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Till statsrådet och chefen för

Miljö- och naturresursdepartementet

Regeringen bemyndigade den ll maj 1989 chefen för Miljö- och
naturresursdepartementet tillkalla kommitté med högstatt trettonen
ledamöter med uppdrag miljöskyddslagstift-göra översynatt en av
ningen.

Med stöd bemyndigandet förordnades fr.0.m. den 5 juni 1989av
justitierådet Staffan Vängby ordförande. Som ledamöter för-harsom
ordnats riksdagsledamoten Erling fpBager fr.0.m. juliden 11
1989, riksdagsledamoten Lennart Daléus fr.0.m.c den 17 juni

Åsa1991, dåvarande riksdagsledamoten Domeij fr.0.m.mp den l 1
juli 1989 den 21 oktober 1991, riksdagsledamoten Alft.o.m. Egner-
fors fr.0.m.s den 12 februari 1991 den 14 november 1991,t.o.m.
riksdagsledamoten Dan Ericsson kds fr.0.m. den 29 oktober 1991,
riksdagsledamoten Lennart Fremling fp fr.0.m. den 15 november
1991, riksdagsledamoten Hans Gustafsson fr.0.m.s den 11 juli
1989 den 14 november 1991, riksdagsledamotent.o.m. Tom Heyman

fr.0.m.m den 15 november 1991, riksdagsledamoten OlofPer
Håkansson fr.0.m. 11s den juli 1989 den 6 december 1992,t.o.m.
riksdagsledamoten Inga-Britt Johansson s fr.0.m. den 15 november
1991, ñl. dr Anne-Sofie Mårtensson fr.0.m.v den 11 juli 1989,
f.d. riksdagsledamoten Barbro Nilsson fr.0.m.s den 11 juli 1989

den 14 november 1991, f.d. kommunalrådett.o.m. NordlanderIvar
fr.0.m.s den l4juni 1990 den 14 november 1991, hovrätts-t.o.m.

rådet OldingPer fr.0.m.c 15den november 1991, riksdagsledamo-
Magnus Persson s fr.0.m. den 11 juli 1989,ten dåvarande riks-

dagsledamoten Sylvia Pettersson fr.0.m.s den 12 februari 1991
den 14 november 1991, riksdagsledamotent.o.m. Ulla Pettersson s

fr.0.m. 8den december 1992, riksdagsledamoten Karin Starrin c
fr.0.m. den 11 juli 1989 16 juniden 1991, kommunalrådett.o.m.
Kerstin Svenson s fr.0.m. den 11 juli 1989 den 13 junit.o.m.
1990, riksdagsledamoten Virgin fr.0.m.Ivar m den juli11 1989,
riksdagsledamoten Christer Windén fr.0.m.nyd den 15 november



11fr.o.m. denIngegerd s1991 riksdagsledamoten Wärnerssonoch
1991.februarijuli 1991 den 11t.o.m.

fr.o.m.Alverborgdeltagit direktören Allertsakkunniga harSom
förbundsjuristen Bengtssondåvarande Mårten19 oktober 1989,den

chefs-1991,29 september19 1989 denfr.o.m. den oktober t.o.m.
utredningssekre-1992,10Stig Gustafsson fr.o.m. denjuristen mars

8april 1990 denfr.o.m. den 17HjalmarssonYngve t.o.m.teraren
30fr.o.m. denHornsved1992, förbundsjuristen Guldner sep-mars

29 oktoberfr.o.m. denNyberg1991, ombudsmannen Sventember
februari5fr.o.m. densakkunnige Sundström1991, dåvarande Hans

förbundsjuristen Håkan Torén1991 och1990 28 oktoberdent.o.m.
april 1990.1619 1989 denfr.0.m. den oktober t.o.m.

Sven-Eriknämligen chefsåklagarendeltagit,Följande harexperter
Björne1989, regeringsrådet Gunnarfr.o.m. 19 oktoberAlhem den

fr.o.m.Buchtplaneringsdirektörenfr.o.m. den 23 juni 1992, Bengt
fr.o.m.avdelningschefen Carl-Johanfebruari 1990, Engströmden 23

Gustavssondepartementssekreteraren Göran1991,den 1 oktober
avdelningsdirektören Hans-februari 1990, dåvarandefr.o.m. den 5

19 oktober1989 den19 oktoberRoland Lindgren fr.o.m. den t.o.m.
15 novemberfr.o.m. den1992, f.d. riksdagsledamoten Roy Ottosson
20 novemberfr.o.m. denStefan Rubenson1991, hovrättsassessorn

1989,20 novemberSmith fr.o.m. den1989, departementsrådet Eva
198920 novemberfr.o.m. denNils Strehlenertförste länsassessorn

Stefan Strömbergdepartementsrådet1991,den 5 septembert.o.m.
1990, dåvarande3 december19 oktober 1989 denfr.o.m. den t.o.m.

198919 oktoberfr.o.m. denStåhlhovrättsassessorn Kurt H t.o.m.
Anders Turessonfebruari 1992, naturvårdssekreteraren17den

Tjäderdepartementsrådet Claes1989,den 20 novemberfr.o.m.
februari 1991 och fr.o.m.ll19 1989 denfr.o.m. den oktober t.o.m.

fr.o.m. dendepartementssekreteraren Claesapril 1992, Ungeden 15
Kitty Victorenhetschefen13 april 1992,februari 1991 den12 t.o.m.
fr.o.m. den1992, hovrättsrådet Eva Wagnerfr.o.m. den 21 oktober

fr.o.m. den 4Fredrik Wersälldepartementsrådet19 1989,oktober
30fr.o.m. denKristina Widgren1990, bitr. chefsjuristendecember

Öijerholm denfr.o.m.1992 och förste länsassessorn Rutgeroktober
1991.6 september

fr.o.m. denAnderssonvarit Nils-Erikhar rådmannenSekreterare
15Hård fr.o.m. den1989, hovrättsassessorn Susanne1 oktober

juni3fr.o.m. denhovrättsñskalen Karlbomjanuari 1993, Hans
1989oktoberfr.o.m. den 1Martin Lindgren1991, rådmannen

Thomas Rahmnmiljövårdsdirektörenjuli 1991 ochden 31t.o.m.
varit assisten-Biträdande sekreterare har23 april 1990.fr.o.m. den



Ingela Lambert fr.o.m. denten 17 december 1990.
Vi har antagit Miljöskyddskommittén.namnet
Vi har tidigare överlämnat principbetänkandet SOU 1991:4 Miljö-

lagstiftningen i framtiden jämte bilagan SOU 1991:5 Sekretariatets
kartläggning och analys.

Regeringen har till överlämnat skrivelser från Länsstyrelsen ioss
Norrbottens län, Svenska Kommunförbundet, Företagarnas Riksorgani-
sation och Grossistförbundet Svensk Handel. Dessutom har Miljö- och
naturresursdepartementet överlämnat ärende angående åtgärderett att

Hisingengöra väsentligt tiopå är. Departementet har också tillrenare
överlämnat skrivelser från Kommunförbundet Västerbottenoss och

Stockholms stads miljöförvaltning.
Vi får härmed överlämna huvudbetänkandevårt Miljöbalk.
Till betänkandet fogas reservationer och särskilda yttranden.
Vi fortsätter vårt arbete med Övergångsbestämmelser och attavser

under 1993 lägga fram förslag till lag införandesommaren om av
miljöbalken. Under 1994våren räknar vi med förslag tillatt presentera
följdlagstiftning.

Stockholm den 24 februari 1993

Staflan Véingby

Erling Bager Lennart Daléus Dan Ericsson

Lennart remlingF Tom Heyman Inga-Britt Johansson

Anne-Sofie Mårtensson OldingPer Magnus Persson

Ulla Pettersson Ivar Virgin Christer Windén

/ Nils-Erik Andersson
Susanne Hård

KarlbomHans
Thomas Rahmn
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SAMMAN G‘F ATTN IN

Bakgrund kapitel 2

Miljön i Sverige har under de decenniernasenaste blivit bättre i vissa
hänseenden. Det gäller framför allt miljön i närheten tidigare storaav
utsläppskällor. Förbättrad processteknik och införande reningsteknikav
har gjort många miljöfarligaatt stora utsläpp från industrianläggningar
och kommunala verksamheter påtagligt minskat eller upphört.

Många problem återstår dock och del har förvärrats. Försuren
ningen mark och fortsätter.vatten Syrebristav på havsbottnarna på
grund övergödning hotar slåav det biologiskaatt livetut i havet.
Dessa hot beror till del på sådant inträffar utanfören landetssom
gränser. De luftföroreningar vi får in från utlandet innebärsom att
försurningen fortfarande är och dessvärreett stort ökande problem.
Också haven påverkas kraftigt utländska källor. Men mycket berorav
fortfarande på vad sker i Sverige.som

Efter hand har inhemska miljöproblem upptäckts.nya I många
tätorter orsakar lokala utsläpp från biltrafik, uppvärmningsanlägg-
ningar och andra miljöfarliga verksamheter fortfarande allvarliga
luftföroreningar. Luftföroreningarna från transportsektorn förger
övrigt inte bara lokala skador påverkarutan mark och övervatten

områden.stora Ett växande hot denär spridningenstora och upplag-
ringen miljöfarliga ämnen, främst giftigaav metaller och stabila orga-
niska ämnen, uppkommersom producerar,att konsumerargenom man
och siggör med olika slag. Vidareav hotas denvaror öppna land-av
skapsbilden på många platser.

Under de årtiondena harsenaste successivt omfattande interna-ett
tionellt samarbete för söka lösa miljöproblemenatt vuxit fram. Särskilt

1 I sammanfattningen hänvisning i anslutning tillavser en en
rubrik det kapitel i den allmänna motiveringen där frågaresp.
behandlas. Hänvisningar i den löpande texten inte annatavser, om
särskilt lagrum i förslagvårt till miljöbalk.anges,
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ozonskiktet iuttunningenperspektiv,globalt ärihotande, avsett ett
klimatförändringar.snabbaförriskenochatmosfären stora,

FN:smiljöarbetetinternationellamodernaför detStartpunkt var
1972.Stockholm Denihöllsmiljömänniskanskonferens somom
utvecklingmiljö ochvärldskonferensdenmilstolpen är omsenaste
världssam-slogVid denna1992.Janeiroi Rio deanordnadeFNsom

siktlångförförutsättningar påskapamålsättningenfastfundet att en
miljöför-bl.a.detta måstenåvärlden. Förutveckling i helahållbar att

hushållning medlångsiktigt god naturenshejdas ochstöringen en
säkerställas.resurser

kapitel 3arbeteGrunderna för vårt

ändamålBalkens

hälsoskydds-centrala lagarna pådesamlavaritharuppdragVårt att
Ändamålet i denmed balkenmiljöbalk.tillmiljöområdetoch angesen

förslag. Detparagrafen i ärvårtinledande att
människorgenerationerkommandeochlevandetillförsäkra av0 nu

miljö levagodochhälsosam atten
förlivsbetingelserupprätthålla godaochmångfaldbiologiskbevara0

förekommande växt-naturligtomgivandeoch dessi landetalla vatten
djurarter,och

landskaplevandebevara samt0
utvecklinghållbarsiktlångförförutsättningar påskapa aven0

samhället.

intemiljölagstiftningen. Det ärförmålenspeglarpunkternafyraDe
människorgenerationerkommandelevande ävenendast utan avnu

Livs-levamiljögodochhälsosamskall tillförsäkras attensom
levandeochupprätthållasskalllivetbiologiskaför detbetingelserna

iUtvecklingenvärld.framtidensförtillbevaraslandskap sam-gagn
långsiktigt hållbara.iin banor ärskallhället styras som

samordnasområdenTre

bestämmelserinnehållerbalken attförslag innebärVårt att som avser
störningari övrigtmiljönochmänniskorna, motskydda naturen0

olägenheter,skador ellerorsakakansom
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bevara, vårda och förbättra tillståndet0 i och miljön i övrigtnaturen
samt
säkerställa mark, och fysisk0 miljöatt i övrigtvatten används så, att

från ekologisk, social och samhällsekonomisk synpunkt lången på
sikt god hushållning l kap 2 §.tryggas

Miljöbalken täcker således områden med anknytningtre nära till
varandra skydd, vård och förbättring hushållning. Inomsamt samt--
liga krävs effektiva åtgärder för miljöförstöringenatt och skapastoppa
förutsättningar för lång siktpå hållbar utveckling samhället.en av

Vårt arbete har varit inriktat på smälta de skilda miljö-att samman
lagarna. Strävan har varit miljöbalken skallatt uttryck för enhet-ge en
lig inställning till miljöfrågorna. Ambitionsnivån skall densammavara
på de olika områden behandlas. Att utforma miljöbalkensom som en

sammanställning gällande lagar enligtren uppfattningvårav nu vore
meningslöst.

Miljöbalken avseddär skydda människorna,att och miljönnaturen
i övrigt. I uttrycket och miljön i övrigt innnefattasnaturen mark,

luft, biologiskt livvatten, och bebyggelse.även I den utformning vi
föreslår miljöbalkenutgör den centrala och övergripande lagstiftningen
vad gäller skyddet och miljön i övrigt.naturenav

När det gäller åtgärder för människornas hälsa och välbefinnande
behandlar balken påverkan störningar kan orsaka skador ellerav som
olägenheter. Exempel hälsoproblempå regleras miljöbal-som genom
ken luftföroreningar,är gifter, skadlig strålning, buller, stank och
liknande påverkan från omgivningen. Stora problemområden som
sjukvårds-, livsmedels- trañksäkerhetsfrågoroch regleras huvudsakli-

i andra lagar.gen
Balken skall också tillämpas i frågor samhällsplanering ochom

samhällsekonomi. Detta vida kring miljöproblemen stämmergrepp
överens med den har vuxit fram internationellt och kommitsyn som
till uttryck i bl.a. Brundtlandkommissionens Vårrapport gemensamma
framtid och i Agenda 21, FN handlingsprogram för miljö och:s ut-
veckling med sikte på århundrade,nästa vid Rio-konferen-antogssom

se närmare avsnitten 2.2.2 och 2.2.4 i densen allmänna motive-
ringen.

Sverige har liksom andra industriländer hittills i huvudsak använt
administrativa styrmedel för nå miljömål. Miljöbalkenatt bliruppsatta
enligt förslagvårt det centrala administrativa styrmedlet miljö-på
området. Ekonomiska styrmedel har emellertid under fåttårsenare
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användningökadutomlands.Sverige Ensåväl ibetydelsestörre som
väsentligtkanekonomiska styrmedelavgifter och andra generellaav
Miljöav-miljömålen.nationellademöjligheterna uppnåförbättra att

1990:59 värdeSättslutbetänkande SOUgjorde i sittgiftsutredningen
bred genomgångstyrmedelmiljön, Miljöavgifter och andrapå aven

miljöpolitiken.styrmedel iekonomiskamöjligheterna användaatt
denfrågorutredning vi inte påhar gått närmareI vår typ avom

behandlade.Miljöavgiftsutredningen Däremot ärmiljöavgifter som
straff-tillkomplementsanktionsavgiftermöjligheten användaatt som

för arbete.direkt betydelsesanktioner vårtav

principerGrundläggande

principer börgrundläggandeinledningsvis i balkenVi ställer somupp
3miljöarbete l kap. §.alltgenomsyra

risken förskallDärvid redanförsta hand förebyggas.Skador skall i
skador beaktas.

slutligtanvändas ochskall kunnaVad utvinns tasnaturensom ur
skadas.hand dennautan attom

skallolägenheterskador ochorsakarkan orsaka ellerDen somsom
avhjälpaeller dem.för förebyggabetala kostnaden att

Romför-formulerad iförebyggas bl.a.Principen skador skall äratt
plan fråndrivas allaförebyggande över-arbetet måstedraget. Det

enskildaför undvikatill åtgärdersamhällsplaneringgripande ut-att
släpp.

hjälpregler principenhuvudprincip understöds såsomDenna omav
förstnämnda vägle-utbytesprinciperz.tillgängliga teknik och Denbästa

förfa-driftsmetoder och andraprocessteknik,i frågor valder om av
produkter ochochtillämpas vid valranden. sistnämndaDen ämnenav

Båda syftarmindre farliga.skallinnebär farliga ersättasämnenatt av
förebygga skador.till att

i första punk-till uttryckförsikrighetsprincipen kommers.k.Den
Även skador.förebygga Densyftar tillandra mening. den atttens

Rio-deklaration.principerna igrundläggande FN:såterfinns bland de
modernafunnits sedan deträttstraditionen principenden svenska harI

l960-talet.miljöskyddsarbetet fart undertog
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Den andra punkten uttrycker kretsloppsprincipen. I korthet innebär
den produkter framställsatt skall miljöanpassade så desom såattvara
långt möjligt kan återanvändas eller materialet i dem återvinnas. Den

viktig iär strävandena miljöbalkensuppnåatt mål vad gäller såväl god
miljö hållbar utveckling.som

I den tredje punkten lagfásts principen förorenaren betalar.att
Internationellt dengår under benämningen Polluter Pays Principle
PPP. Den vedertagenär såväl här i Sverige internationellt närsom
det gäller störningar från verksamheter skadar omgivningen. Densom
finns imed Romfördraget ioch Rio-deklarationen.

Alla har för miljönansvar

Allt eftersom vi i landvårt i utsträckning har kommitstor till rätta
med de verkligt och förorenandesvårtstora utsläppen från samhällen
och industrier har det visat sig betydande hot miljönatt kommermot
från andra källor. Dessa iär fallmånga inbyggda i själva samhälls-
maskineriet, i förmönstren produktion, konsumtion och kommunika-
tion eller med andra ord i vårt leva.sätt denIatt nämnda- ovan-
Agenda 21 uttalas de ohållbaraatt förmönstren produktion och kon-
sumtion i framför allt industriländerna den viktigasteutgör orsaken till
den fortsatta förstöringen miljön jordenpå och till slöseriet medav
naturresurserna.

Därför uttalar vi i 1 kap. 4 § miljöarbetetatt angår alla och att
enskilda, företag, kommuner och myndigheter, inom sin verksam-var
het, har för skador förebyggsatt och föransvar skadornya att som
redan har uppkommit avhjälps. Genom formuleringen uttrycks även
det s.k. selaorsansvarez grundläggande princip. Innebörden ärsom att
varje sektor i samhället har för lösa miljöproblemattansvar som

inomuppstår den sektorn. Sektorsansvaret slogs fast riksdagenegna av
i 1988 års miljöbeslut och bör enligt vår uppfattning ligga till grund

föräven det framtida miljöarbetet i landet.

Samordningen milj0lagama kapitel 4av

Vi föreslår följande lagar inordnasatt större i balken.

Naturvårdslagen 1964:822
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1969:387Miljöskyddslagen
1979:596Renhållningslagen

10801982:Hälsoskyddslagen
kemiska produkter1985:426Lagen om

medhushållningl987:12Lagen naturresurserom
1988:220Strålskyddslagen

i balken.följande lagarbör gåDessutom upp

avfall idumpningförbud1971:1154 vattenLagen mot avom
svavelhaltigt bränsle1976:1054Lagen om

skogs-bekämpningsmedelspridning över1983:428Lagen avom
mark

1986:225Miljöskadelagen
bilförbudtillfälliga1990:1079Lagen om

bekämp-biologiskaförhandsgranskning1991:639Lagen avom
ningsmedel

ochorganismermodifieradegenetisktvi reglerVidare föreslår att om
kapitel i balken.särskiltinprodukter försbiotekniskaandra ettsom

område.dettalagstiftningfinns ingen samlad pådagI
reglerinnehållerlagarnauppräknadeSamtliga de större somovan

inomhus-iproblemreglerarmiljön. dem ävenTredenrör yttre av
ochprodukterkemiskalagenhälsoskyddslagen,miljö, nämligen om

strålskyddslagen.
arbetsmiljöom-bl.a.griper påsistnämnda lagarna ävenDe två

miljöbalkenväsentliga avseenden berörsvilket därför irådet, trotsav
utanför.arbetsmiljölagen har lämnatssjälvaatt

den ikrävsrimligt omfångsig inomskall hållabalken attFör att
innebärramlag.utsträckning får karaktär Detbetydande att rege-av

bemyndigassinregeringen ieller myndigheterringen, utser,tursom
uppfylla bal-förföreskrifter behövsmeddela de närmare attatt som

syften.kens
sinvilka iavdelningari sjuindelas miljöbalkenEnligt förslagvårt

i kapitel.indeladeärtur
bestämmelser. De ärvi samlat allmännaavdelningen harförstaI

har in-handlandemänskligtvid alltför tillämpasutformade att som
miljömänniskor,påverkadärigenom kanmiljön ochverkan på som

införsbegreppnegativt. Vi föreslåreller ett nyttattnaturresurser som
6 §.miljöpåverkan 2 kap.nämligenskall täcka detta, utövaatt
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Förutom de inledningsvis redovisade portalparagraferna balkensom
ändamål, inriktning och grundläggande principer 1 kap. finns i av-
delningen bestämmelser balkens tillämpningsområde och defi-om om
nitioner centrala begrepp 2 kap..av

Även antal övergripande aktsamhetsreglerett och allmänna bestäm-
melser föreskrifter, dvs. allmängiltiga bemyndiganden för regeringom
och myndigheter meddela föreskrifter bl.a. försiktighetsmått,att om
ingår i denna avdelning 3 4 kap..resp.

Andra avdelningen består bestämmelserna i den nuvarandeav
naturresurslagen, vilka vi i enlighet med direktivvåra har fört iöver
huvudsak oförändrade, kapitel miljökvalitetsnormer.samt ett om
Avdelningen får i likhet med naturresurslagens centrala delar paraply-
karaktär och blir alltså tillämplig vissaäven på andra lagar, däribland
plan- och bygglagen och vattenlagen.

Tredje avdelningen innehåller balkens bestämmelser naturvård,om
med inriktning framför allt skydd förpå naturområden och biologisk
mångfald.

fjärdel avdelningen har vi samlat särskilda aktsamhetsregler som
endast gäller för vissa verksamheter. finnsDär bestämmelsertyper av

tillåtligheten miljöfarlig verksamhet kemiska ochom samtav om
biotekniska produkter, avfall, hälsoskydd och strålning.

Från och med femte avdelningen bestämmelsernaär på nytt gemen-
för hela tillämpningsområde.balkens Avdelningen innehållersamma

regler prövning tillsynoch avgifter och överklagande.samtom om
Balkens bestämmelser påföljder finns i avdelningen.sjätte Deom

gäller straffansvar, förverkande och miljöskyddsavgift. Sistnämnda
institut är väsentligt annorlunda utformat enligt gällandeän rätt.

