialgränsen.

3 §1

 Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer äger meddela
tillstånd för annan än staten att genom geofysiska mätningar, borrning
eller på annat sätt utforska kontinentalsockeln och att utvinna naturtill-
gångar från denna.

Tillstånd skall avse bestämt område och viss tid.
Regeringen äger föreskriva att visst slag av verksamhet som avses i

första stycket får äga rum utan tillstånd.
I ärenden om tillstånd att utvin-

na naturtillgångar från kontinen-
talsockeln skall lagen (1987:12)
om hushållning med naturresurser
m.m. tillämpas.

3 a §
Vid prövning av tillstånd att ut-

forska kontinentalsockeln eller att
utvinna naturtillgångar från den
tillämpas 2 kap., 5 kap. 3 § och
16 kap. 5 § miljöbalken.

Vid prövning av tillstånd att ut-
vinna naturtillgångar från konti-
nentalsockeln tillämpas dessutom
3 och 4 kap. miljöbalken.

En miljökonsekvensbeskrivning
skall ingå i en ansökan om till-
stånd att genom borrning eller

1 Senaste lydelse 1991:49.
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sprängning utforska kontinental-
sockeln eller att utvinna naturtill-
gångar från den. I fråga om förfa-
randet, kraven på miljökon-
sekvensbeskrivningar samt planer
och planeringsunderlag gäller
6 kap. miljöbalken.

   3 b §
Vid prövning av tillstånd till så-

dan täkt på kontinentalsockeln som
avses i 12 kap. 1 § första stycket
miljöbalken skall behovet av mate-
rialet som kan utvinnas  vägas mot
de skador på djur- och växtlivet
och på miljön i övrigt som täkten
kan befaras orsaka. Tillstånd får
inte lämnas till en täkt som kan
befaras försämra livsbetingelserna
för någon djur- eller växtart som
är hotad, sällsynt eller i övrigt
hänsynskrävande.

4 §2

Vid tillstånd skall fogas de vill-
kor som är påkallade från allmän
synpunkt, såsom villkor om företa-
gets ledning, sättet för arbetenas
utförande, anläggningar på konti-
nentalsockeln för arbetena, karta
över arbetena, provtagning, rap-
portering rörande verksamheten,
användning av produkterna och
åtgärder till bevarande av fyndig-
het eller borrhål, samt de villkor
som behövs till skydd för miljön
eller till skydd för sjöfarten, fisket
eller annat allmänt eller enskilt
intresse.

När tillstånd meddelas, kan be-
stämmas i vilken omfattning un-
dersökning eller utvinning skall
ske för att den rätt som grundas på
tillståndet skall äga bestånd.

Ett tillstånd skall förenas med de
villkor som behövs för att skydda
allmänna intressen och enskild
rätt, såsom att skydda människors
hälsa och miljön mot skador och
olägenheter, främja en långsiktigt
god hushållning med mark och
vatten och andra resurser samt
trygga säkerheten.

Villkoren kan bland annat avse
åtgärder för att förebygga  luft-
eller vattenföroreningar, skydda
djur- och växtlivet, bevara fyndig-
heter eller borrhål eller skydda
sjöfarten eller fisket. De kan avse
sättet att leda företaget, utföra
arbetet, utforma anläggningar på

2 Senaste lydelse 1992:1145.
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Tillstånd kan även förbindas
med villkor om statligt deltagande
i verksamheten eller om utgivande
till staten av avgifter för tillståndet,
beräknade i förhållande till mäng-
den eller värdet av utvunna pro-
dukter eller på annat sätt, eller av
andel av produkterna eller med
annat liknande villkor.

kontinentalsockeln för arbetena
eller använda produkterna. Villko-
ren kan också avse krav på kartor
över arbetena, provtagningar och
rapportering av verksamheten.

4 a §
Ett tillstånd får förenas med yt-

terligare eller ändrade villkor, om
det genom verksamheten har upp-
kommit en olägenhet av någon
betydelse  som inte förutsågs när
tillståndet meddelades eller om
verksamheten med någon betydelse
medverkar till att en miljökvali-
tetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken
överträds.

Med stöd av denna paragraf får
inte meddelas så ingripande villkor
att verksamheten inte längre kan
bedrivas eller att den avsevärt
försvåras.

4 b §
När ett tillstånd meddelas, kan

det bestämmas vilken omfattning
en undersökning eller utvinning
skall få ha för att den rätt som
grundas på tillståndet skall fort-
sätta att gälla.

Tillstånd kan även förbindas
med villkor om att staten skall
delta i verksamheten eller om att
avgifter skall betalas till staten för
tillståndet eller med något annat
liknande villkor. Avgifterna skall
vara beräknade antingen i förhål-
lande till mängden eller värdet av
de utvunna produkterna eller  av
andelar av dessa eller på något
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annat sätt.

4 c §
Ett tillstånd får för sin giltighet

göras beroende av att den som
avser att bedriva verksamheten
ställer säkerhet för kostnaderna
för att ta bort anläggningar och
för andra åtgärder för återställ-
ning. Staten, kommuner, landsting
och kommunalförbund behöver
inte ställa säkerhet.

Om det kan antas att den ställda
säkerheten inte är tillräcklig, får
beslut fattas om ytterligare säker-
het.

I fråga om beskaffenheten av sä-
kerheten gäller 2 kap. 25 § utsök-
ningsbalken. Säkerheten skall
prövas av  tillståndsmyndigheten
och förvaras av länsstyrelsen i det
län där verksamheten bedrivs eller
som närmaste del av Sveriges
sjöterritorium ligger i.

5 a §
Om ett tillstånd upphör att gälla

är den som har innehaft tillståndet
skyldig att ta bort anläggningar
och vidta andra åtgärder för åter-
ställning, om inte detta  är obe-
hövligt  från allmän eller enskild
synpunkt.

Om skyldigheten att vidta såda-
na åtgärder inte har bestämts
genom villkor i tillståndet, skall
frågan prövas av tillståndsmyn-
digheten i samband med att till-
ståndet upphör.

Om den som har haft tillståndet
inte iakttar sina skyldigheter, får
tillsynsmyndigheten vid vite före-
lägga honom att fullgöra dem.
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10 §3

Inom anläggning och säkerhets-
zon utanför territorialgränsen till-
lämpas svensk lag med undantag
av bestämmelserna i miljöskydds-
lagen (1969:387), om inte annat
följer av 10 a §, samt i mineralla-
gen (1991:45), vattenlagen
(1983:291) och lagstiftningen
angående jakt och fiske. Därvid
anses anläggningen och zonen
belägna inom närmaste del av
Sveriges sjöterritorium.

Inom anläggning och säkerhets-
zon utanför territorialgränsen till-
lämpas svensk lag med undantag
av bestämmelserna i minerallagen
(1991:45) och lagstiftningen angå-
ende jakt och fiske. Därvid anses
anläggningen och zonen belägna
inom närmaste del av Sveriges
sjöterritorium.

Om annat inte framgår av
10 a §, skall tillståndsprövning
enligt miljöbalken dock inte ske för
utforskning och utvinning inom
anläggning och säkerhetszon
utanför territorialgränsen, om
verksamheten har tillståndsprövats
av regeringen enligt denna lag.

10 a §4

Gäller ett tillstånd enligt denna
lag verksamhet som skall bedrivas
utanför territorialgränsen, får rege-
ringen, om det finns särskilda skäl,
som villkor för tillståndet ange att
prövning enligt  miljöskyddslagen
(1969:387) skall ske hos den myn-
dighet som regeringen bestämmer.
Vad som nu har föreskrivits gäller
endast om tillstånd enligt miljö-
skyddslagen behövs  för en mot-
svarande verksamhet innanför
territorialgränsen.

Miljöskyddslagen skall tillämpas
på en verksamhet som omfattas av
villkor enligt första stycket. Rege-
ringen skall ange vilken myndighet
som skall utöva tillsyn enligt miljö-
skyddslagen över verksamheten.

Gäller ett tillstånd enligt denna
lag en verksamhet som skall bedri-
vas utanför territorialgränsen, får
regeringen, om det finns särskilda
skäl, som villkor för tillståndet
ange att tillståndsprövning enligt
9 kap. miljöbalken skall ske hos
den myndighet som regeringen
bestämmer. Detta gäller dock
endast om tillstånd enligt 9 kap.
miljöbalken behövs för en motsva-
rande verksamhet innanför territo-
rialgränsen.

Miljöbalken skall tillämpas på en
verksamhet som omfattas av vill-
kor enligt första stycket. Regering-
en skall ange vilken myndighet
som skall utöva tillsyn enligt mil-
jöbalken över verksamheten.

3 Senaste lydelse 1992:1145.
4 Senaste lydelse 1992:1145.
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11 §
Den som utan lov utforskar kontinentalsockeln eller utvinner naturtill-

gångar från denna eller vidtager åtgärd för sådan utforskning eller utvin-
ning dömes till böter eller fängelse i högst sex månader.

Till samma straff dömes den som
1) bryter mot föreskrift som

meddelats med stöd av 4 § första
stycket,

Till samma straff döms den som

1) bryter mot ett villkor som har
meddelats med stöd av 4 eller
4 a §,

2) underlåter att efterkomma vad tillsynsmyndighet fordrar eller före-
skriver med stöd av 8 § andra eller tredje stycket eller

3) vid fullgörande av uppgiftsskyldighet som är förbunden med tillstånd
eller som är föreskriven i eller som ålagts enligt 8 § andra stycket uppsåt-
ligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift.

Den som överträder förbudet i 6 § att segla in i säkerhetszon eller före-
skrift som utfärdats för tryggande av sådan zon dömes till böter.

12 §
Har innehavare av tillstånd un-

derlåtit att ställa sig till efterrättel-
se föreskrift som meddelats med
stöd av 4 § första stycket eller vad
som åligger honom enligt 9 § eller
att efterkomma anfordran eller
föreskrift som tillsynsmyndighet
meddelat med stöd av 8 § andra
eller tredje stycket, äger till-
synsmyndigheten ålägga honom
vid vite att fullgöra sina skyldig-
heter.

Har en  innehavare av ett till-
stånd underlåtit att följa villkor
som har meddelats med stöd av 4
eller 4 a § eller vad han är skyldig
att göra enligt 9 § eller att följa en
anfordran eller föreskrift som en
tillsynsmyndighet har meddelat
med stöd av 8 § andra eller tredje
stycket, får tillsynsmyndigheten
ålägga honom vid vite att fullgöra
sina skyldigheter.

Medför underlåtenheten uppenbar fara för allmänt intresse, äger till-
synsmyndigheten förbjuda arbetets fortsatta bedrivande och låta genom
polismyndighetens försorg vidtaga rättelse på tillståndshavarens bekost-
nad.

_____________

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Ett ärende skall handläggas och bedömas enligt äldre bestämmelser,

om ärendet har inletts före denna lags ikraftträdande. Bestämmelserna om
miljökvalitetsnormer i miljöbalken skall dock tillämpas omedelbart.

3. Bestämmelsen i 5 a § skall tillämpas även när tillståndet har medde-
lats före denna lags ikraftträdande.

4. Den nya lydelsen av 10 a § skall inte tillämpas i fråga om tillstånd
enligt denna lag som har meddelats i enlighet med ett före ikraftträdandet
av denna lag beviljat tillstånd. Har tillstånd meddelats i enlighet med ett
efter den 31 december 1992 beviljat tillstånd skall i stället äldre lydelse av
10 a § tillämpas.
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2.10 Förslag till lag om ändring i lagen (1970:244) om
allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Härigenom föreskrivs att 30 § lagen (1970:244) om allmänna vatten-
och avloppsanläggningar1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

30 §
Försummar fastighetsägare att

betala avgift som avses i denna lag
eller att i annat hänseende iakttaga
vad som åligger honom och är
försummelsen väsentlig får hu-
vudmannen stänga av vattentillför-
seln till fastigheten, om han ej
genom anmaning har kunnat åstad-
komma rättelse och avstängning
kan ske utan att sanitär olägenhet
uppkommer. Kostnad för avstäng-
ningsåtgärd får påföras fastighets-
ägaren.

Försummar fastighetsägare att
betala avgift som avses i denna lag
eller att i annat hänseende iakttaga
vad som åligger honom och är
försummelsen väsentlig får hu-
vudmannen stänga av vattentillför-
seln till fastigheten, om han ej
genom anmaning har kunnat åstad-
komma rättelse och avstängning
kan ske utan att olägenhet för
människors hälsa uppkommer.
Kostnad för avstängningsåtgärd får
påföras fastighetsägaren.

____________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

1 Lagen omtryckt 1976:842.
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2.11 Förslag till lag om ändring i fastighetsbildningslagen
(1970:988)

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 2 §, 4 kap. 10 a §, 7 kap. 2 och 9 §§,
9 kap. 1 och 7 §§ samt  14 kap. 1 § fastighetsbildningslagen (1970:988)1

skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.

2 §2

Inom område med detaljplan, fastighetsplan eller områdesbestämmelser
får fastighetsbildning inte ske i strid mot planen eller bestämmelserna.
Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock
mindre avvikelser göras.

Gäller naturvårdsföreskrifter eller andra särskilda bestämmelser för
marks bebyggande eller användning än som avses i första stycket, skall
fastighetsbildning ske så, att syftet med bestämmelserna inte motverkas.
Får på grund av särskilt medgivande byggnad uppföras eller annan där-
med jämförlig åtgärd företagas i strid mot sådan bestämmelse, utgör vad
nu har sagts ej hinder mot fastighetsbildning som behövs för att medgi-
vandet skall kunna utnyttas.

Om det finns särskilda skäl, får
undantag medges från bestämmel-
ser som avses i andra stycket.
Frågor om undantag prövas på
begäran av lantmäterimyndigheten
av länsstyrelsen eller efter dess
förordnande av kommunal myn-
dighet. Att därvid regeringens
tillåtelse behövs i vissa fall följer
av 19 c § naturvårdslagen
(1964:822).

Om det finns särskilda skäl, får
undantag medges från bestämmel-
ser som avses i andra stycket.
Frågor om undantag prövas på
begäran av lantmäterimyndigheten
av länsstyrelsen eller efter dess
förordnande av kommunal myn-
dighet. Att därvid regeringens
tillåtelse behövs i vissa fall följer
av 7 kap. 29 § miljöbalken.

En kommunal myndighets beslut i fråga som avses i tredje stycket får
överklagas genom besvär hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut i fråga som avses i tredje stycket får överklagas
genom besvär hos regeringen.

4 kap.

10 a §3

Om ansökan har gjorts om fas-
tighetsbildning för bebyggelse eller
annat ändamål som kräver medgi-
vande enligt naturvårdslagen

Om ansökan har gjorts om fas-
tighetsbildning för bebyggelse eller
annat ändamål som kräver medgi-
vande enligt 7 kap. miljöbalken, får

1 Lagen omtryckt 1992:1212.
2 Senaste lydelse 1997:339.
3 Senaste lydelse 1995:1394.
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(1964:822), får lantmäterimyndig-
heten efter samtycke av sökanden
begära sådant medgivande.

lantmäterimyndigheten efter sam-
tycke av sökanden begära sådant
medgivande.

 7 kap.

2 §
Servitut som avser skogsfång eller rätt att dra ledning enligt led-

ningsrättslagen (1973:1144) får inte bildas genom fastighetsreglering.
Servitut som  kan upplåtas till

förmån för ett vattenföretag enligt
8 kap. 1 § vattenlagen (1983:291)
får bildas genom fastighetsregle-
ring endast om tillstånd till företa-
get har meddelats enligt  vattenla-
gen eller om det är uppenbart att
varken allmänna eller enskilda
intressen skadas genom företagets
inverkan på vattenförhållandena.
Andra servitut som kan upplåtas
enligt vattenlagen får inte bildas
genom fastighetsreglering.

Servitut som avser vattenverk-
samhet och kan upplåtas med stöd
av 28 kap. 10 § miljöbalken får
bildas genom fastighetsreglering
endast om tillstånd till verksamhe-
ten har meddelats enligt vattenla-
gen (1983:291) eller miljöbalken
eller om det är uppenbart att var-
ken allmänna eller enskilda intres-
sen skadas genom verksamhetens
inverkan på vattenförhållandena.
Andra servitut till förmån för vat-
tenverksamhet som kan upplåtas
enligt miljöbalken får inte bildas
genom fastighetsreglering.

Servitut, som kan upplåtas efter prövning vid särskild förrättning i and-
ra fall än som anges i första och andra styckena, får bildas genom fastig-
hetsreglering endast om åtgärden sker i samband med en annan fastig-
hetsbildningsåtgärd och är av betydelse för denna.

9 §
Servitut, som har tillkommit till

förmån för ett vattenföretag med
stöd av 8 kap. 1 § vattenlagen
(1983:291) eller motsvarande äldre
bestämmelser, får ändras eller
upphävas endast om åtgärden inte
medför olägenhet av någon bety-
delse för företaget. Andra servitut
som har tillkommit med stöd av
vattenlagen eller motsvarande
äldre lagstiftning får inte ändras
eller upphävas genom fastighets-
reglering.

Servitut, som  avser vattenverk-
samhet och har tillkommit med
stöd av 28 kap. 10 § miljöbalken
eller motsvarande äldre bestäm-
melser, får ändras eller upphävas
endast om åtgärden inte medför
olägenhet av någon betydelse för
verksamheten. Andra servitut som
har tillkommit med stöd av miljö-
balkens regler om vattenverksam-
het eller motsvarande äldre lag-
stiftning får inte ändras eller upp-
hävas genom fastighetsreglering.

Servitut, som har tillkommit enligt lagstiftningen om ägofred eller en-
skilda vägar eller enligt anläggningslagen (1973:1149) eller motsvarande
äldre lagstiftning, får ändras eller upphävas genom fastighetsreglering
endast om åtgärden sker i samband med en annan fastighetsbildningsåt-
gärd och är av betydelse för denna.
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9 kap.

1 §4

Anläggningsarbete eller liknande åtgärd skall efter beslut av lant-
mäterimyndigheten verkställas under förrättningen som ett för sakägarna
gemensamt arbete enligt denna lag, om det främjar fastighetsregleringens
syfte och arbetet ej lämpligen bör ombesörjas av enskild sakägare.

Beslut enligt första stycket får
inte avse företag som skulle vä-
sentligt ändra arten och omfatt-
ningen av regleringen eller andra
vattenföretag än sådana markav-
vattningsföretag, för vilka till-
ståndsplikt föreligger enbart på
grund av 4 kap. 2 § andra stycket
vattenlagen (1983:291).

Ett beslut enligt första stycket får
inte avse företag som skulle vä-
sentligt ändra arten och omfatt-
ningen av regleringen. Beslutet får
inte heller avse vattenverksamhet,
utom

1. sådan dränering av jord-
bruksmark som enligt 11 kap. 13 §
andra stycket miljöbalken inte
kräver tillstånd, och

2. annan markavvattning, vars
inverkan på vattenförhållandena
uppenbarligen inte skadar vare sig
allmänna eller enskilda intressen.

Kan till följd av andra stycket
företag icke utföras som gemen-
samt  arbete enligt denna lag eller
är sådant utförande icke lämpligt,
får lantmäterimyndigheten förord-
na om prövning enligt vattenlagen
eller anläggningslagen.

Kan till följd av andra stycket
vattenverksamhet eller annat före-
tag icke utföras som gemensamt
arbete enligt denna lag eller är
sådant utförande icke lämpligt, får
lantmäterimyndigheten förordna
om prövning enligt miljöbalken
och lagen (0000) med särskilda
bestämmelser om vattenverksam-
het eller enligt anläggningslagen.

7 §5

Har anläggning utförts som gemensamt arbete enligt denna lag, får
lantmäterimyndigheten vid samma förrättning pröva fråga om fördelning
av kostnader för driften av anläggningen. Fördelningen sker i enlighet
med bestämmelserna i anläggningslagen.

Finnes fråga som avses i första
stycket böra prövas särskilt enligt
vattenlagen eller anläggningslagen,
skall lantmäterimyndigheten  för-
ordna om sådan prövning.

Finnes fråga som avses i första
stycket  böra prövas särskilt enligt
miljöbalken och  lagen (0000) med
särskilda bestämmelser om vatten-
verksamhet eller enligt anläggning-
slagen, skall lantmäterimyndighe-
ten förordna om sådan prövning.

Anläggning som utförts som
gemensamt arbete enligt denna lag

Anläggning som utförts som
gemensamt arbete enligt denna lag

4 Senaste lydelse 1995:1394.
5 Senaste lydelse 1995:1394.
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anses inrättad enligt anlägg-
ningslagen. Vad som nu sagts
gäller ej dike, om fråga om fördel-
ning av kostnader för driften prö-
vats enligt vattenlagen.

anses inrättad enligt anlägg-
ningslagen. Vad som nu sagts
gäller ej dike, om fråga om fördel-
ning av kostnader för driften prö-
vats enligt lagen (0000) med sär-
skilda bestämmelser  om vatten-
verksamhet.

  14 kap.

1 §
Om det vid fastighetsbildning

uppkommer frågor om fastig-
hetsindelningens beskaffenhet eller
om beståndet eller omfånget av
ledningsrätt eller av servitut, skall
frågan prövas vid fastighetsbe-
stämning,  om det behövs för
fastighetsbildningen. I fråga om
servitut  som har tillkommit med
stöd av vattenlagen (1983:291)
eller motsvarande äldre lagstiftning
får en sådan bestämning endast
avse servitut enligt 8 kap. 1 §
vattenlagen eller motsvarande
äldre bestämmelser.

På ansökan av sakägare får även
i annat fall  fastighetsbestämning
ske för prövning av fråga om fas-
tighetsindelningens beskaffenhet
eller om beståndet eller omfånget
av ledningsrätt eller av servitut,
som tillkommit vid avvittring eller
enligt lagstiftningen om fastighets-
bildning eller enskilda vägar eller
enligt anläggningslagen eller
8 kap. 1 § vattenlagen eller mot-
svarande äldre bestämmelser,
såvida icke frågans avgörande
uppenbarligen är utan betydelse för
sökanden. Samma rätt att påkalla
fastighetsbestämning tillkommer
kommunen såvitt gäller område
med detaljplan eller områdesbe-
stämmelser eller område beträffan-
de vilket fråga väckts om upprät-
tande av sådan plan eller sådana
bestämmelser.