I sjunde avdelningen slutligen bestämmelserstår olika formerom
ersättning, nämligen ersättning för intrång, skadestånd ochav om om
miljöskadeförsäkring.om

Allmänna aldsamhetsregler kapitel 5

3I kap. i förslaget till miljöbalk i form allmänna aktsamhets-ges av
regler vissa riktlinjer alla bör följa i sitt handlande det gällernärsom

skydda människor och miljöatt skador och olägenheter. Dessamot
regler skall täcka miljöbalkens hela ämnesområde och blir alltså
tillämpliga på antal sinsemellan olikartade företeelser.ett stort Samma
grundläggande krav i fråga aktsamhet ställs sig det gällerom vare
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kemiska biotekniskahantering ellerindustriell verksamhet, pro-av
varitharåtgärder idukter, hälsoskydd eller Vår strävan attnaturen.

för miljöarbete.högt mål alltsattaange
regeringen ochiakttasaktsamhetsreglerna skallallmännaDe av

rättstillämpandeföreskriftermyndigheter utfärdar ochandra avsom
vid till-såvälenskilda och ärenden. gällermyndigheter i mål Detta

skallMyndigheternai fråga tillsynsbeslut.ståndsprövning omsom
desåvälaktsamhetsreglerna ställersålunda tillämpa de krav närsom

tillstånds-exempelvis vidförfattar föreskrifter det gällernär attsom
i medsambandprövning meddela villkor för verksamheten eller att

förelägganden.tillsyn meddela
straffsanktione-direktaktsamhetsreglerna intebörDäremot vara

tillämpningsområdeMiljöbalken kommer få vidsträcktrade. så attatt
precisa förtillräckligtallmängiltiga regler inte kandess göras att

med höga kravför straffrättsliga bedömningar, de pågrundutgöra
ochFöreskrifteri sådana sammanhang.rättssäkerhet bör gällasom

dockaktsamhetsreglerna kanmeddelas med stödförelägganden som av
straff vite.sanktioneras med eller

skall kunna3 utformats sådant deReglerna i kap. har på sätt att
opinionsbildning.till för kunskapsförmedling och Dettaläggas grund

medverkanmänniskors frivilligaväsentligt, vi, eftersom allaär menar
miljö och i längdenförutsättning för skapa bättreär ettatt meren en

medel lagstiftning.verksamt än

Försiktighetsmått

miljöskyddslagstiftningenMiljöbalken bör i likhet med den nuvarande
princip får ankomma densin grund i försiktighetsprincipen. det påha l

intemiljön visa åtgärdenvill kan påverkanågotgöra attattsomsom
miljö.medföra skada eller olägenhet för hälsa ochkommer att

uttrycksi förslag till miljöbalkcentrala aktsamhetsregelnDen vårt
skall vidtas3 innebär alla försiktighetsmåtti 3 kap. § och deatt som

olägenhetermänniskor och miljö skador ochbehövs för skydda motatt
främja långsiktigt god hushållning medoch för naturresurser.att en

skyddsåtgärderlämplig plats,Till försiktighetsmått räknas bl.a. val av
kontroll.och
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Bästa tillgängliga teknik

En viktig utgångspunkt försiktighetsmåttnär vidtas måste bästaattvara
tillgängliga teknik skall tillämpas 3 kap. 4 §. Med detta avses en
teknik utvecklingensmotsvarar nivåsom och det frånsenaste som
tekniska och ekonomiska synpunkter möjligtär använda vid denatt typ

åtgärd det frågaär i det enskildaav fallet.som om
Vi har hämtat begreppet från pågående lagstiftningsarbete inom

EG.

Utbytesprincipen

Lagen kemiska produkter innehåller principom innebären attsom
sådana kemiska produkter skall undvikas kan med mindreersättassom
farliga. Den får i miljöbalken vidsträckt innebörd ochen mer en mer
grundläggande ställning 3 kap. 5 §. Detta leder dock till denatt
inte, enligt gällande blirrätt, direkt straffsanktionerad.som Principen
skall hela miljöarbetet och får vid behovgenomsyra sanktioneras

tillämpas vid utfirdandeatt föreskrifter,genom vid tillståndspröv-av
ning och i tillsynsverksamhet.

Förbudsregel

Ett absolut krav på alla tillgängliga försiktighetsmåttatt behövssom
skall iakttas lär inte kunna tillämpas i alla situationer. Vi har lämnat
visst förutrymme göra avvägningar mellan motstående intressen
3 kap. 6 §. En grundläggande stoppregel i balken är emellertid att
sådana inte fåravsteg detgöras uppkommer risk föratt människors
hälsa eller för påtagliga skador miljönpå 3 kap. 7 §.

Kretsloppsprincipen

För miljön varaktigtatt skall förbättras och samhällsutvecklingen göras
långsiktigt hållbar krävs vi hushållaratt med verkar för ettresurserna,
kretslopp de material ingår i och begränsarav användningensom varor

ämnen skadligaär för människorav och miljö.som Vi föreslår därför
regel skall gälla vid all hanteringen som och uttalarav varor attsom

hela livslängd skall beaktasen riskernavaras när för människor och
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återanvändas; i andrakunnamöjligt börbedöms. långtmiljö Så varan
utvinna energiåtervinna material ellerhand bör strävan att urvara

särskiltled ochi alla närförslag beaktasskall enligtden. vårtDetta
3 kap. 8 §.och tillverkasskapasvaran

mellan företagSamverkan

harutsläppsrätter,handla medUtan systemet attatt somanamma
visstinommöjlighetervill viutvecklats i USA, öppna ettatt geogra-

miljöfarliga verksam-mellan olikaskyddsåtgärderfiskt område utbyta
möjligteffektivaför miljöninsatserna såförheter göraatt som

63 och §§.14 kap.
iinte införasåsiktenligtbör våramerikanskaDet systemet

samordning med EG:sskulle försvåradärför detSverige, bl.a. att en
miljöregler.

6kapitelGenerella föreskrifter

utprägladeförslagförts i ärvårtde lagar harVissa sammanav som
bestämmelser. Endetaljeradei huvudsakinnehållerramlagar, andra

sakfrågorregleramöjligheterdenutmärksramlag attatt storagerav
lagstiftningsteknik ärföreskrifter.andra Dennai förordningar och

anslutandeochkemiska produkterigenomförd lagenkonsekvent om
imöjligheterkemikalielagstiftningen. Sämstförordningar ilagar och

individuellreglermed dessmiljöskyddslagenavseendedetta omger
tillräckligainte hellerverksamheter.miljöfarliga Denprövning gerav

s.k.orsakasproblemmedkomma tillmöjligheter rättaatt avsom
miljölösningar.samordnadeåstadkommaellerdiffusa källor att

rimligthållas inomförmiljöbalkenredan måsteSom nämnts att
främstmed dettaramlag. Fördelen ärutformasomfång attsom en

detaljer överläm-riktlinjer medanövergripandedrariksdagen kan upp
bemyndigandenförmyndigheter inomregering ochät somramennas

ändringargenomförafortaredet ocksåi balken. På så gårsätt attges
ochpåkallar det. Nya ovän-förhållandenändradei regelsystemet när

deallvarligdyka och såfaror kan snabbttade natur attvara avupp
omedelbara åtgärder.kräver

i EES-fördelaktigt då detvidarebemyndigandenmed ärEtt system
gällertillanslutning EGframtid vid svenskisamarbetet liksom enen
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den svenska miljölagstiftningenatt till EG:s regler miljö-anpassa på
området.

Regler med bemyndiganden förekommer i flera kapitlen i vårtav
förslag till miljöbalk. I 4 kap. har vi emellertid formulerat vissa all-
mängiltiga regler. För alla föreskrifter utfärdas med stöd bal-som av
ken gäller de skall grundas principernaatt på i 1 kap. och aktsamhets-
reglerna i 3 kap.

Generella föreskrifter med stöd kap.4 torde i utsträckningstorav
komma tillämpas för regleraatt miljöfarliga verksamheter.att Antalet
sådana i dagär mycket Det endastär möjligt tillståndsprövastort. att
de störande. Andra styrmedelmest behövs för alla övriga. Försiktig-
hetsmått rutinbetonadeär kan regleras direkt i föreskriftersom och
behöver inte skräddarsys för individuella verksamheter.

Föreskrifter detta slag blir enligt vårt förslag direkt tillämpligaav
och i regel straffsanktionerade. skallDe emellertid också tillämpas av
prövnings- och tillsynsmyndigheter och sålunda läggas till grund för
tillstånd och förelägganden.

Miljökvalitetsnormer flcapitel 7

Utgångspunkten för den svenska miljöskyddspolitiken har varit att
störningar i varje enskilt fall skall dämpas mycketså rimligen kansom
krävas för förebygga och motverkaatt skador och olägenheter. Detta
har lett till utmärkta resultat i så måtto tekniken och reningsåtgär-att
derna vid många anläggningar har drivits långtså utsläppenatt numera
endast bråkdelutgör vad de tidigare varit.en av

Trots detta har emellertid miljösituationen i landet i många avseen-
den fortsatt försämras. Skadeeffekternaatt är storskaliga tidi-änmer

och orsakssammanhangen komplicerade. Diffusagare utsläpp,mer
bl.a. från biltrafik, har fått allt betydelse.större

bristEn med den hittills dominerande dämpningsprincipen är att
Ävenden inte till helheten. utsläppen från varje enskildser stör-om

ningskälla dämpas betydligt kan ändå många sådana källor tillsammans
påverka miljön långt vad denutöver tål.

Det i dagensär miljöarbete nödvändigt ställning till vilkaatt ta
åtgärder behövs med utgångspunkt i vilken miljöpåverkansom som
människan och tål. Föreskrifternaturen sådana utgångs-som anger
punkter benämner vi miljökvalitetsnormer. Vi föreslår i 8 kap. l § att
regeringen eller myndighet regeringen får utfärda sådanaen utsersom
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främjaförmiljö ellermänniskor ellerskyddaföreskrifter i syfte attatt
alternativaställsparagrafenlmedhushållningen trenaturresurser.

frågaskallförutsättningar Det attomvaraupp.
antagit,riksdagen harriktlinjerigenomdriva som-

förpliktelser ellerinternationellauppfylla-
olägenheter.skador elleravhjäpaförebygga elleri övrigt-

för deuttrycksåledeskvalitetsnormernaskallEnligt vårt system ge
människanfrån vadutgångspunktmiljön medställasbör påkrav som

påbyggaslag måstedessaKvalitetsnormertål.och naturen av
såvälkunskaper krävssådanaskapakunskaper. Föringående att

tillämp-praktiskdirektutredningar medforskninggrundläggande som
tekniskttill vadmed hänsyn ärkompromisserEventuellabarhet. som

förinomfall intei enskilda bör görasekonomiskt möjligtoch ramen
menings-därmedvilseledande ochfall bliskulle i såDessanormerna.

omedelbartfall inteialltid ochmöjligt det intelösa. Det är vartatt --
fallför.uttryck I såkvalitetsnormernade måluppnågår att gersom

med fullochmedkompromisser ögonofrånkomliga göras öppnafår
tål.egentligendenmiljön belastaseller änhälsanvetskap att merom

för skildaolikamiljökvalitetsnormeranvända ärMöjligheterna att
helaställasenhetliga kunna överluft kravbörmiljöer. frågaI om

förförutsättningarskildagäller däremotochlandet. markFör vatten
belast-uppenbartdetfall framstår attolika I månganaturtyper. som

tålöverskrider vadvidavissamiljön utanningen ämnen naturenpå av
fall måstedefinierats. sådanahar Iskull klartför dennågon gränsatt

huvud ärdrivas långt överskyddsåtgärderna sånaturligtvis tagetsom
möjligt.

förtill grundi första hand läggasskallMiljökvalitetsnormer sam-
sinikanåtgärdsplaner. Dessatillhällsplanering och turomsättas

tillstånds-enskildaprövning irealiserasi föreskrifter,uttryckas genom
rättsligtdirektvissa fall bör görastillsynsärenden Ioch normernaosv.
förbudsigtänkaexempelefter tysktSålunda kanbindande. attman

luf-ivissastorstädernas kärnor ämnentrafik iinträdaskulle mot om
miljökvali-ibestämtsgränsvärdenkoloxid,såsom överstegten, som

tetsnormer.
direktskall kunnamiljökvalitetsnormerskäl tillviktigtEtt att ges

EG-direktiv inne-vissaluftvårdsområdetexempelvis ärverkan att
dessasig till EG måsteSverige anslutersådana Omhåller gesnormer.

lagstiftning.motsvarighet i svensk
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Kretslopp och producentansvar kapitel 8

Som föreslårnämnts miljöbalken skall byggaovan att bl.a. denpå
s.k. kretsloppsprincipen. En varaktig förbättring miljön torde förut-av
sätta miljöhänsyn inomatt varuproduktionentas från idé till färdig

framoch till slutlig hantering efter det denvara kasseratsattav varan
eller andra skäl inte längre används. Vid all hanteringav av varor
skall så långt det möjligtär hela livslängd beaktas vid bedöm-varans
ningen de risker för hälsa och miljö för sig.av med Detsom varan
innefattar råvaru- och energiförbrukningen vid tillverkningen, hur
användaren hanterar och hur den på bästa skallsätt kunnavaran
omhändertas den intenär längre används.

Orsakerna till miljöstörningaratt i avfallsledetuppstår tillmåste
övervägande delen sökas i långt tidigare led främstoch i produktio--

Varorna måste redan från början utformasnen. de innehållerså såatt
lite skadliga ämnen möjligt. De bör vidare energi- ochsom mate-vara
rialsnåla, inte dra onödiga under användningen och kunnaresurser
återanvändas eller återvinnas. Utbytesprincipen, i tillverknings-som
ledet innebär skyldighet välja deatt ämnen minst farligaär fören som
miljön, måste tillämpas i större utsträckning. Avfallshanteringen bör

till Återanvändningåtgärdernas effekt för miljöskyddet.anpassas av
Återvinningbör prioriteras. materialetvarorna bör komma i andraav

hand. På så kansätt behovet deponering skäras ned till mini-av ett
mum.

I anslutning till lagrådsremiss införande producentansvaren om av
föreslår vi regeringen eller denatt myndighet regeringen bestäm-som

skall föreskriva skyldighet för denmer yrkesmässigt till-om som
verkar, importerar eller försäljer eller förpackning enen vara en
producent till avfalletatt sådanatt egendom forslas bort,se åter-av
används, återvinns eller omhändertas på sådant kansätt krävas försom

miljömässigt godtagbar avfallshantering.en Detsamma gäller denäven
i sin yrkesmässiga verksamhet frambringarsom avfall fordrarsom

särskilda åtgärder från renhållnings- eller miljövårdssynpunkt 18 kap.
2 och 5 §. Vidare föreslår vi bemyndigandeett det möjligtgörsom

meddela föreskrifteratt källsortering 18 kap. 6 §.om
Konsumenterna kan sina produktval göra insats förgenom storen

utvecklingatt miljöanpassade produktermot tillen stånd. Korrekt
och tydlig information förutsättningär för konsumenterna skallatten
kunna träffa sådana val. För medatt ett återtagningsystem av varor
eller förpackningar skall fungera torde det många gånger krävas en
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avfalls-börVidareförpackningar.ochmärkningsärskild varorav
utvaldaför vissabörjaninföras medmiljövarudeklarationereller varu-

möjligtdetbemyndiganden görmiljöbalkenföreslårVi somgrupper.
18 5 §.2 kap.innebörd 4 kap.föreskrifter sådanmeddelaatt av

kapitel 9Hiilsoskyddsfrdgoma

aktsamhetsreglergrundläggandeinförsmiljöbalkendet iföreslårVi att
aktsam-grundläggandemiljö. Dessahälsa ochskyddgäller för avsom

hålsoskyddetegendomsbegreppet. Förtillinte längreknytshetsregler
verk-störandeingripamöjlighetervidgadebl.a. motinnebär det att

inrymshälsamänniskorsskyddaolika slag. begreppetIsamheter av
meninghälsoskyddslagensihälsoskyddbegreppetinte endasti balken -

olägenhetertill sanitäraupphov utankanstörningardvs. gesom -
infra-orsakassådanastörningar,allvarligamindre t.ex.även avsom

ventilationsanläggningarfrånljud värmepumpar,ljud eller svagtannat
miljö-deanvändningenantagitVi9 har2 kap. §.och liknande att av

ibörjan kommertillåtminstone attvi föreslårkvalitetsnormer en
hälsoskyddet.inriktashand påförsta

inriktas i17 kap. störremiljöbalkeniHälsoskyddsbestämmelserna
frågorpåhälsoskyddslagenibestämmelsernautsträckning än om

karaktärenbestämmelserdessaHärigenom harinomhusmiljön. avmer
verksamheter.miljöfarligademsidoordnadeatt omvara

debibehållaanledningknappast någonfinns det attmiljöbalkenI
i frågahälsoskyddslagarnamiljö- ochmellanolikheternanuvarande

Enligt vårallergiker.känsligasärskilttillhänsynen personerom
ökningenkraftigabakgrund denminstuppfattning intebör, mot avav

miljö-tillämpningenvidunder år,allergiska åkommorolika avsenare
käns-till ärkunnahänsynbalkens regelsystem tas merpersoner som

normalt.kanliga än ansessom

10flcapitelmiljöproblemTrafikens

ochallvarliga mångatransportsektornfrån ärMiljöstörningarna av
nedsmutsningvibrationer,buller,luftföroreningar,främstolika slag -

svenskanaturområden. Denochi landskapintrångträngseloch samt
ochmarkförsurningendelbetydandetilltrafiken bidrar avaven
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och torde därmedvatten starkt bidragande orsak till de till-vara en
tagande skadorna på skogsmark.

Vi har valt inte föra över detaljeradeatt regler i nuvarande trafik-
lagstiftning till miljöbalken. Vi miljötänkandetatt måstemenar genom-

alla områden samhället. Detsyra innehålletnärmareav måste ges av
varje sektor för sig. Att fordonskungörelsent.ex och bilavgasför-ur
ordningen bryta bestämmelser bara förut de har miljöanknytningatt

vi olämpligt. Det skulle försämraanser möjligheternavara över-att
blicka de samlade krav ställs fordonpå olika slag. Detsammasom av
gäller för lokala trafikföreskrifter.

Balkens allmänna bestämmelser skall i princip tillämpas även på
trafikomrádet. Begreppet "att miljöpåverkan"utöva 2 kap. 6 ligger§
till grund för tillämpningen balken. Det täcker mängd mänskligaav en
aktiviteter kan påverka hälsa eller miljö, däriblandsom trafik med
motordrivna fordon och farkoster. De allmänna aktsamhetsreglerna i
3 kap. skall kunna läggas till grund för prövning och tillsyn församt
föreskrifter. På börså sätt aktsamhetsreglerna, bl.a. innebär attsom
hänsyn även skall till naturvårdenstas och den biologiska mångfaldens
krav, kunna påverka lokaliseringen vägar och andra kommunika-av
tionsleder.

Vidare får reglerna i miljöbalken betydligt större räckvidd och
genomslagskraft det gällernär planering deän nuvarande miljöbestäm-
melserna. Vi miljökvalitetsnormertror att kommer få särskiltatt stor
betydelse för den framtida trafikplaneringen och bli vägledande även
för sådana övergripande beslut investeringar i infrastrukturom som
riksdagen fattar. Miljöfrägorna måste föras tidigtpå stadium iett
planeringen.

Regeringen prövar trafikanläggningarstora

För hushållningstänkandetatt skall fullt genomslag i balken detnär
gäller transportsektorn föreslår vi vissaatt trafikanlägg-typer storaav
ningar skall undergå tillåtlighetsprövning regeringen innan de byggsav
7 kap. l § första stycket 12. Prövningen bör göras på mycketett
tidigt stadium. Det skall prövning den vissa slagvara typen av som

industrianläggningar i dag måste undergåav enligt naturresurslagen.
Kretsen prövningspliktiga anläggningar föreslår viav utökas med

järnvägar,vägar, flygplatser, hamnar och farleder vilka kan medföra
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mil-påverkan påbetydanderegional synpunktellerfrån nationellen
jön.

kunnaskallkommunaladet s.k.därvid ocksåVi föreslår vetotatt
farlederochjärnvägarfrågadetigenom vägar,brytas när är somom
anläggningarvissa degäller föri dagdetta Såsompå sätt.prövas av

alltsåskallnaturresurslagenenligtmotsvarandepå sättprövassom
berörd kom-projektigenomdriva ävenregeringen kunna motett en

nationellfrånsynnerligen angelägetvilja, detbara ärmen ommuns
olämpliga.sigvisatlösningar harsynpunkt och andra

trañkanläggningarMiljöprövning av

trafikanläggningplaneradförbjudaTillsynsmyndigheten bör kunna en
exempelvisenligtstörningar densådanaorsakaden kan attantasom

stånd.tillfå kommamiljöbalken inte bör3stoppreglerna i kap. 7 §
ansökafallianläggningen har såvill genomföra attDen omsom
företasmiljöprövningfristående närtill kantillstånd den. På så sätt en

verkligen behövs.det

kapitel 11miljövårdenNaturvård den gröna-

förlivsbetingelserna allamångfalden, dvs.biologiskabevara denAtt
viktigareblivit alltunder åroch djurarter, harvilda växt- ensenare

medjorden. räknarhela Manuppgift i miljöarbetet attöver numera
ökar.taktenförsvinner varje och2 000 åröver attarter

ochi första hand hotet växt-detallmänna debattenI den är mot
Hotbildenuppmärksammats. ärområden hardjurliv i tropiska som

Sverige. Mellantempererade områdeniemellertid allvarlig även som
derasavseendethotade i detvilda15 %5 och våra är attarterav

säkrad.inte kanlångsiktiga överlevnad varaanses
föroreningardels debiologiska mångfalden hotasDen somav

samhäl-industrier ochfrån bl.a.utsläppi grundsprids pånaturen av
först-ingrepp i Hotmänniskans fysiskadelslen, naturen.rent avav

för undvikainsatsereffektivarenämnda slag måste mötas attgenom
imiljöskydd,allmäntföroreningar, alltså bättreutsläpp genomav

Sverige andra länder.såväl som
skogar huggsDirekt fysiska ingrepp sker attt.ex. ner,genom

torrläggs,sjöar ellervattendrag och däms attatt genomuppgenom
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våtmarker dikas olikaut, odlingshinderatt bort odlings-genom tas ur
mark, ängsmarker försvinner Åtgär-att och bebyggelse.genom genom
der för undvika sådanaatt ingreppatt den biologiskautarmar mång-
falden räknas tradition till naturvärden och regleras iav naturvårdsla-

Denna iär förslagvårt inordnad igen. miljöbalken.
En grundläggande isträvan dagens och framtidens miljöarbete bör

bygga in miljötänkandetatt i alla devara olika slag verksamheterav
kan befaras påverka miljön negativt.som Det skall givetvis även gälla

jordbruk och skogsbruk. Omtanken den biologiska mångfalden börom
ingå självklar och väsentlig faktor i all planering,som en skötsel och
drift inom dessa näringar, på sätt omtanken det ekono-samma som om
miska utfallet. De grundläggande aktsamhetsreglerna i miljöbalken
3 kap. bör gälla också inom jordbruk och skogsbruk liksom inom
alla övriga verksamheter innebär "att miljöpåverkan".utövasom
Vidare föreslår vi reglerna i balkenatt miljökvalitetsnormerom
8 kap. och miljökonsekvensbeskrivningar 9 kap. skall kunna tilläm-

inom dessa näringar.pas
Miljöbalken innehåller dessutom regler skydd för växt- ochom

djurlivet utöver vad kan krävas de areella näringarnaattsom svarar
för. De väl etablerade skyddsinstituten nationalpark, ochnaturreservat
naturvårdsområde bör liksom hittills, med kraft,större användasmen
för skydda särskilt känsligatt jordbruks- och skogsmark hänsynav
främst till deras värde biotoper. Vi inte det behövssom någraattanser
sakliga ändringar i lagreglerna för dessa institut och har därför fört
dem i förslagvårt till miljöbalk med endast redaktionella ändringar.
Dessa dockär relativt omfattande 10 kap..

För förbättra skyddetatt för den biologiska mångfalden lägger
fram förslag till ändringar i reglerna för strandskydd, markavvattning
och täkter. Vidare föreslår regler införs föratt utsättande främ-av
mande växt- och djurarter i naturen.

Strandskydd

En mängd djur-stor och växtarter lever i övergången mellan mark och
Genomvatten. reglerna strandskydd har områdenom stora värde-av

fulla biotoper räddats undan påverkan från främst bebyggelse. Strand-
skyddet motiveras emellertid enligt gällande lag enbart behovet attav
för friluftslivets skull hålla attraktiva strandområden tillgängliga för
allmänheten. Enligt meningvår bör strandskyddet förstärkas på så sätt

2 13-0281.Dell
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till växt-hänsyn ävenmotiverasskyddettydligtframgårdet att avatt
§.ll9 och10 kap.djurlivetoch

harintestrandskyddförreglernaiändring somföreslårVi även en
ställeti attmångfald görabiologisk utan avserattförskyddetmed

ireglergällande natur-mellansamordningsproblemvissaifrånkomma
kom-innebärförslag attVårtbygglagen.och enplan-ochvårdslagen

strandskyd-beslutadetaljplaneläggsområdei omfår rätt att sommun
minskafördock krävas attskallskälSärskildaområdet.inomdet
strand-upphävaheltellerområdetstrandskyddadedetomfattningen av

10 §.10 kap.skyddet

Markavvattnin g

förbetydelsesärskilthar stortill deVåtmarker hör naturtyper som
fågel-för mångabiotoperviktigaDe ärmångfalden.biologiskaden

renings-tjänaocksåkaninsekter. Deoch somväxter,arter, svampar
medförs utnäringsämnenläckageförkvävefållor somverk av--

antagligendesådana ärSomskogsmarker.ochjordbruks-frånvatten
alltframförlandet,delarkostnadseffektivitet. Ii storaoöverträffade av

dikatsårhundradenavätmarkernaharMellansverige,ochSyd- genomi
återstår.arealerringaendastomfattningsådani attut

föreslårVinaturvårdslagen.enligttillståndkräverMarkavvattning
regelmedkompletterastillståndsprövning omenbestämmelsenatt om

prövningsmyndighetenintressenolikamellanavvägningarvilka som
endastprincip tillåtasiMarkavvattning börhar göra.länsstyrelsen att

kanomgivningenoch påmångfaldenbiologiskadenpåverkan pånär
skälsärskildavisakansökanden attsamtidigtochobetydligbliantas

l §.kap.11ståndtillkommerföretagetförtalar att
blirpraktiskt stoppdet tagettilllederdettamed atträknarVi att

deMellansverige. IochSyd-delarnaimarkavvattning störstaför av
tordeNorrland,ialltframförlandet,delarnavåtmarksrika avmer

utsträckning.i störrenågottillstånd kunna ges

Täkter

i lagtexten.införsprövningsregelÄven viföreslårtäkterför att en
skadordeskalltäktmaterialet vägas motbehovetInnebörden är att av

kantäktenmångfaldenbiologiskadenoch pånaturmiljön sompå
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befaras orsaka 12 kap. 2 §. Vidare föreslår vi bemyndigandeett att
meddela föreskrifter tillståndsplikt föräven husbehovstäkterom
12 kap. 4 §.

Främmande arter

Djur- och växtarter inte naturligt hör hemma i visst ekosystemsom ett
kan orsaka skador destora sätts där. Problemet har bl.autom upp-
märksammats i skogsbruket t.ex. contortatallen har viktmen samma

detnär gäller främmande i allmänhet.arter
Ett fungerande ekosystem bygger på olika balanseraratt arter var-

andra. Varje hålls i schack sinaart naturliga fiender och hindras påav
så frånsätt föröka sig ohejdat.att En främmande hamnar iart som
sådan miljö kanske inte har några naturliga fiender där. Den kan då
komma snabbt iatt växa antal och tränga andra Detta kanut iarter.
sin få följdverkningartur på ytterligare andra och helapå ekosys-arter
temet.

Å andra sidan kan främmandet.ex trädslag växa snabbare och
alltså bättre avkastning inhemska.än Djurarterge sätts kanutsom

attraktiva jaktvilt. vissaI fallvara kan sådanasom smälta väl inarter
i de naturliga ekosystemen. Det gäller ofta fört.ex. tidigarearter som
har levt naturligt i viss miljö försvunniten utrotning.men genom

De risker och möjligheter utsättande främmande eller för-som av
i medförarter naturen detsvunna gör angeläget i formnågonatt reg-

lera sådana åtgärder. Vi växt- eller djurartatt inteanser bören
sättas i ekosystem ochut områden ligger utanför naturligaartenssom
utbredningsområde, åtgärdensutan konsekvenseratt för miljön först

har prövats.noggrant Detta ocksåär skyldighet Sverige haren som
åtagit sig enligt konventionen biologisk mångfald se avsnitt 2.2.5om
i den allmänna motiveringen. Artikel 8 h i konventionen stadgar att
alla länder skall förhindra införande kontrollera ellersamtav utrota
sådana främmande hotar ekosystem,arter livsmiljöer och inhem-som
ska arter.

ñskelagstiftningenI regleras sedan många frågorår utplanteringom
och flyttning fisk. Regler för utsättande främmandeav och för-av

i allmänhet bör givetvisartersvunna placeras i miljöbalken. Vi före-
slår bestämmelseatt införs enligt vilkenen regeringen eller en myn--
dighet regeringen i sin bemyndigassom tur utser utfärda före-att-
skrifter bl.a. tillståndsplikt 11 kap. 9 §.om
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utarbetatsharrekommendationerbl.a. avledningMed somav
principervi vissadiskuterarIUCNnaturvårdsunionenInternationella

djur-ochutsättande växt-ärendenitillämpasbörvi avomansersom
ellerfrämmandeprincipallmän attförordarBl.a. enarter. som

påtagligmedförakandettaendast antasbör sättasförsvunnen utart om
intedetmiljön ochellermänniskanförklarlagdoch nyttanoggrant

ändamålet.försiglämparinhemskafinns några arter som
ibeslutförunderlageniingåbörMiljökonsekvensbeskrivningar

Överträdelserfrämmandeutsättande arter. avärendenalla avom
straffsanktionerade.föreskrifter bör vara

12kapitelprodukterBiotekniska

nyhe-revolutionerandetidsvårvetenskapen ärbiotekniskaDen en av
möjligthjälp det ärmedbioteknikendelGenteknik är varster. aven
tillellerindivid, artfrånarvsanlag enenskildaföra rasöver enatt

bedrivamöjligheter ettattgenteknik öppnashjälpMed nyaavannan.
medorganismerkan utrustasHärigenomförädlingsarbete.systematiskt

iförekommernormalt inte naturen.egenskaperkombination somaven
iproblemlösa många runttillbidrakan sam-Biotekniken omatt

gamlaochskapasprodukterkanbiotekniken pro-hället. Genom nya
hjälpmedviuppenbartDet är attbilligare avsätt.fram pådukter tas

demiljövänliga änärprodukterframfåkanbiotekniken mersomnya
nuvarande.

organis-modifieradegenetisktochgenteknikanvändningenMen av
eko-dessochförsärskiltsig risker, naturenmedföraocksåkanmer

fram-principeretiskavilkaenligtfråganocksåViktig somärsystem.
börorganismermodifieradegenetisktanvändningochställning av

bedömas.
naturligtdetekologin attgörförbetydelsebioteknikensSärskilt

lagarnauppdragenligt vårtNärmiljöbalken.ibioteknikenbehandla
biotekni-framstårsamordnasskallmiljöområdetochhälsoskydds-på

organismer,modifieradegenetisktanvändningensärskiltochken, av
böribestämmelserna ämnetområdesärpräglatoch attså nyttettsom

balken.kapitel isärskiltihållas ettsamman
område.bioteknikensockså påtillämpasbörFörsiktighetsprincipen

genetisktsärskiltochbioteknikenanvändningen avriskerDe avsom
kon-det krävssådanamedföra ärkan attorganismer enmodifierade
ochmänniskorförolägenheterochskadorförebyggasyfteitroll att
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miljö. Miljöbalken bör innehålla bestämmelser det möjligtgör attsom
för användning bioteknik, särskilt genetiskt modifierade organis-av

kräva tillstånd hälso- och miljömyndigheterna.mer, av
Kapitlet bioteknik i miljöbalken 16 kap. innehåller bestämmel-om
inte endast genetiskt modifierade organismer detser oavsettom om-

fråga djur,är mikroorganismer eller virusväxter, ocksåutanom om-
biologiska bekämpningsmedel och vissa andra biotekniska produkter.

grundläggandeI paragraf slås fast riskerna för skador påatten
människor och miljö skall beaktas och hänsyn skall till etikensatt tas
grunder vid all hantering genetiskt modifierade organismer 16 kap.av
1 Regeringen,§. eller myndighet regeringen i sin tur utser,en som

föreskriva krav tillståndrätt förpå hantering biotekniskaattges om av
produkter 16 kap. 8 § och förbjudaäven sådan hantering detatt om

särskildär betydelse från hälso- eller miljösynpunkt 16 kap. 9 §.av
Vid sådana prövningar skall enligt förslag etiskavårt även övervägan-
den ingå.

Enligt mening tillståndvår bör i princip förkrävas utsättning i
biotekniska produkter, inbegripet genetiskt modifieradenaturen av

organismer. självklar förutsättningEn för tillstånd skall beviljas böratt
olikade konsekvenserna och vid utsättning i särskiltatt naturenvara -

de ekologiska effekterna är utredda detoch alltså före-noggrant att-
miljökonsekvensbeskrivning tillståndsmyndigheten finnerggeren som

tillräcklig.
Eftersom motiverar förslagvårt central reglering i miljö-om en

balken främst utifrån de ekologiska risker användningen bio-som av
tekniska produkter kan föra med sig, bör Naturvårdsverket få ett
centralt på området.ansvar

Tillståndsprövning och miljökonsekvensbeskrivningar kapitel 13

Tillståndsprövning

Vi föreslår miljöbalken i betydligt högre grad denatt nuvarandeän
miljöskyddslagen skall bygga möjligheter förpå regeringen eller myn-
dighet regeringen bestämmer meddela föreskriftergenerellaattsom

bl.a. skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått. Vi förutserom att
sådana generella föreskrifter skall minska behovet kräva tillstånds-att
prövning, särskilt i fråga mindre verksamheter.om
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instans prövai förstaskallinteregeringenvidareföreslårVi att
7 kap..tillåtlighetfråganendast avgöratillståndsfrågor utan om

strategisk bety-ärendentillbegränsasTillåtlighetsprövningen kan av
iavgörandetträffamöjlighetregeringens attkandelse. På så sätt

bibehållas.viktpolitiskärenden storav

domstolsprövningDiskussion om

tillskall ha rättföreskrivsartikelEuropakonventionen, attI envar
skyl-ochrättighetercivilahansgällerdetbl.a.domstolsprövning, när
otvi-omfattasverksamhetmiljöfarligtilltillstånddigheter. Frågor om

förvalt-Sverigeifrågor prövasbestämmelsen. Dessavelaktigt avav
detmåstekravkonventionensuppfyllaningsmyndigheter. För att

länsstyrelser-prövningsmyndigheternasmöjlighetfinnassåledes att -
domstol.överprövadeavgörandenKoncessionsnämndensoch avnas -

dom-medtillövergåfrågan systemaktualiserat etthar attDetta om
verksamheter.miljöfarligastolsprövning av

miljöskyddsfrågornabetraktasakliga skälemellertidñnns attDet
Koncessions-överprövakunnaBehovetförvaltningsfrågor. attavsom

förinomtillgodoseskunnadomstol böribeslut ennämndens ramen
förvalt-överprövningdomstolsmedproblemetlösninggenerell avav

Regerings-iprövning skesådannärvarande kanningsbeslut. För en
förvaltnings-vissarättsprövning1988:205enligt lagenrätten avom

beslut.
kommatillståndsärenden attantalet antasanförts kanSom nyss

kanföreskrifter. Detgenerellaanvändningökadminska avgenom
behovetblirminskning så attdennaförutses storinte avdock att

bortfaller.tillståndsmyndigheterregionala
övervägandenin några närmarepågåinte påankommerDet attoss

frågorfråndärförförslag utgår attorganisationsfrågan. Våra omi
fortsättningen prövasiverksamhetmiljöfarlig äventill avtillstånd

vårtunderdockVi harlänsstyrelserna.ochKoncessionsnämnden
kanstatsmakternamedvetnavarittillståndsfrågorna attmedarbete om

frågor.sådanadomstolsprövning itillgå överövervägakomma attatt
miljödomstolarregionalainrättaalternativ kan då upp-attEtt vara

möj-varitdetden månIvattendomstolarna.nuvarandedebyggda på
skall kunnalösningarnaförslag såutformat våra passahar attligt

tillståndsprövning,andraIfrågai sådant typeräven system. avett om
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i hälsoskyddsfrågor,t.ex. kemikaliefrågor och strålskyddsfrågor, torde
det inte aktuellt ändra gällandeatt ordning.vara

Miljökonsekvensbeskrivningar

miljökonsekvensbeskrivningarAtt skall ingå i beslutsunderlaget i
avgöranden påverkar människor och miljösom är grundläggandeen
tanke i miljöbalken. En sådan beskrivning skall föreligga på mycketett
tidigt stadium, innan de första reella besluten i fråga fattas.en

Vi föreslår bestämmelserna iatt 5 kap. naturresurslagen förs över
till miljöbalken med några förändringar i miljövårdens intresse. En
konsekvensbeskrivning skall enligt förslagvårt ingå dels i ansökningar
i alla tillstånds- och anmälningsärenden enligt balken, dels i andra fall
vid tillämpningen balken och vissa andra lagar det fråganärav är om
åtgärder kan befaras medföra betydande påverkansom på människor,
miljö eller resurshushållning 9 kap. 1 §.

För syftet med konsekvensbeskrivningatt skall kunnaen uppnås
måste alternativ till sökt åtgärd redovisas. Detta enligten är vår
mening så väsentligt det bör i självaatt att balken 9 kap. 4 §.anges

Ränskrafi och kapitelomprövning 14

Att vid behov kunna över meddelade tillstånd och föreskrivna vill-se
kor är betydelse förstor miljöarbetet skallav att bli effektivt. Sam-
tidigt måste de bedriver verksamheter kräver investe-som storasom
ringar kunna göra anspråk rimligapå planeringsförutsättningar. Ett
tillstånd enligt miljöskyddslagen gäller i princip för all framtid. Allt-
sedan miljöskyddslagens tillkomst har det dock funnits viktiga
inskränkningar i rättskraften hos tillståndsbeslut till följdett bl.a. av

villkoren för beslutetatt under vissa förutsättningar kan ändras. Dessa
inskränkningar har etappvis kommit utvidgas alltatt mer.

Rätt begära omprövningatt

Enlig vår mening bör myndighet tillsynutövar miljö-överen som en
farlig verksamhet alltid få rätt påkalla villkorsomprövning.att ochI
med länsstyrelsernaatt har det formella för tillsynennumera ansvaret

tillståndspliktiga anläggningar ochav verksamheter bör de också ha



Sammanfattning40

anläggningvissförvillkorenbedömaförutsättningargoda att enom
miljö-dåsituationerdeIbehövakan omprövas.verksamheteller en

fårverksamhetmiljöfarligtillsynenhar överkommunnämnd i enen
sådantalanföraerforderlig kompetensha attnämnden omanses

omprövning.
baravilken det ärenligtordningenhetligdettafår på sättMan en

förvillkorenomprövningbegärakantillsynsmyndigheten enavsom
6 §.21 kap.verksamhetviss

omprövningförFörutsättningar

tioårsregelns.k.enligt denomprövningvisatharErfarenheterna att
införamöjlighetendiskuteratVi har attproblem.delmedförthar en

tioårsperio-efter utgångentillståndomprövningobligatorisk avaven
kortareförekommerEGtid.bestämd Inomden eller någon annan

fyra Inomovanlig tid år.inte ärdirektiv;vissaomprövningstider i en
omprövningsbestämmel-dessasjälvfalletEES-avtalet måsteförramen

iakttas.ser
där-fyraefter åromprövningtillgenerellt gå överAtt synesrent

prövningsmyndig-ochtill tillsyns-med hänsynvälbetänktmindreemot
ikommerochredanfinnsDetbegränsadeheternas nuresurser. -

framtvingavid behovmöjlighetergodafinnasmiljöbalken attatt -
21 kap.tioårsregelnoberoendevillkortillstånd ochomprövning avav

tillbästVi2 §§.1 och mantar omatt resursernavaraanser man
frå-mellanrum övervägavissamedtillsynsmyndigheternaålägger att

tillsynde harverksamheteromprövningbehovet somavavomgan
inteomprövningvarförmotiverafallförekommandeiochöver

behövs.
ochanläggningarvissaförbörvillkorOmprövning grupper avav

stödföreskrifter medgenerellamedverksamheter kunna ersättas av
vilkaföranläggningarTänkbarakap.i 4bestämmelserna typer av

sopförbränningsanläggningarexempelvisgällaskulle kunna ärdetta
avloppsreningsverk.kommunalaoch

flazpitel 15Tillsyn

lagarcentralaenhetliga i deganskatillsynsförfarandetför ärReglerna
varitdetDärför harmiljöbalk.tillförslagisamlats vårtharsom
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naturligt samordna dessa iregler kapitel tillsynatt ett gemensamt om
22 kap..

Enligt förslaget gäller grundläggande regler i frågasamma om
undersökningar, till tillträde, föreläggandenrätt och förbud, rättelse

vite och handräckning, sig det gäller miljöfarlig verksamhet,samt vare
hantering kemiska eller biotekniska produkter, hälsoskydd, ellerav
annat.

Samordningen leder till reglerna vissapå områden skärps. Iatt
fall förbättrasnågra tillsynsmyndighetens möjligheter meddelaatt

förelägganden förbudoch och vidta rättelseåtgärder.att

Talerätt och överklagande kapitel 16

Vi föreslår formell talerätt för ideella organisationer miljö-att påen
införsområdet i ärenden gäller tillståndsprövning. Vilka organisa-som

tioner skall komma i fråga regleras enligt förslagvårtsom genom
föreskrifter regeringen har utfärda 24 kap. 5 §. Det börattsom
krävas organisation har viss stadga för tillerkännas talerätt.att atten

En motsvarande föreslås förrätt yrkesfiskarnasäven intresseorgani-
sationer i ärenden gäller åtgärder kan påverka yrkesñsket.som som

För ytterligare förstärka allmänhetens inflytande i miljöfrågoratt
föreslår vi det tillsätts miljöombudsman. Denne skall ha tillatt en
uppgift och utreda enskilda klagomål olikaatt ta emot överpersoners
förhållanden miljöområdet.på Miljöombudsmannen och det biträde

han behöver bör enligt uppfattningvår fungera särskildsom som en
inomenhet Naturvårdsverket.

Strafiivanktzioner och miljöskyddsavgiji kapitel 17

Bestämmelser straff för olika brott miljöområdetpå finnstyperom av
såväl i brottsbalken i författningarantal med miljöanknyt-ett stortsom
ning. Tillämpningsområdena för de olika bestämmelserna överlappar
ofta varandra. En huvuduppgiftervåra har varit föraattav samman
dessa till enhetligt och överskådligt i miljöbalken.ett system

Vi har funnit det lämpligt i fortsättningenäven ha straffbestäm-att
melserna uppdelade vissa finnsså i brottsbalken och andra i miljö-att
balken. Men åtskillnaden mellan brottsbalkens och miljöbalkens
bestämmelser måste tydlig.göras Annars blir det med all sannolikhet
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samtidigttillämpas,miljöbalkens bestämmelserenbartså att som
enligtbrotteni brottsbalkenförekomsten bestämmelserna gör attav

vi endastDärför föreslårandrarangsbrott.miljöbalken framstår attsom
fallbrottsbalken, dvs.förs tillfallen miljöbrottallra allvarligastede av

verkligen spelrenhet påeller sättsallmänhetens hälsadär naturens
i förslag7 och 9 §§ vårtoaktsamhet 13 kap.eller klarmed uppsåt av

i nivå medmiljöbrottenkommertill ändring i brottsbalken. På så sätt
samtidigt intei 13 kap. brottsbalken,övriga allmänfarliga brott som

behand-allvarliga miljöbrottmycketandrarangsbrottenbart ävenutan
i miljöbalken.las

Brottsrubriker i miljöbalken

i denfinnsstraffreglerhundratalsHuvuddelen alla de som nuav
tilli miljöbalkenvispecialstraffrätten har smältomfattande samman

användbaraflertaletparagrafer 25 kap.,kapitel med tio ärett varav
särskilda brotts-innehållertillämpningsområde ochhelabalkensöver

till-försummardenexempel kanrubriceringar. Som nämnas att som
miljöpåverkanför otillåtenanmälningsskyldighet dömsståndsplikt eller

produkt ellerhanteringverksamhet,sig frågadet är av enom envare
25 3 §.anmälan kap.tillstånd elleråtgärd krävernågon somannan

slentrianmässigtmindreellerfunnits tendensharDet att meren
överträdelser.obetydliga Detta,straff för relativtföreskriva även

iåklagareofta förfaktum dettillsammans med det svårtär attatt en
åtalade harjust dendomstolenmiljöbrottsprocess övertyga attomen

straffdeexempelvis överutsläpp,personlig skuld till görstark attett
förhållandevis lindriga.regelmässigtmiljöbrottmålutdöms i ärsom

samhälletbli miljöbrottslutsats kan lätt någotAllmänhetens äratt som
lätt på.tar

beteendenförbehållna sådanastraffsanktioner skallVi att varaanser
för enskildaStraffansvarklandervärda.verkligen framstår somsom

gradeller klari sådana fall därbör inträda endast uppsåt enpersoner
överträdelser föreslårformerföreligger. enklareoaktsamhet För avav

enligtbör vårsanktionsavgifter tillämpas. Dettavi medatt ett system
miljöskyddsavgift ochinstitutetuppfattning det nuvarande ävenersätta

nedan.till dettaVi återkommerdessöverta namn.
debrottsbeskrivningarnamöjligt utformat såVi har där varitså att

nämndadetsikte väsentliga överträdelser. Ienbart påtar exemp-ovan
harinte låtit sigmiljöpåverkan detta Därmed otillåten har göra.let
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vi i stället undantagit ringa brott från straffbarhet. detMen när exem-
pelvis gäller brottet olovlig miljöstörning 25 kap. 5 förutsätt-§ är
ningen gärningsmannen väsentlig har åsidosatt villkori månatt ett om
skyddsåtgärder, begränsningar eller andra försiktighetsmått sär-som
skilt har beslutats, i tillståndsbeslut.t.ex ett

Straffen skärps

inställningVår samhället har anledning kraftigtär att att motreagera
allvarlig miljöbrottslighet. förEtt uttryck detta vi föreslår skärp-är att

maximistraff. fallFör de brott i miljöbalkenreglerasta grova av som
föreslår vi straffet skall fängelse i lägst månader och högstatt vara sex

25 kap. 6år §. Samma maximistraff föreslår vi för normala fallsex
brottet miljöförstöring i brottsbalken 13 kap. första i7 § stycketav

förslag till ändring ivårt brottsbalken. Pâ får vi i straffhän-så sätt
seende miljöbrotten i nivå med förmögenhetsbrotten.upp

miljöförstöringFör föroch spridande smitta 13 kap. 7 §grov av
andra stycket 9 ioch § förslag föreslår vi maximistraffetsamma
livstids fängelse. detsammaDetta i dag gäller för fallär som grova av
spridande gift och smitta.av

Miljöskyddsavgift

brottFör begås inom för näringsverksamhet, och det görsom ramen
del miljöbrotten, kännbarakan ekonomiska påföljer enligtstoren av

meningvår förebyggande effekt straff, eller t.o.m.samma som
bättre. framför allt tordeDe användbara miljöområdetpå ärsom vara
instituten företagsbot, förverkande och sanktionsavgift miljöskyddsav-
gift.

detSedan nuvarande institutet miljöskyddsavgift infördes som
ekonomiskt styrmedel i miljöskyddslagen 1981 har behovetår av en
sådan sanktion ändrats i två grundläggande hänseenden genom nya
bestämmelser i brottsbalken, nämligen förverkande vid brott iom
näringsverksamhet och företagsbot. Dessa regler det enligtgörom nya

bedömningvår omotiverat behålla institutet miljöskyddsavgift i dessatt
nuvarande form. finnsDet dock starka skäl komplement tillatt som
straffansvaret ha tillgång också till form sanktionsavgifter fören av
företag, användas framför allt vid enklare former överträdelser.att av
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miljöskyddsavgift form.Därför vill vi institutet Denen nuva-ge ny
medfört ekonomiskarande förutsättningen överträdelse hamåsteatt en

fördelar för avgift skall utdömas bort.att tas
form inteInstitutet miljöskyddsavgift i dess sålundaär avsettnya

förfaranden eller försig för riktas särskilt klandervärdaatt motvare
överträdel-dra in ekonomisk vinst har grunduppstått påatt en som av

straff, företagsbot och förverkande tilläm-dessa ändamål kanFörsen.
sanktion förInstitutet istället schabloniseradutgöraär avsett att enpas.

skett uppsåtligenöverträdelser miljöregler, sådana varkenäven somav
Miljöskyddsavgifter skall alltså kunna dömaseller oaktsamhet. utav

brott har också i fall där det inte utredabegåtts, gårnär attattmen
förekommitvarit i fall oaktsamhet haroaktsam och därnågon men

finns anledning straffadenna inte påfallande det någonsåär attatt
enskild 27 kap. l §.person

miljöskyddsavgifterordentligt särskilja brottmål och målFör att om
lämpligti vi måldet allmänna medvetandet det att omvaraanser

förvaltningsdomstolarna, med läns-miljöskyddsavgifter anförtros
Tillsynsmyndigheten enligtförsta instans. bör vårrätterna upp-som

8fattning utföra vid domstolen 27 kap. §.kompetent talanattvara
utfärda avgiftsföreläg-enklare fall bör tillsynsmyndigheten kunnaI

avgif-riktlinjergande. Vi förordar Naturvårdsverket utarbetaratt om
27 kap. 10 §.storlek för olika branscher och överträdelsertens

Skadestånd kapitel 18

miljöskadelagen förs i miljöbalken balkenGenom ävenatt enger
miljörättens Efter-god överblick sanktionssystemet område.påöver

lagens nuvarande begränsning till gälla skador orsakadeatt avsom
miljö-verksamhet fastighet rimmar illa med den breda påpå synen

problemen ligger till för miljöbalken föreslår dennagrund attsom
utvidgning skade-begränsning försvinner. innebär bl.a.Detta aven

ståndsansvaret inom sjöfarten.
Miljöskadelagen principen strikt för skadorbygger på om ansvar

skadelidandei omgivningen. därför starkare skydd förDen ettger en
vid skadorallmänna skadeståndsregler. kan tillämpasLagenän genom

föroreningförorening vattendrag, sjöar eller andra vattenområden,av
grundvattennivân, luftförorening, mark-grundvatten, ändringav av

förorening, liknande störning.buller, skakning eller annan
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Tekniken knyta skadeståndskyldigheten till konkreta störnings-att
källor vill vi behålla och bygga vidare Vi föreslår listan utökaspå. att

skador orsakade biotekniska strålningmed produkter ochav av
29 l dock inte joniserande omfattaskap. §, sådan strålning som av
atomansvarighetslagens regler.