Om det vid fastighetsbildning
uppkommer frågor om fastig-
hetsindelningens beskaffenhet eller
om beståndet eller omfånget av
ledningsrätt  eller av servitut, skall
frågan prövas vid  fastighetsbe-
stämning, om det behövs för fas-
tighetsbildningen. I fråga om ser-
vitut för vattenverksamhet  som har
tillkommit med stöd av miljöbal-
ken eller motsvarande äldre lag-
stiftning får en sådan bestämning
endast avse servitut enligt 28 kap.
10 § miljöbalken eller motsvarande
äldre bestämmelser.

På ansökan av sakägare får även
i annat fall fastighetsbestämning
ske för prövning av fråga om fas-
tighetsindelningens beskaffenhet
eller om beståndet eller omfånget
av ledningsrätt eller av servitut,
som tillkommit vid avvittring eller
enligt lagstiftningen om fastighets-
bildning eller enskilda vägar eller
enligt anläggningslagen eller
28 kap. 10 § miljöbalken eller
motsvarande äldre bestämmelser,
såvida  icke     frågans  avgörande
uppenbarligen är utan betydelse för
sökanden. Samma rätt att påkalla
fastighetsbestämning  tillkommer
kommunen såvitt gäller område
med detaljplan eller områdesbe-
stämmelser eller område beträffan-
de vilket fråga väckts om upprät-
tande av sådan plan eller sådana
bestämmelser.
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______________

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. I fråga om förrättningar som har påbörjats före ikraftträdandet gäller

9 kap. 1 § andra stycket i sin äldre lydelse.
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2.12 Förslag till lag om ändring i väglagen (1971:948)

Härigenom föreskrivs i fråga om väglagen (1971:948)1

dels att 38 § skall upphöra att gälla,
dels att 3 a, 15–18, 26, 28, 32, 35, 63 och 74 §§ skall ha följande lydel-

se,
dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 14 a, 14 b, 14 c och

54 §§ av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 a §
Vid prövning av ärenden enligt

denna lag skall lagen (1987:12)
om hushållning med naturresurser
m.m. tillämpas.

Vid prövning av ärenden enligt
denna lag skall 2–4 kap., 5 kap. 3 §
och 16 kap. 5 § miljöbalken till-
lämpas. Upprättande av arbetsplan
enligt denna lag skall därvid jäm-
ställas med meddelande av till-
stånd enligt miljöbalken.

14 a §
Den som planerar att bygga en

väg skall genomföra en förstudie. I
förstudien skall förutsättningarna
för den fortsatta planeringen
klarläggas. Förstudien skall även
ange om en vägutredning enligt
14 b § behövs innan en arbetsplan
upprättas.

Vid utarbetandet av förstudien
skall den som avser att bygga en
väg samråda enligt 6 kap. 4 §
första stycket miljöbalken med
berörda länsstyrelser, kommuner
och ideella föreningar som enligt
sina stadgar har till ändamål att ta
till vara naturskydds- eller miljö-
skyddsintressen samt med den
allmänhet som kan antas bli sär-
skilt berörd.

Efter samrådet skall den länssty-
relse, inom vars område vägbygg-
nadsprojektet huvudsakligen skall
utföras, enligt 6 kap. 4 § tredje
stycket miljöbalken besluta om
projektet kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan. Beslutet

1 Lagen omtryckt 1987:459.



Prop. 1997/98:90

54

skall fattas efter samråd med övri-
ga berörda länsstyrelser. Bestäm-
melser om planer och planerings-
underlag finns i 6 kap. 11–12 §§
miljöbalken.

14 b §
En vägutredning skall genomfö-

ras när det i förstudien har klar-
lagts att alternativa vägsträck-
ningar behöver studeras. Vägut-
redningen skall utgöra underlag
för val av vägsträckning och tra-
fikteknisk standard. Alternativa
vägsträckningar skall jämföras
såväl sinsemellan som med alter-
nativet att behålla befintlig väg. En
förbättring av befintlig väg skall
också studeras, om inte särskilda
skäl föranleder annat.

En vägutredning skall innehålla
en miljökonsekvensbeskrivning och
de uppgifter i övrigt som behövs
för att kunna utvärdera och välja
alternativ. Miljökonsekvensbe-
skrivningen skall godkännas av
berörda länsstyrelser innan den
tas in i vägutredningen.

När det gäller förfarandet för att
upprätta miljökonsekvensbeskriv-
ningen och kraven på denna samt
planer och planeringsunderlag
skall 6 kap. 3 §, 5–7 §§, 8 § första
stycket och 10–12 §§ miljöbalken
tillämpas.

14 c §
Vägverket skall med eget yttran-

de överlämna frågan om byggande
av väg till regeringen för prövning
enligt 17 kap. 1 § miljöbalken.
Detsamma gäller om regeringen
enligt 17 kap. 3 § miljöbalken har
förbehållit sig prövningen av vä-
gens tillåtlighet. Regeringens
prövning skall ske på grundval av
en upprättad vägutredning enligt
14 b §.



Prop. 1997/98:90

55

15 §2

För byggande av väg skall upprättas en arbetsplan.
I arbetsplanen skall anges den

mark som behöver tas i anspråk för
väganordningar och för genomfö-
randet av vägbyggnadsföretaget.
Planen skall även innehålla en
miljökonsekvensbeskrivning och
de uppgifter som i övrigt behövs
för att genomföra företaget.

I arbetsplanen skall anges den
mark som behöver tas i anspråk för
väganordningar och för att ge-
nomföra vägbyggnadsprojektet.
Planen skall innehålla en miljö-
konsekvensbeskrivning och de
uppgifter som i övrigt behövs för
att genomföra projektet.  Miljökon-
sekvensbeskrivningen skall god-
kännas av berörda länsstyrelser
innan den tas in i arbetsplanen.

En miljökonsekvensbeskrivning
skall innehålla en redovisning av
de väntade miljöeffekterna samt
förslag till erforderliga skyddsåt-
gärder eller andra försiktighets-
mått som behövs för att förebygga
störningar eller andra olägenheter
från trafiken.

När det gäller kraven på miljö-
konsekvensbeskrivningen samt
planer och planeringsunderlag
skall 6 kap. 3 §, 7 § och 10–12 §§
miljöbalken tillämpas.

16 §3

Vid utarbetande av en arbetsplan
skall samråd i fråga om vägens
sträckning och vägförslagets ut-
formning i övrigt ske med berörda
fastighetsägare och myndigheter
samt andra som kan ha ett väsent-
ligt intresse i saken. Samråd skall
alltid ske med de naturvårdsmyn-
digheter som berörs.

Vid utarbetande av en arbetsplan
skall samråd i fråga om vägens
sträckning och vägförslagets ut-
formning i övrigt ske med berörda
fastighetsägare och myndigheter
samt andra som kan ha ett väsent-
ligt intresse i saken. Samråd skall
alltid ske med de miljövårdsmyn-
digheter som berörs. I de fall läns-
styrelsen under förstudien har
beslutat att vägprojektet kan antas
medföra en betydande miljöpåver-
kan, skall ett utökat samråd med
miljökonsekvensbedömning ske
enligt 6 kap. 5–6 §§ miljöbalken,
om inte ett sådant samråd har skett
enligt 14 b §.

Förfarandet enligt första stycket får efter omständigheterna förenklas i
fråga om en arbetsplan för väg, som är förutsatt i en detaljplan eller i
områdesbestämmelser.

Avser arbetsplan endast om-
byggnad av väg, får förfarandet
enligt första stycket efter om-

Avser arbetsplan endast om-
byggnad av väg, får förfarandet
enligt första stycket efter om-

2 Senaste lydelse 1987:745.
3 Senaste lydelse 1992:1652.
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ständigheterna förenklas med iakt-
tagande av att ägare till en fastig-
het, av vilken mark skall tas i
anspråk, alltid skall beredas tillfälle
att yttra sig. Detta skall även till-
lämpas på en arbetsplan som inne-
fattar endast ändring av planen för
ett vägbyggnadsföretag som ännu
ej är färdigställt.

ständigheterna förenklas med iakt-
tagande av att ägare till en fastig-
het, av vilken mark skall tas i
anspråk, alltid skall beredas tillfälle
att yttra sig. Detta skall även till-
lämpas på en arbetsplan som inne-
fattar endast ändring av planen för
ett vägbyggnadsprojekt som ännu
inte är färdigställt.

17 §4

En arbetsplan skall ställas ut för
granskning.

En arbetsplan skall ställas ut för
granskning. Därvid gäller vad som
i 6 kap. 8 § första stycket miljöbal-
ken sägs om att miljökonsekvens-
beskrivning skall kungöras och
hållas tillgänglig för allmänheten.

En arbetsplan för väg, som är förutsatt i en detaljplan eller i områdesbe-
stämmelser, behöver inte ställas ut.

Inte heller behöver en arbetsplan
som avser endast ombyggnad av
väg ställas ut, om inte mark behö-
ver tas i anspråk med vägrätt eller
rätt som avses i 35 § eller om ett
sådant ianspråktagande skriftligen
medgivits av berörda fastighetsäga-
re och innehavare av nyttjanderätt
eller servitutsrätt. Under samma
förutsättningar kan utställelse
underlåtas i fråga om en arbetsplan
som innefattar endast ändring av
planen för ett vägbyggnadsföretag
som ännu ej är färdigställt.

Inte heller behöver en arbetsplan
som avser endast ombyggnad av
väg ställas ut, om inte mark behö-
ver tas i anspråk med vägrätt eller
rätt som avses i 35 § eller om ett
sådant ianspråktagande skriftligen
medgivits av berörda fastighetsäga-
re och innehavare av nyttjanderätt
eller servitutsrätt. Under samma
förutsättningar kan utställelse
underlåtas i fråga om en arbetsplan
som innefattar endast ändring av
planen för ett vägbyggnadsprojekt
som ännu inte är färdigställt.

Om en väg som avses i andra
eller tredje stycket är en motorväg
eller motortrafikled eller annan
väg som kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan skall
väghållningsmyndigheten införa
kungörelse om miljökonsekvensbe-
skrivningen i Post- och Inrikes
Tidningar och i den eller de
ortstidningar som väghållnings-
myndigheten bestämmer. I kungö-
relsen skall anges var beskrivning-
en hålls tillgänglig och att skriftli-
ga anmärkningar mot miljökon-

Om en väg som avses i andra
eller tredje stycket av länsstyrelsen
har antagits medföra en betydande
miljöpåverkan, skall arbetsplanen
ändå ställas ut enligt första stycket.

4 Senaste lydelse 1992:1652.



Prop. 1997/98:90

57

sekvensbeskrivningen skall lämnas
till väghållningsmyndigheten inom
en viss angiven tid, minst fyra
veckor efter det att kungörelsen
var införd i Post- och Inrikes Tid-
ningar.

18 §
Arbetsplan fastställs av vägver-

ket efter samråd med länsstyrelsen.
Om vägverket och länsstyrelsen
har olika uppfattning, hänskjuts
frågan om fastställelse av planen
till regeringens prövning.

Arbetsplan fastställs av Vägver-
ket efter samråd med länsstyrelsen.
Om Vägverket och länsstyrelsen
har olika uppfattning, hänskjuts
frågan om fastställelse av planen
till regeringens prövning. Innehål-
let i miljökonsekvensbeskrivningen
samt resultatet av samråd och
yttranden skall beaktas då arbets-
planen fastställs.

I sådana fall då utställelse har underlåtits med stöd av 17 § tredje styck-
et behöver fastställelse inte ske.

Ett beslut om fastställelse av en arbetsplan är förfallet, om inte inom
fem år från utgången av det år, under vilket beslutet vann laga kraft, vä-
gens sträckning har blivit i sin helhet tydligt utmärkt på marken och det i
arbetsplanen angivna vägbyggnadsarbetet har påbörjats. Om synnerliga
skäl föreligger, kan regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
vägverket förlänga tiden, varje gång med högst tre år.

Ett beslut om fastställelse av en
arbetsplan eller en förlängning av
giltighetstiden skall kungöras. Har
samråd enligt 6 kap. 6 § miljöbal-
ken hållits med ansvarig myndig-
het i annat land skall denna infor-
meras.

26 §
Väg skall hållas i ett för samfärdseln tillfredsställande skick genom un-

derhåll, reparation och andra åtgärder.
Genom renhållning skall väg-

området hållas i ett sådant skick att
skäliga sanitära hänsyn och trev-
nadshänsyn blir tillgodosedda.
Detsamma gäller i fråga om mark
till en bredd av 25 meter intill
parkeringsplats eller rastplats som
är väganordning, i den mån all-
mänheten har tillträde till marken.
Inom områden med detaljplan
gäller detta stycke endast vägom-
råden för motorväg eller motortra-

Genom renhållning skall väg-
området hållas i ett sådant skick att
olägenheter för människors hälsa
förebyggs eller avhjälps och så att
skäliga trevnadshänsyn blir tillgo-
dosedda. Detsamma gäller i fråga
om mark till en bredd av 25 meter
intill parkeringsplats eller rastplats
som är väganordning, i den mån
allmänheten har tillträde till mar-
ken. Inom områden med detaljplan
gäller detta stycke endast områden
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fikled. för motorväg eller motortrafikled.
Ytterligare krav i fråga om ren-
hållning inom områden där detta
stycke gäller får inte ställas med
stöd av miljöbalken.

De åtgärder som behövs för sådana ändamål som anges i första och
andra styckena räknas till drift av väg. Till drift av väg räknas också ser-
viceåtgärder och förbättringsåtgärder. Om särskilda skäl föreligger, kan
vägverket besluta om inskränkning i skyldigheten att vidta åtgärder för
drift av väg. Vägverket meddelar därvid de föreskrifter som behövs.

28 §
Behöver för en väganordning,

vars utförande ingår i drift av väg,
tas i anspråk mark utöver den som
redan hör till vägen, skall upprättas
en arbetsplan, vari anges den mark
som behöver tas i anspråk. Be-
stämmelserna i 13, 14 och
16–20 §§ skall därvid tillämpas.
Såvitt angår tillämpningen av 16 §
tredje stycket, 17 § tredje stycket
och 18 § andra stycket skall ar-
betsplanen anses som en sådan
plan som avser endast ombyggnad
av väg.

Behöver för en  väganordning,
vars utförande ingår i drift av väg,
tas i anspråk mark utöver den som
redan hör till vägen, skall upprättas
en arbetsplan, vari anges den mark
som behöver tas i anspråk. Be-
stämmelserna i 13–20 §§ skall
därvid tillämpas. Såvitt angår
tillämpningen av 16 § tredje styck-
et, 17 § tredje stycket och 18 §
andra stycket skall arbetsplanen
anses som en sådan plan som avser
endast ombyggnad av väg.

32 §
Vägrätt upphör när vägen drages

in. Väghållaren får föra bort vad
som anbringats inom vägområdet
för vägändamål, om ej länsstyrel-
sen bestämmer annat med hänsyn
till att fråga uppkommit om mar-
kens användning som enskild väg.

Vägrätt upphör när vägen dras
in. Väghållaren är skyldig att i den
omfattning det behövs ställa i
ordning vägområdet och vidta
åtgärder för att förebygga att
områdets skick vållar störningar
och olägenheter i framtiden. Väg-
hållaren får föra bort vad som har
anbringats inom vägområdet för
vägändamål, om inte länsstyrelsen
bestämmer annat med hänsyn till
att fråga har uppkommit om mar-
kens användning som enskild väg.

Vad som ej förts bort inom ett år
efter det att vägen dragits in till-
faller fastighetens ägare. Länssty-
relsen kan förlänga tiden, om
särskilda skäl föreligger.

Vad som inte har förts bort inom
ett år efter det att vägen dragits in
tillfaller fastighetens ägare. Läns-
styrelsen kan förlänga tiden, om
särskilda skäl föreligger.
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35 §
Har i fastställd arbetsplan för

vägbyggnadsföretag mark i när-
heten av det i arbetsplanen upp-
tagna vägområdet avsatts för upp-
lag eller liknande ändamål i sam-
band med byggandet av vägen,
skall till väghållaren upplåtas
nyttjanderätt till marken för den tid
som angivits i planen.

Har i fastställd arbetsplan för
vägbyggnadsprojekt mark i när-
heten av det i arbetsplanen upp-
tagna vägområdet avsatts för upp-
lag eller liknande ändamål i sam-
band med byggandet av vägen,
skall till väghållaren upplåtas
nyttjanderätt till marken för den tid
som angivits i planen.

                         38 §
Behöver väghållare till drift av

väg taga sten, grus, sand eller jord
på mark som tillhör annan än
staten och kan detta ske utan avse-
värd olägenhet, kan länsstyrelsen
på framställning av väghållning-
smyndigheten föreskriva att rätt till
sådan täkt skall upplåtas. Länssty-
relsen meddelar därvid de före-
skrifter som behövs för rättens
utövande.

54 §
Föreskrifter som meddelas med

stöd av 43–48 §§ får avse även
åtgärder för att begränsa eller
motverka skada eller olägenhet på
människors hälsa eller omgivning-
en eller andra åtgärder till skydd
för miljön. Om sådana föreskrifter
inte är tillräckliga, kan tillstånd
vägras.

63 §
Väghållaren skall ersätta skador till följd av att han har förvärvat rätt
1. att inrätta särskild vinterväg,
2. att nyttja mark i närheten av vägområde för upplag eller liknande än-

damål i samband med byggande av väg,
3. att anordna tillfällig väg,
4. att intill vägområde sätta upp snöskärm,
5. till täkt för drift av väg.
Väghållaren skall också ersätta skador till följd av åtgärder som avses i

34 §, 45 § fjärde stycket eller 53 § eller till följd av ett föreläggande som
har meddelats med stöd av 52 §. För skador som har uppstått till följd av
åtgärder som avses i 53 § utgår ersättning endast om skadorna är avsevär-
da.
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Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte om det har av-
talats eller uppenbarligen förutsatts att ersättning inte skall lämnas.

74 §5

Länsstyrelsens beslut enligt 37,
38, 45–47 §, 48 § andra stycket,
52, 53 § eller 64 § andra stycket får
överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol. Prövningstillstånd
krävs vid överklagande till kam-
marrätten.

Andra beslut av länsstyrelsen
enligt denna lag än som avses i
första stycket får överklagas hos
regeringen.

Länsstyrelsens beslut enligt 37,
45–47 §, 48 § andra stycket, 52,
53 § eller 64 § andra stycket får
överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol. Prövningstillstånd
krävs vid överklagande till kam-
marrätten.

Länsstyrelsens beslut enligt
14 a § tredje stycket, 14 b § andra
stycket eller 15 § andra stycket får
inte överklagas.

Andra beslut av länsstyrelsen
enligt denna lag än som avses i
första och andra styckena får
överklagas hos regeringen.

_____________

1.  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Har före denna lags ikraftträdande täkt upplåtits med stöd av 38 §

skall 63 § första stycket 5 fortfarande gälla.
3. Ett ärende skall handläggas och bedömas enligt äldre bestämmelser,

om det i ärendet ingår en miljökonsekvensbeskrivning som vid denna lags
ikraftträdande har överlämnats till länsstyrelsen för godkännande enligt
24 § vägkungörelsen (1971:954). Bestämmelserna om miljökvalitetsnor-
mer i miljöbalken skall dock tillämpas omedelbart.

5 Senaste lydelse 1995:1695.
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2.13 Förslag till lag om ändring i lagen (1971:850) med
anledning av gränsälvsöverenskommelsen den 16
september 1971 mellan Sverige och Finland

Härigenom föreskrivs att lagen (1971:850) med anledning av gräns-
älvsöverenskommelsen den 16 september 1971 mellan Sverige och Fin-
land skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Kapitlen 1–9 i gränsälvsöver-
enskommelsen den 16 september
1971 mellan Sverige och Finland
skall gälla som svensk lag. Be-
stämmelserna har den lydelse som
härvid fogad bilaga utvisar.

Kapitlen 1–9 i gränsälvsöver-
enskommelsen den 16 september
1971 mellan Sverige och Finland
skall gälla som svensk lag. Be-
stämmelserna har den lydelse som
härvid fogad bilaga utvisar. Vad
som sägs om vattenöverdomstolen
i 8 kap. art. 15 skall dock avse
Miljööverdomstolen.

____________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
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2.14 Förslag till lag om ändring i ledningsrättslagen
(1973:1144)

Härigenom föreskrivs att 8 § ledningsrättslagen (1973:1144) skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 §1

Inom område med detaljplan, fastighetsplan eller områdesbestämmelser
får en ledningsrätt inte upplåtas i strid mot planen eller bestämmelserna.
Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock
mindre avvikelser göras.

Gäller naturvårdsföreskrifter eller andra särskilda bestämmelser för
marks bebyggande eller användning än som avses i första stycket, skall
ledningsrätt upplåtas så, att syftet med bestämmelserna inte motverkas.

Om det finns särskilda skäl, får
på begäran av lantmäterimyndig-
heten medges undantag från be-
stämmelser som avses i andra
stycket. Frågor om undantag prö-
vas av länsstyrelsen eller efter dess
förordnande av kommunal myn-
dighet. Att därvid regeringens
tillåtelse behövs i vissa fall följer
av 19 c § naturvårdslagen
(1964:822).

Om det finns särskilda skäl, får
på begäran av lantmäterimyndig-
heten medges undantag från be-
stämmelser som avses i andra
stycket. Frågor om undantag prö-
vas av länsstyrelsen eller efter dess
förordnande av kommunal myn-
dighet. Att därvid regeringens
tillåtelse behövs i vissa fall följer
av 7 kap. 29 § miljöbalken.

En kommunal myndighets beslut i fråga som avses i tredje stycket får
överklagas genom besvär hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut i fråga som avses i tredje stycket får överklagas
genom besvär hos regeringen.