Slutligen föreslår vi preskriptionstiden för fordran skadeståndpåatt
för personskada enligt förlängsbalken till 30 29 kap. 7 §.år

Organisationjrdgor kapitel 19

lägga fram förslag till direkt iUtan kommer uttrycknågraatt som
lagtext, har vi diskuterat hur arbete fördelas mellanoch böransvar
olika myndigheter inom miljöbalkens tillämpningsområde.verkarsom

kan vi förordar kommunerna huvud-Här nämnas överatt att tar
delen tillsynen miljöfarliga verksamheter. dvs. iprakti-Statens,av av
ken länsstyrelserna och Naturvårdsverket, insatser i denna del bör
enligt uppfattning tillvår begränsas särskilt besvärliga anlägg-att avse
ningar. kan anläggningarDet gälla vilkas miljöpåverkan sträcker sig

arealer eller sådana där tillsynen skäl särskiltöver andra ärstora av
viktig eller svår.

ändamålsenliga enligt mening lista föraDet är vår påmest att en
de enskilda anläggningar där bör för tillsynen. Allastatenupp ansvara

övriga anläggningar bedrivs miljöfarligdär det verksamhet faller då
under kommunernas tillsyn. Vi vill dock ifrågasätta det lämpligtärom

kommunerna tillsyn verksamheter.utövar överatt egna
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SUMMARY

Background

certain the environment in improved duringIn Sweden hasrespects,
the few decades. This applies above all the environment closepast to

what used majorbe emission Improvedto to sources. process
technology and the introduction of purification techniques have
substantially eliminatedreduced environmentallyheavy andor many
hazardous emissions from factories and municipal activities.

problems remain, however,Many and of them havesome grown
The acidification of soil and continues. Oxygenwaterworse.

deficiency seabeds, resulting from eutrophication, threatening toon
exterminate biological marine life. These threats partly due toare

outside itself.Sweden Owing air pollution which receiveevents to we
from abroad, acidification remains unfortunately, growinglarge and,a
problem. The greatly affected foreignby buttooseas are sources, a

stilllot due things happening Sweden.to
nativeNew, problems of the environment have been discovered

with the passing of time. urban communities, emissionsIn localmany
vehicularfrom traffic, heating installations and environmentallyother

hazardous activities still causing serious air pollution. airTheare
comingpollution from the in fact, onlytransport sector, not causes

local damage but affects land considerable distances.and water over
An increasing threat posed the large-scale distribution and

of environmentally hazardous substances, especially toxicstorage
metals and stable organic substances, resulting from the production,
consumption and discarding of goods of various kinds. addition,In
there places where the landscape in danger.are many open

Extensive international co—operation, aimed solving the problemsat
of the environment, has evolved fewthe decades.pastover
Particularly disturbing, in global perspective, the depletion of thea

layer in the atmosphere and the risk of climaticsudden, drasticozone
changes.
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internationalModern forwork the environment began with the UN
Conference the Human Environment, in Stockholm in 1972. Theon
latest milepost the World Conference Environment andon
Development, convened by the in RioUN de Janeiro in 1992. thatAt
conference internationalthe community itself the aim of makingset
possible the achievement of long-term sustainable development
throughout the world. This will other things require halt toamong a
the destruction of the environment and of good long-termguarantees

of naturalmanagement resources.

The foundations of workour

The of the Codepurpose

haveWe been given the task of gathering the central enactments on
health protection and the environment into Environmental Code.an
The of the Code the opening section of draftset outpurpose our
version. is:

living futureand generations ofto human beingsguaranteeo a
healthy, good environment which live,to

biological diversity and maintainto good living conditionso preserve
for all plant and animal species occurring naturally in Sweden and
its surrounding waters,

living landscape, and,to preserve a
make possible development of society which willto bea

sustainable in the long term.

These four points reflect the aims of environmental legislation.
future, well living generations of human beings that mustas as now
be guaranteed healthy and good environment live in. The livingtoa
conditions of biological life be sustained and living landscapemust a
preserved for the benefit of the world of Nationaltomorrow.
development be guided into paths which sustainable in themust are
long term.

Three fields co—ordinated

Our draft version of the Code contains provisions aimed at
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protecting human beings, and the environment0 nature generally
from disturbances capable of causing damage/injury nuisance,or
preserving, tending improvingand and the environment0 nature
generally, and
ensuring that land, and the physical environmentwater generally0

used such ecologically, sociallyto andare guaranteea way as
socio-economically sound long—term management.

The Environmental Code, then, three, closely interconnectedcovers
fields: protection, and improvement, and allIncare management.
these fields, effective needed theto putmeasures stop toare a
destruction of environment and make possible of nationalto a course
development which will be sustainable the long term.

haveWe been concerned with amalgamating the various
environmental existing. Our aimenactments has been for thenow
Environmental Code uniform attitudeto environmentaltoexpress a
questions. In all the various fields dealt with, the level of aspiration

be the Asmust Environmental Code constructedsame. we see an
purely synthesis of existing laws would be futile.as a

The Environmental Code intended human beings,to protect
and the environment generally. Thenature expression "nature and the

environment generally" includes land, air, biological life andwater,
also human settlement. The Code have drafted the central,as we
overarching for the protection ofenactment and thenature
environment generally.

Concerning for the promotion of human health andmeasures
wellbeing, the Code deals with the impact of disturbances capable of
causing damage/injury nuisance. Health problems dealt with in theor
Code include, for example, air pollution, toxic substances, harmful
radiation, noise, noisome smells and similar effects from surroundings.
Major fieldsproblem such of medical foodstuffs andaspectsas care,
traffic safety mainly dealt with in otherare enactments.

The Code also apply ofto urban planningto andaspects the
national This wide of environmental problemseconomy. concept
tallies with the view which has evolved internationally and has been
manifested, for example, the of the Brundtland Commission,report
Our Common Future, and in Agenda 21, the UN action programme
for environment and development for the adopted by thenext century,
Rio Conference.
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mainlyindustrialised nations, hasothertill Sweden, likeUp now,
policyof environmentalpursuitadministrative instrumentsemployed

drafted will be thehaveEnvironmental Code,Theacts. as we
environmental Inadministrative control for thecentral recentsector.

important,have becomehowever, economic instruments moreyears,
andofIncreasing chargesinternationally.in Sweden andboth use

improve thesubstantiallyeconomic instrumentsgeneralother can
finalitsenvironmental Innationalof achieving the targets.prospects

Environmentthe1990259, Value"PutSOUreport ona —
Environmenttheinstruments",and otherEnvironment charges

possibilities of usingextensively reviewed theCommissionCharges
policy.service of environmentalin theeconomic instruments

ofstudyfurthermadeinvestigation, haveIn not anyweour own
with thedealt byof environment chargequestions theconcerning type
possibilitytheCommission. the other hand,OnEnvironment Charges

directsanctions hasadjunct penalof using penal charges to aas an
deliberations.bearing ouron

Basic principles

which allprinciples byfundamentalbegin definingthe Code, byIn we
should be governed.environmental work

connection,thisprevented.first instance be IntheDamage to
intotakenrisk of damage shall bethe account.very

used andfrom bepossible for what extractedbe nature tomust
disposed of without damagefinally to nature.any

shallnuisancecausing damage andpotentially actuallyA orperson
rectification.preventionthe of itscost orpay

example, in theprevention formulated, forprinciple ofThe damage
levels,conducted allPreventive beof workTreaty Rome. must on

ofavoidanceplanning for theranging from general urban to measures
emissions.specific

thesuchancillary rulesprinciple supported byThis cardinal as
principle.the substitutionbest available techniques andprinciple

choiceconcerning theguidance infirst of these furnishesThe matters
procedures. Theoperating and otherof technology, methodsprocess
products, andselection of substances andapplied thelatter to



5 lSummary

that hazardous substances be replaced with less hazardousmustmeans
principlesBoth have the aim of preventing damage.ones.

The principleprecautionary expressed in the second ofsentence
firstthe point. This aimed the prevention of damage, andtoo at

the basic principles of the Rio declaration.UN Therecurs among
principle has been of Sweden’s legal tradition since modernparta ever
efforts for the protection of the environment ingathered speed the
1960s.

The second point cyclicalthe principle. This, briefly,expresses
implies that products be environmentally adapted,must toso as
maximise the possibility of their being re—used the material in themor
being Thisrecovered. principle has important bearing efforts toan on
achieve the aims of the Environmental Code in of both goodterms a
environment and sustainable development.

The third point codifies the Polluter PrinciplePays PPP. That
principle already accepted, both in Sweden internationally,and as
regards disturbances from activities harmful their surroundings.to

included in the ofTreaty Rome and in the Rio declaration.

environmentThe universal responsibilitya

the timeAt has increasingly the reallycountrysame as our overcome
big, heavily polluting emissions from cities factories,and substantial
threats the environment have been found from otherto to emanate

In these built into the machinery ofsources. many cases, are very
society, into the of production, consumption andpatterns
communication in other words into life—style. The aboveor our- -
mentioned Agenda 21 that the unsustainable ofstates patterns
production and consumption, particularly in industrialised countries,

the major of the continued deterioration of the globalare cause
environment and of the of naturalwastage resources.

thisFor declare that forwork the environmentreason we concerns
everybody and that individuals, companies and local nationaland
authorities, within their activities,several all have duty to preventa

damage occurring and remedy damage which has occurredtonew
already. This wording also the basic principle of sectorialexpresses
responsibility, which that of society responsiblesectormeans every
for solving environmental problems originating within it. Sectorial
responsibility laid down by the Riksdag parliament its 1988was
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opinion principlePolicy Resolution, and in thatEnvironment our
environment in thisbasis of future work for theshould also form the

country.

environmentalCo-ordination of enactments

incorporatedfollowing major berecommend that theWe enactments
in the Code:

1964:822ConservationThe Nature Act
1969:387Environment ProtectionThe Act

1979:596Public SanitationThe Act
1982: 1080The Health Protection Act

1985:426relating Chemical ProductsThe Act to
1987:12The Natural ActResources

1988:220The Radiation Protection Act

withfollowing merged the Code:The should also beenactments

Prohibition 1971:1154The Marine Dumping Act
1976:1054The Sulphurous Fuels Act

LandSpreading of PesticidesThe the ForestAct overon
1983:428

1986:225The Environmental Damage Act
1990: 1079Vehicle ProhibitionsThe ActTemporary

1991:639Biological Pesticides Prior Inspection ActThe

of theinclusion, chapteraddition, recommend theIn separateas awe
genetically modified organisms and otherCode, of rules on

thislegislation inbiotechnical products. there coherentAt present no
field.

relatingcontain rulesAll the major enumerated aboveenactments
ofdeal with problemsthe external environment. Three of them alsoto

Protection thethe indoor environment, namely the Health Act,
ProtectionChemical Products and the Radiation Act.Act

impinge, for example,The last of these three alsoenactmentstwo
essentialwhich therefore affected inthe work environment,on

Workby Environmental Code, though thetherespects even
Environment itself has been excluded.Act
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keep theT0 Code within proportions,reasonable must to greata
be given the character of paving Thisextent theenactment.a means

Government, authorities appointed by the Government, beingor
issueempowered the detailed provisions achieveto tomore necessary

the of the Code.purposes
Our draft version of the Code divided into divisions, eachseven

of which in divided into chapters.turn
firstIn the division have gathered provisions of generalwe a

These designed apply all human action havingnature. to toare an
impact the environment and thus capable of adversely affectingon
human beings, the environment natural We theor resources. propose
introduction of this, namely practisingconcept toa new cover
environmental impact.

additionIn the opening, preamble sections setting theto out
emphases and basic principles of the Code, this division alsopurpose,

includes provisions the purview of the Code and definitions ofon
central terms.

A number of overarching rules of and provisionsgeneralcare
concerning instruments, i.e. general of thestatutory empowerments
Government and national authorities issue provisions concerningto
precautions, other things, also included in this division.among are

The second division consists of the provisions of the existing
Natural Resources which, inAct, keeping with instructions,our we
have transferred mainly intact, plus chapter dealing witha
specifications of environmental quality. This division, like the central

of the Natural Resources ofAct, umbrella character,parts andan
will thus also be applicable certain other themto enactments, among
the Planning and Building Act and the Water Act.

third divisionThe contains the Code’s provisions natureon
focusing above all the protection of countrysideconservancy, on areas

and biological diversity.

fourththe divisionIn have assembled special rules ofwe care
applying only certain of activity. These include provisionsto types on
the permissibility of environmentally hazardous activity and on
chemical and biotechnical products, and health radiationandwaste
protection.

the fifthFrom division onwards, the provisions againare once
the entire purview of the Code. This division containstocommon

rules permit procedures and supervision, and also charges andon on
appeals.
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The sanctions provisions of contained in its sixththe Code are
division. They liability, forfeiture environmentpenal andconcern
protection incharges. The last of these essentially differentare
construction from existing law.

The seventh division, finally, contains provisions various formson
of compensation, for damages andencroachment,viz on on
environmental damage insurance.

General rules of care

Chap. 3 of draft Environmental in form ofthe Code lays down, the
general rules of certain guidelines with which everybody shouldcare,

forcomply the protection of beings and the environment fromhuman
injury/damage nuisance. intended theand These rules to coverare
entire subject of Environmental which makes themthe Code,range
applicable large number of essentially different Thephenomena.to a

fundamental requirements of industrialapply equally tosame care
activity, the handling of chemical biotechnical healthproducts,or
protection in the environment. aim has beennatural Ouror measures

high for environmentalall work.to set targets
The ofgeneral rules be observed by the Governmenttocare are

and other national authorities issuing instruments, and bystatutory
judicial authorities dealing with individual This applies both tocases.
the award of permits authoritiesand supervisory decisions. Thus theto

apply the requirements defined by of boththe rulestoare care,
their drafting of instruments and, for example, when definingstatutory
conditions for of activitiesthe award permits for when issuingor
injunctions in the inspection context.

On the other hand, the of directrules should notcare carry any
penal sanctions. The purview of Environmental willthe Code be so
extensive that its universal be made precise enoughrules cannot to
form basis of penal given high standards of legaltheassessment,a
security which ought apply in connections.such Statutoryto
instruments and injunctions issued authority of rules ofthe care,
however, the sanctions of criminal penalties contingentcan carry or
fines.

The rules have been designed provide basis for thetoso as a
dissemination of knowledge and the formation of opinion. This we
believe be essential, since universal participationvoluntaryto a
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precondition for creating better environment and, in the longa run, a
effective instrument than legislation.more

Precautions

The Environmental likeCode, the existing legislation for the
protection of the environment, should be based the precautionaryon
principle. Basically, be for the wishing do somethingmust toperson
capable of affecting the environment show that his action willto not
entail damage nuisance health and the environment.toany or

The central rule of draft Environmental Code lays downcare our
that all precautions be taken in order humanto to protectnecessary are
beings and the environment from injury/damage nuisance inand and
order good long-term of naturalto promote management resources.
Precautions include,also taken for example, the choice oftoare a
suitable location, protective and inspection.measures

Best available techniques

One important starting point for the taking of precautions be thatmust
best available techniques be used. This techniquesto means
corresponding the latest of development and industriallyto stage
feasible, in the relevant from technical economic pointandsector, a
of view.

We have taken this from legislation work withinconcept current
the EC.

The substitution principle

The Chemical Products laysAct down principle whereby chemicala
whichproducts be replaced with less hazardous betocan ones are

avoided. the EnvironmentalIn Code, this principle acquires a more
extensive meaning and fundamental result, however,Asstatus.more a
and in existing law, the principle does directcontrast to not carry
penal sanctions. The principle all environmental workmust permeate
and when be given the backing of sanctions by beingnecessary may
applied in the issue of provisions, the processing of permitstatutory to
applications and supervisory activities.to
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Reconciliation prohibitionand

stipulationAn absolute that available and precautionevery necessary
be taken unlikely applicable in situation.be haveWeto every
allowed certain of for reconciliation of conflictingtheamounta scope
interests. fundamentalOne prohibition in however,the Code, that

deviations allowed which will entail risk human healthtono are ora
of palpable damage the environment.to

The cyclical principle

If lasting improvement the environment be achieved andto to
social development willbe made sustainable in the longto term, we
have work for of materials includedcycle theto conserve resources, a
in products, and restrict of harmfulthe substances human beingstouse
and the environment. therefore which will applyWe rule topropose a
all handling of products, the effect full life ofthat theto expectancy

product be taken into assessingwhen the hazardsto accounta
involves beingshuman and the environment. The beproduct shouldto
re—usable far possible; in the instance, aim shouldsecond theas as
be materials from it. draft CodeOurto to extractrecover or energy
requires this be taken into all and especially whento account at stages,
the product created manufactured.and

co—operationInter—company

Without adopting the of transferable emission rights which hassystem
been developed in wishthe USA, possibilities, withintowe open up

certain geographical of exchanging protectivea area, measures
between different environmentally hazardous operations, toso as
maximise efficacythe of for the environment.measures

opinion,In the American should be introducedsystem notour
Sweden, partly because impedewould co-ordination with the
environmental rules of the EC.
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General provisions

within draft Code typicalCertain of the assembledenactments areour
of detailed provisions. Thepaving while others consist mainlyActs,

opportunity forof paving provides extensivethatActessence a
medium of Ordinancesthe regulation of particular through thematters

techniqueinstruments. This legislative has beenand other statutory
inconsistently applied in the Chemical Products and related ActsAct

opportunities in thisand Ordinances chemicals. The smalleston
itsprovided Environment Protection with rulesthe Act,respect are

activities.of individual of environmentally hazardous Norassessment
afford possibilities ofdoes Environment Protection adequatethe Act

"diffuse" of achievingdealing with problems caused by co-sources or
ordinated environmental solutions.

Environmental Code be keptstated earlier, in order for theAs to
within proportions, form of pavingreasonable take the Act.must a

Riksdag thenThe main advantage of this that thearrangement can
overriding guidelines, leaving details the Governmentlay down the to

subject which Codeand national authorities, the theto empowerments
promptlyconfers. this the regulatory beIn systemtoo,way can more

and unexpectedamended when changing conditions demand. Newso
perils arise be of gravity demandsuddenly and such toasmay
immediate action.

of also advantage considering that,A system empowerments an
of joining thein the the Sweden EC,EEA context, eventas

Swedish environmental legislation will adapted EC ruleshave beto to
the subject.on

of draftconferred by several chaptersStatutory powers are our
defined certain rules whichCode. Chap. however, haveIn arewe

valid. authority of theuniversally All instruments issued bystatutory
founded ofCode be the principles of Chap. and the rulesmust on

Chap.care
provisions issued Chap. likely beGeneral under 4 toare

applied for of environmentally hazardousextensively the regulation
activities. The of activities today Only thenumber such great.very

permit applicationdisruptive of them be assessed throughmost can a
different policy instruments needed.procedure. all the others,For are

Precautions directlyof routine be governed bynature statutorya can
instruments and need be tailored individual activities.not to
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Our draft Code makes provisions of this kind directlystatutory
applicable and, rule, combined with penal sanctions. Theyas a are
also be applied, however, supervisory adjudicativeandto
authorities, and will thus form permitsthe basis of and injunctions.

Environmental quality standards

cardinalThe principle of Swedish environment protection policy has
been for disturbances in each individual alleviated muchbetocase as

be reasonably demanded for preventionthe and counteractionas can
of damage/injury nuisance.and This has had excellent results, in that
technology and purification facilities have beenatmeasures many

fartaken that emissions fraction oftoday what they usedso are a mere
be.to
Even the environmental situation inin Sweden hasso, many

continued deteriorate. Harmful effects larger scalerespects to are on a
than before, and causal connections complicated. Diffuseare more
emissions, from vehicular traffic, have increasinglye.g. grown
important.

One shortcoming of the alleviation principle which has
predominated hitherto that fails holistic view.take Evento a
emissions from individualeach of disturbance alleviatedbesource can

good deal, large numbers of such still, between them,a sources can
have much impact than the environment will tolerate.greatera

environmental policyIn work today, has consider whattoone
needed, according the of environmentalto amountmeasures are

impact which human beings and tolerate. theapplyWenature can
"environmental quality standards" provisions indicating suchterm to

points of departure. We that authoritythe Governmentpropose or an
appointed by the Government be issueempowered such provisionsto
for the protection of human beings environment,the toor or

the conservation of natural This section definesencourage resources.
three alternative conditions. The question be ofmust one

enforcing guidelines adopted Riksdag,by the-
honouring international commitments, or-
otherwise preventing rectifying damage nuisance.or or—

In then, the quality standards the demandssystem, toour are express
which should be made the environment, with reference whattoon
human beings and tolerate. Qualitative thisstandards ofnature can



59Summary

kind be based detailed knowledge. suchT0must generateon
knowledge, both basic will be of directresearch needed and surveys
practical relevance. compromises regarding what technicallyAny

economically feasibleand in individual should be madenotcases
within the of the standards, because the latter will then becomescope
misleading and, accordingly, pointless. possible that the aims

the qualitative allexpressed by standards always and at eventscannot -
immediately achieved. If inevitable compromises will havebenot so,—

be made with in full knowledge health theand the thatto open oreyes
environment being subjected heavier reallyburden thanto cana
tolerate.

possibilities using fromThe of environmental quality standards vary
environment another. the subject of air, uniform standardsOntoone

possible nationwide.should be land and the other hand,For water, on
conditions from biotope another. Into seemsvary one many cases
obvious that environmental loads of certain substances far inare

of what tolerate, without limit havingnatureexcess can any
necessarily been defined. such of protectiveIn cases, course, measures
will farhave be pursued possible.to as as

Environmental quality will primarily form basis ofstandards the
urban planning and be converted into action plans. These in turn can

realisedbe expressed through instruments, through thestatutory
processing of individual permit and supervisory and Incases, so on.
certain the standards should be directly, legally binding.madecases
Thus prohibition, ofcould imagine German lines, motorone a on
traffic in city in of certain airbornethe substances sucheventcentres

carbon monoxide specified inexceeding the maximum loadsas
environmental quality standards.

important for quality beingOne environmental standardsreason
made directly effective, in the air conservation thatsector,e.g.
standards of this kind included certain directives. SwedenECare
joins the EC, those directives will have acquire into counterparta
Swedish law.

and producerCycles liability

As stated above, recommend basing the Environmental Code partlywe
"cyclicalthe principle". Lasting improvement of environmenttheon

probably considerationdemands for the environment in commodity
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production, all the from idea finished product and from theretoway
the terminal handling of the product after has been discardedto or,

for other longer being used. all handling ofIn products,reasons, no
the entire life of the product far possible, beexpectancy must, as as
taken into when assessing the entailshazards health andaccount to
the environment. This includes consumption of materials andraw

in the manufacturing the in which theenergy process, way user
handles the product and the best of dealing with whenway no
longer being used.

Most of the for environmental disruptions occurring theatreasons
refuse be looked for earliermuch and allabovestage to at stages,are
in production. Products be designed from themust outsetvery so as

contain minimum of harmful substances. Furthermore, theyto a
should be economical of and materials, should notenergy consume

while in and should be re-usableunnecessary resources use, or
recyclable. The substitution principle, which the manufacturingat

implies duty of selecting the substances least harmful thestage toa
environment, be extensively applied. Wastemust managementmore
should be adapted effectthe of the taken protection ofto measures on
the environment. Priority should be given the of products.to re—use
Recycling of the material should thissecond. the needIncome way
for deposition be reduced minimum.tocan a

We recommend that the Government the national authorityor
appointed by the Government for the be makeempowered topurpose

the duty of commercially producing, importing sellinganyone or a
product packaging producera that the resultingto wasteor a ensure
from such removed, re-used, disposed inrecovered ofproperty or

which be demanded for environmentally acceptablea manner can
The also applies who, in thewaste management. tosame a person

of his commercial activity, produces requiring specialwastecourse
of sanitation environment protection. Furthermore,measures or we

making possible issueempowerment to statutorypropose an
provisions pre-separation.on

Consumers, through their product choices, do dealgreat tocan a
bring about the development of environmentally adapted products.
Clear and information essential in fororder becorrect toconsumers
capable of making such choices. order forIn of productsystema or
packaging be workable, special labelling of productsre—acceptance to
and packagings likely be Furthermore,to necessary many cases.

environmental declarations should be introduced, startingwaste or
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with certain selective of Environmentalproducts. the CodeIngroups
making possible the issue ofempowerments statutorywe propose

provisions this effect.to

Health protection questions

We recommend that the Environmental Code be made introduceto
basic of forrules the protection of health and the environment.care
These basic rules of will longer be geared the ofconcepttocare no

protection,health this will other thingsForproperty. among mean
wider for intervention against disruptive activities of differentscope
kinds. The of protection of human health taken in the Codeconcept

include only health protection in the of the Healthto not sense
Protection is, protectionAct that against disturbances capable of—
causing nuisances but also protection against seriousless—
disturbances, infrasoundsuch those caused by other faintas or some
sound from heat ventilation devices suchlike.and haveWepumps,
assumed that of the environmental quality standards whichuse we
have proposed will be initiallyconcentrated, least, healthat on
protection.

The health protection provisions of Environmentalthe Code are
made focus, than the provisions of the Health Protection Act,to more

questions relating indoorthe environment. this theIntoon way
provisions of adjunct those concerning environmentaltoare more an
hazardous activities.

There real why the Environmental Code should retainno reason
the discrepancies between Environment Protectionthe andActcurrent
the Health Protection Act regarding the consideration be shownto

particularly sensitivetowards allergic opinion,In notpersons. our
least ofview the heavy increase in various allergic complaints in

should be possible, when applying the regulatoryrecent years,
of Environmentalthe Code, show consideration forsystem to persons

who sensitive than be deemed normal.are more can
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problemsEnvironmental of traflic

The environmental disturbances emanating from the transport sector
serious airand of different kinds; mainly they compriseare many

pollution, noise, vibration, contamination and congestion, wellas as
Swedish trafficencroachment the landscape and natural habitats.on

makes large contribution acidification of soil and and,theto watera
accordingly, major contributory of increasingprobably thea cause

forestdamage land.to
have decided against transferring detailed rules of existingWe

traffic legislation the Environmental Code. Asto we see
environmental thinking of society.all Itsmust permeate sectors more

finddetailed be framed by each individually. Wecontent must sector
from theinappropriate, for example, for provisions be detachedto

merelyVehicles Ordinance Vehicle OrdinanceMotor and the Exhausts
environment. impair thebecause they relate the That wouldto

possibilities of taking of requirements applying vehiclesstock all the to
of different kinds. The applies traffic by-laws.tosame

The provisions of principle, also begeneral the Code toare,
applied the traffic of "practising environmentalTheto sector. concept
impact" provides basis ofthe for implementation the Code. That

of activities capable of affecting healthhost humanconcept covers a
environment, vehicles andthe them the of poweredor among use

craft. The rules of intended basis forgeneral assessmentcare are as a
and supervision for the issue of instruments. thisand Instatutory way
the rules of which other things imply that thecare, among
requirements of diversityconservation and biological alsonature are

into consideration, of influencing thebe taken should be capableto
localisation of roads and other communication routes.

farFurthermore, the rules of the Environmental Code will have a
impact existingand in the planning than thegreater contextrange

environmental qualityprovisions. believe that environmentalWe
standards will make difference future traffic planninggreat toverya

will policyand also guide the Riksdag in its making of overarching
decisions infrastructure investments. Environmental questions muston
be introduced into planningthe earlyat stage.process an
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Government of trafficlarge facilitiesassessment

forIn order the mentality achieve full impactmanagement toresource
in the whereCode the concerned, recommendtransport sector we
that construction of large traffic facilities of certain kinds be subject

permissibility by the ThisGovernment.to assessment assessment
should take place early be the ofat stage. must typea very same

certain kinds of industrial facility already have beassessment toas
subjected under the Natural recommend thatResources Act. Weto
facilities liable for be made include roads, railways,assessment to
airports, harbours and shipping lanes which have substantialcan
environmental impact from national regional viewpoint.a or

thisIn connection also recommend faculty whereby thewe a so-
called municipal be overridden in the of roads,veto mattercan
railways and shipping assessed in this justIn other words,routes way.

with certain of facilitiesthe subject correspondingto assessmentas a
procedure under the Natural Resources willAct, the Government be
able ahead with the project against the wishes ofto go even a
municipality affected, but only this highly essential from a
national viewpoint and other solutions have inappropriate.proved

Environmental of traffic facilitiesassessment

The supervisory authority should be able forbid traffic facilityto a
planned will presumably such disturbances that, under thecause

ofrule the Environmental Code for example, should bestop not
allowed materialise. If the wishing theto to constructso, person
facility will have apply for permission for it. thisInto separateway a
environmental be undertaken when genuinelyassessment can
needed.

Nature conservation environment protectiongreen-

The preservation of biological diversity that is, of the living-
conditions for wildall plant and animal species inhas recent years—
become increasingly important of environmental policyan concern
throughout the world. estimated that than 2,000 speciesnow more

disappearing annually, and that eliminationthe increasingrateare
with passingevery year.
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The main focus of attention public thedebate has been threaton
plant animal species in tropical regions. likeButto temperatean zones

15Sweden also gravely threatened. 5 and ofBetween centare per our
wild species in their survivalthreatened the that long-termare sense

be taken assured.cannot as
Biological diversity distributed inthreatened by the pollutants the

natural environment of emissions from industryresult and humanas a
societies, for of physical humanexample, and also result purelyas a
intervention in environment. of first—mentionedthe natural Threats the
kind be by of effectivecounteredmust tomeans more measures

the discharge of pollutants, i.e. through improvement inprevent an
protection ofgeneral the environment, both in Sweden and other

countries.
ofDirect physical interference includes, for example, the felling

forests, the damming draining of lakes and thewatercourses,or
draining of wetlands, from farmland of various obstaclesthe removal

cultivation, the disappearance of grasslands, and buildingto
development. interference depletingMeasures suchto prevent
biological diversity traditionally conservation andclassed natureare as

under the Conservation whichNature Act, proposecome we
incorporating in Environmentalthe Code.

policyOne fundamental aim of and future environmentalpresent
work should of building environmental thinking in thebe that all
various kinds of activity which feared have negativebeto can a
impact environment. This, ofthe also applymust toon course,
agriculture forestry. Consideration biological diversity shouldand of
be self-evident, vital factor of planning, andall managementa
operations in these just like consideration of economic results.sectors,
The basic rules of in Environmental Code should also applythecare

agriculture and forestry, just activities which entailall otherto toas
"practising environmental impact". thatFurthermore, recommendwe
the rules of the concerning quality andCode environmental standards
environmental impact applicablebe made thesetoassessments
branches of economic activity.

The Environmental contains protection ofCode also rules theon
flora fauna,and and above what be required of agricultureover can
and forestry. The well-established protective devices of the national
park, the and the landscape protection should,nature reserve area as
hitherto but vigorously, be used for the protection of particularlymore
sensitive farmland forest consideration forand land, above all ofout
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their value biotopes. We do find need foras not substantialany
amendments the rulesto governingstatutory these institutions, and
accordingly have merged them with draft Environmentalwe Codeour
with only editorial amendments. These, however, relativelyare
extensive. For the better protection of biological diversity, we propose
amendments the rules governingto shoreline protection, land drainage
and quarrying. We also recommend the introduction of rules theon
introduction of exotic plant and animal species into the natural
environment.

Shoreline protection

A large number of animal and plant species inhabit the borderline
between land and The ruleswater. shoreline protection have hadon
the effect of rescuing large of valuable biotopes, above all fromareas
building development. As the law stands, however, shorelinenow
protection justified solely by the necessity of keeping attractive
shoreline available the general public fortoareas of outdoorpurposes
recreation. In opinion, shoreline protection should be reinforcedour
in such make clear thatto protectiona alsoway as prompted by
consideration of flora and fauna.

We also recommend amendment the rules of shorelinetoan
protection, for the protection ofnot biological diversity but in order

avoid certainto problems of co—ordination between the existing
provisions of the Nature Conservation Act and those of the Planning
and Building Act. Our proposal municipality decideempowers toa on
shoreline protection within for which detailed developmentan area a
plan adopted. Special will have be shown, however,to forcause
reducing the of theextent protected shoreline for abolishingzone or
the shoreline protection altogether.

Land drainage

Wetlands of the biotopes having specially importantare one bearinga
biological diversity. They importanton habitats for birdare many

species, plants, fungi and insects. They also "purificationcan serve as
plants" nitrogen for nutrientstraps escaping with run—off from- —
agricultural and forestry land. As such they probably unbeatableare

3 I3-028. Dell
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theinespeciallyandSweden,oflargecost-efficiency. Infor parts
drainedbeenwetlands haveof theand southerncentral country,parts

remain.smallcenturies onlythatthesuch extent areasto overan
theunder NaturepermissionrequireswetlandofDrainage

ofawardprovision thetherecommend thatConservation Act. We on
struckbebalancesconcerning thewith rulecombined topermits be a

administration betweentheauthorityby the countyassessment
only beshouldwetlandsofdrainingprinciple,interests.various In

thediversity andbiologicalimpactthepermitted when onon
showapplicantthenegligible andpresumably bewillsurroundings can
goingofin favourspecialtherethattimethe reasonsat aresame

enterprise.with theahead
ofdrainingof thecessationin virtualresultthisWe toexpect a
ofregionsotherSweden. Insoutherncentral andofwetlands in most

Norrlandand inabundant,wetlandswhereSweden moreare
slightlygrantedbeprobablypermitsespecially, moreon acan

scale.generous

Quarries

includemadebethethat toquarries textstatutoryFor too, proposewe
materialfor theneedtheeffect that totheprovision, toassessmentan

which thethe damageagainstbalancedbequarriedbe quarrymust
diversity.biologicalandenvironmentnaturaltheinflictliable to onon

quarriesmakingprovisionsissuealso empowerment toWe anpropose
permission.subjectdomesticfor topurposes

speciesAlien

certainindigenousspecies ecosystemand plantAnimal to cannot a
Thisreleased there.plantedtheyserious damage orarecause

ofthein forestry asexample,forobserved,problem has been case
speciesexoticregardwithimportantlesspine but tothe contorta no

generally.
differentequilibrium betweenbasedviableA ecosystem on

inenemies andnaturalitscheck bybeing kept ineachspecies, one
speciesexoticindefinitely. Anmultiplyingprevented fromthis way

enemies there.naturalhaveenvironmententering such not anymayan



Summary 67

rapidly multiply and eject other species. This inso may turn can
have knock—on effects further species and the entireon ecosystem.on

On the other hand, exotic species, for example,tree may grow
rapidly than indigenous and this yieldmore betterones way a

Animal species whichreturn. planted be attractive forare may
hunting. In certain such species blend well withcases, moreover, may
the natural This oftenecosystems. for example, of speciestrue,
which used be indigenousto certain environment butto havea
disappeared result of extermination.as a

The risks and possibilities entailed by the introduction of alien or
vanished species into the natural environment make essential for
such be regulated byto In opinion,measures plantsome means. our a

animal species should be introduced intonotor andecosystems areas
outside its natural habitat without the environmental consequences
being carefully investigated first. This in fact obligation whichan
Sweden has entered into under the Convention Biological Diversity.on
Article 8 h of the Convention requires all countries theto prevent
import of, and control exterminate,to foreign species whichor
threaten habitats and nativeecosystems, species.

Fisheries legislation has for included rulesmany years now
concerning the planting and translocation of fish. Rules theon
introduction of foreign and vanished species general should of

be included in the Environmental Code.course We recommend the
inclusion of provision empowering the Government authoritya or an—
appointed by the Government issue provisionsto concerning, among-
other things, the requiring of permits.

Partly with reference recommendations issuedto by the
International Union for the Conservation of Nature and Natural
Resources IUCN, discussed certain principles which, inwe our
view, should apply questions concerningto the introduction of plant
and animal species. Among other things recommend, generalwe as a
principle, that alien vanished species should be introducedan or not
unless its introduction will presumably confer substantial anda
carefully explored benefit human beings the environment andon or
there native species which suitable for theare no are purpose.

Environmental impact should be includedassessments the
material underlying decisions of all concerning the introductioncases
of alien species. There should be penal sanctions for breaches of the
provisions.
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Biotechnical products

of Geneinnovationsrevolutionaryof theBiotechnology our age.one
individualwhichwithbiotechnologyofmanipulation genesparta

another.speciesindividual,transferred from tobe orraceonecan
systematicofpossibilitiesopeningmanipulationGene up new

withequippedbeorganismsthisimprovement. In acanway,
occurring innormallypropertiesof nature.combination not

theeverywhere inproblemssolvehelpBiotechnology to manycan
manufacturedoldandcreatedbeproductscommunity. New onescan

biotechnology,ofthe aidwithclear that,expensively.less canwe
thanenvironment—friendlywhichproductsdevelop morearenew

existing ones.
modifiedgeneticallyandmanipulationoftheBut geneuse

andespeciallyentail risks, ecosystems.alsoorganisms naturetocan
whichprinciples byethicalthequestionimportantAnother concerns

should beorganismsmodifiedgeneticallyofproduction andthe use
governed.

whichecologyforbiotechnologyofimportanceabove all the
inCode. When,Environmentaltopic for thenaturalmakes a

and theprotectionhealthlegislationremit,withkeeping onour
alland abovebiotechnologyco—ordinated,beenvironment tocomes

andsuchclearlyorganismsmodifiedof geneticallythe a newareuse
groupedshould besubjecttheprovisionsdistinctive field that on

Code.of thechapterspecialintogether a
biotechnology.applyalsoprinciple shouldprecautionary toThe

ofespecially,and,biotechnologyofthewhichrisksThe use
kind thatof suchentailorganismsmodifiedgenetically aarecan

nuisanceandinjury/damageofprevention toneeded for thecontrol
shouldCodeEnvironmentalTheenvironment.beings and thehuman

especiallyandbiotechnology,ofwhereby theprovisionscontain use
permissionsubjectmadebeorganisms,modified togeneticallyof can

authorities.environmentalandpublic healthfrom
containsbiotechnologywithdealingCodeof thechapterThe
whetherorganismsmodifiedgeneticallyonlyprovisions, not on —

biologicalalsobutvirusmicroorganismsplants,animals, onor -
section laysbasicproducts. Abiotechnicalcertain otherandpesticides

environmentand thebeingshumanof damagerisksthat thedown to
considerationsethicalbasicand thatintobe taken areaccounttoare

Theorganisms.modifiedgeneticallyofhandlingallto govern
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Government authority appointed by the Governmentor an turn
should be able define conditionsto for the handling of biotechnical
products and also prohibit such handlingto this particularly
important from medical environmental viewpoint. Our drafta Codeor
lays down that ethical deliberations also be included inare assessments
of this kind.

In opinion, the release into theour natural environment of
biotechnical products, genetically modified organisms included, should
also be subject permission.to One obvious prerequisite for the award
of permits should be that the various and especially,consequences -
where release into the natural environment concerned, the ecological
effects have been carefully investigated, that environmental- so an
impact available whichassessment the sanctioning authority finds
adequate.

Since recommendation of centralour control, through the
Environmental Code, mainly prompted the ecological hazards
which the of biotechnical products involve,use centralmay
responsibility in this field ought, in opinion, be vested thetoour
National Environmental Protection Agency.

Permit procedures and environmental impact assessments

Permit procedures

We recommend that the Environmental Code, muchto greater extenta
than the existing Environment Protection Act, be based foron powers
the Government authority appointed by the Governmentor an issueto
general provisions concerning, for example, protective andmeasures
other precautions. We anticipate that general provisions of this kind
will reduce the need for stipulating permit procedures, especially
where small—scale operations concerned. We also recommend that,are
in the first instance, the Government should adjudicate permitnot
questions but should merely decide the question of permissibility.
Permissibility be limitedassessment ofto strategiccan matters
importance. In this the Government’s ability decide ofway to matters

political importancegreat will be preserved.
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judicialconcerningDiscussion assessment

individualthatlays downConvention6 of theArticle European every
civil rightshisconcerningjudicialentitledbe assessment,tomust e. g.

environmentallyforpermissionconcerningQuestionsobligations.and
thisofthewithinundoubtedlyactivityhazardous scopecome

administrativedecided byquestionstheseSwedenprovision. In are
then, thereCommission,of therequirementstheauthorities. To meet

by thedecisions assessmentwherebyfacultybewill have to a
LicensingNationaland theadministrationsauthorities the county—

ofreviewed bybeProtection courtEnvironmentforBoard acan—
ofchangingofquestion systemprompted the toThis haslaw. a

activities.hazardousenvironmentallyofjudicial assessment
ofquestionsregardingforpracticalhowever,There reasonsare,

beingforneedThequestions.administrativeprotectionenvironment as
LicensingNationaldecisions by theofreviewjudicialdemandable to

within theprobably beProtection metEnvironmentforBoard can
ofreviewjudicialofproblemthesolutiongeneralofframework toa

possiblethis kindofreviewdecisions. Atadministrative present a
ReviewJudicialtheunderAdministrative Court,in the Supreme

1988:205.Decisions ActAdministrativeCertain
could beprovisionsgeneralofincreasedstated above,As use

reduction,Theapplications.permitofnumberreduce theexpected to
need foreliminate theenoughbe largeexpected tohowever, tonot

authorities.permitregional
oftheconsiderationcloser mattergive tofor tonot anyus

assumption thatbased theproposalsorganisation, and onareourso
activityhazardousenvironmentallyforpermitsconcerningquestions

and theBoardLicensing countythewith bydealtcontinue bewill to
questions,permitsworkoftheadministrations. In onourcourse

Riksdagandthe Governmentthathave beenhowever, mayawarewe
suchproceedingsjudicialsubstitution oftheconsidertocome

environmentalregionalbethenalternativeOne setto upmatters. may
haverecommendationsOurexistingthebased courts.watercourts on

solutionsthethatsuchframed inpossible beenfar canwayaasas
within suchaccommodated system.also be a

healthconcerned,procedurepermitofotherWhere e. g.types are
in thechangeprotection,radiationandchemicalsprotection, no

for.calledbewouldof thingsexisting order toappear
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Environmental impact assessments

The inclusion of environmental impact the materialassessments
underlying decisions affecting human beings and the environment a
fundamental principle of the Environmental Code. An ofassessment
this kind be prepared earlymust beforeat the first realstage,a very
decisions of question taken.a are

We recommend transferring the provisions of Chap. 5 of the
Natural Resources Act the Environmentalto Code, with fewa
alterations in the interests of environment protection. The draft Code
requires the inclusion of environmental impact inan assessment
applications relating all permit and notificationto procedures under the
Code and in other coming under the Code and certain othercases

when theenactments, contemplated liable havemeasures toare
considerable impact human beings, the environment theon or

ofmanagement resources.
In order for environmental impact itsan assessment to serve

intended alternatives be presented themust forpurpose, to measure
which permission requested. This, in opinion, essentialour so
that should be expressly stipulated in the Code.

Legal force and review

The ability when review permits andto conditions issuednecessary
previously important for the efficiency of environmental policyvery
work. At the time, those conducting operations which requiresame
heavy investments be able demandmust reasonable planningto
conditions. In principle, permit awarded under the Environmenta
Protection Act valid for all perpetuity. Ever since the Environment
Protection Act passed, however, the legal force of permitwas a
decision has been subject important restrictions,to partly because the
conditions governing the decision be altered under certaincan
conditions. These restrictions have been gradually augmented.

Right of review

In opinion, authority supervising environmentallyour hazardousan an
activity should always be entitled demand review ofto the conditionsa
for Now that formal responsibility for the supervision of facilities



Summary72

administrations,in thevestedpermitsrequiring countyactivitiesand
conditionsthewhetherjudgepositiongoodbeshould alsothey toa
review. Inofin needbeactivityfacilitycertainapplying to mayora
committeeprotectionenvironmentmunicipalsituations where a

committeeactivity, thehazardous mustenvironmentallysupervises an
suchdemandingforrequisitethedeemed competence abe to possess

review.
wherebyachievedaffairs will beofuniformthisIn stateaway

beonlyactivityparticulargoverningconditionsof thereview cana
authority.supervisorythedemanded by

reviewPreconditions for

ruleso—calledunder the toreview ten-yearshownExperience has
ofpossibilitydiscussed thehaveof problems. Wenumberentail a

expiry of theafter thepermitsof ten-reviewobligatoryintroducing
directivesCertain ECinterval.fixedotherperiod at someoryear

of fourperiod notperiods;reviewdefine shorter yearsa
ofwillaccordof the EEAprovisionsreviewThe courseuncommon.

with.compliedbehave to
lessreview, however,four—yearlyintroduction ofblanketA seems
theofdisposalthelimitedof theviewadvisable, in atresources

Goodsupervision andfor assessment.responsibleauthorities
theunderdocontinuewillexist —andalreadypossibilities to so

permits andofreviewstipulatingforCodeEnvironmental a—
believerule. Weof theregardlessconditions when ten-yearnecessary,

supervisorytheutilisedefficientlywill bethat moreresources
necessityconsider theintervals,certainrequired,authorities toatare
relevant,whereand,supervisiontheiractivities underreviewingof

reviewexplaining why necessary.no
possibleshould beactivities,facilities andofcertainFor groups

Facilitiesregulations.generalwithconditionsreview ofreplace theto
refuseexample,forinclude,applyconceivablymightthiswhichto

plants.municipaland treatmentincineration plants wastewater
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Supervision

The central which have been brought together in draftenactments our
Environmental containCode fairly uniform rules supervisoryon

and thisprocedures, has made natural the rules together into group
single chapter supervision.a on

draftThe Code applies the basic concerningrules,same
investigations, rights of injunctions prohibitions,andaccess,
rectification, contingent fines and police assistance, environmentallyto
hazardous activities, handling of chemical biotechnical products,or
health protection, and other matters.