_____________

Denna träder i kraft den 1 januari 1999.

1 Senaste lydelse 1997:340.
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2.15 Förslag till lag om ändring i anläggningslagen
(1973:1149)

Härigenom föreskrivs att 9 § anläggningslagen (1973:1149)1 skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 §2

Inom område med detaljplan, fastighetsplan eller områdesbestämmelser
får en gemensamhetsanläggning inte inrättas i strid mot planen eller be-
stämmelserna. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motver-
kas, får dock mindre avvikelser göras.

Gäller naturvårdsföreskrifter eller andra särskilda bestämmelser för
marks bebyggande eller användning än som avses i första stycket, skall
anläggning inrättas så, att syftet med bestämmelserna inte motverkas.

Om det finns särskilda skäl, får
på begäran av lantmäterimyndig-
heten medges undantag från be-
stämmelser som avses i andra
stycket. Frågor om undantag prö-
vas av länsstyrelsen eller efter dess
förordnande av kommunal myn-
dighet. Att därvid regeringens
tillåtelse behövs i vissa fall följer
av 19 c § naturvårdslagen
(1964:822).

Om det finns särskilda skäl, får
på begäran av lantmäterimyndig-
heten medges undantag från be-
stämmelser som avses i andra
stycket. Frågor om undantag prö-
vas av länsstyrelsen eller efter dess
förordnande av kommunal myn-
dighet. Att därvid regeringens
tillåtelse behövs i vissa fall följer
av 7 kap. 29 § miljöbalken.

En kommunal myndighets beslut i fråga som avses i tredje stycket får
överklagas genom besvär hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut i fråga som avses i tredje stycket får överklagas
genom besvär hos regeringen.

____________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

1 Lagen omtryckt 1992:1148.
2 Senaste lydelse 1997:341.



Prop. 1997/98:90

64

2.16 Förslag till lag om ändring i lagen (1973:1150) om
förvaltning av samfälligheter

Härigenom föreskrivs att 1, 3, 20, 21 och 23 §§ lagen (1973:1150) om
förvaltning av samfälligheter1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §
Vid tillämpningen av denna lag skall som samfällighet anses
 1. samfällighet enligt fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. annan mark som gemensamt tillhör ägarna av de mantalssatta fastig-

heterna i en socken,
3. servitut eller annan särskild rättighet som hör till flera fastigheter

gemensamt,
4. samfällighet enligt anläggningslagen (1973:1149),
5. samfällighet enligt vattenla-

gen (1983:291),
5. samfällighet enligt lagen

(0000) med särskilda bestämmel-
ser om vattenverksamhet,

6. samfällighet enligt lagen (1987:11) om exploateringssamverkan.
Med delägarfastighet förstås i lagen fastighet som har del i samfällighet

och med delägare ägaren av delägarfastighet. I fråga om samfällighet
enligt första stycket 5 förstås dock med delägarfastighet fastighet som på
annat sätt än genom delaktighet omfattas av  samfälligheten och med
delägare den som deltar i samfälligheten. Beträffande sådan samfällighet
skall vidare vad som sägs i lagen om delägarfastighets andelstal i stället
gälla delägares andelstal.

3 §
Lagens bestämmelser om fastighet äger motsvarande tillämpning på så-

dan tomträtt, gruva, byggnad, annan anläggning eller naturreservat som
har del i samfällighet enligt 1 § första stycket 3, 4 eller 5.

Den som innehar fastighet på grund av testamentariskt förordnande
utan att äganderätten tillkommer någon anses vid lagens tillämpning som
fastighetens ägare. Som ägare av naturreservat anses den som förvaltar
reservatet.

Innehavare av tomträtt i fastighet som har del i samfällighet enligt 1 §
första stycket 1 eller 2 skall vid tillämpningen av denna lag anses som
delägare i fastighetsägarens  ställe.

I  fråga om samfälligheter enligt
1 § första stycket 5 skall lagens
bestämmelser om fastighetsdom-
stol i stället gälla vattendomstol.
När talan skall föras hos vatten-
domstol, gäller vattenlagens
(1983:291) bestämmelser om
stämningsmål.

I fråga om samfälligheter enligt
1 § första stycket 5 skall lagens
bestämmelser om fastighetsdom-
stol i stället gälla miljödomstol.
När talan skall föras hos miljödom-
stol, gäller bestämmelserna om
stämningsmål i lagen (0000) med
särskilda bestämmelser om vatten-

1 Lagen omtryckt 1987:128.
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verksamhet.

20 §2

Samfällighetsförening bildas  vid sammanträde med delägarna genom
att de antager stadgar och utser styrelse.

Sammanträde enligt första stycket skall, om någon delägare begär det,
hållas av lantmäterimyndigheten eller den som myndigheten förordnat
därtill. Dock skall i samband med förrättning enligt fastighetsbildnings-
lagen (1970:988), anläggningslagen (1973:1149) eller lagen (1987:11)
om exploateringssamverkan lantmäterimyndigheten eller, om särskild
förrättningsman förordnats enligt 4 § anläggningslagen, denne hålla sam-
manträde enligt första stycket beträffande samfällighet som beröres av
förrättningen, om delägare i samfälligheten begär det eller om det är av
väsentlig betydelse från allmän synpunkt att samfällighetsförening bildas.

I fråga om samfälligheter enligt
1 § första stycket 5 skall vad som i
andra stycket sägs om förrättning
och förrättningsman gälla förrätt-
ning och förrättningsman enligt
vattenlagen (1983:291). Om det är
av väsentlig betydelse från allmän
synpunkt att en samfällighetsföre-
ning bildas för förvaltningen av en
bevattnings- eller vattenreglerings-
samfällighet, får lantmäterimyn-
digheten hålla sammanträde enligt
första stycket även om delägare i
samfälligheten inte har begärt det.

Om det är av väsentlig betydelse
från allmän synpunkt att en sam-
fällighetsförening bildas för för-
valtningen av en samfällighet
enligt 1 § första stycket 5, får
lantmäterimyndigheten hålla sam-
manträde enligt första stycket även
om delägare i samfälligheten inte
har begärt det.

21 §
I fråga om sammanträde för bil-

dande av samfällighetsförening
äger 7 § andra stycket, 8 – 11 §§,
12 § första stycket första punkten
och 14 § motsvarande tillämpning.
Hålles sammanträdet i samband
med förrättning enligt fastighets-
bildningslagen (1970:988), an-
läggningslagen (1973:1149), vat-
tenlagen (1983:291) eller lagen
(1987:11) om exploateringssam-
verkan, äger dock i fråga om del-
givning av kallelse till sammanträ-
det vad som gäller om delgivning
av kallelse till sammanträde vid
förrättningen motsvarande tillämp-
ning.

I fråga om sammanträde för bil-
dande av samfällighetsförening
äger 7 § andra stycket, 8 – 11 §§,
12 § första stycket första punkten
och 14 § motsvarande tillämpning.
Hålles sammanträdet i samband
med förrättning enligt fastighets-
bildningslagen (1970:988), an-
läggningslagen (1973:1149) eller
lagen (1987:11) om exploaterings-
samverkan, äger dock i fråga om
delgivning av kallelse till sam-
manträdet vad som gäller om del-
givning av kallelse till sammanträ-
de vid förrättningen motsvarande
tillämpning.

2 Senaste lydelse 1995:1406.
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23 §
I fråga om klander av beslut vid sammanträdet äger 15 § motsvarande

tillämpning.
Har fastighetsbildnings-, an-

läggnings- eller exploateringsbe-
slut eller tillståndsdom eller till-
ståndsbeslut enligt vattenlagen
(1983:291) meddelats, får sam-
manträde för bildande av samfäl-
lighetsförening hållas innan domen
eller beslutet om samfällighetens
bildande vunnit laga kraft. Som
delägare anses därvid ägaren av
fastighet och annan som enligt
domen eller beslutet skall ha del i
samfälligheten. Beslut som fattas
vid sammanträdet gäller endast
under förutsättning att fastighets-
bildnings-, anläggnings-, exploate-
rings- eller tillståndsbeslutet eller
tillståndsdomen vinner laga kraft
eller, i fråga om anläggningsbeslut,
att förordnande meddelas enligt  27
a § anläggningslagen  (1973:1149)
eller 13 kap. 50 § första stycket
vattenlagen.

Har fastighetsbildnings-, an-
läggnings- eller exploateringsbe-
slut eller tillståndsdom eller till-
ståndsbeslut enligt miljöbalken
meddelats, får sammanträde för
bildande av samfällighetsförening
hållas innan domen eller beslutet
om samfällighetens bildande vun-
nit laga kraft. Som delägare anses
därvid ägaren av fastighet och
annan som enligt domen eller
beslutet skall ha del i samfällighe-
ten. Beslut som fattas vid sam-
manträdet gäller endast under
förutsättning att fastighetsbild-
nings-, anläggnings-, exploate-
rings- eller tillståndsbeslutet eller
tillståndsdomen vinner laga kraft
eller, i fråga om anläggningsbeslut,
att förordnande meddelas enligt 27
a § anläggningslagen (1973:1149)
eller 22 kap. 28 § första stycket
miljöbalken.

_____________

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Samfällighet enligt vattenlagen (1983:291) skall vid tillämpningen av

denna lag anses som samfällighet enligt lagen (0000) med särskilda be-
stämmelser om vattenverksamhet.

3. Tillståndsdom eller tillståndsbeslut enligt vattenlagen (1983:291)
skall vid tillämpningen av den nya lydelsen av 23 § anses som tillstånds-
dom eller tillståndsbeslut enligt miljöbalken.
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2.17 Förslag till lag om ändring i lagen (1973:1151) om
införande av anläggningslagen (1973:1149) och lagen
(1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Härigenom föreskrivs att 18, 20 och 21 §§ lagen (1973:1151) om infö-
rande av anläggningslagen (1973:1149) och lagen (1973:1150) om för-
valtning av samfälligheter skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

18 §1

I fråga om sådan samfällighet enligt lagen (1966:700) om vissa gemen-
samhetsanläggningar som icke kan förvärva rättigheter och ikläda sig
skyldigheter äger vad som i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfäl-
ligheter föreskrives om samfällighet enligt anläggningslagen (1973:1149)
motsvarande tillämpning.

I fråga om sådana företag enligt
3, 7 eller 8 kap. vattenlagen
(1918:523) som inte kan förvärva
rättigheter och ikläda sig skyldig-
heter samt motsvarande företag
enligt äldre bestämmelser gäller
vad som i lagen (1973:1150) om
förvaltning av samfälligheter före-
skrivs om samfälligheter enligt
vattenlagen (1983:291).

I fråga om sådana företag enligt
3, 7 eller 8 kap. vattenlagen
(1918:523) som inte kan förvärva
rättigheter och ikläda sig skyldig-
heter samt motsvarande företag
enligt äldre bestämmelser gäller
vad som i lagen (1973:1150) om
förvaltning av samfälligheter före-
skrivs om samfälligheter enligt
lagen (0000) med särskilda be-
stämmelser om vattenverksamhet.

20 §2

När en samfällighetsförening
som bildats enligt 19 § har registre-
rats, skall den anses ha övertagit
samfällighetens samtliga tillgångar
och förpliktelser. De anläggningar,
som förvaltas av samfälligheten,
skall vid tillämpningen av lagen
(1973:1150) om förvaltning av
samfälligheter jämställas med
gemensamhetsanläggningar enligt
anläggningslagen (1973:1149)
eller, såvitt avser företag enligt
vattenlagen (1918:523) eller mot-
svarande äldre bestämmelser, med
gemensamma anläggningar i sam-
fälligheter enligt vattenlagen
(1983:291).

När en samfällighetsförening
som bildats enligt 19 § har registre-
rats, skall den anses ha övertagit
samfällighetens samtliga tillgångar
och förpliktelser. De anläggningar
som förvaltas av samfälligheten
skall vid tillämpningen av lagen
(1973:1150) om förvaltning av
samfälligheter jämställas med
gemensamhetsanläggningar enligt
anläggningslagen (1973:1149)
eller, såvitt avser företag enligt
vattenlagen (1918:523) eller  mot-
svarande äldre bestämmelser, med
gemensamma anläggningar i sam-
fälligheter enligt lagen (0000) med
särskilda bestämmelser om vatten-

1 Senaste lydelse 1983:661.
2 Senaste lydelse 1983:661.
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verksamhet.

21 §3

I samband med beslut, som av-
ses i 22 § andra stycket lagen
(1983:292) om införande av vat-
tenlagen (1983:291) och som rör
en samfällighet som kan förvärva
rättigheter och ikläda sig skyldig-
heter, skall förordnas att samfällig-
heten  skall upplösas och att en
samfällighetsförening skall bildas
för att förvalta den nya samfällig-
heten.

I samband med beslut, som av-
ses i 11 § andra stycket lagen
(0000) om införande av lagen
(0000) med särskilda bestämmel-
ser om vattenverksamhet och som
rör en  samfällighet som kan för-
värva rättigheter och ikläda sig
skyldigheter, skall förordnas att
samfälligheten skall upplösas och
att en samfällighetsförening skall
bildas för att förvalta den nya
samfälligheten.

När en samfällighetsförening som har bildats enligt första stycket har
registrerats, skall bestämmelserna i 20 § tillämpas.

_____________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

3 Senaste lydelse 1983:661.
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2.18 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:839) om
Statens va-nämnd

Härigenom föreskrivs att 20 § lagen (1976:839) om Statens va-nämnd
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

20 §1

Nämndens beslut överklagas hos
Svea hovrätt. Målet prövas av
hovrätten i dess sammansättning
som vattenöverdomstol.

Nämndens beslut överklagas hos
Svea hovrätt. Målet prövas av
hovrätten i dess sammansättning
som miljööverdomstol.

_____________

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Ett mål som vid ikraftträdandet inte har avgjorts av hovrätten i dess

sammansättning som vattenöverdomstol skall därefter handläggas av
hovrätten i dess sammansättning som miljööverdomstol.

1 Senaste lydelse 1994:1044.
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2.19 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:997) om
vattenförbund

Härigenom föreskrivs att 3, 12, 25, 27, 29, 33 och 34 §§ lagen
(1976:997) om vattenförbund skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §1

Den som enligt vattenlagen
(1983:291) eller miljöskyddslagen
(1969:387) eller äldre lag har
medgivits rätt att inverka på vat-
tenbeskaffenheten eller i övrigt på
vattenförhållandena inom verk-
samhetsområdet skall vara medlem
i förbundet.

Den som enligt miljöbalken eller
äldre lag har medgivits rätt att
inverka på vattenbeskaffenheten
eller i övrigt på vattenförhållande-
na inom verksamhetsområdet skall
vara medlem i förbundet.

Den som inverkar på vattenförhållandena inom verksamhetsområdet
utan att det föreligger fall som avses i första stycket skall vara medlem i
förbundet, om hans medlemskap är av särskild betydelse för förbundets
verksamhet.

Har någon som enligt första eller andra stycket skall vara medlem i för-
bundet av särskilt skäl motsatt sig medlemskap, får han stå utanför för-
bundet, om dess verksamhet ej avsevärt försvåras därigenom.

Kommun samt sammanslutning av fiskerättsägare får ingå som medlem
i vattenförbund, även om skyldighet icke föreligger enligt första eller
andra stycket.

12 §2

I fråga om förrättning enligt
denna lag skall bestämmelserna i
12 kap. vattenlagen (1983:291)
gälla i tillämpliga delar, i den mån
ej annat följer av vad nedan sägs.

I fråga om förrättning enligt
denna lag skall bestämmelserna i
12 kap. vattenlagen (1983:291)
fortfarande gälla  i tillämpliga
delar, i den mån ej annat följer av
vad nedan sägs. Vad som sägs i
12 kap. vattenlagen om vattendom-
stol skall gälla miljödomstol.

25 §3

I fråga om talan mot beslut eller
åtgärd vid förrättning enligt denna
lag gäller i tillämpliga delar be-
stämmelserna i 13 kap. vattenlagen
(1983:291) om förrättningsmål.

I fråga om talan mot beslut eller
åtgärd vid förrättning enligt denna
lag gäller fortfarande i tillämpliga
delar bestämmelserna i 13 kap.
vattenlagen (1983:291) om förrätt-
ningsmål. Vad som sägs i 13 kap.
vattenlagen om vattendomstol

1 Senaste lydelse 1983:663.
2 Senaste lydelse 1983:663.
3 Senaste lydelse 1983:663.
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respektive Vattenöverdomstolen
skall gälla miljödomstol respektive
Miljööverdomstolen. Vad som sägs
om nämndemän respektive vatten-
rättsråd skall gälla sakkunniga
ledamöter respektive miljöråd.

Kungörelse som avses i 13 kap. 58 § vattenlagen (1983:291) skall jämte
avskrift av besvärshandlingarna tillställas statens naturvårdsverk och
länsstyrelsen.

27 §
Angår besvär fråga som avses i

26 §, skall vattendomstolen med
eget yttrande hänskjuta frågan till
regeringens avgörande.

Angår besvär fråga som avses i
26 §, skall miljödomstolen med
eget yttrande hänskjuta frågan till
regeringens avgörande.

29 §
Sammanträde som avses i 28 §

hålles av förrättningsmannen. I
övrigt gäller i tillämpliga delar
bestämmelserna om bildande av
samfällighetsförening i lagen
(1973:1150) om förvaltning av
samfälligheter. Därvid skall vad
som föreskrives om fastighets-
domstol i stället gälla vatten-
domstol och vad som föreskrives
om förrättning enligt anlägg-
ningslagen (1973:1149) i stället
gälla förrättning enligt denna lag.

Sammanträde som avses i 28 §
hålles av förrättningsmannen. I
övrigt gäller i tillämpliga delar
bestämmelserna om bildande av
samfällighetsförening i lagen
(1973:1150) om förvaltning av
samfälligheter. Därvid skall vad
som föreskrives om fastighets-
domstol i stället gälla miljödomstol
och vad som föreskrives om för-
rättning enligt anläggningslagen
(1973:1149) i stället gälla förrätt-
ning enligt denna lag.

33 §
I fråga om vattenförbund gäller i

övrigt i tillämpliga delar 31 §
första stycket, 32–38, 40–43,
45–47 §§, 48 § första, andra och
tredje styckena, 49–51 §§, 52 §
första stycket, 53 och 54 §§ samt
67 § andra och tredje styckena
lagen (1973:1150) om förvaltning
av samfälligheter. Dock skall vad
som föreskrives om fastighetsdom-
stol i stället gälla vattendomstol.
Talerätt som avses i 53 § nämnda
lag tillkommer ej innehavare av
särskild rätt i fastighet.

I fråga om vattenförbund gäller i
övrigt i tillämpliga delar 31 §
första stycket, 32–38, 40–43,
45–47 §§, 48 § första, andra och
tredje styckena, 49–51 §§, 52 §
första stycket, 53 och 54 §§ samt
67 § andra och tredje styckena
lagen (1973:1150) om förvaltning
av samfälligheter. Dock skall vad
som föreskrives om fastighetsdom-
stol i stället gälla miljödomstol.
Talerätt som avses i 53 § nämnda
lag tillkommer ej innehavare av
särskild rätt i fastighet.
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34 §4

När enligt 29 eller 33 § talan
skall föras hos vattendomstol,
gäller i tillämpliga delar bestäm-
melserna i 13 kap. vattenlagen
(1983:291) om stämningsmål.

När enligt 29 eller 33 § talan
skall föras hos miljödomstol, gäller
i tillämpliga delar bestämmelserna
om stämningsmål i lagen (0000)
med särskilda bestämmelser om
vattenverksamhet.

____________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

4 Senaste lydelse 1983:663.
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2.20 Förslag till lag om ändring i lagen (1977:439) om
kommunal energiplanering

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1977:439) om kommunal energi-
planering skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §1

I varje kommun skall det finnas
en aktuell plan för tillförsel, distri-
bution och användning av energi i
kommunen. Till planen skall höra
en miljökonsekvensbeskrivning
som möjliggör en samlad bedöm-
ning av den inverkan den i planen
upptagna verksamheten har på
miljön, hälsan och hushållningen
med naturresurser.

I varje kommun skall det finnas
en aktuell plan för tillförsel, distri-
bution och användning av energi i
kommunen. I en sådan plan skall
finnas en analys av vilken inverkan
den i planen upptagna verksamhe-
ten har på miljön, hälsan och hus-
hållningen med mark och vatten
och andra resurser.

Planen beslutas av kommunfullmäktige.

_____________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

1 Senaste lydelse 1991:653.
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2.21 Förslag till lag om ändring i lagen (1978:160) om
vissa rörledningar

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1978:160) om vissa rörledning-
ar

dels att 4, 6 och 7 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 6 a och 23 §§ av

följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §1

Koncession får meddelas endast om det från allmän synpunkt är lämp-
ligt att ledningen framdrages och begagnas och sökanden finnes lämplig
att utöva verksamhet som avses med koncessionen.

Koncession får inte strida mot en detaljplan eller områdesbestämmelser.
Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock
mindre avvikelser göras.

Vid koncessionsprövning skall
lagen (1987:12) om hushållning
med naturresurser m.m. tillämpas.

Vid koncessionsprövning skall
2–4 kap., 5 kap. 3 § och 16 kap.
5 § miljöbalken tillämpas.

En miljökonsekvensbeskrivning
skall ingå i en ansökan om konces-
sion. När det gäller förfarandet,
kraven på miljökonsekvensbeskriv-
ningen samt planer och plane-
ringsunderlag gäller 6 kap. miljö-
balken. Vad som där föreskrivs om
tillståndsmyndighet skall gälla
regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer.

6 §
Koncession skall förenas med de

villkor som behövs för att skydda
allmänna intressen eller enskild
rätt.

En koncession skall förenas med
de villkor som behövs för att skyd-
da allmänna intressen och enskild
rätt, såsom att  trygga säkerheten,
skydda människors hälsa och
miljön mot skador och olägenheter
och främja en långsiktigt god
hushållning med mark och vatten
och andra resurser.

Som villkor för koncession får föreskrivas att staten skall ha rätt att
deltaga i verksamheten eller att koncessionshavaren skall utge särskild
avgift till staten eller iakttaga annat liknande villkor.

Vidare får som villkor för koncession föreskrivas att ledningen skall
vara färdigställd inom viss tid. Regeringen kan förlänga föreskriven tid,

1 Senaste lydelse 1987:143.
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om särskilda skäl föreligger. Ansökan härom skall göras före utgången av
den föreskrivna tiden.

6 a §
En koncession får för sin gil-

tighet göras beroende av att sä-
kerhet ställs för att den som inne-
har koncessionen skall fullgöra
skyldigheten enligt 16 § att ta bort
ledningen och vidta andra åtgär-
der för återställning. Staten, kom-
muner, landsting och kommunal-
förbund behöver inte ställa säker-
het.

Om det kan antas att den ställda
säkerheten inte är tillräcklig, får
regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer besluta
om ytterligare säkerhet.

I fråga om beskaffenheten av sä-
kerheten gäller 2 kap. 25 § utsök-
ningsbalken. Säkerheten skall
prövas av regeringen eller den
myndighet som regeringen be-
stämmer och förvaras av länssty-
relsen i det län där verksamheten
bedrivs.

7 §2

Uppkommer genom verksamhet
för vilken koncession har medde-
lats enligt denna lag betydande
olägenhet som icke förutsågs när
koncessionen meddelades, får
regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer före-
skriva villkor som är ägnat att
förebygga eller minska olägenhe-
ten för framtiden.

Uppkommer genom verksamhet
för vilken koncession har medde-
lats enligt denna lag en olägenhet
av någon betydelse som inte förut-
sågs när koncessionen meddelades
eller medverkar verksamheten med
någon betydelse till att en mil-
jökvalitetsnorm enligt 5 kap. mil-
jöbalken överträds, får regeringen
eller den myndighet som regering-
en bestämmer föreskriva ytterliga-
re eller ändrade villkor för att
förebygga eller minska olägenhe-
ten för framtiden.

Villkor enligt första stycket får
inte vara så ingripande att verk-
samheten inte längre kan bedrivas
eller att den avsevärt försvåras.

2 Senaste lydelse 1982:486.
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23 §
Förbud får inte meddelas med

stöd av miljöbalken mot en rörled-
nings framdragande eller be-
gagnande, om regeringen har
tillåtit rörledningen i en konces-
sion enligt denna lag.

____________

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Ett ärende om prövning av koncession skall handläggas och bedömas

enligt äldre bestämmelser, om ärendet har inletts före denna lags ikraftträ-
dande. Bestämmelserna om miljökvalitetsnormer i miljöbalken skall dock
tillämpas omedelbart.
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2.22 Förslag till lag om ändring i skogsvårdslagen
(1979:429)

Härigenom föreskrivs att 4, 14, 17, 19 och 32 §§ skogsvårdslagen
(1979:429)1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §
Denna lag skall inte tillämpas i

den mån den strider mot föreskrif-
ter som har meddelats med stöd av
naturvårdslagen (1964:822) eller
annan lag.

Bestämmelser i denna lag eller
med stöd av lagen meddelade
föreskrifter skall inte tillämpas i
den mån vad där sägs strider mot 7
kap. 11 § andra stycket miljöbal-
ken eller mot föreskrifter som har
meddelats med stöd av 7 eller
8 kap. samma balk eller med stöd
av annan lag.

 14 §2

Skogsmarkens ägare är skyldig att enligt föreskrifter som meddelas av
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer underrätta
skogsvårdsstyrelsen om

1. avverkning och uttag av skogsbränsle som skall äga rum på hans
mark,

2. sådan dikning i samband med
avverkning som inte kräver till-
stånd enligt naturvårdslagen
(1964:822),

2. sådan dikning i samband med
avverkning som inte kräver till-
stånd enligt 11 kap. miljöbalken,
och

3. vad han avser att göra för att tillgodose naturvårdens och kul-
turmiljövårdens intressen i samband med avverkning på hans mark.

17 §
Tillstånd till avverkning i svår-

föryngrad skog eller skyddsskog
får inte ges, om avverkningen
medverkar till att en miljökvali-
tetsnorm överträds. Avverkningen
får dock tillåtas, om det vidtas
sådana åtgärder att olägenheterna
från annan verksamhet upphör
eller minskar så att möjligheterna
att uppfylla miljökvalitetsnormen
ökar i inte obetydlig utsträckning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får för visst
eller vissa områden föreskriva att tillstånd till avverkning av svårföryngrad
skog inte får ges

1 Lagen omtryckt 1993:553.
2 Senaste lydelse 1997:1241.



Prop. 1997/98:90

78

1. i fråga om skog på mark som inte i genomsnitt kan producera minst
en kubikmeter virke om året per hektar, om det inte finns särskilda skäl,

2. för byggande av skogsbilväg om nyttan av vägen för skogsbruket inte
motsvarar kostnaden för den eller om vägen inte kan passas in i en väg-
nätsplan.

19 §
I fråga om rätt till ersättning för

skada till följd av ett beslut enligt
18 § första eller andra stycket
gäller bestämmelserna i 25 §, 26 §
första stycket första meningen,
27 § första meningen, 27 a §, 31 §
andra stycket, 32 §, 33 § första
stycket, 34 §, 35 § första stycket
första meningen och andra stycket
samt 36 § naturvårdslagen
(1964:822).

I fråga om rätt till ersättning för
skada till följd av ett beslut enligt
18 § första eller andra stycket
gäller bestämmelserna i 25 kap. 6 §
och 31 kap. 2 §, 4 § första stycket,
6 §, 7 § första stycket första me-
ningen, 8 § första meningen, 9, 12
och 13 §§, 15 § första stycket
första meningen och andra stycket,
31  § tredje stycket samt 32 och
33 §§ miljöbalken. Vad som i
dessa bestämmelser sägs om mil-
jödomstol skall i stället gälla fas-
tighetsdomstol.

                                                         32 §
Regeringen eller den myndighet

som regeringen bestämmer får
föreskriva att det i ärenden enligt
denna lag skall finnas miljökon-
sekvensbeskrivningar som gör det
möjligt att bedöma vilken inverkan
nya metoder för skogens skötsel
och nya skogsodlingsmaterial har
på miljön. Föreskrifterna får inne-
bära att en sådan beskrivning skall
upprättas av den som avser att
använda en ny metod eller ett nytt
skogsodlingsmaterial.

Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
föreskriva att det i ärenden enligt
denna lag skall göras en analys av
vilken inverkan nya metoder för
skogens skötsel och nya skogsod-
lingsmaterial har på miljön. Före-
skrifterna får innebära att en sådan
analys skall göras av den som
avser att använda en ny metod eller
ett nytt skogsodlingsmaterial.

_____________

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Ä renden som har inletts före denna lags ikraftträdande skall hand-

läggas och bedömas enligt äldre bestämmelser. Bestämmelserna i 17 §
första stycket i dess nya lydelse skall dock tillämpas omedelbart.

3. I fråga om rätt till ersättning på grund av ett beslut som har medde-
lats före denna lags ikraftträdande gäller äldre bestämmelser i 19 §.
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2.23 Förslag till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen
(1979:1152)

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 4 § och 4 kap. 7 § fastighetstaxe-
ringslagen (1979:1152) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

4 §1

Mark skall indelas i de ägoslag som anges i det följande. Mark som är
vattentäckt skall indelas endast om den är täktmark. Indelningen får inte
påverkas av förekomsten av byggnad som skall rivas (saneringsbyggnad)
eller av byggnad eller byggnader vars sammanlagda basvärde inte skulle
uppgå till 50 000 kronor.

Tomtmark
Mark som upptas av småhus, hyreshus, industribyggnad, special-

byggnad eller övrig byggnad samt trädgård, parkeringsplats, upp-
lagsplats, kommunikationsutrymme m.m., som ligger i anslutning till
sådan byggnad.

Mark till fastighet, som är bebyggd med småhus, hyreshus, industri-
byggnad, specialbyggnad eller övrig byggnad, skall i sin helhet utgöra
tomtmark, om fastigheten ligger i ett ägoskifte och har en total areal som
inte överstiger två hektar. Detta skall dock ej gälla om fastighetens mark
till någon del skall taxeras tillsammans med annan egendom enligt regler-
na i 4 kap.

Vad nu har sagts om tomtmark skall också gälla mark till obebyggd
fastighet, som har bildats för byggnadsändamål under de senaste två åren.
Har fastigheten bildats längre tillbaka i tiden skall marken utgöra tomt-
mark endast om det är uppenbart att den får bebyggas. I övriga fall skall
obebyggd mark anses som tomtmark endast om marken enligt detaljplan
utgör kvartersmark för enskilt bebyggande och det inte är uppenbart att
bebyggelsen inte skall genomföras. Detsamma gäller om det finns giltigt
bygglov eller tillstånd enligt ett förhandsbesked enligt plan- och byggla-
gen (1987:10), avseende sådan byggnad som anges i andra stycket.

Täktmark Täktmark
Mark för vilken gäller täkt-

tillstånd enligt 18 § natur-
vårdslagen (1964:822) eller vat-
tenlagen (1983:291). Med täkttill-
stånd skall jämställas pågående
täkt. Byggnad på täktområde för
täktens utnyttjande hindrar inte att
marken indelas som täktmark.

Mark för vilken täkttillstånd
enligt 18 § naturvårdslagen
(1964:822), vattenlagen
(1983:291) eller miljöbalken gäl-
ler. Med täkttillstånd skall jäm-
ställas pågående täkt. Byggnad på
täktområde för täktens utnyttjande
hindrar inte att marken indelas som

1 Senaste lydelse 1997:451.
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täktmark.
Å kermark

Mark som används eller lämpligen kan användas till växtodling eller
bete och som är lämplig att plöjas.

Betesmark
Mark som används eller lämpligen kan användas till bete och som inte

är lämplig att plöjas.

Skogsmark
Mark som är lämplig för virkesproduktion och som inte i väsentlig ut-

sträckning används för annat ändamål. Mark där det bör finnas skog till
skydd mot sand- eller jordflykt eller mot att fjällgränsen flyttas ned.

Mark som ligger helt eller i huvudsak outnyttjad skall dock inte anses
som skogsmark, om den på grund av särskilda förhållanden inte bör tas i
anspråk för virkesproduktion.

Mark skall anses lämplig för virkesproduktion, om den enligt vedertag-
na bedömningsgrunder kan producera i genomsnitt minst en kubikmeter
virke om året per hektar.

Skogsimpediment
Mark som inte är lämplig för virkesproduktion utan produktionshöjande

åtgärder men som bär skog eller har förutsättningar att bära skog.

Ö vrig mark
Mark som inte skall utgöra något av de tidigare nämnda ägoslagen.

4 kap.

7 §2

Består täktmark av skilda mark-
områden skall varje sådant område
utgöra en taxeringsenhet. Omfattas
områden av samma täktplan enligt
naturvårdslagen (1964:822) skall
de dock utgöra en taxeringsenhet.

Består täktmark av skilda mark-
områden skall varje sådant område
utgöra en taxeringsenhet. Omfattas
områden av samma täktplan enligt
miljöbalken eller motsvarande
äldre bestämmelser skall de dock
utgöra en taxeringsenhet.

_____________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas första gången
vid fastighetstaxering år 1999.

2 Senaste lydelse 1994:1909.
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2.24 Förslag till lag om ändring i lagen (1980:307) om
skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet
för rättegångskostnader

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1980:307) om skyldighet för ut-
ländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader skall ha följan-
de lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §1

Säkerhet behöver inte ställas i
1. mål som handläggs enligt lagen  (1974:371) om rättegången i arbets-

tvister,
2. mål vid fastighetsdomstol som inte avser en arrendetvist,
3. ansökningsmål enligt 13 kap.

13 § vattenlagen (1983:291),
3. mål vid miljödomstol enligt

20 kap. 2 § första stycket 2 miljö-
balken som är ansökningsmål eller
20 kap. 2 § första stycket 5 miljö-
balken som avser ersättning vid
ingripande av det allmänna,

4. växelmål och checkmål,
5. mål som har tagits upp efter offentlig stämning, och
6.  mål  vid  förvaltningsdomstol eller  marknadsdomstolen.   
Säkerhet behöver inte heller ställas i annat fall om talan väcks genom

genstämning.

______________

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Mål som har inletts före denna lags ikraftträdande skall handläggas

och bedömas enligt äldre bestämmelser.

1 Senaste lydelse 1990:1134.
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2.25 Förslag till lag om ändring i lagen (1980:424) om
åtgärder mot förorening från fartyg

Härigenom föreskrivs att 10 kap. 4 § lagen (1980:424) om åtgärder mot
förorening från fartyg1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10 kap.

4 §
Till böter eller fängelse i högst sex månader döms
1. den som uppsåtligen eller av

oaktsamhet  bryter mot en före-
skrift som har meddelats med stöd
av 3 kap. 7 §, om inte gärningen är
belagd med straff i brottsbalken,
miljöskyddslagen (1969:387) eller
lagen (1971:1154) om förbud mot
dumpning av avfall i vatten,

1. den som uppsåtligen eller av
oaktsamhet bryter mot en föreskrift
som har meddelats med stöd av
3 kap. 7 §, om inte gärningen är
belagd med straff i brottsbalken
eller miljöbalken,

2. en befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en fö-
reskrift som har meddelats med stöd av 4 kap. 2 §,

3. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift som
har meddelats med stöd av 4 kap. 3 §, 5 kap. 1 § eller 7 kap. 3 §,

4. den som uppsåtligen bryter mot 5 kap. 2 § första stycket,
5. fartygets redare eller ägare, om han uppsåtligen eller av oaktsamhet

bryter mot 6 kap. 9 §.

_____________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

1 Lagen omtryckt 1983:463.
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2.26 Förslag till lag om ändring i lagen (1981:1354) om
allmänna värmesystem

Härigenom föreskrivs att 31 § lagen (1981:1354) om allmänna värme-
system skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

31 §
Försummar någon fastighets-

ägare att betala avgift som avses i
denna lag eller att i annat hänseen-
de iaktta vad som åligger honom
och är försummelsen väsentlig, får
huvudmannen stänga av energitill-
förseln till fastigheten, om han inte
genom anmaning har kunnat
åstadkomma rättelse och avstäng-
ning kan ske utan att sanitär olä-
genhet uppkommer. Kostnad för
stängningsåtgärd får påföras fas-
tighetsägaren.

Försummar någon fastighets-
ägare att betala avgift som avses i
denna lag eller att i annat hänseen-
de iaktta vad som åligger honom
och är försummelsen väsentlig, får
huvudmannen stänga av energitill-
förseln till fastigheten, om han inte
genom anmaning har kunnat
åstadkomma rättelse och avstäng-
ning kan ske utan att olägenhet för
människors hälsa uppkommer.
Kostnad för stängningsåtgärd får
påföras fastighetsägaren.

_____________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
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2.27 Förslag till lag om ändring i lagen (1982:188) om
preskription av skattefordringar m.m.

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1982:188) om preskription av
skattefordringar m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §1

Denna lag gäller i fråga om pre-
skription av skatt och andra ford-
ringar som det allmänna har rätt
till och som drivs in enligt be-
stämmelserna i lagen (1993:891)
om indrivning av statliga ford-
ringar m.m. Den tillämpas dock
inte på fordringar enligt vattenla-
gen (1918:523), vattenlagen
(1983:291), rättshjälpslagen
(1996:1619), studiestödslagen
(1973:349), bötesverkställighetsla-
gen (1979:189) eller fordringar för
vilka särskilda bestämmelser om
preskription gäller.

Denna lag gäller i fråga om pre-
skription av skatt och andra ford-
ringar som det allmänna har rätt till
och som drivs in enligt bestämmel-
serna i lagen (1993:891) om in-
drivning av statliga ford-ringar
m.m. Den tillämpas dock inte på
fordringar enligt vattenlagen
(1918:523), vattenlagen
(1983:291),  25 kap. 8 § miljö-
balken, 6 kap. lagen (0000)
med särskilda bestämmelser om
vattenverksamhet, rättshjälpslagen
(1996:1619), studiestödslagen
(1973:349), bötesverkställighetsla-
gen (1979:189) eller fordringar för
vilka särskilda bestämmelser om
preskription gäller.

_____________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

1 Senaste lydelse 1997:491.
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2.28 Förslag till lag om ändring i lagen (1983:293) om
inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled
och allmän hamn

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1983:293) om inrättande, ut-
vidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

dels att 1 a och 3 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 1 b och 1 c §§, av

följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 a §1

Vid prövning av ärenden enligt
denna lag skall lagen (1987:12)
om hushållning med naturresurser
m.m. tillämpas.

Vid prövning av ärenden enligt
denna lag skall 2–4 kap., 5 kap. 3 §
och 16 kap. 5 § miljöbalken till-
lämpas.

1 b §
En miljökonsekvensbeskrivning

skall ingå i ett ärende enligt denna
lag.

Innan miljökonsekvensbeskriv-
ningen upprättas skall den som
avser att inleda ett ärende enligt
denna lag samråda enligt 6 kap.
4 § första stycket miljöbalken med
Sjöfartsverket, berörda länsstyrel-
ser och enskilda.

När det gäller förfarandet för att
upprätta miljökonsekvensbe-
skrivningen och kraven på denna
samt planer och planeringsunder-
lag skall 6 kap. 3 §, 4 § tredje
stycket, 5–8 §§ och 10–12 §§
miljöbalken tillämpas. Vad som
där föreskrivs om länsstyrelse skall
gälla den länsstyrelse inom vars
område verksamheten huvudsakli-
gen skall bedrivas.

Miljökonsekvensbeskrivningen
skall godkännas av berörda läns-
styrelser innan beslut fattas om att
inrätta, utvidga eller avlysa allmän
farled eller allmän hamn. Beslut i
fråga om godkännande av miljö-
konsekvensbeskrivningen  får inte

1 Senaste lydelse 1991:652.
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överklagas.
I samband med prövningen av

ett ärende enligt denna lag skall
miljökonsekvensbeskrivningen och
resultatet av samråd och yttranden
beaktas.

1 c §
Sjöfartsverket skall med eget ytt-

rande överlämna frågan om in-
rättande av en allmän farled till
regeringen för prövning enligt
17 kap. 1 § miljöbalken. Detsam-
ma gäller om regeringen enligt
17 kap. 3 §  miljöbalken har för-
behållit sig prövningen av tillåtlig-
heten av en allmän farled eller
allmän hamn.

3 §
Om det är påkallat med hänsyn

till det ändamål som en allmän
farled skall tillgodose, säkerheten i
farleden eller i övrigt med hänsyn
till allmän eller enskild rätt, får
särskilda föreskrifter meddelas om
hur den allmänna farleden skall
ordnas och begagnas.

Om det är påkallat med hänsyn
till det ändamål som en allmän
farled skall tillgodose, skyddet för
hälsan eller miljön eller hushåll-
ningen med mark och vatten och
andra resurser, säkerheten i farle-
den eller i övrigt med hänsyn till
allmänna intressen eller enskild
rätt, får regeringen eller den myn-
dighet regeringen bestämmer
meddela särskilda föreskrifter om
hur den allmänna farleden skall
ordnas och begagnas.

_____________

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Ett ärende skall handläggas och bedömas enligt äldre bestämmelser,

om ärendet har inletts före denna lags ikraftträdande. Bestämmelserna om
miljökvalitetsnormer i miljöbalken skall dock tillämpas omedelbart.
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2.29 Förslag till lag om ändring i lagen (1984:3) om kärn-
teknisk verksamhet

Härigenom föreskrivs att 5 b § lagen (1984:3) om kärnteknisk verk-
samhet1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 b §
Regeringen eller den myndighet

som regeringen bestämmer får
föreskriva att det i ärenden om
tillstånd enligt denna lag skall
upprättas en miljökonsekvens-
beskrivning som möjliggör en
samlad bedömning av en planerad
anläggnings, verksamhets eller
åtgärds inverkan på miljön och
hälsan.

Vid prövning av ärenden enligt
denna lag  skall 2 kap., 5 kap. 3 §
och 16 kap. 5 § miljöbalken till-
lämpas.

En miljökonsekvensbeskrivning
skall ingå i en ansökan om till-
stånd att uppföra, inneha eller
driva en kärnteknisk anläggning.
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
föreskriva att det i andra ärenden
om tillstånd enligt denna lag skall
upprättas en miljökonsekvensbe-
skrivning.

När det gäller förfarandet för att
upprätta miljökonsekvensbeskriv-
ningen och kraven på denna samt
planer och planeringsunderlag
gäller 6 kap. miljöbalken.

_____________

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Ett ärende om tillstånd skall handläggas och bedömas enligt äldre

bestämmelser, om ärendet har inletts före denna lags ikraftträdande. Be-
stämmelserna om miljökvalitetsnormer i miljöbalken skall dock tillämpas
omedelbart.

1 Lagen omtryckt 1992:1536.
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2.30 Förslag till lag om ändring i lagen (1984:410) om
skatt på bekämpningsmedel

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1984:410) om skatt på bekämp-
ningsmedel1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §
Skatt (bekämpningsmedelsskatt) skall erläggas till staten enligt denna

lag vid omsättning eller ianspråktagande inom landet av bekämpningsme-
del.

Med bekämpningsmedel avses i
denna lag ämnen eller beredningar
som är avsedda att användas till
skydd mot egendomsskada, sanitär
olägenhet eller annan jämförbar
olägenhet, förorsakad av växter,
djur, bakterier eller virus. Som
bekämpningsmedel enligt lagen
skall dock inte anses

Med bekämpningsmedel avses i
denna lag ämnen eller beredningar
som är avsedda att användas till
skydd mot egendomsskada eller
olägenhet för människors hälsa,
förorsakad av växter, djur, bakte-
rier eller virus. Som bekämp-
ningsmedel enligt lagen skall dock
inte anses

1. vara, avsedd att användas vid beredning av livsmedel, läkemedel el-
ler annan jämförbar vara,

2. färger, fernissor, tjäror och andra varor som huvudsakligen begagnas
för ett annat ändamål än som avses i första meningen, om inte varorna
genom en särskild benämning eller på något annat sätt anges vara avsedda
som bekämpningsmedel,

3. träskyddsmedel.