This co-ordination will tightening the rules in certainmean up
fields. the supervisory authorityIn givensome cases more powers
of issuing injunctions and prohibitions and of taking rectification

measures.

Standing litigate and appealsto

We recommend that, in relating permit procedures,matters to non-
governmental organisations in the environmental should havesector
formal standing litigate. draft Code, the organisationsIn haveto toour
this standing will be defined through provisions be issuedstatutory to

the Government.by should stipulatedbe that, in order beto
awarded standing litigate, organisation have certainto mustan a
permanence.

A corresponding right also proposed for interest organisationsthe
of commercial fishermen, regards capable of affecting theas measures
fishing industry.

further reinforcement ofAs public influence in environmentala
affairs, recommend the appointment of Commissioner for thewe a
Environment. The Commissioner’s task will be receive andto
investigate complaints from private individuals concerning various
environmental conditions. The Commissioner assistantand the staff he
requires ought, in view, constitute unit within theto separateour a
National Environmental Protection Agency.



74 Summary

chargeand protectionenvironmentPenal sanctions

crimeof environmentalfor variouspenaltiesProvisions types areon
ofnumberby largeandCriminal Codethecontained both by a

of thepurviewsOften theenvironment.relating thetoenactments
beenmain tasks hasofoverlap. Onevarious provisions toour

straightforwarduniform,provisions into systemassemble these a
Environmental Code.within the

continueshouldprovisionsthe penalappropriate that tofindWe
by thecontainedof themthatin suchdividedbe aresomewayaup

theCode. ButEnvironmentalby theCode and othersCriminal
madebecodesof theprovisionsdistinction thebetween musttwo

of theprovisionsthelikelihood, onlyinOtherwise, allclear.
time thetheapplied,Code will beEnvironmental at assame

offenceswillCriminal Codeinprovisions theof the causeoccurrence
second—degreeregardedbeCodeEnvironmentalunder the to as

ofonly therecommend thatthereforeoffences. gravestWe casesvery
is,thatCriminal Codethereferredcrime should beenvironmental to —

environmentof thepuritythepublic healthin which areorcases
manifestthroughdeliberatelyeitherendangered,genuinely or

withrank equalwilloffencesenvironmentalthisnegligence. In way
theCriminal Code,under thepublic dangercrimes involving atother

second-justandenvironmental offences,serioustime notas verysame
Code.Environmentalwith in thebe dealtoffences,degree can

Environmental CodeOffences under the

extensiveexisting in theprovisionshundreds of penalof theMost now
amalgamated thehavespecialised penal lawofbody we

of whichsectionsofform chapterEnvironmental Code mosttento a
speciallycontainandof the Codepurviewfullapplicable thetoare

mandatoryneglectingexample,offences.defined For apersona
unauthorizedconvicted ofwill benotification procedurepermit or

offencetheof whetherregardlesswith theinterference environment,
otherhandling of productactivity, the measureor anyaconcerns an

required.notificationpermitwhichfor a or
lesspenalties befortendencyhas beenThere to ormorea

coupledThis,offences.relatively trivialforprescribedroutinely even
proceedingsforoften difficultfact thatwith the prosecutora
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concerning environmental crime convince thethe thatto court very
accused be personally and strongly blamed for,toperson say, an

excessive emission, the penalties forhanded downcauses
environmental offences be relatively lenient rule. this theFromto as a

publicgeneral easily infer that environmental crimes lightlycan are
regarded by the community.

sanctions, view,Penal be reserved for behaviour ofmustour a
manifestly reprehensible Individual should incurnature. notpersons

liabilitypenal where intent level of negligenceclearexcept or a
involved. minor offences using of penalFor recommend systemwe a
charges. This in view should replace the institution of thepresentour
environment protection charge and should by the Wego same name.
will be returning this point laterto on.

Wherever possible, criminalhave worded the descriptions ofwe
offences in focussuch exclusively substantialtoa way as on
infringements. the above mentioned instance of unlawfulIn
environmental impact, this has been possible, insteadand havenot we

minor offencesexcluded from punishment. forBut where, example,
the crime of unlawful environmental disturbance concerned, the
offender have substantially violated condition concerningmust a
protective restrictions other precautions specificallymeasures, or
ordered, in the award of permit.e.g. a

Stricter penalties

societyAs has vigorously against seriousto reactwe see cause
environmental crime. This why, for example, recommendwe
heavier maximum penalties. of crimesFor aggravated thecases
coming under the Environmental imprisonmentCode recommendwe
for least six months sixand recommend theWeat toup years. same
maximum penalty for normal of the crime of environmentcases
destruction under Criminalthe Code. this penalty—wise,In way,
environmental crimes will be elevated level crimestheto same as
against property.

For aggravated environment destruction and for the spreading of
contagion recommend life imprisonment the maximum penalty.we as
This the penalty already applies ofaggravatedtosame as cases
spreading poison contagion.and
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Environment protection charge

activity, which thecrimes committed in the of economicFor context
economiccrimes, stiffwith large proportion of environmentalcase a

effect prisonpenalties in opinion the preventivehave assamecan our
institutions whichThe main tosentences, not recoursemore so.

environmental would becould be had the to corporatesector seem
protectionfines, forfeiture sanction environmentand charges

charges.
1981 of environmentFollowing the introduction in the present

for sanctionprotection economic instrument, the needcharge aas an
by theof this kind has changed in fundamentalbeen respectstwo

Criminal Code, namely thoseadvent of provisions in thenew
activity and,concerning forfeiture for criminal offences in business

opinion, these rules make thesecondly, fines. Incorporate newour
form superfluous. Thereenvironment protection charge in its present

liability withsupplementing penalhowever, forstrong aare, reasons
mainlywhich imposed companies,form of sanction charge be oncan

for minor infringements.
environment protection chargetherefore wish theWe to restructure

havingremoving precondition of infringementby the present an
conferred economic benefits.

form,environment protection in its then,The charge notnew
against reprehensible proceduresintended be directed especiallyto or

infringement.confiscate profit resulting from theeconomicto an
resorted forPrison fines forfeiture beand tosentences, corporate can

provideintendedthese Instead the charge to apurposes.
infringements of environmental rules,standardised sanction for

negligence.including neither intentional duethose which tonorare
crimesEnvironment imposed whenprotection charges, then, becan

impossiblecommitted, inhave been but also where tocases
ascertain negligent, and in wherewhether somebody has been cases

thenegligence conspicuoushas occurred but to warrantnot so as
punishment of individualany person.

in public mindorder for distinction be made theIn toa proper
concerning environmentbetween criminal proceedings and proceedings

concerningprotection charges, find appropriate for proceedingswe
administrativeenvironment protection charges be entrusted theto to
first instance.tribunals, with the administrative thecounty courts as

The supervisory view instigateauthority should be competent toour
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proceedings before tribunal. straightforward thethe In cases,more
imposesupervisory authority should be able charge. Weto a summary

recommend that the National Environmental Protection workAgency
guidelines concerning the level of the charge for differentout sectors
infringements.and

Damages

began mentioning, recommend the incorporation of theAs bywe we
Environmental with thisthe Environmental Code.Damage Act In way
the will provide comprehensive view of ofCode the systema more
sanctions environmental Since restriction of theunder law. the present

activity attunedAct damage caused by poorlyto topropertyon a
the broad view of environmental which theproblems on
Environmental based, that this restriction beCode recommendwe
abolished. things this will expansion of liabilityAmong other mean an
in damages shippingwhere the concerned.sector

Environmental principle of strictThe based theDamage Act on
liability for damage environment, in this providesthe andto way an
injured ofwith safeguards than the general rulesparty stronger
damages. fromThe be applied damage resulting theAct tocan
pollution of lakes of theotherwatercourses, water,or expanses
pollution of pollution,groundwater, alteration of the table, airwater
soil pollution, noise, vibrations other, comparable disturbances.or

wish retain and develop the technique of attaching liabilityWe to
and damages of disturbance. recommend thatWeto concrete sources
the list be extended includealso damage caused bytoso as
biotechnical products and by radiation, though ionising radiationnot
of kind comingthe within the purview of Atomic Liabilitythe Act.

Finally recommend that the limitation period for claims towe
compensation for personal injury the thirtyunder Code be extended to

years.

Organisational questions

Without putting forward proposals which directly manifestedany are
in draft, have discussed appropriate allocation ofthestatutorya we
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work and responsibilities between various authorities acting within the
purview of the Environmental Code.

recommend, for example, that supervision ofWe most
environmentally hazardous activities be taken by theover
municipalities. The contribution of the which in practiceState means—
the administrations and the National Environmental Protectioncounty

in this connection should in opinion be confinedAgency toour—
outstandingly troublesome installations. This apply facilitiestomay
whose environmental impact large thoseextends toover areas, or
where, for other supervision especially importantreasons, or
difficult.

The suitable opinion, draw listmost arrangement, toour up a
of the individual facilities, supervision of which should be Statea
responsibility. All facilities environmentally hazardousother where
activities carried municipal supervision.will then underare on come

question, however, the suitability of municipalities beingWe
responsible for supervision activities.the of their own
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tillFörslag1.

Milj öbalk

ärvdabalkenefterskalllagrikesSverigesiföreskrivsHärigenom att
föl-miljöbalk,benämndbalk,införas avjordabalkenföreoch nyen

lydelse.jande

Ivzl
FÖRSTA AVDELNINGENt

BESTÄMMELSERALLMÄNNA

principergrundläggandeMål och1 kap.

Ändamålet miljöbalken ärmed att1 §
människorgenerationerkommandeochlevande avtillförsäkra nu-

miljö levagodochhälsosam atten
livsbetingelsergodaupprätthållaochmångfaldbiologiskbevara-
förekommandenaturligtomgivandedess vattenochi landetallaför

djurarter,ochväxt-
landskaplevande samtbevara-

utvecklinghållbarsiktlångför påförutsättningar avskapa en-
samhället.

miljö-innehålleri §1ändamåldetuppfyllasyfte2 § I angesatt som
bestämmelser attbalken avsersom

störningarövrigtimiljönoch motmänniskorna,skydda naturen-
olägenheter,ellerskadororsakakansom

imiljönochitillståndetförbättra naturenochvärdabevara,-
övrigt samt

frånövrigt såimiljöfysisk attochmark, enanvända vatten-
godsiktlångsynpunkt påsamhällsekonomisksocial ochekologisk,

hushållning tryggas.
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Åtgärder3 § enligt 2 § skall bygga följandepå principer.
Skador skall i första hand förebyggas. Därvid skall redan risken

för skador beaktas.
2. Vad utvinns skall kunnanaturen användassom och slutligtur tas
hand denna skadas.utan attom

Den kan orsaka eller orsakar skador ochsom olägenhetersom
skall betala kostnaden för förebygga eller avhjälpaatt dem.

4 § Att skydda och vårda och miljön i övrigt,naturen förebyggaatt
ohälsa hushålla medsamt att naturens är angelägenheter förresurser

och Enskilda, företag, kommuner ochvar myndigheteren. har, var
inom sin verksamhet, för skador förebyggsatt och föransvar nya att
skador redan har uppkommit avhjälps.som

5 § Naturen tillgängligär för alla enligt allemansrätten.

2 kap. Tillämpningsområde och definitioner

Tillämpningsområde

l § Denna balk är, föreskrivs, tillämpligannat verksam-páom
heter, på hantering kemiska eller biotekniska produkter ellerav av

och på andra åtgärder kan befarasvaror påverka människors hälsasom
eller miljön eller äventyra långsiktigt god hushållning meden natur-
resurser.

Bestämmelserna i 8 och 9 kap. skall också tillämpas enligt
vad föreskrivetär i plan- och bygglagen 1987:10,som vattenlagen
1983:291, lagen 1985:620 vissa torvfyndigheter, väglagenom
1971:948, lagen 1902:71 s.1, innefattande vissa bestämmelser om
elektriska anläggningar, lagen 1978:160 vissa rörledningar,om
luftfartslagen 1957:297, minerallagen 199l:45, lagen 1966:314

kontinentalsockeln, lagen 1983:293 inrättande,om utvidgningom
och avlysning allmän farled och allmän hamn ochav lagen
1992:1140 Sveriges ekonomiskaom zon.

Bestämmelserna i 8 och 9 kap. skall tillämpas i frågaäven om
verksamheter omfattas bestämmelserna i lagen 1979:425som av om
skötsel jordbruksmark och skogsvårdslagen 1979:429av vidsamt
utfärdande föreskrifter med stöd dessa lagar.av av
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från tillämpningsområdetUndantag m.m.

kemiska ellerinte tillämplig hantering sådana2 balk§ Denna påär av
1971:511,biotekniska omfattas livsmedelslagenprodukter som av

1985:295 foder,1992:859 eller lagenläkemedelslagen omom
från hälso- ellerföljer föreskrift enligt 8 kap. 1 Om detannat av

särskilt påkallat får regeringen eller denmiljöskyddssynpunkt är myn-
föreskriva bestämmelsernadighet regeringen bestämmer dock attsom
produkter.i balken skall tillämpas sådanapåäven

1988:868omfattas lagenfråga kemiska produkterI som avom
balkexplosiva bestämmelserna i dennabrandfarliga och ärvarorom

inte tillämpliga för förebygga hälso- eller miljöskador grundpåatt av
explosion brand.eller

får, iRegeringen eller myndighet regeringen bestämmerden som
åsidosätts,syftet med balkenden utsträckning det kan ske utan att

bestämmelser iföreskriva från tillämpningen balkensundantag av
radioaktiva ellerfråga kemiska biotekniska produkter,eller ämnenom

anordningar kan strålning.tekniska alstrasom

verkningar elek-3 elektriska och magnetiska§ Bestämmelser avom
innefattandei l902:71 1,triska anläggningar finns lagenäven s.

vissa elektriska anläggningar.bestämmelser om
särskilda bestämmel-fråga viss miljöfarlig verksamhet gällerI om

anledning gränsälvsöverenskom-enligt lagen 1971:850 medser av
Sverige Finland.melsen 16 1971 mellan ochsept.

naturmiljön balkenMed avseende den kulturpräglade4 § på är
tillämplig 1988:950 kultur-i den skydd gäller enligt lagenmån om
minnen m.m.

Hushållning med energi

5 i hushållning gäller§ Vad balken medsägs naturresursersom om
hushållning med energi.även

Miljöpåverkan

6 bedriver bedriva verksamhet,§ och ellerVar ämnar enen som
bioteknisk ellerhanterar eller hantera kemisk eller produktämnar en

vidta videller vidtar eller åtgärdnågon sägsämnaren vara annan
tillämpningen balk eller miljöpåverkan,denna utöva ämna utövaav om
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verksamheten, hanteringen eller åtgärden kan befaras påverka män-
niskors hälsa eller miljön eller långsiktigt god hushållningäventyra en
med naturresurser.

Miljöfarlig verksamhet

miljöfarlig7 § Med verksamhet i balkdenna sådan användningavses
mark, byggnad eller anläggning kan befaras medföraav som

förorening luft, mark, vattenområde eller grundvatten, dockav
joniserande strålning, ellergenom

2. störning för skakning,omgivningen buller, ljus ellergenom
sådant, dock joniserande strålning, störningen inteannat genom om

ringa eller helt tillfällig.är

Avloppsvatten

8 § Med avloppsvatten i denna balkavses
spillvatten eller flytande orenlighet,annan

för kylning vid driften fabrik elleranväntsvatten som av annan
inrättning,

avleds för sådan avvattning mark inom detaljplanvatten som av
sker för viss vissaeller fastigheters räkning,som

4. avleds för avvattning begravningsplats.vatten som av

Hälsoskydd

9 § Med hälsoskydd i denna balk åtgärder för hindraattavses upp-
komsten olägenheter för människor föroch undanröja sådanaattav
olägenheter.

Med olägenhet enligt första stycket störning frånavses en som
medicinsk, hygienisk eller synpunkt kan påverka människorsannan
hälsa eller välbefinnande och inte ringa eller helt tillfällig.ärsom

Strålning

10 § Balken gäller såväl joniserande icke-joniserande strålning.som
joniserandeMed strålning gammastrålning, röntgenstrålning,avses

partikelstrålning eller till sin biologiska verkan likartad strål-annan
ning.
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radiofrekventstrålning optisk strålning,icke-joniserandeMed avses
ultraljud ellermagnetiska fält ochlågfrekventa elektriska ochstrålning,

strålning.sin biologiska verkan likartadtillannan

balkstrålning i dennaverksamhet medll § Begreppet avser
överlåtelse, upplä-införsel, saluförande,tillverkning, transport,

jämför-användning eller därmedförvärv, innehav ochtelse, av annan
lig befattning med radioaktiva ämnen,

medjämförlig befattningdärmedanvändning eller annanav
strålning.tekniska anordningar kan alstrasom

Kemiska produkter

ochi balk kemiska12 Med kemiska produkter denna§ ämnenavses
beredningar.

fårregeringenRegeringen myndighet bestämmereller den som
produk-kemiskaföreskrifter balkens bestämmelsermeddela att omom

behandlats medtillämpas innehåller eller harskall påter varor, som
kan befarasgrund sina egenskapersådan produkt och påsom aven

människor i miljön.medföra skador ellerpå

Biotekniska produkter

13 biotekniska produkter i denna balk§ Med avses
fått sittmikroorganismer eller virus harsådana djur,växter, som

naturligadetgenetiska material ändrat gårpå sätt utöverett gen-som
utbytet,

insekter eller spin-mikroorganismer, virus, nematoder,sådana
tek-särskilt bekämpningssyfte eller ideldjur framställts i annatsom

ändrat.syfte, inte fått sitt genetiska materialniskt de haräven om
fårRegeringen myndighet regeringen bestämmereller den som

biotekniskaföreskrifter balkens bestämmelsermeddela att omom
behandlatsinnehåller eller harprodukter skall tillämpas på varor, som

kan befa-grund sina egenskapermed sådan produkt och påsom aven
medföra människan eller i miljön.skador påras

Hantering

bioteknisk14 Med hantering kemisk eller produkt eller§ av enav en
tillverkning, bearbetning,i denna balk konstruktion,vara avses

behandling, förpackning, förvaring, användning, omhänder-transport,
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tagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse, import,
och därmed jämförliga förfarandenexport med den kemiska eller

biotekniska produkt eller den i fråga.ärvara som

Miljönämnd

15 § Med miljönämnd i denna balk nämnd iavses en som en
kommun fullgör kommunens uppgifter i fråga skyddet hälsan,om av

eller miljön i övrigt.naturen

3 kap. Allmänna aktsamhetsregler

1 § Var och ellerutövar miljöpåverkanämnar utöva skallen som
skaffa sig den kunskap behövs för kunna det med minstagöraattsom
möjliga risk för människors hälsa eller miljön skadasatt eller för att

långsiktigt god hushållning med äventyras.en naturresurserna

2 § Var och ellerutövar miljöpåverkanämnar utöva skallen som
lämna upplysningar sina åtgärder till myndigheter ochom genom
märkning eller på lämna informationsätt till enskilda,annat allt i den

detmån behövs för myndigheter eller enskilda skallatt kunna bedöma
riskerna för människors hälsa eller miljönatt skadas eller för att en
långsiktigt god hushållning med äventyras.naturresurserna

3 § Var och ellerutövar miljöpåverkanämnar utöva skallen som
välja plats lämplig förär verksamheten, hanteringen elleren som
åtgärden samt

vidta de skyddsåtgärder,-
tåla de begränsningar sitt handlande,av-
iaktta de försiktighetsmått i övrigt och-
sörja för sådan kontroll föreskrivna krav och villkoratt ärav-

uppfyllda
behövs för skydda människors hälsa och miljönatt skadorsom mot

och olägenheter eller för främja långsiktigt god hushållningatt meden
naturresurser.

Har någon miljöpåverkanutöva orsakat skadaatt eller olä-genom
genhet för människors hälsa eller miljön gäller vad i förstasägssom
stycket också i fråga skyldighet för honom avhjälpa skadanattom
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efter detskyldighet kvarstår ävensådan attolägenheten. Eneller
upphört.åtgärden harhanteringen ellerverksamheten,

ochmiljöpåverkanelleroch ämnar utövautövar4 § Var somen som
skyl-slagutrustning äranvända någotanvänder ellerdärvid ämnar av

människorsskyddateknik förtillgängligatillämpa bästadig attatt
främjaförolägenheterskador ochmiljönhälsa och attsamtmot en

tillgängligaMed bästahushållning medlångsiktigt god naturresurser.
nivå ochutvecklingensteknikteknik senastemotsvararsomavses en
användamöjligsynpunkterekonomiska ärtekniska ochfrån attsom

i fråga.eller åtgärdhantering ärverksamhet,vid den typ somav

skallmiljöpåverkaneller utöva5 och ämnar§ Var utövarsomen
och sådanabiotekniska produkterkemiska ellerundvika sådana varor

långsik-miljön ellermänniskors hälsa,förpåtaglig fördeltill ensom
ellerkemiskamedkanhushållning med ersättastigt god naturresurser

farliga ellermindreeller medprodukter ärbiotekniska somvaror som
förbrukningmindremedför naturresurser.av

Är enligtkrävsförsiktighetsmåttvisstuppenbart6 det§ att ett som
förmedfördettill denförhållandeialltför kostsamt3-5 § nyttaär

väljas.försiktighetsmåttmindre kostsamtmiljön får ett

tillledabefarasåtgärd kanhantering eller attOm verksamhet,7 § en
3-6enligt §§försiktighetsmåttmänniskors skadas,hälsa även om

andra2 §enligt 8 kap.miljökvalitetsnormanvänds, tilleller att en
inteåtgärdenhanteringen ellerverksamheten,överträds, fårstycket

vidtas.ellerutövas
påtagliguppkommerbefaras detdet kangäller attDetsamma enom

medhushållninglångsiktigt godmiljön ellerskada naturresur-på att en
Är hanteringenverksamheten,i fallsådantpåtagligt äventyras.ser

sysselsätt-näringslivet ellerförsynnerlig betydelseeller åtgärden av
tilldock kommafår densynpunkt,från allmänellerningen annars

förutsätt-underandra stycket,20 kap. 4 §prövning enligtefterstånd
intemiljön ärbefaras uppkomma påkanskadaning den avatt som

allvarlig art.

hanteringen1-7 i frågatillämpningen8 Vid§ en varaavomav
bedömningenbeaktas vidlivslängdhelamöjligtskall långtså varans

långsiktigt godförmiljö skadas ellerochrisken för hälsa attatt enav



86 Lagförslag

hushållning med äventyras. Hänsyn skall också tillnaturresurser tas
möjligheterna begränsa mängden avfall och avfallets hälso-att och
miljörisker.