____________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

1 Lagen omtryckt 1995:617.
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2.31 Förslag till lag om ändring i lagen (1985:620) om
vissa torvfyndigheter

Härigenom föreskrivs att 4, 6, 7, 12–14, 34 och 39 §§ lagen (1985:620)
om vissa torvfyndigheter skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §
Undersökningskoncession kan

förenas med rätt för innehavaren
att senare få bearbetningskonces-
sion för fyndigheten eller företräde
framför andra till sådan konces-
sion.

Undersökningskoncession får
förenas med rätt för innehavaren
att få företräde framför andra till
bearbetningskoncession för fyn-
digheten.

6 §1

I fråga om verksamhet som av-
ses i denna lag skall även iakttas
tillämpliga föreskrifter i plan- och
bygglagen (1987:10), miljö-
skyddslagen (1969:387) och andra
författningar.

I fråga om verksamhet som av-
ses i denna lag skall även iakttas
tillämpliga föreskrifter i miljöbal-
ken, plan- och bygglagen
(1987:10) och andra författningar.

7 §2

Koncession får meddelas endast om det från allmän synpunkt är lämp-
ligt att verksamheten kommer till stånd och sökanden från sådan synpunkt
är lämplig att bedriva verksamheten.

Koncession får inte strida mot en detaljplan eller områdesbestämmelser.
Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock
mindre avvikelser göras.

Vid koncessionsprövning skall
lagen (1987:12) om hushållning
med naturresurser m.m. tillämpas.

Vid koncessionsprövning skall
bestämmelserna i 2–4 kap. och
5 kap. 3 § miljöbalken tillämpas.

Vid prövning av bearbet-
ningskoncession skall därutöver
tillämpas bestämmelserna i 6 kap.,
12 kap. 2 § och 16 kap. 5 §, 12 § 1
och 13 § miljöbalken,  bestämmel-
serna i 1–3 kap. och 7 kap. 21–27
och 29 §§ lagen (0000) med sär-
skilda bestämmelser om vatten-
verksamhet  samt föreskrifter som
har meddelats med stöd av  dessa
bestämmelser.

Bearbetningskoncession får meddelas endast om det görs sannolikt att
fyndigheten kan tillgodogöras ekonomiskt.

1 Senaste lydelse 1987:164.
2 Senaste lydelse 1987:164.



Prop. 1997/98:90

90

12 §3

Koncession skall förenas med de
villkor som behövs för att motver-
ka eller begränsa menlig inverkan
på naturmiljön samt för att beakta
andra allmänna intressen och
enskild rätt.

En koncession skall förenas med
de villkor som behövs för att skyd-
da allmänna intressen och enskild
rätt, såsom att skydda människors
hälsa och miljön mot skador och
olägenheter och främja en lång-
siktigt god hushållning med mark
och vatten och andra resurser.

Meddelas bearbetningskoncession för någon annan än fastighetsägaren
i fråga om en fyndighet från vilken denne utvinner torv för sitt husbehov,
skall koncessionen, om inte särskilda skäl föranleder annat, förenas med
villkor som gör det möjligt för fastighetsägaren att på skäliga villkor få
torv för sitt husbehov även i fortsättningen.

13 §
Koncessionshavaren skall, om

inte särskilda skäl föranleder
annat, åläggas att ställa säkerhet
för att villkor till skydd för natur-
miljön, andra allmänna intressen
eller enskild rätt skall uppfyllas.
Visar sig säkerheten otillräcklig,
får länsstyrelsen bestämma att
ytterligare säkerhet skall ställas.

En koncession får för sin giltig-
het göras beroende av att säkerhet
ställs för att koncessionshavaren
skall fullgöra skyldigheten enligt
34 § att ta bort anläggningar och
vidta andra åtgärder för återställ-
ning. Vid ingrepp i naturen av
större omfattning skall säkerhet
ställas, om det inte är uppenbart
att det saknas anledning till detta.
Staten, kommuner, landsting och
kommunalförbund behöver inte
ställa säkerhet.

Om det kan antas att den ställda
säkerheten inte är tillräcklig, får
länsstyrelsen bestämma att ytterli-
gare säkerhet skall ställas.

I fråga om beskaffenheten av sä-
kerheten gäller 2 kap. 25 § utsök-
ningsbalken. Säkerheten skall
prövas av länsstyrelsen och förva-
ras av denna.

14 §
Uppkommer genom verksamhet

för vilken koncession meddelats
betydande olägenhet som inte
förutsågs när koncessionen med-
delades, får länsstyrelsen bestäm-
ma de villkor för den fortsatta

Länsstyrelsen får förena konces-
sionen med ytterligare eller änd-
rade villkor, om det genom verk-
samheten har uppkommit en olä-
genhet av någon betydelse som
inte förutsågs när koncessionen

3 Senaste lydelse 1993:689.
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verksamheten som behövs för att
förebygga eller minska olägenhe-
ten.

meddelades eller om verksamheten
med någon betydelse medverkar
till att en miljökvalitetsnorm enligt
5 kap. miljöbalken överträds.

Villkor enligt första stycket får
inte vara så ingripande att verk-
samheten inte längre kan bedrivas
eller att den avsevärt försvåras.

34 §
När en koncession upphör skall koncessionshavaren ta bort anlägg-

ningar och vidta andra åtgärder för återställning, om detta är motiverat
från allmän eller enskild synpunkt.

I den mån skyldighet att vidta sådana åtgärder inte har bestämts genom
villkor i koncessionen, skall frågan prövas av länsstyrelsen i samband med
att koncessionen upphör.

Bestämmelsen i första stycket
innebär inte någon inskränkning i
koncessionshavarens skyldigheter
enligt 2 kap. 8 § eller 10 kap.
miljöbalken.

39 §4

Iakttar en koncessionshavare inte
villkor som förenats med konces-
sionen eller efterkommer han inte
vad som begärs med stöd av 35 §
eller 36 § andra stycket, får länssty-
relsen vid vite förelägga honom att
fullgöra sina skyldigheter.

Iakttar en koncessionshavare inte
villkor som har förenats med kon-
cessionen eller uppfyller inte kon-
cessionshavaren skyldigheten
enligt 34 § att vidta åtgärder för
återställning eller vad som begärs
med stöd av 35 § eller 36 § andra
stycket, får länsstyrelsen vid vite
förelägga honom att fullgöra sina
skyldigheter.

Under samma förutsättning får kronofogdemyndigheten på ansökan av
länsstyrelsen eller, i fall som nämns i 35 §, myndighet som avses där
meddela särskild handräckning för att åstadkomma rättelse på bekostnad
av koncessionshavaren. I fråga om sådan handräckning finns bestämmel-
ser i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning.

____________

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

4 Senaste lydelse 1991:870.
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2. Ett ärende skall handläggas och bedömas enligt äldre bestämmelser,
om ärendet har inletts före denna lags ikraftträdande. Bestämmelserna om
miljökvalitetsnormer i miljöbalken skall dock tillämpas omedelbart.

3. En säkerhet som har ställts enligt 13 § i äldre lydelse skall bestå.
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2.32 Förslag till lag om ändring i räddningstjänstlagen
(1986:1102)

Härigenom föreskrivs att 28 a § räddningstjänstlagen (1986:1102)1

skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

28 a §
I 10 § lagen (1984:3) om kärn-

teknisk verksamhet finns bestäm-
melser om skyldighet för innehava-
re av kärnteknisk anläggning att
vidta de åtgärder som behövs för
att upprätthålla säkerheten vid
anläggningen. Av hälsoskyddsla-
gen (1982:1080) framgår att varje
kommun svarar för hälsoskydd
inom kommunen som påkallas av
utsläpp av radioaktiva ämnen, om
inte annat följer av denna lag.

I 10 § lagen (1984:3) om kärn-
teknisk verksamhet finns bestäm-
melser om skyldighet för innehava-
re av kärnteknisk anläggning att
vidta de åtgärder som behövs för
att upprätthålla säkerheten vid
anläggningen.

____________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

1 Lagen omtryckt 1992:948.
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2.33 Förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen
(1987:10)

Härigenom föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (1987:10)1 att
1 kap. 3 §, 2 kap. 1 och 2 §§, 4 kap. 1, 5 och 9 §§,  5 kap. 7,  16, 18  och
22 §§,  8 kap. 6 §, 12 kap. 1 och 5 §§, 14 kap. 8 § samt 17 kap. 23 § skall
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

3 §2

Varje kommun skall ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela
kommunen. Ö versiktsplanen skall ge vägledning för beslut om använd-
ningen av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön skall
utvecklas och bevaras. Ö versiktsplanen är inte bindande för myndigheter
och enskilda.

Regleringen av markens användning och av bebyggelsen inom kom-
munen sker genom detaljplaner. En detaljplan får omfatta endast en
begränsad del av kommunen.

För begränsade områden av
kommunen som inte omfattas av
detaljplan får områdesbestämmel-
ser antas, om det behövs för att
syftet med översiktsplanen skall
uppnås eller för att säkerställa att
riksintressen enligt lagen
(1987:12) om hushållning med
naturresurser m.m. tillgodoses.

För begränsade områden av
kommunen som inte omfattas av
detaljplan får områdesbestämmel-
ser antas, om det behövs för att
syftet med översiktsplanen skall
uppnås eller för att säkerställa att
riksintressen enligt 3 eller 4 kap.
miljöbalken tillgodoses.

Fastighetsplaner får antas för att underlätta genomförandet av detalj-
planer.

För samordning av flera kommuners planläggning får regionplaner an-
tas.

2 kap.

1 §3

Mark- och vattenområden skall
användas för det eller de ändamål
för vilka områdena är mest lämpa-
de med hänsyn till beskaffenhet
och läge samt föreliggande behov.

Mark- och vattenområden skall
användas för det eller de ändamål
för vilka områdena är mest lämpa-
de med hänsyn till beskaffenhet
och läge samt föreliggande behov.
Företräde skall ges sådan använd-
ning som medför en från allmän
synpunkt god hushållning.

1 Lagen omtryckt 1992:1769.
2 Senaste lydelse 1995:1197.
3 Senaste lydelse 1995:1197.
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Vid planläggning och i ärenden
om bygglov och förhandsbesked
skall lagen (1987:12) om hushåll-
ning med naturresurser m.m.
tillämpas.

Vid planläggning och i ärenden
om bygglov och förhandsbesked
skall bestämmelserna i 3 och
4 kap. miljöbalken tillämpas. En-
ligt 5 kap. 3 § miljöbalken skall
miljökvalitetsnormer iakttas vid
planering och planläggning.

2 §4

Planläggning skall, med beak-
tande av natur- och kulturvärden,
främja en ändamålsenlig struktur
av bebyggelse, grönområden,
kommunikationsleder och andra
anläggningar. Ä ven en från social
synpunkt god livsmiljö, goda mil-
jöförhållanden i övrigt samt en
långsiktigt god hushållning med
mark och vatten och med energi
och råvaror skall främjas. Hänsyn
skall tas till förhållandena i an-
gränsande kommuner.

Planläggning skall, med beak-
tande av natur- och kulturvärden,
främja en ändamålsenlig struktur
av bebyggelse, grönområden,
kommunikationsleder och andra
anläggningar. Ä ven en från social
synpunkt god livsmiljö, goda mil-
jöförhållanden i övrigt samt en
långsiktigt god hushållning med
mark och vatten och med energi
och råvaror skall främjas. Hänsyn
skall tas till förhållandena i an-
gränsande kommuner. Planlägg-
ning  får inte medverka till att en
miljökvalitetsnorm enligt 5 kap.
miljöbalken överträds.

Vad som anges i första stycket skall beaktas även i andra ärenden enligt
denna lag.

4 kap.

1 §5

I översiktsplanen skall redovisas
de allmänna intressen enligt  2 kap.
och de miljö- och riskfaktorer som
bör beaktas vid beslut om använd-
ningen av mark- och vattenområ-
den. Vid redovisningen av de
allmänna intressena skall riksin-
tressen enligt lagen (1987:12) om
hushållning med naturresurser
m.m. anges särskilt.

I översiktsplanen skall redovisas
de allmänna intressen enligt 2 kap.
och de miljö- och riskfaktorer som
bör beaktas vid beslut om använd-
ningen av mark- och vattenområ-
den. Vid redovisningen skall
riksintressen enligt 3 eller 4 kap.
miljöbalken anges särskilt.

Av planen skall framgå
1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och

vattenområden,
2. kommunens syn på hur den byggda miljön skall utvecklas och beva-

ras,

4 Senaste lydelse 1995:1197.
5 Senaste lydelse 1995:1197.
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3. hur kommunen avser att till-
godose de redovisade riksintresse-
na enligt lagen om hushållning
med naturresurser m.m.

3. hur kommunen avser att till-
godose de redovisade riksintresse-
na och iaktta gällande miljökvali-
tetsnormer.

Ö versiktsplanens innebörd och konsekvenser skall kunna utläsas utan
svårighet.

5 §6

Under samrådet skall länsstyrelsen särskilt ta till vara och samordna
statens intressen och därvid

1. tillhandahålla underlag för kommunens bedömningar och ge råd i
fråga om sådana allmänna intressen enligt 2 kap. och sådana miljö- och
riskfaktorer som bör beaktas vid beslut om användningen av mark- och
vattenområden,

2. verka för att riksintressen en-
ligt lagen (1987:12) om hushåll-
ning med naturresurser m.m.
tillgodoses och för att sådana
frågor om användningen  av mark-
och vattenområden som angår två
eller flera kommuner samordnas på
ett lämpligt sätt.

2. verka för att riksintressen en-
ligt 3 och 4 kap. miljöbalken till-
godoses och miljökvalitetsnormer
enligt 5 kap. miljöbalken iakttas,
och

3. verka för att sådana frågor om
användningen av mark- och vat-
tenområden som angår två eller
flera kommuner samordnas på ett
lämpligt sätt.

9 §
Länsstyrelsen skall under utställningstiden avge ett granskningsyttrande

över planförslaget.
Av yttrandet skall framgå om
1. förslaget inte tillgodoser riks-

intressen enligt lagen (1987:12)
om  hushållning med naturresurser
m.m.,

2. sådana frågor rörande an-
vändningen av mark- och vatten-
områden som angår två eller flera
kommuner inte samordnas på ett
lämpligt sätt,

3. bebyggelsen blir olämplig
med hänsyn till de boendes och
övrigas hälsa eller till behovet av
skydd mot olyckshändelser.

Av  yttrandet skall framgå om
1. förslaget inte tillgodoser riks-

intressen enligt 3 eller 4 kap. mil-
jöbalken,

2. förslaget kan medverka till att
en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap.
miljöbalken överträds,

3. sådana frågor rörande an-
vändningen av mark- och vatten-
områden som angår två eller flera
kommuner inte samordnas på ett
lämpligt sätt, och

4. bebyggelsen blir olämplig

6 Senaste lydelse 1995:1197.
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med hänsyn till de boendes och
övrigas hälsa eller till behovet av
skydd mot olyckshändelser.

5 kap.

7 §7

Utöver vad som  enligt 3 § skall redovisas i detaljplanen får i planen
meddelas bestämmelser om

1. i vad mån åtgärder kräver lov enligt 8 kap. 5 § första stycket, 6 §
första stycket 2 och 3, andra stycket samt tredje stycket 2, 8 § första och
tredje styckena samt 9 § första och andra styckena,

2. den största omfattning i vilken byggande över och under markytan
får ske och, om det finns särskilda skäl med hänsyn till bostadsförsörj-
ningen eller miljön, även den minsta omfattning i vilken byggandet skall
ske,

3. byggnaders användning, varvid för bostadsbyggnader kan bestämmas
andelen lägenheter av olika slag och storlek,

4. placering, utformning och utförande av byggnader, andra an-
läggningar och tomter, varvid får meddelas varsamhetsbestämmelser för
att precisera kraven i 3 kap. 10 §, skyddsbestämmelser för byggnader som
avses i 3 kap. 12 § och för tomter som är särskilt värdefulla från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, rivningsförbud för
byggnader som avses i 3 kap. 12 § samt sådana bestämmelser i fråga om
andra ändringar av byggnader än tillbyggnader som får utfärdas med stöd
av föreskrifter enligt 21 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav
på byggnadsverk, m.m.,

5. vegetation samt markytans utformning och höjdläge,
6. användning och utformning av allmänna platser för vilka kom-

munen inte skall vara huvudman, varvid får meddelas skydds-
bestämmelser för sådana platser som är särskilt värdefulla från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt,

7. stängsel samt utfart eller annan utgång mot allmänna platser,
8. placering och utformning av parkeringsplatser, förbud att använda

viss mark eller byggnader för parkering samt skyldighet att anordna ut-
rymme för parkering, lastning och lossning enligt 3 kap. 15 § första styck-
et 6,

9. tillfällig användning av mark eller byggnader, som inte genast behö-
ver tas i anspråk för det ändamål som anges i planen,

10. markreservat för allmänna ledningar, energianläggningar samt tra-
fik- och väganordningar,

11. skyddsanordningar för att
motverka störningar från omgiv-
ningen och, om det finns särskilda
skäl, högsta tillåtna värden för
störningar genom luftförorening,

11. skyddsanordningar för att
motverka störningar från omgiv-
ningen och, om det finns särskilda
skäl, högsta tillåtna värden för
störningar genom luftförorening,

7 Senaste lydelse 1996:1315.
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buller, skakning, ljus eller annat
sådant som prövas enligt miljö-
skyddslagen (1969:387),

buller, skakning, ljus eller annat
liknande som omfattas av 9 kap.
miljöbalken,

12. principerna för fastighetsindelningen och för inrättande av gemen-
samhetsanläggningar,

13. skydd för sådana allmänna platser för vilka kommunen är huvud-
man och som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljö-
mässig eller konstnärlig synpunkt.

I detaljplanen får även meddelas bestämmelser om exploate-
ringssamverkan enligt 6 kap. 2 §. Om en detaljplan antas efter det att ett
exploateringsbeslut enligt lagen (1987:11) om exploateringssamverkan
har vunnit laga kraft, skall det anges i planen om den skall genomföras
enligt nämnda lag. Skall mark tas i anspråk från någon fastighet vars
ägare inte deltar i samverkan, skall planen innehålla uppgift därom.

Planen får inte göras mer detaljerad än som är nödvändigt med hänsyn
till syftet med den. Bestämmelser som närmare reglerar möjligheterna  att
bedriva handel får meddelas endast om det finns skäl av betydande vikt.

16 §8

För begränsade områden som
inte omfattas av detaljplan kan
områdesbestämmelser antas för att
säkerställa att syftet med översikts-
planen uppnås eller att ett riksin-
tresse enligt lagen (1987:12) om
hushållning med naturresurser
m.m. tillgodoses. Med områdesbe-
stämmelser får regleras

För begränsade områden som
inte omfattas av detaljplan kan
områdesbestämmelser antas för att
säkerställa att syftet med  över-
siktsplanen uppnås eller att ett
riksintresse enligt 3 eller 4 kap.
miljöbalken tillgodoses. Med om-
rådesbestämmelser får regleras

1. i vad mån åtgärder kräver lov enligt 8 kap. 5 § andra stycket, 6 §
första stycket 1 och 3 samt andra och tredje styckena, 7 §,  8 § andra och
tredje styckena samt 9 § tredje stycket,

2. grunddragen för användningen av mark- och vattenområden för be-
byggelse eller för fritidsanläggningar, kommunikationsleder och andra
jämförliga ändamål,

3. största tillåtna byggnads- eller bruksarean för fritidshus och storleken
på tomter till sådana hus,

4. placering, utformning och utförande av byggnader, andra anlägg-
ningar och tomter, varvid får meddelas varsamhetsbestämmelser för att
precisera kraven i 3 kap. 10 §, skyddsbestämmelser för byggnader som
avses i 3 kap. 12 § och för tomter som är särskilt värdefulla från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, rivningsförbud för
byggnader som avses i 3 kap. 12 § samt sådana bestämmelser i fråga om
andra ändringar av byggnader än tillbyggnader som får utfärdas med stöd
av föreskrifter enligt 21 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav
på byggnadsverk, m.m.,

8 Senaste lydelse 1995:1197.
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5. användning och utformning av allmänna platser, varvid får meddelas
skyddsbestämmelser för sådana platser som är särskilt värdefulla från
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt,

6. vegetation samt markytans utformning och höjdläge inom sådana
områden som avses i 8 kap. 9 § tredje stycket,

7. skyddsanordningar för att motverka störningar från omgivningen,
8. exploateringssamverkan enligt 6 kap. 2 §.

 18 §9

Detaljplanen skall grundas på ett program som anger utgångspunkter
och mål för planen, om det inte är onödigt.

En miljökonsekvensbeskrivning
enligt 5 kap. lagen (1987:12) om
hushållning med naturresurser
m.m. skall upprättas, om detaljpla-
nen medger en användning av
mark eller av byggnader eller andra
anläggningar som innebär bety-
dande påverkan på miljön, hälsan
eller hushållningen med naturre-
surser.

En miljökonsekvensbeskrivning
skall upprättas, om detaljplanen
medger en användning av mark
eller av byggnader eller andra
anläggningar som innebär en bety-
dande påverkan på miljön, hälsan
eller hushållningen med mark och
vatten och andra resurser. Miljö-
konsekvensbeskrivningen skall
möjliggöra en samlad bedömning
av en planerad anläggnings, verk-
samhets eller åtgärds inverkan på
miljön, hälsan och hushållningen
med mark och vatten och andra
resurser.

22 §
Under samrådet åligger det läns-

styrelsen särskilt att

1. ge råd om tillämpningen av 2
och 3 kap. och verka för att riksin-
tressen enligt lagen (1987:12) om
hushållning med naturresurser
m.m. tillgodoses,

2. verka för att sådana frågor om
användningen av mark- och vat-
tenområden som angår två eller
flera kommuner samordnas på ett
lämpligt sätt,

3. ta till vara statens intressen.