Möjligheterna sedan tjänat återanvända dennaatt, ellerut,en vara
återvinna materialämnen, och energiatt skall beaktas i allaur varan

led hanteringen och särskilt vid tillskapandet och tillverkningenav av
varan.

9 § Vid verksamheter, hantering eller andra åtgärderav varor som
innebär användning energi skall möjligheterna eller åter-attav spara
vinna energi beaktas.

Såvitt möjligt skall energi från förnyelsebara källor användas.

4 kap. Allmänna bestämmelser föreskrifterom

l § Föreskrifter meddelas med stöd denna balk skall grundassom av
de principerpå i l kap. l och 3 §§, de aktsamhetsreglerpåsom anges

i 3 kap. och kvalitetsnormerpå enligt 8 kap.som anges

2 § Om det behövs för att
genomföra miljökvalitetsnormer enligt 8 kap.,-

genomdriva riktlinjer eller principer riksdagen antagitannars som-
eller

uppfylla internationella förpliktelser Sverige åtagit sig,som-
får regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer med-som

dela föreskrifter till skydd för människors hälsa eller miljön tilleller
främjande långsiktigt god hushållning med naturresurser.av en

Om det särskild betydelseär för förebygga eller avhjälpaattav
skador eller olägenheterpå för människors hälsa eller miljön eller för

främja långsiktigt god hushållningatt med fårnaturresurseren rege-
ringen eller den myndighet regeringen bestämmer i andraävensom
fall i förstaän sägs stycket eller särskilt i denna balk med-som anges
dela föreskrifter om

skyddsåtgärder,-
begränsningar verksamhet,av en-
upplysningsskyldighet,-
märkning och information,annan-
kontroll föreskrivna krav eller villkor uppfyllda,att ärav-
försiktighetsmått i övrigt.-
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möjlig-stycket begränsareller andraFöreskrifter enligt första som
ellerbalkenligt dennameddelatstillståndanvändaheten ettatt som

endastfår meddelasbalkenmeddelade med stödföreskrifterenligt av
stycket fårandraenligt första ellerFöreskrifterregeringen. avseav

ibehandlasochanvändningen marksådana frågor vatten somavom
5 och 6 kap.

verksamhet,förbud2 fårFöreskrifter enligt §3 även§ mot enavse
produkt ellerbiotekniskkemisk ellerhanteringenmot en varaavav en

intefår dockförbudåtgärd. Sådanteller någonmot avse enannan
enligt dennatillstånd lämnatsvartillhantering eller åtgärdverksamhet,

balken.stödmeddelade medföreskriftereller enligtbalk av

för verksam-får meddelasi 2 och 3 §§Föreskrifter4 § avsessom
ellerbiotekniska produkterhantering kemiska ellerförheter, avav
närings-vissinomallmänhet ellergälla iför åtgärdereller att envaror

skyddasärskilt angelägetsynpunktdet från allmän är ettOm attgren.
föreskrifterfårmiljöskyddsområdevattenområdemark- eller som

område.för sådantmeddelas2 och 3 §§i även ettavses

bemyndigande imed stödmeddelasföreskrifter5 § I ettavsom
får ieller kommunmyndighetföreskrivasbalk fårdenna att enen

föreskrifterna.frånmedge undantagsärskilda fall

föreskriftermeddelabemyndiga kommunRegeringen får6 § atten
betydelse försärskild3 detandra stycket och ärenligt 2 § avom

olägen-skador elleravhjälpa påförebygga ellerinom kommunenatt
fårföreskriftermiljön. Sådanahälsa ellerför människorsheter
enligtmeddelatstillståndanvändamöjlighetenbegränsa ettatt som

balken.stödmeddelade medföreskriftereller enligtdenna balk av

förhållan-utomordentligasådanakrigsfara eller underkrig, vid§7 I
ellerSverigesutanförkrig gränserföranledda det ärden är attavsom

meddelafår regeringenkrigsfaravarit i krig ellerSverige harattav
balk.avviker från dennaföreskrifter som
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ANDRA AVDELNINGEN

HUSHÅLLNING MED MARK OCH VATTEN M.M.

5 kap. Grundläggande hushållningsbestämmelser

1 § Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål
för vilka områdena lämpadeär med hänsyn tillmest beskaffenhet och
läge föreliggande behov.samt Företräde skall sådan användningges

medför från allmän synpunkt god hushållning.som en

2 § Stora mark- och vattenområden inte alls eller endast obetyd-som
ligt är påverkade exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljönav
skall långtså möjligt skyddas åtgärder kan påtagligtmot påverkasom
områdenas karaktär.

3 § Mark- och vattenområden särskiltär känsliga från ekologisksom
synpunkt skall långtså möjligt skyddas åtgärder kan skadamot som
naturmiljön.

4 § Jord- och skogsbruk näringarär nationell betydelse.av
Brukningsvärd jordbruksmark får i anspråk för bebyggelsetas eller

anläggningar endast det behövs för tillgodose väsentligaattom sam-
hällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses frånpå allmänett
synpunkt tillfredsställande sätt mark iatt anspråk.tasgenom annan

Skogsmark har betydelse för skogsnäringen skall långtsåsom
möjligt skyddas åtgärder kanmot påtagligt försvåra rationelltsom ett
skogsbruk.

5 § Mark- och vattenområden har betydelse för rennäringen ellersom
yrkesñsket eller för vattenbruk skall långtså möjligt skyddas mot
åtgärder kan påtagligt försvåra näringarnas bediivande.som

Områden riksintresseär för rennäringen eller yrkesñsketsom av
skall skyddas åtgärder imot första stycket.som avses

6 § Mark- och vattenområden har betydelse från allmän synpunktsom
på grund områdenas naturvärden eller kulturvärden ellerav med hän-

till friluftslivet skall långtså möjligt skyddassyn åtgärdermot som
kan påtagligt skada eller kulturmiljön.natur- Behovet områden förav
friluftsliv i närheten tätorter skall särskilt beaktas.av
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kulturminnesvår-naturvärden,förriksintresseOmråden ärsom av
i förstaåtgärderskyddasskallfriluftsliveteller motden avsessom

stycket.

ellervärdefullainnehåller ämnenvattenområdenochMark-7 § som
påtagligtkanåtgärdermöjligt skyddaslångtskall motmaterial så som

dessa.utvinningenförsvåra av
materialellerfyndigheter ämneninnehållerOmråden somavsom

i förstaåtgärderskyddasskallriksintresse mot avsesär somav
stycket.

anlägg-lämpliga försärskiltvattenområden äroch8 Mark-§ som
energidistribution,energiproduktion,produktion,industriellförningar

långtavfallshantering skall såellerVattenförsörjningkommunikationer,
tillkomstenförsvårapåtagligtkanåtgärderskyddasmöjligt mot som

anläggningar.sådanautnyttjandeteller av
i förstaanläggningarförriksintresseOmråden är avsessomavsom

tillkom-påtagligt försvårakanåtgärderskyddasskallstycket mot som
anläggningarna.utnyttjandetellersten av

totalförsvaretförbetydelseharvattenområdenochMark-9 § som
motverkapåtagligtkanåtgärderskyddasmöjligtskall långtså mot som

intressen.totalförsvarets
förbehövsdegrundriksintresse på attOmråden är avavsom

kan påtag-åtgärderskyddasskallanläggningartotalförsvarets mot som
anläggningarna.utnyttjandetellertillkomstenligt försvåra av

ofören-för flerariksintresse5-8 §§enligtområde är10 § Om ett av
lämp-ändamål påeller dedetföreträde åtskallliga ändamål, somges

ochmarken,medhushållninglångsiktig vattnetfrämjarligaste sätt en
fördettadelellerområdetBehövsövrigt.miljön ifysiskaden en av

företräde.försvarsintressetskalltotalförsvaretföranläggning gesen
hushållningsbe-stridafår intestycketförstastöd motBeslut med av

i 6 kap.stämmelserna
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6 kap. Särskilda hushållningsbestämmelser for vissa områden
i landet

1 § De områden i 2-6 §§ är, med hänsyn till de ochsom anges natur-
kulturvärden finns i områdena, i sin helhet riksintresse.som av
Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd
i dessa områden endast hinder inte enligt 2-6möter §§ och detom om
kan ske på intesätt påtagligtett skadar områdenas ochsom natur-
kulturvärden.

Bestämmelserna i detta kapitel inte hinderutgör för utvecklingen
befintliga tätorter eller det lokala näringslivet eller för utförandetav av
anläggningar behövs för totalförsvaret. Om det finnsav särskildasom

skäl bestämmelsernautgör inte heller hinder för anläggningar för
utvinning sådana fyndigheter ämnen eller material iav av som avses
5 kap. 7 § andra stycket.

2 § Inom följande områden skall turismens och friluftslivets, främst
det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av
tillåtligheten exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön:av

Kustområdet och skärgården i Bohuslän från riksgränsen Norgemot
till Lysekil

Kustområdet i Halland

Kullaberg och Hallandsåsen med angränsande kustområden

ÖrnahusenKustområdet i Skåne från Åhussöder Skillinge tillom

Kustområdena Östergötlandoch skärgårdarna i Småland och från
Oskarshamn till Arkösund

Kustområdena och skärgårdarna i Södermanland och Uppland från
Oxelösund till Herräng och Singö

ÅngermanlandKustområdet och skärgården i från Storfiéirden vid
Ångermanälvens mynning till Skagsudde

Kustområdet och skärgården i Norrbotten från Bondöfjärden till riks-
gränsen Finlandmot
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Öland

Gotland

i SkåneRomeleåsenvidåslandskapetochSjö-

utmeddäromsöderområdenaÅsnen ochstrandområdenochmed öar
ListerlandetochPukaviksbuktentillMienvid sjönochMörrumsån

strandområdenochmed öarVänern

strandområdenochmed öarVättern

områdetVikensjönochUnden samtsjönvidområdenamedTiveden
SjötorpochKarlsborgmellankanalutmed Göta

Ånimmen vidsjönochMellerudfrånNordmarkenDalslandOmrådet -
Östervall-Årjäng ochtillsöderDals-Ed ifrånsjösystemettillVänern

iskog norr

delenutmedområdet övreTorsbyKil till avfrånFryksdalen samt
kommunTorsbyinomKlarälven

strandområdenochmedMälaren öar

SmedjebackenKopparberg,mellan Storå,KlotenMalingsboOmrådet -
Skinnskattebergoch

Skutskärtillfrån AvestaDalälvenutmedOmrådet

utmedområdetstrandområdenoch samtmedOrsasjön öarochSiljan
däromsöder överområdetmedOresjönochSkattungensjönOreälven,

RättviktillBodaochGulleråsen

BergviktillFärilafrånLjusnanutmedOmrådet

Vindelådalen

medTreriksrösettillsöderiTranstrandsfjällenfrånFjällvärlden
i 5fjällområdenför deundantag angessom
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3 § Inom kustområdena och skärgårdarnai Bohuslän från gränsen mot
ÖstergötlandNorge till Brofjorden, i Småland och från Simpevarp till

ÅngermanlandArkösund Ångermanälvensoch i från Storfjärden vid
Ölandmynning till Skagsudde på får anläggningarsamt isom avses

7 kap. l § första stycket 1-l1 inte komma till stånd.

4 § Inom kustområdena och skärgårdarna från Brofjorden till Simpe-
och från Arkösund Öster-till Forsmark, utmed Gotlands kust,varp på
och Storsudret Gotlandpå på får fritidsbebyggelseFårögarn samt

komma till stånd endast i form kompletteringar till befintlig bebyg-av
gelse. Om det ñnns särskilda skäl får dock fritidsbebyggelseannan
komma till stånd, företrädesvis sådan tillgodoser det rörliga fn-som
luftslivets behov eller enkla fritidshus i närheten deavser storaav
tätortsregionerna.

Inom områden i första stycket får anläggningarsom avses som
i 7 kap. l första§ stycket 1-7 och 10-11 komma till stånd endastavses

platserpå där anläggningar skall enligtprövas 7 kap. 1 första§som
stycket redan finns.

5 § Inom tjällområdena Långfjället-Rogen, Sylarna-Helags, Skäcker-
fjällen, Burvattnet, Hotagsfjällen, Frostviken-Borgafjällen, Marstjällen-
Vardotjällen, Artfjället, Tärna-Vindelfjällen, Sarek-Mavas, Kebne-
kaise-Sjaunja, Rostu och Pessinki får bebyggelse och anläggningar
komma till stånd endast det behövs för rennäringen, den bofastaom
befolkningen, den vetenskapliga forskningen eller det rörliga frilufts-
livet. Andra åtgärder inom områdena får vidtas endast det kan skeom

områdenas karaktärutan att påverkas.

6 § Vattenkraftverk vattenreglering ellersamt vattenöverledning för
kraftändamål får inte utföras i nationalälvarna Torneälven, Kalixälven,
Piteälven och Vindelälven tillhörandemed vattenområden i föl-samt
jande vattenområden:

I Dalälven Västerdalälven uppströms
ÖsterdalälvenHummelforsen och upp-

Trängsletströms
LjusnanI Voxnan Vallhagauppströms

ILjungan Ljungan Storsjönuppströms Gimånsamt
Holmsjönuppströms
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Åreälven, Storån-DammånAmmerån, samtIndalsälvenI
Hårkan

Ångermanälven Klumpvatt-Lejarälven, Storån uppströmsI
Lángselån-Rörströmsälven, Saxån,net,

VojmånRansamRansarån uppströms samt
Vojmsjönuppströms

Vapstälven
Moälven
Lögdeälven
Öreälven

JuktânGirjes- och uppströmsTärnaån,UmeälvenI
Fjosoken

Sävarân

respek-SädvajaurekällflödenaSkellefteälven uppströmsI
Malântive Riebnes samt

Byskeälven
Åbyälven

LillaAkkajaure,LuleälvenStora uppströmsLuleälvenI
Tjaktja-Skalka ochLuleälven uppströms

jaure Pärlälvensamt
Råneälven
Emån
Bräkneån
Mörrumsån
Fylleån

tillriksgränsenEnningdalsälven uppströmsEnningdalsälvenI
Norge

kraft-vattenöverledning förvattenreglering ellerVattenkraftverk samt
i följande älvsträckor:inte heller utförasändamål får

EdebäckHöljes ochmellansträckanKlarälvenI

SkiffsforsenVästerdalälven nedströmsDalälvenI samt
brukDalälven nedströms Näs
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LjusnanI sträckan mellan Hede och Svegssjön samt
sträckan mellan Laforsen och Arbråsjöarna

LjunganI sträckan mellan Havern och Holmsjön samt
sträckan nedströms Viforsen

I Indalsälven Långan nedströms Landösjön

ÅngermanälvenI Faxälven mellan Edsele och Helgumsjön

UmeälvenI Tärnaforsen mellan Stor-Laisan och Gäuta

Första och andra styckena gäller inte vattenföretag förorsakarsom
endast obetydlig miljöpåverkan.

7 kap. Tillåtlighetsprövning anläggningarstoraav m.m.

1 § Regeringen skall tillåtlighetenpröva följande slagav av nya
anläggningar:

järn- och stålverk, metallverk ferrolegeringsverk,och
massafabriker och pappersbruk,
fabriker för raffmering råolja eller för petrokemisktungav

produktion,
fabriker4. för framställning baskemikalier eller gödselmedel,av
cementfabriker,
anläggningar för kärnteknisk verksamhet prövassom av rege-

ringen enligt lagen 198423 kärnteknisk verksamhet anlägg-samtom
ningar för bryta uranhaltigt material eller andraatt kanämnen som
användas för framställning kärnbränsle,av

7. förbränningsanläggningar anläggningen har tillförd effektom en
minst 200 megawatt,om

gruppstationer för vindkraft med fleraeller vindkraftsaggre-tre
med sammanlagd uteffekt minst 10gat megawatt,en av

anläggningar för lagring minst 50 miljoner normalkubikmeterav
naturgas,

10. anläggningar för behandling miljöfarligt avfall huvud-av om
delen det avfall bli behandlat i anläggningen härrör frånav som avses
andra inrättningar och 10 000än miljöfarligt avfall årligentonmer
förbränns eller på slutligt omhändertassätt vid anläggningen,annat
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inom dematerialellerutvinnaanläggningar för ämnenll. att
i 6 kap. 5områden som anges

kanfarlederochflygplatser, hamnarjärnvägar,12. vägar, som
påverkanbetydanderegional synpunktnationell ellermedföra frånen

miljön.på
ellerverksamhettillåtlighetenRegeringen skall också pröva av

användasavseddaplattformarbestår i bygga äråtgärd attatt somsom
ankraoch förhavsområdeninomutvinning olja ellervid attgasav

ellerreparation, ombyggnadförplattformarförtöja sådanaeller av
anledning.annan

inteåtgärd,elleranläggning, verksamhet2 § Om om-somenenen
omfatt-betydandefåprövning enligt l kanfattas kravet på antasav

falli visstfår regeringenbeskaffenhet,bli ingripandening eller ettav
tillåtlighet.åtgärdensanläggningens ellerprövningenförbehålla sig av

förbindande2 §prövning enligt 1 ellervid är3 Regeringens beslut§
enligt balk.prövning dennamyndighetersandra

ñnnerenligt första stycketprövningregeringen vidOm att en
stånd kantillåtgärd får kommaelleranläggning, verksamhet enen

tillgodose allmännaförsärskilda villkorföreskrivaregeringen att
intressen.

verksamhet eller åt-anläggning,får tillåtaRegeringen4 § enenen
till-kommunfullmäktige har2 endasti eller §gärd l omsom avses

sker.styrkt såatt
deni första stycketanläggning 1 §fråga sägsI omen somom

eller kärn-förvaring kärnämneslutligmellanlagring eller avavser
9 ellerstycketanläggning i 1 § förstaavfall, eller sägsen som

stycket 12i förstafarled 1 §järnväg eller10 eller sägsväg, somen
anlägg-synnerligen angelägetfrån nationell synpunktfår, det är attom

anläggningenregeringen tillåtatill stånd, ävenningen kommer om
gäller inte,tillstyrkt detta. Vadkommunfullmäktige inte har sagtsnu

inom kommunanläggningen anvisatslämplig förplats annanom en
i fall,placering där eller,godtakan annatantas en annanomensom

lämpligare.bedömsplats vara

falli visst medgefår regeringen5 finns särskilda skäl,§ Om det ett
prövning enligt 1från kravetundantag på
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8 kap. Miljökvalitetsnormer

1 § Om det behövs för att
genomdriva riktlinjer eller principer riksdagen tillantagitsom

skydd för människors hälsa eller miljön eller för främja lång-att en
siktigt god hushållning med naturresurser,

uppfylla internationella förpliktelser Sverige åtagit sig isom
fråga skydd för hälsa eller miljö eller hushållning medom naturresur-
ser,

3. i övrigt förebygga eller avhjälpa skador ellerpå olägenheter för
människors hälsa eller miljön eller för främja långsiktigt godatt en
hushållning med naturresurser

får regeringen eller den myndighet regeringen bestämmersom
meddela föreskrifter kvalitetskrav luft,på eller mark,vattenom om
nivåer för buller, skakning, ljus, strålning eller sådan störningannan

skyddsavstånd mellan miljöfarligsamt verksamhet och bostäderom
eller lokaler för undervisning eller barnomsorg miljökvalitetsnormer.

frågaI hälso- eller miljöskyddet skall sådana föreskrifterom grun-
das bedömningarpå vad människor kan för fara förutsättas utanav
olägenheter eller vad miljön kan belastas med fara för påtagligautan
olägenheter.

2 § Miljökvalitetsnormer skall myndigheter och kommuner läggasav
till grund för planering, meddelande föreskrifter, prövning till-av av
ståndsårenden och tillsyn.

Om miljökvalitetsnormer meddelas för Sveriges internationellaatt
förpliktelser skall uppfyllas eller särskilda skäl eljest föreligger får
föreskrivas de skall bindande.att vara

3 § Miljökvalitetsnormer får avse
högsta belastning mark, eller luft med kemiska ellervattenav-

biotekniska produkter,
lägsta tillåtna förekomst i mark eller vissnågonvatten av orga--

nism kan tjäna till ledning för bedömningen tillståndet i mil-som av
jön,

högsta nivå för buller, skakning, ljus, strålning eller sådanannan-
störning,

kortaste avstånd mellan miljöfarlig verksamhet och bostäder eller-
lokaler för undervisning eller barnomsorg.
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4 § Om det behövs för miljökvalitetsnormer skall kunna uppfyllasatt
inom område omfattar flera kommuner,ett skall länsstyrelsensom

åtgärdsplanupprätta underlag för myndigheternas och kommu-en som
planering.nernas

Avser behovet enligt första stycket flera län, planenupprättas av
Statens naturvårdsverk, också har den allmänna uppsikten översom
tillämpningen miljökvalitetsnormer.av

5 § Om det kan bindande miljökvalitetsnormerantas med avseendeatt
högsta tillåtnapå halt i luften föroreningar i form kvävedioxid,av av

svaveldioxid, och bly kan komma överskridas, skall kommunensot att
förekomstenmäta i luften föroreningarna.av

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
meddela föreskrifternärmare mätmetoder och redovisningom av
mätresultat.

9 kap. Miljökonsekvensbeskrivningar och planerings-annat
underlag

Upprättande miljökonsekvensbeskrivningarav

1 § miljökonsekvensbeskrivningEn skall ingå i ansökan till-en om
stånd eller i anmälan enligt dennagörs balk eller enligten som en
föreskrift meddelad med stöd balken.av

Om verksamhet, hanteringen kemisk eller bioteknisken av en
produkt eller eller någon åtgärd kan befaras medföraav en vara annan
betydande påverkan människorspå hälsa eller miljön eller äventyra en
långsiktigt god hushållning med skall vid tillämpningennaturresurser,

denna balk eller lag i 2 kap. 1 § andra eller tredjeav en som anges
stycket miljökonsekvensbeskrivning innanupprättas verksamheten,en
hanteringen eller åtgärden kommer till stånd, även det följerom av
första stycket.

2 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
föreskriva vid tillämpningen denna balk elleratt någon de lagarav av

i 2 kap. 1 § andra eller tredje stycket miljökonsekvens-som anges en
beskrivning skall också iupprättas andra fall iän l § ellersägssom

särskilt föreskrivs i någon de angivna lagarna.annars av

13-0281.4 Dell
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miljökonsekvensbeskrivningarSyftet med

3 miljökonsekvensbeskrivning skall möjliggöra samlad be-§ En en
människors hälsa, miljön och hushåll-dömning den inverkan påav

ningen den planerade verksamheten, hante-med naturresurser som
ringen eller åtgärden kan medföra.

i utsträckning detmiljökonsekvensbeskrivning skall också, den4 § En
enligt 3 för falletbehövas, möjliggöra bedömning § detkan atten

till ståndverksamheten, hanteringen eller åtgärden kommer på annan
falletutformning liksom för detplats eller i planerasän attannan som

förändring inte genomförs.någon

för miljökonsekvensbeskrivningarKostnaden

miljökonsekvensbeskrivning den5 skall bekostas§ En av som an-
i fråga.för skall vidta åtgärdenverksamheten eller somsvarar

Planer planeringsunderlagoch m.m.

6 enligt frågor hus-§ mål eller ärende denna balk berörI som om
tillhandläggande myndighetenhållning med skall dennaturresurser se

1987:lO och sådantenligt plan- och bygglagensådana planeratt
hushållningsfrågan finnsplaneringsunderlag behövs för belysaattsom

tillgängliga i målet eller ärendet.
myndigheten skyldig tillhandahållabegär det, kommunenOm är att

planeringsunderlaget till dessa.planer enligt plan- och bygglagen samt
utredningar, ochLänsstyrelsen skall ställa annatsamman program

planeringsunderlag har betydelse för hushållningen med naturre-som
myndigheter.i länet och finns hos statliga Länsstyrelsen ärsurser som

planeringsunderlagskyldig tillhandahålla sådantbegäranpåatt
tillämpa denna balk.kommuner och myndigheter skallsom

fleraRegeringen får i visst fall besluta eller kommuner7 § att en
myndighetredovisa till regeringen eller hur kommu-skall någon annan

l987:lOi sin planering enligt plan- och bygglagen attavsernen
uppfylla miljö-genomföra åtgärdsplan enligt 8 kap 4 § elleren annars

enligt 8 tillgodose intresse hus-kvalitetsnormer kap. eller rörett som
tillhållningen med Statliga myndigheter skall anmälanaturresurser.

regeringen redovisning.det uppkommer behov sådanom av
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AVDELNINGENTREDJE

NATURVÅRD MÅNG-OCH BEVARANDE AV BIOLOGISK
FALD

10 kap. Skydd för naturområden m.m.