Under samrådet skall länsstyrel-
sen särskilt ta till vara och sam-
ordna statens intressen och därvid

1. ge råd om tillämpningen av 2
och 3 kap.,

2. verka för att riksintressen en-
ligt 3 och 4 kap. miljöbalken till-
godoses och miljökvalitetsnormer
enligt 5 kap. miljöbalken iakttas,
och

3. verka för att sådana frågor om
användningen av mark- och vat-
tenområden som angår två eller
flera kommuner samordnas på ett
lämpligt sätt.

9 Senaste lydelse 1995:1197.
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8 kap.

6 §
Kommunen får för ett område som utgör en värdefull miljö bestämma

att bygglov krävs för att
1. inom områden som inte omfattas av detaljplan utföra sådana åtgärder

som avses i 3 § första stycket 1,
2. inom områden med detaljplan färga om en- eller tvåbostadshus och

komplementbyggnader,
3. underhålla sådan bebyggelse med särskilt bevarandevärde som avses

i 3 kap. 12 §.
Kommunen får, i områden som utgör en värdefull miljö eller i områden

för vilka områdesbestämmelser utfärdats, bestämma att bygglov krävs för
att utföra sådana åtgärder som avses i 4 § andra stycket 1 och 2.

Kommunen får vidare, om det finns särskilda skäl, bestämma att bygg-
lov krävs för att

1. inom områden som inte omfattas av detaljplan uppföra, bygga till el-
ler på annat sätt ändra ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller
därmed jämförlig näring,

2. anordna eller väsentligt ändra
anläggningar för sådana grundvat-
tentäkter som avses i 4 kap.      1 a
§ 1 vattenlagen (1983:291).

2. anordna eller väsentligt ändra
anläggningar för sådana grundvat-
tentäkter som avses i 11 kap. 11 §
1 miljöbalken.

Bestämmelser enligt första–tredje styckena skall meddelas genom de-
taljplan eller områdesbestämmelser.

I fråga om byggnader och andra anläggningar som avses i 10 § får be-
stämmelser enligt första och andra styckena samt tredje stycket 2 inte
meddelas.

12 kap.

1 §
Länsstyrelsen skall pröva kommunens beslut att anta, ändra eller upp-

häva en detaljplan eller områdesbestämmelser, om det kan befaras att
beslutet innebär att

1. ett riksintresse enligt lagen
(1987:12) om hushållning med
naturresurser m.m. inte tillgodo-
ses,

2. regleringen av sådana frågor
om användningen av mark- och
vattenområden som angår flera
kommuner inte har samordnats på
ett lämpligt sätt eller

3. en bebyggelse blir olämplig
med hänsyn till de boendes och
övrigas hälsa eller till behovet av

1. ett riksintresse enligt 3 eller
4 kap. miljöbalken inte tillgodoses,

2. regleringen av sådana frågor
om användningen av mark- och
vattenområden som angår flera
kommuner inte har samordnats på
ett lämpligt sätt,

3. en miljökvalitetsnorm enligt
5 kap. miljöbalken inte iakttas,
eller
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skydd mot olyckshändelser.
4. en bebyggelse annars blir

olämplig med hänsyn till de boen-
des och övrigas hälsa eller till
behovet av skydd mot olyckshän-
delser.

5 §
Regeringen får pröva ett beslut

att anta, ändra eller upphäva en
regionplan. Beslut om prövning
skall fattas inom tre månader från
den dag då beslutet kom in till
regeringen.  Regeringens prövning
får avse endast frågan huruvida
planen tillgodoser riksintressen
enligt lagen (1987:12) om hushåll-
ning med naturresurser m.m.

Regeringen får pröva ett beslut
att anta, ändra eller upphäva en
regionplan. Beslut om prövning
skall fattas inom tre månader från
den dag då beslutet kom in till
regeringen. Regeringens prövning
får avse endast frågan huruvida
planen tillgodoser riksintressen
enligt 3 och 4 kap. miljöbalken.

Regeringen får upphäva beslutet i dess helhet eller i en viss del.

14 kap.

8 §10

Ä gare och innehavare av särskild rätt till fastigheter har rätt till ersätt-
ning av kommunen, om skada uppkommer till följd av att

1. bygglov vägras till att ersätta en riven eller genom olyckshändelse
förstörd byggnad med en i huvudsak likadan byggnad och ansökan om
bygglov har gjorts inom fem år från det att byggnaden revs eller förstör-
des,

2. rivningsförbud meddelas i detaljplan eller områdesbestämmelser eller
rivningslov vägras med stöd av 8 kap. 16 § 2 eller 3,

3. skyddsbestämmelser meddelas i en detaljplan enligt 5 kap. 7 § första
stycket 4 eller 6 eller i områdesbestämmelser enligt 5 kap. 16 § 4 eller 5,

4. bestämmelser om vegetation samt markytans utformning och höjdlä-
ge inom sådana områden som avses i 8 kap. 9 § tredje stycket meddelas i
områdesbestämmelser,

5. marklov vägras med stöd av 8 kap. 18 § första stycket 2 eller 3.
Rätt till ersättning föreligger i fall som avses i första stycket 1, om

byggnaden förstörts genom olyckshändelse. I övriga fall som avses i
första stycket 1 och i fall som avses i första stycket 2 föreligger rätt till
ersättning, om skadan är betydande i förhållande till värdet av berörd del
av fastigheten. I fall som avses i första stycket 3–5 föreligger rätt till er-
sättning, om skadan medför att pågående markanvändning avsevärt för-
svåras inom berörd del av fastigheten.

Medför beslut som avses i första stycket att synnerligt men uppkommer
vid användningen av fastigheten, är kommunen skyldig att lösa fastighe-
ten, om ägaren begär det.

10 Senaste lydelse 1995:1197.
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Vid tillämpningen av andra och
tredje styckena skall även beaktas
andra beslut som avses i första
stycket samt beslut enligt 3 kap.
2 § lagen (1988:950) om kultur-
minnen m.m., 5, 8, 9, 11 och 19 §§
naturvårdslagen (1964:822), för-
bud enligt 20 § andra stycket och
21 § andra stycket samma lag och
beslut enligt 18 § skogsvårdslagen
(1979:429) och 19 kap. 2 § vat-
tenlagen (1983:291), under förut-
sättning att besluten meddelats
inom tio år före det senaste beslu-
tet. Dessutom skall beaktas sådan
inverkan av hänsynstaganden
enligt 30 § skogsvårdslagen som i
särskilda fall har inträtt inom sam-
ma tid. Har talan eller rätt till er-
sättning eller inlösen med anled-
ning av nyss angivna beslut förlo-
rats på grund av bestämmelserna i
15 kap. 4 § eller motsvarande
bestämmelser i lagen om kultur-
minnen m.m., naturvårdslagen
eller vattenlagen, utgör detta för-
hållande inte något hinder mot att
beslutet beaktas.

Har kommunen efter före-
läggande enligt 12 kap. 6 § beslu-
tat om rivningsförbud eller skydds-
bestämmelser som avses i första
stycket 2  eller 3 för att tillgodose
ett riksintresse enligt lagen
(1987:12) om hushållning med
naturresurser m.m., är staten skyl-
dig att ersätta kommunen dess
kostnader för ersättning eller inlö-
sen. I fall som avses i första stycket
4 och 5 är ägaren till den anlägg-
ning för vilken skydds- eller säker-
hetsområdet har beslutats skyldig
att ersätta kommunen dess kostna-
der för ersättning eller inlösen.

Vid tillämpningen av andra och
tredje styckena skall även beaktas
andra beslut som avses i första
stycket samt beslut enligt 3 kap.
2 § lagen (1988:950) om kultur-
minnen m.m., 7 kap. 3, 5, 6, 9, 22
eller 24 § miljöbalken, förbud
enligt 7 kap. 11 § andra stycket
samt föreläggande eller förbud
enligt 12 kap. 6 § fjärde stycket
samma balk och beslut enligt 18 §
skogsvårdslagen (1979:429), un-
der förutsättning att besluten med-
delats inom  tio år före det senaste
beslutet. Dessutom skall beaktas
sådan inverkan av hänsynstagan-
den enligt 30 § skogsvårdslagen
som i särskilda fall har inträtt inom
samma tid. Har talan eller rätt till
ersättning eller inlösen med anled-
ning av nyss angivna beslut förlo-
rats på grund av bestämmelserna i
15 kap. 4 § eller motsvarande
bestämmelser i miljöbalken eller
lagen om kulturminnen m.m.,
utgör detta förhållande inte något
hinder mot att beslutet beaktas.

Har kommunen efter före-
läggande enligt 12 kap. 6 § beslu-
tat om rivningsförbud eller skydds-
bestämmelser som avses i första
stycket 2 eller 3 för att tillgodose
ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap.
miljöbalken, är staten skyldig att
ersätta kommunen dess kostnader
för ersättning eller inlösen. I fall
som avses i första stycket 4 och 5
är ägaren till den anläggning för
vilken skydds- eller säkerhetsom-
rådet har beslutats skyldig att er-
sätta kommunen dess kostnader för
ersättning eller inlösen.



Prop. 1997/98:90

103

17 kap.

23 §
För överträdelse som har begåtts före ikraftträdandet skall bestämmel-

serna i lagen (1976:666) om påföljder och ingripanden vid olovligt byg-
gande m.m. tillämpas vid målens prövning i sak. Bestämmelserna i
10 kap. skall dock tillämpas, om de leder till lindrigare påföljd.

Underlåter någon att utföra arbete eller vidta annan åtgärd som åligger
honom enligt beslut som har meddelats med stöd av byggnadsstadgan
(1959:612), skall bestämmelserna i 10 kap. tillämpas vid målens prövning
i sak.

Har någon åsidosatt ett villkor
eller en föreskrift som har med-
delats med stöd av 136 a § bygg-
nadslagen (1947:385), skall be-
stämmelserna i 4 kap. 6 § lagen
(1987:12) om hushållning med
naturresurser m.m. tillämpas.

Har någon åsidosatt ett villkor
eller en föreskrift som har med-
delats med stöd av 136 a § bygg-
nadslagen (1947:385), skall be-
stämmelserna i 29 kap. miljöbalken
tillämpas.

____________

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Beträffande ärenden som har avgjorts av kommunen före ikraftträ-

dandet, skall äldre bestämmelser tillämpas.
3.  Utöver beslut och förbud enligt de bestämmelser som räknas upp i

14 kap. 8 § fjärde stycket skall under de förutsättningar som anges där
beaktas även beslut och förbud enligt bestämmelser som har ersatts av de
uppräknade bestämmelserna.
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2.34 Förslag till lag om ändring i jaktlagen (1987:259)

Härigenom föreskrivs att 46 § jaktlagen (1987:259) skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

46 §1

Den som obehörigen tar befattning med vilt som han vet eller har skälig
anledning anta har dödats eller åtkommits genom jaktbrott, döms för
jakthäleri till böter eller fängelse i högst sex månader.

Om brottet är att anse som grovt, döms till fängelse i högst två år. Vid
bedömandet av om brottet är grovt skall särskilt beaktas sådana omstän-
digheter som anges i 44 § andra stycket 1 och 2.

Till  ansvar enligt denna paragraf
döms inte om gärningen är belagd
med straff i lagen (1994:1818) om
åtgärder beträffande djur och
växter som tillhör skyddade arter.

Till ansvar enligt denna paragraf
döms inte om gärningen är belagd
med straff i miljöbalken.

______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

1 Senaste lydelse 1994:1819.
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2.35 Förslag till lag om ändring i strålskyddslagen
(1988:220)

Härigenom föreskrivs att 22 a, 27 30 och 42 §§ strålskyddslagen
(1988:220) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

22 a §1

Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
föreskriva att det i ärenden om
tillstånd enligt denna lag skall
upprättas en miljökonsekvens-
beskrivning som möjliggör en
samlad bedömning av en planerad
anläggnings, verksamhets eller
åtgärds inverkan på miljön och
hälsan.

Vid prövning av ärenden enligt
denna lag eller vid meddelande av
villkor med stöd av 27 § skall
5 kap. 3 § och 16 kap. 5 § miljö-
balken tillämpas.

Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
föreskriva att det i ärenden om
tillstånd enligt denna lag skall
upprättas en miljökonsekvens-
beskrivning enligt 6 kap. miljöbal-
ken som möjliggör en samlad
bedömning av en planerad an-
läggnings, verksamhets eller åt-
gärds inverkan på människors
hälsa, miljön och hushållningen
med mark och vatten samt andra
resurser.

27 §2

Om ett tillstånd har meddelats enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet eller under tillståndets giltighetstid, får regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer meddela de ytterligare villkor som
behövs med hänsyn till strålskyddet. Om tillståndet avser en kärnteknisk
anläggning, skall dock villkor som i avsevärd mån kan påverka utform-
ningen av anläggningen eller driften vid denna alltid underställas rege-
ringens prövning.

Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
föreskriva att det i fråga om villkor
som enligt första stycket under-
ställs regeringens prövning skall
upprättas en miljökonsekvensbe-

Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
föreskriva att det i ärende om
villkor som enligt första stycket
underställs regeringens prövning
skall upprättas en miljökon-

1 Senaste lydelse 1992:1546.
2 Senaste lydelse 1992:1546.
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skrivning enligt 22 a §. sekvensbeskrivning enligt 6 kap.
miljöbalken.

30 §3

Efter åtagande av en kommun
får regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer över-
låta åt den eller de kommunala
nämnder som fullgör uppgifter
inom miljö- och hälsoskyddsområ-
det att i ett visst avseende utöva
tillsynen. Om en sådan överlåtelse
sker, skall vad som sägs i lagen om
tillsynsmyndighet gälla även en
sådan nämnd.

Efter åtagande av en kommun
får regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer över-
låta åt den eller de kommunala
nämnder som fullgör uppgifter
inom miljö- och hälsoskyddsområ-
det att i ett visst avseende utöva
tillsynen.

Det som sägs i första stycket
gäller inte verksamhet som utövas
av Försvarsmakten, Försvarets
materielverk, Fortifikationsverket
eller Försvarets radioanstalt. I
fråga om sådan verksamhet får
regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer efter
åtagande av generalläkaren över-
låta åt denne att i ett visst avseen-
de utöva tillsynen.

Om överlåtelse av tillsynen sker
enligt denna paragraf, skall vad
som sägs i lagen om tillsynsmyn-
dighet gälla även en sådan nämnd
som avses i första stycket eller
generalläkaren.

42 §4

Beslut i särskilda fall enligt den-
na lag får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Beslut i frå-
gor som avses i 27 § överklagas
dock hos regeringen.

Beslut i särskilda fall enligt den-
na lag får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Beslut i frå-
gor som avses i 27 § eller 30 §
andra stycket överklagas dock hos
regeringen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Föreskrifter om överklagande av en myndighets beslut enligt denna lag

med stöd av ett bemyndigande enligt lagen meddelas av regeringen.
Beslut som meddelats enligt denna lag skall gälla omedelbart om inte

annat bestäms.

3 Senaste lydelse 1991:1706.
4 Senaste lydelse 1995:69.
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_____________

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Ett ärende om tillstånd skall handläggas och bedömas enligt äldre

bestämmelser, om ärendet har inletts före denna lags ikraftträdande. Be-
stämmelserna om miljökvalitetsnormer i miljöbalken skall dock tillämpas
omedelbart.
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2.36 Förslag till lag om ändring i lagen (1988:868) om
brandfarliga och explosiva varor

Härigenom föreskrivs att 1, 4 och 7 §§ lagen (1988:868) om brandfarli-
ga och explosiva varor skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §
Denna lag gäller hantering och import av brandfarliga och explosiva

varor.
Lagens syfte är att hindra att så-

dana varor orsakar brand eller
explosion som inte är avsedd samt
att förebygga och begränsa skador
på liv,  hälsa eller egendom genom
brand eller explosion vid hantering
av sådana varor.

Lagens syfte är att hindra att så-
dana varor orsakar brand eller
explosion som inte är avsedd samt
att förebygga och begränsa skador
på liv, hälsa, miljö eller egendom
genom brand eller explosion vid
hantering av sådana varor.

4 §1

Lagen gäller inte sådan transport av brandfarliga eller explosiva varor
som omfattas av lagen (1982:821) om transport av farligt gods.

I lagen (1985:426) om kemiska
produkter finns bestämmelser av-
sedda att förebygga andra skador
än sådana som kan uppkomma
genom brand eller explosion vid
hantering av brandfarliga eller
explosiva varor. Bestämmelser om
skyldighet för arbetsgivare och
arbetstagare att vidta skyddsåtgär-
der mot skador som  kan uppkom-
ma genom brand eller explosion
vid hantering av brandfarliga eller
explosiva varor finns i arbetsmil-
jölagen (1977:1160). I rädd-
ningstjänslagen (1986:1102) finns
bestämmelser om skyldighet för
ägare eller innehavare av byggnad
eller andra anläggningar att vidta
olycks- och skadeförebyggande
åtgärder vid brand.

I miljöbalken finns bestämmelser
avsedda att förebygga andra skador
än sådana som kan uppkomma
genom brand eller explosion vid
hantering av brandfarliga eller
explosiva varor. Bestämmelser om
skyldighet för arbetsgivare och
arbetstagare att vidta skydds-
åtgärder mot skador som kan upp-
komma genom brand eller explo-
sion vid hantering av brandfarliga
eller explosiva varor finns i ar-
betsmiljölagen (1977:1160). I
räddningstjänstlagen (1986:1102)
finns bestämmelser om skyldighet
för ägare eller innehavare av bygg-
nad eller andra anläggningar att
vidta olycks- och skadeförebyg-
gande åtgärder vid brand.

I fråga om sprängning och användning av pyrotekniska varor finns be-
stämmelser i 2 kap. 20 § och 3 kap. 6 och 7 §§ ordningslagen
(1993:1617).

1 Senaste lydelse 1993:1626.
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7 §
Den som hanterar brandfarliga

eller explosiva varor skall vidta de
åtgärder och de försiktighetsmått
som behövs för att förhindra brand
eller explosion som inte är avsedd
och för att förebygga och begränsa
skador på liv, hälsa eller egendom
genom brand eller explosion.

Den som hanterar brandfarliga
eller explosiva varor skall vidta de
åtgärder och de försiktighetsmått
som behövs för att förhindra brand
eller explosion som inte är avsedd
och för att förebygga och begränsa
skador på liv, hälsa, miljö eller
egendom genom brand eller explo-
sion.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela särskilda föreskrifter om sådana åtgärder och försiktighetsmått.

_____________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
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2.37 Förslag till  lag om ändring i lagen (1988:950) om
kulturminnen m.m.

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 11 § lagen (1988:950) om kulturmin-
nen m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

11 §1

Om det behövs en särskild ut-
redning för att ta reda på om en
fast fornlämning berörs av ett
planerat arbetsföretag som innebär
att ett större markområde tas i
anspråk, skall kostnaden för utred-
ningen betalas av företagaren. Som
sådan exploatering räknas t.ex. an-
läggande av allmän väg, större
enskild väg, järnväg, flygfält,
anläggning för energiförsörjning,
större vattenföretag och mer om-
fattande byggande för bostads-,
industri- eller handelsändamål.

Om det behövs en särskild ut-
redning för att ta reda på om en
fast fornlämning berörs av ett
planerat arbetsföretag som innebär
att ett större markområde tas i
anspråk, skall kostnaden för utred-
ningen betalas av företagaren. Som
sådan exploatering räknas t.ex. an-
läggande av allmän väg, större
enskild väg, järnväg, flygfält,
anläggning för energiförsörjning,
större vattenverksamhet och mer
omfattande byggande för bostads-,
industri- eller handelsändamål.

Beslut om särskild utredning fattas av länsstyrelsen. Länsstyrelsen skall
i beslutet ange vem som skall utföra utredningen. Därvid gäller inte lagen
(1992:1528) om offentlig upphandling. Länsstyrelsen skall beakta att
utredningen skall vara av vetenskapligt god kvalitet och genomföras till
en kostnad som inte är högre än vad som är motiverat med hänsyn till
omständigheterna.

_____________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

1 Senaste lydelse 1997:302.
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2.38 Förslag till lag om ändring i prisregleringslagen
(1989:978)

Härigenom föreskrivs att 8 § prisregleringslagen (1989:978) skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 §
Om det av någon annan orsak än krig eller krigsfara finns risk för en

allvarlig prisstegring inom landet på en eller flera viktiga varor eller
tjänster, får regeringen föreskriva att en eller flera av

1. bestämmelserna i 13, 14, 19, 22–26, 28 och 29 §§ skall tillämpas på
varor och tjänster som tillhandahålls i näringsverksamhet,

2. bestämmelserna i 13, 14 och 19 §§ skall tillämpas på avgifter som tas
ut i annan verksamhet hos staten än näringsverksamhet,

3. bestämmelserna i 13, 14 och
19 §§ skall tillämpas på avgifter
som tas ut i annan verksamhet hos
kommunerna än näringsverksam-
het enligt föreskrifter i

– lagen (1970:244) om allmänna
vatten- och avloppsanläggningar,

– renhållningslagen (1979:596),
– lagen (1981:1354) om allmän-

na värmesystem,
– räddningstjänstlagen
 (1986:1102),
– plan- och bygglagen
(1987:10).

3. bestämmelserna i 13, 14 och
19 §§ skall tillämpas på avgifter
som tas ut i annan verksamhet hos
kommunerna än näringsverksam-
het enligt föreskrifter i
 – lagen (1970:244) om allmänna
vatten- och avloppsanläggningar,
– 27 kap. 4–7 §§ miljöbalken,
– lagen (1981:1354) om allmänna
värmesystem,
– räddningstjänstlagen
(1986:1102),
– plan- och bygglagen (1987:10).

_____________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
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2.39 Förslag till lag om ändring i lagen (1990:663) om
ersättningsfonder

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1990:663) om ersättningsfonder
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §
Avdrag för avsättning till ersättningsfond får göras om skattepliktig er-

sättning erhållits för inventarier, byggnader, markanläggningar, mark eller
för djurlager i jordbruk och renskötsel som har skadats genom brand eller
annan olyckshändelse.

Sådant avdrag får också göras om skattepliktig ersättning erhållits för
inventarier, byggnader och markanläggningar eller för mark i samband
med att

1. en fastighet har tagits i anspråk genom expropriation eller liknande
förfarande eller annars har avyttrats under sådana förhållanden att tvångs-
avyttring måste anses vara för handen och det inte skäligen kan antas att
avyttringen skulle ha ägt rum även om tvång inte förelegat,

2. en fastighet har avyttrats som ett led i åtgärder för jordbrukets eller
skogsbrukets yttre rationalisering, eller

3. en fastighet har avyttrats till staten därför att fastigheten på grund av
flygbuller inte kan bebos utan påtaglig olägenhet.

Vidare får sådant avdrag göras
om den skattskyldige fått en-
gångsersättning för inventarier,
byggnader och markanläggningar
eller får mark i samband med
inskränkning i förfoganderätten till
sin fastighet enligt naturvårdsla-
gen (1964:822) eller för motsva-
rande inskränkningar enligt andra
författningar.

Vidare får sådant avdrag göras
om den skattskyldige fått en-
gångsersättning för inventarier,
byggnader och markanläggningar
eller får mark i samband med
inskränkning i förfoganderätten till
sin fastighet enligt miljöbalken
eller för motsvarande inskränk-
ningar enligt andra författningar.

Avdrag för avsättning till ersättningsfond får inte göras i fråga om
byggnader, markanläggningar och mark som utgör omsättningstillgångar i
näringsverksamhet.

____________

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. En inskränkning i förfoganderätten till en fastighet enligt natur-

vårdslagen (1964:822) skall vid tillämpningen av den nya lydelsen av 2 §
anses som en inskränkning i förfoganderätten till en fastighet enligt mil-
jöbalken.
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2.40 Förslag till lag om ändring i minerallagen (1991:45)

Härigenom föreskrivs i fråga om minerallagen (1991:45)
dels att 1 kap. 8 § skall upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 7 §, 3 kap. 6 §, 4 kap. 2 och 10 §§, 6 kap. 4 §, 8 kap. 1, 2

och 3 §§ samt 13 kap. 4 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

7 §1

Bestämmelser som berör verk-
samhet som avses i denna lag finns
i plan- och bygglagen (1987:10),
miljöskyddslagen (1969:387), na-
turvårdslagen (1964:822),  lagen
(1987:12) om hushållning med
naturresurser m.m. och lagen
(1988:950) om kulturminnen m.m.

Bestämmelser som berör verk-
samhet som avses i denna lag finns
i miljöbalken, plan- och bygglagen
(1987:10) och lagen (1988:950)
om kulturminnen m.m.

Bestämmelser om rätt att förvärva och inneha eller på annat sätt ta be-
fattning med kärnämne eller mineral med halt av sådant ämne finns även i
lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Bestämmelser om rätt i övrigt
att bedriva verksamhet med strålning finns i strålskyddslagen (1988:220).

8 §
Har regeringen enligt 4 kap. la-

gen (1987:12)  om hushållning
med naturresurser m.m. prövat
frågan om tillstånd till en viss
anläggning eller åtgärd, är beslu-
tet bindande vid prövning enligt
denna lag.

3 kap.

6 §2

Undersökningsarbete får inte äga
rum inom nationalpark eller områ-
de som  statlig myndighet hos
regeringen har begärt skall avsättas
till nationalpark eller i strid med
föreskrifter som har meddelats
beträffande naturreservat med stöd
av naturvårdslagen (1964:822).

Undersökningsarbete får inte äga
rum inom nationalpark eller områ-
de som en statlig myndighet hos
regeringen har begärt skall avsättas
till nationalpark eller i strid med
föreskrifter som har meddelats för
natur- eller kulturreservat med
stöd av 7 kap. miljöbalken.

Undersökningsarbete får inte heller, utan medgivande av länsstyrelsen,
äga rum inom

1 Senaste lydelse 1991:1891.
2 Senaste lydelse 1993:690.
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1. befästningsområde och sådant område utanför detta som regeringen
bestämmer,

2. kyrkogård och annan begravningsplats,
 3. område som avses i 3 kap.

5 § lagen (1987:12) om hushåll-
ning med naturresurser m.m.

3. område som avses i 4 kap. 5 §
miljöbalken.

4 kap.

2 §3

Koncession skall meddelas, om
1. en fyndighet som sannolikt kan tillgodogöras ekonomiskt har blivit

påträffad och
2. fyndighetens belägenhet och art inte gör det olämpligt att sökanden

får den begärda koncessionen.
Koncession för bearbetning av olja eller gasformiga kolväten får bevil-

jas endast den som visar att han är lämplig att bedriva sådan bearbetning.
I ärenden om beviljande av kon-

cession skall lagen (1987:12) om
hushållning med naturresurser
m.m. tillämpas.

Om ett ärende om beviljande av
koncession avser ett företag vars
tillåtlighet skall prövas enligt flera
av de lagar som anges i 1 kap. 2 §
lagen om hushållning med natur-
resurser m.m., skall 2 och 3 kap.
samma lag tillämpas endast vid
den prövning som sker i konces-
sionsärendet.

I ärenden om beviljande av kon-
cession skall 3 och 4 kap. miljö-
balken tillämpas.

Om ett ärende  om beviljande av
koncession avser  en verksamhet
som senare skall prövas även
enligt miljöbalken eller andra
lagar, skall 3 och 4 kap. miljöbal-
ken tillämpas endast vid den pröv-
ning som sker i koncessionsären-
det.

I ärenden om beviljande av kon-
cession skall en miljökonsekvens-
beskrivning enligt 5 kap. lagen om
hushållning med naturresurser
m.m. fogas till ansökan. Denna
beskrivning skall även ligga till
grund för tillämpningen av 2 och
3 kap. samma lag enligt tredje och
fjärde styckena.

I ärenden om beviljande av kon-
cession skall en miljökonsek-
vensbeskrivning fogas till ansökan.
När det gäller förfarandet, kraven
på miljökonsekvensbeskrivningar
samt planer och planeringsunder-
lag  skall 6 kap. 3 §, 7 § och 9–
12 §§ miljöbalken tillämpas.

Koncession får inte strida mot detaljplan eller områdesbestämmelser.
Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock
mindre avvikelser göras.

3 Senaste lydelse 1993:690.
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10 §
Pågår inte regelbunden bear-

betning eller sådan verksamhet
som anges i 9 § första stycket, får
koncessionstiden på ansökan av
koncessionshavaren förlängas med
högst tio år, om det är motiverat
med hänsyn till det allmännas
intresse av att mineraltillgångarna
utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt.
Vid prövningen skall lagen
(1987:12) om hushållning med
naturresurser m.m. tillämpas.

Pågår inte regelbunden bear-
betning eller sådan verksamhet
som anges i 9 § första stycket, får
koncessionstiden på ansökan av
koncessionshavaren förlängas med
högst tio år, om det är motiverat
med hänsyn till det allmännas
intresse av att mineraltillgångarna
utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt.
Vid prövningen skall 3 och 4 kap.
miljöbalken tillämpas.

6  kap.

4 §
   Om verksamhet enligt en koncession ger upphov till betydande olägen-
heter som inte förutsågs när koncessionen meddelades, får pröv-
ningsmyndigheten bestämma de villkor för den fortsatta verksamheten
som behövs för att förebygga eller minska olägenheterna. Detsamma
gäller arbete enligt undersökningstillstånd för olja, gasformiga kolväten
och diamant.

I övrigt får villkor i undersökningstillstånd eller koncession ändras en-
dast i enlighet med tillstånds- eller koncessionshavarens begäran eller
medgivande.

Vid prövningen skall lagen
(1987:12) om hushållning med
naturresurser m.m. tillämpas.

Vid prövningen skall 3 och
4 kap. miljöbalken tillämpas.

8 kap.

1 §
Ä renden om beviljande av undersökningstillstånd eller bearbetnings-

koncession prövas av bergmästaren i det distrikt där tillstånds- eller kon-
cessionsområdet eller huvuddelen därav ligger, om inte annat följer av
2 §.

Bergmästaren får avgöra ärenden om beviljande av undersöknings-
tillstånd utan att någon annan än sökanden haft tillfälle att yttra sig.

I ärenden om beviljande av be-
arbetningskoncession skall berg-
mästaren, såvitt gäller tillämpning-
en av lagen (1987:12) om hushåll-
ning med naturresurser m.m.,
samråda med länsstyrelsen i det
eller de län där koncessionsområ-
det ligger. Länsstyrelsen får därvid
besluta om särskild utredning
enligt 2 kap. 11 § lagen (1988:950)

I ärenden om beviljande av be-
arbetningskoncession  skall berg-
mästaren, såvitt gäller tillämpning-
en av 3, 4 och 6 kap. miljöbalken,
samråda med länsstyrelsen i det
eller de län där koncessionsområ-
det ligger. Länsstyrelsen får därvid
besluta om särskild utredning
enligt 2 kap. 11 § lagen (1988:950)
om  kulturminnen m.m.
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om kulturminnen m.m.

2 §
Ä renden om beviljande av bearbetningskoncession skall hänskjutas till

regeringens prövning, om
1. bergmästaren bedömer frågan om koncession vara särskilt betydelse-

full ur allmän synpunkt eller
2. bergmästaren vid tillämp-

ningen av lagen (1987:12) om
hushållning med naturresurser
m.m. finner skäl att frångå vad
länsstyrelsen har föreslagit.

2. bergmästaren vid tillämp-
ningen av 3 eller 4 kap. miljöbal-
ken finner skäl att frångå vad läns-
styrelsen har föreslagit.

3 §
Ä renden i övrigt om undersökningstillstånd eller bearbetnings-

koncession prövas av bergmästaren i det distrikt där tillståndet eller kon-
cessionen har meddelats.

I ärenden om förlängning av be-
arbetningskoncession enligt 4 kap.
10 § skall bergmästaren, såvitt
gäller tillämpningen av lagen
(1987:12) om hushållning med
naturresurser m.m., samråda med
länsstyrelsen i det eller de län där
koncessionsområdet ligger.

Ä renden om förlängning av be-
arbetningskoncession enligt 4 kap.
10 § skall hänskjutas till regering-
ens prövning om bergmästaren vid
tillämpningen av lagen (1987:12)
om hushållning med naturresurser
m.m. finner skäl att frångå vad
länsstyrelsen har föreslagit. Hän-
skjutande skall också ske av ären-
den om återkallelse av undersök-
ningstillstånd eller bearbetnings-
koncession av synnerliga skäl
enligt 6 kap. 3 § samt  av övriga
ärenden enligt denna paragraf som
bergmästaren bedömer vara sär-
skilt betydelsefulla från allmän
synpunkt.

I ärenden om förlängning av be-
arbetningskoncession enligt 4 kap.
10 § skall bergmästaren, såvitt
gäller tillämpningen av 3 och
4 kap. miljöbalken, samråda med
länsstyrelsen i det eller de län där
koncessionsområdet ligger.

Ä renden om förlängning av be-
arbetningskoncession enligt 4 kap.
10 § skall hänskjutas till regering-
ens prövning om bergmästaren vid
tillämpningen av 3 eller 4 kap.
miljöbalken finner skäl att frångå
vad länsstyrelsen har föreslagit.
Hänskjutande skall också ske av
ärenden om återkallelse av under-
sökningstillstånd eller bearbet-
ningskoncession av synnerliga skäl
enligt 6 kap. 3 § denna lag samt av
övriga ärenden enligt denna para-
graf som bergmästaren bedömer
vara särskilt betydelsefulla från
allmän synpunkt.

13 kap.

4 §
I den mån det är motiverat från

allmän eller enskild synpunkt skall
I den mån det är motiverat från

allmän eller enskild synpunkt skall
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koncessionshavaren utföra efterar-
bete och ta bort andra anläggningar
än som anges i 3 §.

koncessionshavaren utföra efterar-
bete och ta bort andra anläggningar
än som anges i 3 §. Denna be-
stämmelse innebär inte någon
inskränkning i koncessionshava-
rens skyldigheter enligt 2 kap. 8 §
eller 10 kap. miljöbalken.

____________

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Ett ärende skall handläggas och bedömas enligt äldre bestämmelser,

om ärendet har inletts före denna lags ikraftträdande.
3. Bestämmelsen i 1 kap. 8 § skall fortfarande tillämpas när regeringen

har fattat beslut om tillstånd före denna lags ikraftträdande.
4. Förbudet i 3 kap. 6 § första stycket mot undersökningsarbete i strid

med föreskrifter för naturreservat skall inte gälla i områden som den
31 december 1998 betecknas som naturvårdsområde. Förbudet skall dock
gälla om en föreskrift som hindrar undersökningsarbete införs efter
nämnda tidpunkt.
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2.41 Förslag till lag om ändring i kyrkolagen (1992:300)

Härigenom föreskrivs att 41 kap. 16 § och 42 kap. 13 § kyrkolagen
(1992:300) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

41 kap.

16 §1

Egendomsnämnden skall företräda församlingskyrkas fastigheter i
ärenden om upplåtelse av följande rättigheter:

1. nyttjanderätt till mark för församlingsändamål, kommunalt behov,
bostadsbebyggelse, industri eller något annat liknande ändamål,

2. tomträtt,
3. rätt till annan naturtillgång,
4. servitut.
Detsamma gäller ärenden som

rör ledningsrätt eller vägrätt samt,
om regeringen inte föreskriver att
en annan myndighet skall företräda
den kyrkliga jorden, ärenden som
rör byggnadsminnen, naturvårds-
områden, naturreservat, naturmin-
nen eller bestämmelser till skydd
för djurlivet.

Detsamma gäller ärenden som
rör ledningsrätt eller vägrätt samt,
om regeringen inte föreskriver att
en annan myndighet skall företräda
den kyrkliga jorden, ärenden som
rör byggnadsminnen,  naturreser-
vat, kulturreservat, naturminnen
eller bestämmelser till skydd för
djurlivet.

42 kap.

13 §2

Ur kyrkofonden får lån lämnas för
1. åtgärder som syftar till att rationalisera driften av präst-

lönefastigheter,
2. förvärv av jordbruksfastighet som prästlönefastighet, om förvärvet

syftar till en rationalisering av det kyrkliga jordinnehavet i stiftet, och
3. kostnader till följd av fas-

tighetsbildningsförrättning eller
företag enligt anläggningslagen
(1973:1149) eller vattenlagen
(1983:291) som en prästlönefas-
tighet skall belastas med.

3. kostnader till följd av fas-
tighetsbildningsförrättning eller
företag enligt anläggningslagen
(1973:1149) eller vattenverksam-
het enligt 11 kap. miljöbalken som
en prästlönefastighet skall belastas
med.

Närmare föreskrifter om lån ur kyrkofonden får meddelas av regering-
en.

_____________

1 Senaste lydelse 1993:1323.
2 Senaste lydelse 1997:644.
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1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Kostnader till följd av företag enligt vattenlagen (1983:291) skall vid

tillämpningen av den nya lydelsen av 42 kap. 13 § anses som kostnader
till följd av vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken.
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2.42 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1140) om
Sveriges ekonomiska zon

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1992:1140) om Sveriges eko-
nomiska zon

dels att 2, 3, 5, 6 och 16 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas tre nya bestämmelser, 5 a, 5 b och

8 a §§, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §
Den som färdas i den ekonomis-

ka zonen eller som bedriver forsk-
ning eller annan verksamhet i
zonen skall vidta sådana åtgärder
som är nödvändiga för att undvika
skada på den marina miljön.

Den som bedriver sådan verk-
samhet som anges i 5 § skall iaktta
bestämmelserna i 2 kap. miljöbal-
ken. Även andra som färdas i den
ekonomiska zonen eller som be-
driver verksamhet där skall vidta
sådana åtgärder som är nödvändiga
för att undvika skador på den
marina miljön.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter för att skydda och bevara den marina miljön.

3 §
Ytterligare bestämmelser till

skydd mot vissa föroreningar i den
marina miljön finns i lagen
(1980:424) om åtgärder mot vat-
tenförorening från fartyg och i
lagen (1971:1154) om förbud mot
dumpning av avfall i vatten.

Ytterligare bestämmelser till
skydd mot vissa föroreningar i den
marina miljön finns i lagen
(1980:424) om åtgärder mot för-
orening från fartyg och i 15 kap.
31–33 §§ miljöbalken.

5 §
 Med avseende på andra naturtillgångar i den ekonomiska zonen än

som avses i 4 § krävs tillstånd av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer för

1. utforskning, utvinning och annat utnyttjande av sådana naturtillgång-
ar,

2. uppförande och användning av konstgjorda öar,
3. uppförande och användning i kommersiellt syfte av anläggningar och

andra inrättningar.
I ett tillståndsbeslut skall anges

den verksamhet som tillståndet
avser och de villkor som skall gälla
för verksamheten. Ett tillstånd får
begränsas till viss tid.

I ett tillståndsbeslut skall anges
den verksamhet som tillståndet
avser. Ett tillstånd får begränsas till
viss tid.

 Ett tillstånd skall förenas med
de villkor som behövs för att skyd-
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da allmänna intressen och enskild
rätt, såsom att skydda människors
hälsa och miljön mot skador och
olägenheter, främja en långsiktigt
god  hushållning med mark och
vatten och andra resurser samt
trygga säkerheten.

5 a §
Ett tillstånd får förenas med yt-

terligare eller ändrade villkor, om
det genom verksamheten har upp-
kommit en olägenhet av någon
betydelse som inte förutsågs när
tillståndet meddelades eller om
verksamheten med någon betydelse
medverkar till att en miljökvali-
tetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken
överträds.

Med stöd av denna paragraf får
inte meddelas så ingripande villkor
att verksamheten inte längre kan
bdrivas eller att den avsevärt
försvåras.

5 b §
Ett tillstånd får för sin giltighet

göras beroende av att den som
avser att bedriva verksamheten
ställer säkerhet för kostnaderna
för att ta bort anläggningar och
andra inrättningar samt för andra
åtgärder för återställning. Staten,
kommuner, landsting och kommu-
nalförbund behöver inte ställa
säkerhet.

Om det kan antas att den ställda
säkerheten inte är tillräcklig, får
tillståndsmyndigheten besluta om
ytterligare säkerhet.

I fråga om beskaffenheten av sä-
kerheten gäller 2 kap. 25 § utsök-
ningsbalken. Säkerheten skall
prövas av tillståndsmyndigheten
och förvaras av länsstyrelsen i det
län som närmaste del av Sveriges
sjöterritorium ligger i.
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6 §
Vid prövning av tillstånd som

avses i 5 § skall lagen (1987:12)
om hushållning med naturresurser
m.m. tillämpas.

Vid prövning av tillstånd skall
bestämmelserna i 2–4 kap., 5 kap.
3 § och  16 kap. 5 § miljöbalken
tillämpas.

En miljökonsekvensbeskrivning
skall ingå i en ansökan om till-
stånd. I fråga om förfarandet,
kraven på miljökonsekvensbeskriv-
ningar samt planer och plane-
ringsunderlag gäller 6 kap. miljö-
balken.

8 a §
Om ett tillstånd upphör att gälla

är den som har innehaft tillståndet
skyldig att ta bort anläggningar
och andra inrättningar samt vidta
andra åtgärder för återställning,
om inte detta är obehövligt från
allmän eller enskild synpunkt.

Om skyldigheten att vidta såda-
na åtgärder inte har bestämts
genom villkor i tillståndet, skall
frågan prövas av tillståndsmyn-
digheten i samband med att till-
ståndet upphör.

Om den som har haft tillståndet
inte iakttar sina skyldigheter, får
tillsynsmyndigheten vid vite före-
lägga honom att fullgöra dessa.

16 §
Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet
1. underlåter att iaktta en föreskrift som har meddelats med stöd av 2

eller 7 §,
2. bedriver verksamhet i strid

mot 5 eller 9 § eller åsidosätter ett
villkor som har meddelats med
stöd av 5 eller 9 §,

2. bedriver verksamhet i strid
mot 5 eller 9 § eller åsidosätter ett
villkor som har meddelats med
stöd av 5, 5 a eller 9 §,

3. fortsätter att bedriva en verksamhet efter det att tillsyns-myndigheten
förbjudit verksamheten med stöd av 14 §.

______________

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Ett ärende skall handläggas och bedömas enligt äldre bestämmelser,

om ärendet har inletts före denna lags ikraftträdande. Bestämmelserna om
miljökvalitetsnormer i miljöbalken skall dock tillämpas omedelbart.
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3. Bestämmelsen i 8 a § skall tillämpas även när tillståndet har medde-
lats före denna lags ikraftträdande.
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2.43 Förslag till lag om ändring i fiskelagen (1993:787)

Härigenom föreskrivs att 3, 20 och 37 §§ fiskelagen (1993:787) skall
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §
Denna lag skall inte tillämpas i

den mån den strider mot föreskrif-
ter om Torne älvs fiskeområde
eller föreskrifter som meddelats
med stöd av naturvårdslagen
(1964:822).

Denna lag skall inte tillämpas i
den mån den strider mot föreskrif-
ter om Torne älvs fiskeområde
eller föreskrifter som har medde-
lats med stöd av 7 eller 8 kap.
miljöbalken.

Om samernas rätt till fiske i vissa delar av landet och om fiskevårds-
områden gäller särskilda bestämmelser.

20 §1

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela fö-
reskrifter om vilken hänsyn som vid fiske skall tas till naturvårdens intres-
sen. Föreskrifterna får dock inte vara så ingripande att fisket avsevärt
försvåras.

Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
föreskriva att det i ärenden enligt
denna lag skall finnas miljökon-
sekvensbeskrivningar som gör det
möjligt att bedöma vilken inverkan
fiskemetoder och utsättande av
fiskarter har på miljön. Före-
skrifterna får innebära att en sådan
beskrivning skall upprättas av den
som avser att använda metoder
eller sätta ut fiskarter.

Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
föreskriva att det i ärenden enligt
denna lag skall finnas en analys av
vilken inverkan fiskemetoder och
utsättande av fiskarter har på mil-
jön. Föreskrifterna får innebära att
en sådan analys skall göras av den
som avser att använda metoder
eller sätta ut fiskarter.

37 §
Den som med uppsåt eller av oaktsamhet
1.    utan lov fiskar i vatten där annan har enskild fiskerätt,
2. utan någon myndighets till-

stånd enligt denna lag fiskar där
sådant tillstånd behövs,

3. sätter ut eller placerar ett fis-
keredskap eller en anordning i strid
med vad som gäller om fiskådra,
eller

2. utan någon myndighets till-
stånd enligt denna lag fiskar där
sådant tillstånd behövs, eller

3. sätter ut eller placerar ett fis-
keredskap eller en anordning i strid
med vad som gäller om fiskådra

4. bryter mot fiskeförbud som
meddelats för visst område i an-

1 Senaste lydelse 1994:327.
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ledning av företag enligt vatten-
lagen (1983:291) eller motsvaran-
de äldre lag 

döms till böter eller fängelse i
högst sex månader, om inte annat
följer av 41§.

döms till böter eller fängelse i
högst sex månader, om inte annat
följer av 41§.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

_____________

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Föreskrifter som har meddelats med stöd av naturvårdslagen

(1964:822) skall vid tillämpningen av den nya lydelsen av 3 § anses som
föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 eller 8 kap. miljöbalken.
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2.44 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om
skatt på energi

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 6 § lagen (1994:1776) om skatt på
energi skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

6 §
Kraven för miljöklass 2 och 3

för bränslen som beskattas enligt
1 § första stycket 1 anges i bilagan
till lagen (1985:426) om kemiska
produkter.

Kraven för miljöklass 2 och 3
för bränslen som beskattas enligt
1 § första stycket 1 anges i bilagan
till miljöbalken.

______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
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2.45 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:9) om änd-
ring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 1 § lagen (1998:9) om ändring i årsre-
dovisningslagen (1995:1554) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 kap.

1 §
Förvaltningsberättelsen skall innehålla en rättvisande översikt över ut-

vecklingen av bolagets verksamhet, ställning och resultat.
Upplysningar skall även lämnas om
1. sådana förhållanden som inte skall redovisas i balansräkningen, re-

sultaträkningen eller noterna, men som är viktiga för bedömningen av
bolagets ställning och resultat,

2. sådana händelser av väsentlig betydelse för bolaget som har inträffat
under räkenskapsåret eller efter dess slut,

3. bolagets förväntade framtida utveckling,
4. bolagets verksamhet inom forskning och utveckling, och
5. bolagets filialer i utlandet.
Utöver sådan information om

verksamhetens miljöpåverkan som
skall lämnas enligt första och andra
styckena skall bolag som bedriver
verksamhet som är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt miljö-
skyddslagen (1969:387) lämna
upplysningar i övrigt om verksam-
hetens påverkan på den yttre mil-
jön.

Utöver sådan information om
verksamhetens miljöpåverkan som
skall lämnas enligt första och andra
styckena skall bolag som bedriver
verksamhet som är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 9 kap. 6 §
miljöbalken lämna upplysningar i
övrigt om verksamhetens påverkan
på den yttre miljön.

Andra stycket 3 och 5 gäller inte bolag som avses i 3 kap. 6 § andra
stycket.
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2.46 Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1649) om
byggande av järnväg

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1995:1649) om byggande av
järnväg

dels att 2 kap. 4 § skall upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 3 §, 2 kap. 1, 2, 3, 7 och 8 §§ samt 5 kap. 2 §  skall ha

följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 1 kap. 8 § samt

2 kap. 1 a, 1 b och 1 c §§, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

3 §
Vid planläggning av järnväg och

vid prövning av ärenden om byg-
gande av järnväg skall lagen
(1987:12) om hushållning med
naturresurser m.m. tillämpas. Vid
planläggning, byggande och un-
derhåll av järnväg skall hänsyn tas
till både enskilda och allmänna
intressen.

Vid planläggning av järnväg och
vid prövning av ärenden om byg-
gande av järnväg skall 2–4 kap.,
5 kap. 3 § och 16 kap. 5 § miljö-
balken tillämpas. Fastställande av
järnvägsplan enligt denna lag skall
därvid jämställas med meddelande
av tillstånd enligt miljöbalken.

Vid planläggning, byggande och
underhåll av järnväg skall hänsyn
tas till både enskilda och allmänna
intressen.

8 §
När den verksamhet som har

bedrivits på järnväg upphör är
verksamhetsutövaren skyldig att ta
bort anläggningar och vidta andra
åtgärder för återställning av be-
rörda områden i den omfattning
det behövs för att förebygga stör-
ningar eller olägenheter i framti-
den.

2 kap.

1 §
Den som avser att bygga  en

järnväg skall upprätta en järn-
vägsplan. En järnvägsplan behö-
ver dock inte upprättas för anläg-
gande av industrispår och

Den som planerar att bygga en
järnväg skall genomföra en förstu-
die. I förstudien skall förutsätt-
ningarna för den fortsatta plane-
ringen klarläggas. Förstudien skall
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hamnspår uteslutande på egen
fastighet. En järnvägsplan får
upprättas för avstängning av plan-
korsning, även när denna åtgärd
inte är att betrakta som byggande
av järnväg.

I de delar som planen medför att
mark eller särskild rätt till mark
kan komma att tas i anspråk enligt
4 kap. 1 § skall planen utformas så
att de fördelar som kan vinnas med
den överväger de olägenheter som
planen orsakar enskilda.

även ange om en järnvägsutred-
ning enligt 1 a § behövs innan en
järnvägsplan upprättas.

 Vid utarbetandet av förstudien
skall den som avser att bygga en
järnväg samråda enligt 6 kap. 4 §
första stycket miljöbalken med
berörda länsstyrelser, kommuner
och ideella föreningar som enligt
sina stadgar har till ändamål att ta
till vara naturskydds- eller miljö-
skyddsintressen samt med den
allmänhet som kan antas bli sär-
skilt berörd.

Efter samrådet skall den länssty-
relse, inom vars område järnvägs-
projektet huvudsakligen skall
utföras, enligt 6 kap. 4 § tredje
stycket miljöbalken besluta om
projektet kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan. Beslutet
skall fattas efter samråd med övri-
ga berörda länsstyrelser. Bestäm-
melserna om planer och plane-
ringsunderlag finns i 6 kap.
11–12 §§ miljöbalken.

1 a §
En järnvägsutredning skall ge-

nomföras när det i förstudien har
klarlagts att alternativa sträck-
ningar behöver studeras. I järn-
vägsutredningen skall redovisas
olika utbyggnadsalternativ, som
skall jämföras såväl sinsemellan
som med alternativet att inte ge-
nomföra den aktuella järnvägsut-
byggnaden.

En järnvägsutredning skall in-
nehålla en miljökonsekvensbe-
skrivning och de uppgifter i övrigt
som behövs för att kunna utvärde-
ra och välja alternativ. Miljökon-
sekvensbeskrivningen skall god-
kännas av berörda länsstyrelser
innan den tas in i järnvägsutred-
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ningen.
När det gäller förfarandet för att

upprätta miljökonsekvensbeskriv-
ningen och kraven på denna samt
planer och planeringsunderlag
skall 6 kap. 3 §, 5–7 §§, 8 § första
stycket och 10–12 §§ miljöbalken
tillämpas.

1 b §
Banverket skall med eget yttran-

de överlämna frågan om byggande
av järnväg till regeringen för
prövning enligt 17 kap. 1 § miljö-
balken. Detsamma gäller om rege-
ringen enligt 17 kap. 3 § miljöbal-
ken har förbehållit sig prövningen
av järnvägens tillåtlighet. Rege-
ringens prövning skall ske på
grundval av en upprättad järn-
vägsutredning enligt 1 a §.

1 c §
Den som avser att bygga en

järnväg skall upprätta en järn-
vägsplan. En järnvägsplan behö-
ver dock inte upprättas för anläg-
gande av industrispår eller
hamnspår uteslutande på egen
fastighet. En järnvägsplan får
upprättas för avstängning av plan-
korsning, även när denna åtgärd
inte är att betrakta som byggande
av järnväg.

I de delar som planen medför att
mark eller särskild rätt till mark
kan komma att tas i anspråk enligt
4 kap. 1 § skall planen utformas så
att de fördelar som kan vinnas med
den överväger de olägenheter som
planen orsakar enskilda.

2 §
I järnvägsplanen skall den mark

och de särskilda rättigheter anges
som behöver tas i anspråk för
järnvägen och för byggandet av
järnvägen. Om mark behöver tas i
anspråk med tillfällig nyttjanderätt,

I järnvägsplanen skall den mark
och de särskilda rättigheter anges
som behöver tas i anspråk för
järnvägen och för byggandet av
järnvägen. Om mark behöver tas i
anspråk med tillfällig nyttjanderätt,
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skall det av planen framgå vilken
mark som avses och under vilken
tid den skall nyttjas. Planen skall
innehålla en miljökonsekvensbe-
skrivning enligt 5 kap. lagen
(1987:12) om hushållning med
naturresurser m.m.

skall det av planen framgå vilken
mark som avses och under vilken
tid den skall nyttjas. Planen skall
innehålla en miljökonsekvensbe-
skrivning. I de fall länsstyrelsen
under förstudien har beslutat att
järnvägsprojektet kan antas med-
föra en betydande miljöpåverkan,
skall miljökonsekvensbeskrivning-
en föregås av ett utökat samråd
enligt 6 kap. 5–6 §§ miljöbalken,
om inte sådant samråd har skett
enligt 1 a §. Miljökonsekvensbe-
skrivningen skall godkännas av
berörda länsstyrelser innan den
tas in i järnvägsplanen.

När det gäller kraven på mil-
jökonsekvensbeskrivningen samt
planer och planeringsunderlag
skall 6 kap. 3 §, 7 § och 10–12 §§
miljöbalken tillämpas.

De skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövs för att förebygga
störningar och andra olägenheter från trafiken eller anläggningen skall
anges särskilt i planen. Till planen skall en genomförandebeskrivning
fogas. I beskrivningen skall de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för ett samordnat och ändamåls-
enligt genomförande av planen redovisas.

3 §
Till järnvägsplanen skall en fastighetsförteckning fogas. I fastighets-

förteckningen skall, i den mån de berörs av planen, redovisas
1. fastigheter och ägare till dessa,
2. mark- och vattenområden som är samfällda för flera fastigheter samt

ägare till dessa fastigheter,
3. innehavare av annan särskild rätt än bostadsrätt och hyresrätt,
4. gemensamhetsanläggningar

enligt anläggningslagen
(1973:1149) och samfälligheter
enligt vattenlagen (1983:291) samt
ägarna till de fastigheter som deltar
i anläggningarna och samfällighe-
terna,

4. gemensamhetsanläggningar
enligt anläggningslagen
(1973:1149) och samfälligheter
enligt lagen (0000) med särskilda
bestämmelser om vattenverksam-
het samt ägarna till de fastigheter
som deltar i anläggningarna och
samfälligheterna,

5. vägsamfälligheter och vägföreningar.
Om en samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning

av samfälligheter förvaltar samfällighet, särskild rätt eller gemensam-
hetsanläggning, skall föreningen anges i stället för ägare eller innehavare.

4 §
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Miljökonsekvensbeskrivningen
skall godkännas av berörda läns-
styrelser innan den tas in i järn-
vägsplanen.

7 §
Banverket skall ställa ut en järn-

vägsplan för granskning.
Banverket skall ställa ut en järn-

vägsplan för granskning. Därvid
gäller vad som i 6 kap. 8 § första
stycket miljöbalken sägs om att
miljökonsekvensbeskrivning skall
kungöras och hållas tillgänglig för
allmänheten.

En järnvägsplan som enbart avser ombyggnad av järnväg behöver dock
ställas ut endast

1. om ombyggnaden bedöms komma att medföra betydande påverkan
på miljön, hälsan eller hushållningen med naturresurser, eller

2. om någon annans mark behöver tas i anspråk eller särskild rättighet
behöver upphävas eller begränsas och ett sådant ianspråktagande eller
upphävande eller en sådan begränsning inte skriftligen medgivits av be-
rörda fastighetsägare och innehavare av särskild rätt.

Vad som sägs i andra stycket gäller också i fråga om en järnvägsplan
som endast innefattar ändring av planen för ett järnvägsbygge som ännu
inte är färdigställt.

8 §
En järnvägsplan fastställs av Banverket efter samråd med berörda läns-

styrelser. Om Banverket och en länsstyrelse har olika uppfattningar, skall
Banverket hänskjuta frågan om att fastställa planen till regeringens pröv-
ning. Om det i annat fall finns särskilda skäl, får Banverket hänskjuta
frågan till regeringens prövning.

Om planen innebär att mark eller särskild rätt kan tas i anspråk enligt
4 kap. 1 §, skall Banverket särskilt pröva om de fördelar som kan vinnas
med planen överväger de olägenheter som denna orsakar enskilda. Av
beslutet att fastställa planen skall framgå om planen ger rätt till sådant
ianspråktagande.

Innehållet  i miljökonsekvens-
beskrivningen samt resultatet av
samråd och yttranden skall beak-
tas då järnvägsplanen fastställs.

Ett beslut om fastställelse av en
järnvägsplan skall kungöras. Har
samråd enligt 6 kap. 6 § miljöbal-
ken hållits med ansvarig myndig-
het i annat land skall denna infor-
meras.
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5 kap.
2 §

Länsstyrelsens beslut får över-
klagas hos allmän förvaltnings-
domstol. Länsstyrelsens godkän-
nande enligt 2 kap. 4 § får dock
inte överklagas.

Länsstyrelsens beslut får över-
klagas hos allmän förvaltnings-
domstol. Länsstyrelsens beslut
enligt 2 kap. 1 § tredje stycket,
1 a § andra stycket eller 2 § första
stycket får dock inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

_____________

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Skyldigheten att vidta återställningsåtgärder enligt 1 kap. 8 § gäller

även då järnvägen har tillkommit före denna lags ikraftträdande.
3. Ett ärende skall handläggas och bedömas enligt äldre bestämmelser,

om det i ärendet ingår en miljökonsekvensbeskrivning som vid denna lags
ikraftträdande har överlämnats till länsstyrelsen för godkännande enligt
2 kap. 4 §. Bestämmelserna om miljökvalitetsnormer i miljöbalken skall
dock tillämpas omedelbart.
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2.47 Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1667) om
skatt på naturgrus

Härigenom föreskrivs att 1 och 4 §§ lagen (1995:1667) om skatt på
naturgrus skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §
Skatt (naturgrusskatt) skall be-

talas till staten enligt denna lag för
brutet naturgrus om utvinningen av
naturgruset

1. kräver tillstånd enligt 18 §
naturvårdslagen (1964:822),

2. sker med stöd av tillstånd som
lämnats enligt vattenlagen
(1983:291) och utvinningen sker
för annat ändamål än markinne-
havarens husbehov, eller

Skatt (naturgrusskatt) skall be-
talas till staten enligt denna lag för
brutet naturgrus om utvinningen av
naturgruset sker för annat ändamål
än markinnehavarens husbehov
och

1. sker med stöd av tillstånd som
har lämnats enligt 11 kap. miljö-
balken eller vattenlagen
(1983:291),  eller

2. kräver tillstånd enligt 12 kap.
miljöbalken.

3. sker med stöd av rätt till täkt
på annans mark enligt 38 § vägla-
gen (1971:948).

4 §
Skattskyldig är den som
1. exploaterar en täkt som krä-

ver tillstånd enligt 18 § natur-
vårdslagen (1964:822),

2. för annat ändamål än
markinnehavarens husbehov ex-
ploaterar en täkt med tillstånd
enligt vattenlagen (1983:291),
eller

3. enligt 38 § väglagen
(1971:948) har fått rätt till täkt på
annans mark.

Har föreskrifter om skyldighet
att lämna uppgift om vem som är
exploatör av täkten meddelats med
stöd av 18 a § andra stycket natur-
vårdslagen, är tillståndshavaren
tillsammans med exploatören
skattskyldig för tiden till dess
sådan uppgift har lämnats.

Skattskyldig är den som exploa-
terar en naturgrustäkt.

Har föreskrifter om skyldighet
att lämna uppgift om vem som är
exploatör av täkten meddelats med
stöd av 12 kap. 5 § andra stycket
miljöbalken, är tillståndshavaren
tillsammans med exploatören
skattskyldig för tiden till dess
sådan uppgift har lämnats.
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____________

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Föreskrifter som har meddelats med stöd av 18 a § andra stycket na-

turvårdslagen (1964:822) skall vid tillämpningen av den nya lydelsen av 4
§ andra stycket anses som föreskrifter som har meddelats med stöd av 12
kap. 5 § andra stycket miljöbalken.
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2.48 Förslag till lag om ändring i vapenlagen (1996:67)

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 6 § vapenlagen (1996:67) skall ha föl-
jande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

6 §
Bestämmelser om ammunition

som räknas till explosiva varor
eller som innehåller gift finns även
i lagen (1988:868) om brandfarliga
och explosiva varor och i lagen
(1985:426) om kemiska produkter.

Bestämmelser om ammunition
som räknas till explosiva varor
finns även i lagen (1988:868) om
brandfarliga och explosiva varor.

______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
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2.49 Förslag till lag om ändring i elberedskapslagen
(1997:288)

Härigenom föreskrivs att 19 och 20 §§ elberedskapslagen (1997:288)
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

19 §1

Mål enligt vattenlagen
(1983:291) om tillstånd till an-
läggning som omfattas av bestäm-
melserna i denna lag eller till vä-
sentlig ombyggnad, ändring eller
utvidgning av en sådan anläggning
får inte avgöras innan prövning har
skett enligt denna lag.

Mål enligt 11 kap. miljöbalken
om tillstånd till anläggning som
omfattas av bestämmelserna i
denna lag eller till väsentlig om-
byggnad, ändring eller utvidgning
av en sådan anläggning får inte
avgöras innan prövning har skett
enligt denna lag.

Första stycket tillämpas också beträffande ärende om nätkoncession
enligt ellagen (1997:857) om anläggningen omfattas av bestämmelser
enligt denna lag.

20 §
Den ökning i byggnadskostnader

som föranleds av åtgärder enligt
denna lag skall inte räknas med vid
den prövning som avses i 3 kap.
4 § vattenlagen (1983:291).

Den ökning i byggnadskostnader
som föranleds av åtgärder enligt
denna lag skall inte räknas med vid
den prövning som avses i 11 kap.
6 § första stycket miljöbalken.

Vid meddelande av tillstånd som anges i 19 § första stycket skall de be-
slut om vattenanläggningars utförande som meddelats med stöd av denna
lag beaktas.

______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

1 Senaste lydelse 1997:858.
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2.50 Förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857)

Härigenom föreskrivs i fråga om ellagen (1997:857)
dels att 2 kap. 8 och 11 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 2 kap. 8 a och

11 a §§, av följande lydelse.

2 kap.

8 §
En nätkoncession för linje får inte strida mot en detaljplan eller områ-

desbestämmelser. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte mot-
verkas, får dock mindre avvikelser göras.

Vid prövning av frågor om med-
delande av nätkoncession för linje
skall lagen (1987:12) om hushåll-
ning med naturresurser m.m.
tillämpas.

8 a §
Vid prövning av frågor om med-

delande av nätkoncession för linje
skall bestämmelserna i 2–4 kap.,
5 kap. 3 § och 16 kap. 5 § miljö-
balken tillämpas.

En miljökonsekvensbeskrivning
skall ingå i en ansökan om nätkon-
cession för linje. När det gäller
förfarandet, kraven på miljökon-
sekvensbeskrivningen samt planer
och planeringsunderlag gäller
6 kap. miljöbalken.

11 §
En nätkoncession skall förenas

med de villkor som behövs för att
skydda allmänna intressen och
enskild rätt samt med de villkor för
anläggningens utförande och nytt-
jande som behövs av säkerhetsskäl
eller som av annat skäl behövs från
allmän synpunkt.

En nätkoncession skall förenas
med de villkor som behövs för att
skydda allmänna intressen och
enskild rätt samt med de villkor för
anläggningens utförande och nytt-
jande som behövs av säkerhetsskäl
eller för att i övrigt skydda männi-
skors hälsa och miljön mot skador
och olägenheter och främja en
långsiktigt god hushållning med
mark och vatten och andra resur-
ser eller som av annat skäl behövs
från allmän synpunkt.
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11 a §
En nätkoncession får för sin gil-

tighet göras beroende av att den
som innehar koncessionen ställer
säkerhet för kostnaderna att ta
bort ledningen med tillhörande
anläggningar och att vidta andra
åtgärder för återställning. Staten,
kommuner, landsting och kommu-
nalförbund behöver inte ställa
säkerhet.

Om det kan antas att den ställda
säkerheten inte längre är tillräck-
lig, får regeringen eller, efter
regeringens bemyndigande, nät-
myndigheten besluta om  ytterliga-
re säkerhet.

I fråga om beskaffenheten av sä-
kerheten gäller 2 kap. 25 § utsök-
ningsbalken. Säkerheten skall
prövas av den myndighet som
prövar frågan om nätkoncession
och förvaras av länsstyrelsen.

_____________

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Ett ärende om prövning av nätkoncession skall handläggas och be-

dömas enligt äldre bestämmelser, om ärendet har inletts före denna lags
ikraftträdande. Bestämmelserna om miljökvalitetsnormer i miljöbalken
skall dock tillämpas omedelbart.
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2.51 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1596) om
frivillig miljöstyrning och miljörevision

Härigenom föreskrivs att det i lagen (1994:1596) om frivillig miljöstyr-
ning och miljörevision skall införas en ny paragraf, 4 §, av följande lydel-
se.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §
Regeringen får meddela före-

skrifter om försöksverksamhet som
avses i förordningens artikel 14.
Vad som sägs i 2 och 3 §§ gäller
även sådan verksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
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