Nationalpark

1 § Mark tillhör kan till nationalpark i syfteavsättasstaten attsom
bevara sammanhängande vissstörre område landskapstyp i dessav
naturliga tillstånd eller i väsentligen oförändrat skick.

2 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer med-som
delar föreskrifter vård och förvaltning nationalparker.om av

Naturreservat och naturvårdsområde

3 § Naturområden kan länsstyrelsen förklaras naturreservatav som
eller naturvårdsområde, det behövs för bevara djurlivochväxt-attom
eller värdefulla och kulturlandskap, för tillgodose behovennatur- att

områden för friluftsliv eller andra särskilda skäl.av av
Skyddsformen skall därvid användas, de åtgärdernaturreservat om

behövs för syftet tilluppnå leder pågående markanvändningatt attsom
försvåras inom område. Markägaren har tillavsevärt då rätt ersätt-ett
ning enligt vad framgår 28 kap.som av

andra fallI skall skyddsformen naturvårdsområde användas.

4 § beslutI bilda eller naturvårdsområde skallatt naturreservatom
förgrunden beslutet Vidare skall meddelas föreskrifter deanges. om

inskränkningar i förfoga eller fastigheterrätten nyttjaöveratt som
behövs för syftetuppnå med skyddet. Om det visar sigatt senare
behövas grunder eller ytterligare inskränkningar får länsstyrelsennya
meddela beslut detta.om

5 § Om det behövs för tillgodose ändamålet medatt ett naturreservat,
får länsstyrelsen förplikta tåla sådana intrångägaren inomatt attsom
området

parkeringsplatser, vandringsleder,vägar, tältplatser,raststugor,-
badplatser, sanitära inrättningar eller liknande anordningar anläggs,
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gallring, röjning, slåtter, plantering, avspärrning eller dylik åtgärd-
företas,

allmänheten bereds tillträde till mark den inte skulledär annars-
ha vistas.rätt att

6 § fråga bilda eller naturvárdsområdeNär att naturreservaten om
har väckts, får för viss tid, meddelalänsstyrelsen högst år,treen
förbud till-tillstånd vidta sådana åtgärder berör detattmot utan som
tänkta skyddsområdet strider syftet tilltänkta skyddet.och med detmot
Om det finns särskilda får förbudet förlängas till gälla i ytterli-skäl att

högst år.tregare

får delvis enligt 3-67 § Länsstyrelsen helt eller upphäva beslut §§ när
synnerliga skäl föreligger.

föreskrifterLänsstyrelsen får i särskilda fall medge undantag från
har meddelats för naturvårdsområde.ellerett naturreservat ettsom

Om beslut enligt första eller meddelas förandra stycketett att
lämna för arbetsföretag, får föreskriva denlänsstyrelsenett attrum

utför företaget undersökningskall bekosta särskild detsom en av
skyddade området eller särskilda åtgärder för bevara det eller påatt

intrånget.sätt gottgöraannat

Naturminne

8 naturföremål, eller vårdas§ Ett särpräglat behöver skyddassom
särskilt, får förklaras naturminne. Förklaringenlänsstyrelsenav som
får omfatta det område marken krävs för bevarapåäven attsom
naturföremålet erforderligt efter föremåletsoch det alltutrymme,ge

och betydelse.art
i föreskrivits i tillämp-Vad 4-7 §§ har skallnaturreservatsom om

liga delar gälla för naturminne.även

Strandskydd

9 vid vid insjöar§ Strandskydd råder havet och och vattendrag. Det
har till syfte främja allmänhetens friluftsliv och bevara godaatt att
livsbetingelser i för djurlivet.land och ochpå växt-vatten

omfattar 100Strandskyddsområde land- och vattenområdet intill
från strandlinjen vid medelvattenstånd. Regeringennormalt ellermeter

myndighetden regeringen bestämmer får utvidga till högstdetsom
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300 från strandlinjen det behövs för tillgodose någotnärmeter att av
strandskyddets syften.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer kansom
förordna strandområde uppenbarligen saknar betydelse föratt attsom
tillgodose syftenstrandskyddets inte skall omfattas strandskydd.av

10 § kommunalEn myndighet får i detaljplan enligt plan- ochen
bygglagen 1987:lO bestämma strandskyddet inom planområdet.om
Om det finns särskilda skäl får det strandskyddade området härvid
minskas i omfattning eller strandskyddet helt upphävas.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får,som om
det finns särskilda skäl, förordna strandskyddet skall förupphävasatt

strandområde omfattas områdesbestämmelser enligt plan-ett som av
och bygglagen.

Om detaljplan eller områdesbestämmelser upphävs inträder strand-
skydd enligt 9

11 § Inom strandskyddsområde gäller följande.
byggnad får inteNy uppföras.

Befintlig byggnad får inte ändras för tillgodose väsentligenatt ett
ändamål den tidigare har till.än använtsannat

3. Grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten för bebyggelse
angivet slag får inte utföras.av nu
Tippningar utfyllnaderoch får inte företas.
Åtgärder försämrar livsbetingelserna för djurarterochväxt-som

skall undvikas.

hellerInte andra anläggningar eller anordningar inom strandskydds-
område får utföras sådantpå mark i anspråk ellersätt att tas tomtsom
allmänheten hindraspå eller avhålls från beträda områdesättannat att
där den skulle ha kunnat färdas fritt.annars

Första och andra styckena gäller inte
anläggningar eller åtgärder för jordbruket,behövs fisket,som

skogsskötseln eller renskötseln inteoch tillgodoser bostadsändamål,
2. företag till vilka tillstånd har lämnats enligt denna balk eller

enligt 1983:291vattenlagen eller
vilthägn har enligt 14prövatssom

12 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
föreskriva bestämmelserna i första11 § och andra intestyckenaatt
skall gälla sådana byggnader, anläggningar eller anordningar som
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komplement till befintlig bebyggelse ochtomtplatsutgör på somen
förläggs frånlängre stranden huvudbyggnaden.än

13 får dispens från i ll §§ Länsstyrelsen medge bestämmelserna
första dispensoch andra styckena särskilda skäl föreligger. Omnär

utsträckning fårmedges, skall länsstyrelsen bestämma i vilken mark
i anspråk användas för det avseddaeller sätttas tomt annatsom

ändamålet.
befogenheter enligt första stycket tillkom-länsstyrelsen harDe som

inom detaljplanelagt område i stället kommunala myndighetdenmer
ansökningar enligt plan- och bygglagenbygglovprövarsom om

1987:10.
beslut dispens upphör gälla den åtgärdEtt att avsesom om som

inom femmed dispensen inte har påbörjats inom eller avslutatstvå år
från den dag då beslutet laga kraft.år vann

Vilthägn

Vilthägn får inte tillstånd uppföras där14 § områden allmän-påutan
får färdas fritt.heten

Vid tillståndsprövningen skall skydd för friluftslivet ochbehovet av
villkornaturmiljön beaktas. tillstånd skall förenas med deEtt som

tillbehövs skydd för dessa intressen.
Tillstånd till Vilthägn inom strandskyddsområde får meddelas endast
det finns särskilda skäl.om

Ordningsföreskrifter

Regeringen får15 § eller den myndighet regeringen bestämmersom
meddela de föreskrifter behövs förallmänhetens uppträdandeom som

ändamålet skydd föreskrivsmed områden och platseratt trygga somav
med stöd detta kapitel.av

Delegation

16 § Regeringen eller myndighet regeringen bestämmer fården som
meddela föreskrifter kapitelde befogenheter enligt dettaattom som
tillkommer länsstyrelsen i stället tillkomma kommunalskall en myn-
dighet.
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djurlivet11 kap. Skydd for växt- och m.m.

Markavvattnin g

Åtgärderl § utförs för mark, för sänka elleratt avvattna attsom
sjö föreller skydda syftet med åtgärdennärtappa att mot vatten,ur en

varaktigt fastighetsöka lämplighet för visst ändamålär någotatt en
markavvattning, får inte vidtas tillstånd.utan

Tillstånd får lämnas särskilda skäl för företagettalar attom
kommer till stånd och dess påverkan livsbetingelserna för ochpå växt-
djurlivet och omgivningen kan bli obetydlig. påverkanpå Kanantas

slag bli påtaglig, får tillståndnågot lämnas endastantasav synner-om
liga skäl föreligger.

2 § detaljdränering täckdikningFör krävs tillstånd endastgenom om
det sannolikt företaget medför menlig inverkanär naturmiljön.påatt
Tillstånd får då lämnas endast särskilda skäl föreligger.om

Tillstånd behövs inte för markavvattning i samband med täkt av
drivs tillståndmed enligt lagen 1985:620 vissatorv torv-som om

fyndigheter m.m.
Tillstånd behövs inte heller för utföra rensningar för bibe-att att

hålla djup eller läge.vattnets

3 Regeringen§ får förbjuda markavvattning i särskilt skyddsvärda
våtmarksområden.

förSkydd vissa biotoper

4 § Arbetsföretag kan naturmiljön fårskada inte utföras inomsom
sådana mindre mark- eller biotopervattenområden livs-utgörsom
miljö för hotade djur- eller eller särskiltväxtarter ärsom annars
skyddsvärda.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer faststäl-som
ler vilka biotoper skall omfattas första stycket.som av

Regeringen eller den myndighet regeringen fårbestämmersom
vidta de åtgärder förbehövs vårda biotoper förstaiattsom som avses
stycket. Innan vidtasåtgärd skall den eller har särskildägeren som

till områdeträtt underrättas särskilt.
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Fredande djurarterochväxt-av

5 Finns risk för försvinna eller§ det kan kommaväxtartatt atten
för får myndighetplundring, regeringen eller denutsättas som rege-

ringen landetbestämmer meddela förbud inom hela eller delatt en av
bort vilt.eller skada den där denväxt växerta artenen av

6 Finns risk för djurart försvinna, får§ det kan kommaatt atten
regeringen eller myndighet regeringen meddeladen bestämmersom
förbud inom fånga vilthela eller del landet döda, skada elleratt en av
levande djur inte försvarden det sker till påarten, motav angreppom

eller bort eller skada sådana djursegendom, ägg,samt att taperson
eller bon.rom

Särskilda bestämmelser gäller beträffande djur, dödande ellervars
fångande hänföra till jakt fiske.ellerär att

7 § Om det behövs för uppfylla internationella förpliktelseratt som
Sverige åtagit sig, regeringen beträffandehar får andra änäven arter
sådana omfattas 6 inne-5 eller § meddela förbudsom av av samma
börd enligt dessa bestämmelser.som

8 § Behövs förbud enligt 5-7 fredning enligt jaktlag-§ ellerutöver
stiftningen särskilt skydd för djur- eller inom visst områ-växtart etten
de, får regeringen eller den myndighet regeringen bestämmersom

föreskriftermeddela inskränker till jakt eller fiske ellerrättensom
allmänhetens eller markägarens uppehålla sig inom området.rätt att

främmandeUtsättande arterav

9 Regeringen§ eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
meddela föreskrifter djurarterutsättande i naturmiljö ochväxt-om av
utanför deras naturliga utbredningsområden. föreskrifter fårSådana
innehålla bestämmelser tillstånds- anmälningsplikteller ellerattom
särskilda villkor skall gälla.

Spridning bekämpningsmedelav

10 § förbjudet sprida bekämpningsmedelDet skogsmarkär överatt
avsedda för får enskilda träd-bekämpa lövsly. hellerär Inteattsom

behandlas med bekämpningsmedel.stammar
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11 myndighet får,§ En regeringen inte följerutser annatsom om av
12 medge undantag från 10 ifall kravet enligt skogsvårdslagen§ 7 §
1979:429 skog inte rimligen kan tillgodosespå återväxt av genom
röjning med mekaniska metoder. Vid bedömningen tillskall hänsyn tas
skogsmarkens läge beskaffenhet,och skogsbeståndets sammansättning,
spridningens inverkan livsbetingelserna för och djurlivet ochpå växt-
andra allmänna intressen.

medgivandeEtt undantag skall förenas de villkormedom som
behövs till skydd för naturmiljön.

12 § kommunEn kan besluta undantag enligt inte får medgesll §att
frågai områden inom kommunen, detta framstår påkallatom om som

med hänsyn till områdets betydelse för friluftslivet, naturvärden, den
lokala befolkningens trivsel eller intresse.kommunaltannat

12 kap. Vissa arbetsfdretag i naturen

1 § Täkt sand, lera, jord, eller andra jordarter fårsten, torvav grus,
inte ske tillstånd. husbehov får markinnehavareFör dock bedrivautan
sådana täkter tillstånd, inte följer föreskrifterutan annatom av som
har meddelats med stöd 4av

Första stycket gäller inte
täkt i vattenområde företas med tillstånd enligt vattenlagensom

1983:291 eller tillstånddär fordras enligt lagen 1966:314 konti-om
nentalsockeln,

täkt för vilken bearbetningskoncession har lämnats enligttorvav
lagen 1985:620 vissa torvfyndigheter.om

2 § ansökan tillståndNär skall behovet täktmateria-prövas,en om av
let de skador djurlivetvägas på och och naturmiljön iväxt- påmot
övrigt täkten kan befaras orsaka och intresset lång-motsom av en
siktigt god hushållning med Om täkten kan befarasnaturresurserna.
försämra livsbetingelserna för djurartnågon eller sällsyntväxt- årsom
eller fårhotad, tillstånd lämnas endast det allmänna behovetom av
täktmaterialet synnerligenär stort.

Vid prövning täkter skall bestämmelserna i 14även kap. gällaav
i tillämpliga delar.



106 Lagförslag

3 § Innehavaren marken skyldig tåla sådanaär åtgärderatt attav
vidtas länsstyrelsen föreskriver villkor för täktverksamhet.som som en

4 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
meddela föreskrifter täkt för markinnehavarens husbehovattom av
sådana material i inte1 § får ske tillstånd.utansom anges

5 § Kan arbetsföretag, inte omfattas tillståndstvång enligt 1som av
eller 4 § eller enligt 11 kap. 1 eller 2 komma väsentligt ändraatt
naturmiljön skall anmälan för samråd till den myndighetgöras som
regeringen bestämmer. gäller inte företagDetta dock för vilka tillstånd
har lämnats enligt vattenlagen 1983:291.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer kansom
meddela föreskrifter anmälan för samråd alltid skall iatt görasom
fråga särskilda slag arbetsföretag. föreskrifterSådana fårom av
begränsas till del landet.att avse en av

Myndighet hos vilken anmälan för samråd skall hargöras samma
befogenheter enligt 22 kap. 2 tillkommer§ tillsynsmyndighet.som

13 kap. Gemensamma naturvårdsbestämmelser

l § länsstyrelsenInnan fattar beslut bilda elleratt naturreservatom
naturvårdsområde eller viktigt ärende enligt 10-12avgör kap.annat
skall den samråda med kommunen.

2 § beslut fattasInnan i ärende enligt 10-12 kap. får den beslu-ett
tande myndigheten utföra förberedande undersökningar markenav om
det behövs.

Den har fått i uppdrag regeringen eller den myndighetsom av som
regeringen bestämmer i naturvårdssyfte inventera haratt naturresurser

undersöka denrätt mark inventeringenatt som avser.
Vid undersökningar enligt första eller andra stycket skall onödigt

intrång undvikas.

3 § I samband med beslut tillstånd enligt 10-12 kap. till bebyggel-om
täkt eller arbetsföretag får länsstyrelsen föreskriva före-annat attse,

skall bekosta särskild undersökning berördataget det områdeten av
eller på intrångetsätt i naturvårdsintresset.gottgöraannat
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FJÄRDE AVDELNINGEN

SÄRSKILDA AKTSAMI-IETSREGLER M.M.

14 Miljöfarlig verksamhetkap.

Aktsamhetsregler

beaktande bestäm-miljöfarlig verksamhet skall, medl § ävenFör av
vinnasväljas plats ändamålet kani 6 och 8 kap., sådanmelserna att

oskälig kostnad.minsta intrång och olägenhetmed utan

miljöfarlig verksamheteller2 § och utövaVar utövar ämnaren som
i 3 kap. sådantpåskyldig iaktta de aktsamhetskravär att som anges

möjligt uppfyllasenligt 8 såvitt kanmiljökvalitetsnormer kap.sätt att
eller avhjälps.i omgivningen förebyggsoch olägenheterså att

grundmiljöfarlig verksamhet3 Föreligger hinder för på§ attaven
vidtar den8 inte uppfylld ochmiljökvalitetsnorm enligt kap. är somen

åtgärder olägen-verksamheten sådanaeller utövautövar ämnar att
fårminskar,miljöfarlig verksamhet upphör ellerheterna av annan

möjlig-förstnämnda verksamhet komma till stånd, sammantagetom
i väsentliguppfylla miljökvalitetsnormen ökar mån.heterna att

Tillståndsprövning

miljöfarlig verksamhet kan påeller4 § Den utövar ämnar utövasom
balk.efter prövning enligt dennafå tillstånd till verksamhetenansökan

förellerfrån hälso- miljöskyddssynpunkt5 § Om det behövs eller
fårhushållning medfrämjande långsiktigt god naturresurser,enav

föreskrivaregeringen att
inrättningar eller verksamhetervissa fabriker eller andraslag av

inte får eller bedrivas,anläggas
vissa slaginrättningar användning ellervissa slag eller derasav

medföra ökad ellerverksamheter inte får ändras kanpå sättett somav
från störnings-eller i avseende betydelseolägenhet ärannat avny som

synpunkt
myndighettillstånd eller anmälan gjorts hos denlämnatsutan att av

regeringen bestämmer.som
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Om verksamhet, omfattas krav tillstånd enligtpå före-en som av
skrift meddelats med stöd första stycket, kan få bety-som antasav
dande omfattning eller bli ingripande beskaffenhet från hälso-av
skydds-, miljöskydds- eller hushållningssynpunkt, får regeringen även
i fall iän 7 kap. 2 förbehålla§ sig prövningenannat som avses av
verksamhetens tillåtlighet.

6 § Om det medför ökade möjligheter uppfylla miljökvalitetsnor-att
enligt 8 kap. eller fördelar från hälso- eller miljösynpunkt,mer annars

får den ellerutövar miljöfarligämnar verksamhet tillåtasutövasom en
med någon elleratt sådangemensamt utövar ämnar utövaannan som

verksamhet vidta åtgärder för förebygga eller avhjälpa skador påatt
eller olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Undersökningar och kontroll

7 § Den verksamhetutövar kan befaras miljöfarlig ellersom som vara
den skyldigär avhjälpa olägenhet från sådan verksam-attsom annars
het skyldig utföraär sådana undersökningar verksamheten ochatt av
dess verkningar behövs för tillsynen. Tillsynsmyndigheten kan isom
stället, finnesdet lämpligare, föreskriva sådan undersökningattom
skall utföras denän verksamhetenutövar och någonutseav annan som

undersökningen.göraatt
åliggerDet den verksamhetenutövar kostnad förersättaattsom

undersökning i första stycket andra meningen med beloppsom avses
tillsynsmyndigheten fastställer.som

8 § Vill förnågon utreda verkningarna miljöfarlig verksamhetatt av
han ellerutövar företaämnar mätningutöva eller under-som annat

sökningsarbete fastpå egendom eller innehar, kanägersom annan
länsstyrelsen, skäl föreligger, besluta tillträde till egendomenattom
skall lämnas under viss tid. Behöver liknandeeller instru-mätapparat

kan länsstyrelsenutsättas föreskriva förbudment även vid vite att
rubba eller skada instrumentet.

Beslut i första stycket kan meddelas ansökanäven påsom avses av
den skall utföra undersökning i 7 första§ stycket andrasom som avses
meningen.

Undersökningsarbetet skall utföras minsta skadaså och intrångatt
vållas. skadaFör intrångoch skall ersättning lämnas denav som
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Talanverksamheten.miljöfarligadeneller utövaämnarutövar om
14i 28 kap.fastighetsdomstolvidersättning väcks angessom

miljöfarlig ärbefaraskanverksamhet9 § Den utövar varasomsom
verksamheten.kontrollskyldig överutövaatt

inte fårdensådanverksamhetmiljöfarlig är art att10 § Om aven
verksamhetenskall den utövartillstånd lämnats,bedrivas attutan som

miljö-ellerlänsstyrelsentillmiljörapportsärskildvarje år avge en
nämnden.

vidtagits förredovisasåtgärder attskall demiljörapportenI som
åtgärder.dessaoch resultatentillståndsbeslutivillkorenuppfylla ett av

produkterKemiska15 kap.

Utredning

produktkemiskimporterartillverkar elleråligger den1 § Det ensom
ñnnsdettillellerundersökningar på sätt attannatatt segenom egna

miljö-ellervilka hälso-bedömningutredning förtillfredsställande av
igjordskallUtredningenorsaka.kanproduktenskador varasom

erfarenhet.beprövadvetenskap ochenlighet med

Kunskapskrav

till-skall haproduktkemiskyrkesmässigt hanterar2 § Den ensom
medbehövskunskaptoxikologiskaochkemiskatill dengång som

egenskaper.produktensomfattning ochverksamhetenstillhänsyn

Produktinformation

produktkemiskeller överlåterimporterartillverkar,3 § Den ensom
uppgifterdelämnaellermärkning på sättskall annat somgenom

produktinformation.miljöskyddssynpunktellerfrån hälso-behövs

Föreskrifter

fårregeringen bestämmermyndigheteller denRegeringen4 § som
i 1-3 §§.hänseendenföreskrifter i deytterligaremeddela angessom
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Uppgiftsskyldighet

5 § Den yrkesmässigt hanterar kemisk produkt skall tillsom denen
myndighet regeringen bestämmer och i den omfattning regeringensom
eller, efter regeringens bemyndigande, myndigheten föreskriver lämna
de uppgifter produkten och dess hantering kan behövas förom attsom
bedöma produktens och hanteringens hälso- eller miljörisker.

Förhandsanmälan

6 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer färsom
föreskriva den tillverkaatt eller importeraatt kemisksom avser en
produkt, inte tidigare varit i bruk i Sverige, vidsom visssenast en
tidpunkt till den myndighet regeringen bestämmer skall görasom an-
mälan tillverkningen eller importen redovisaom undersöknings-samt
resultat och andra uppgifter.

Tillstånd och villkor

7 § Om det behövs från hälso- eller miljöskyddssynpunkt, får rege-
ringen eller den myndighet regeringen bestämmer föreskrivasom att

kemisk produkt inte får hanteras tillstånden lämnats denutan att av
myndighet regeringen bestämmer.som

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
föreskriva även särskilt villkor för hanteringannat kemiskav en pro-
dukL

Förbud

Är8 § det särskild betydelse från hälso- eller miljöskyddssyn-av
punkt, får regeringen eller den myndighet regeringen bestämmersom
förbjuda hantering kemisk produkt.av en

16 kap. Biotekniska produkter

Inledande bestämmelser

1 § Vid hantering biotekniska produkter fått sitt genetiskaav som
material ändrat på sätt går detett utöver naturliga genutbytet skallsom
riskerna för skador på människor och miljö beaktas och hänsyn tilltas
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stödenligt föreskrift meddelats medetikens grunder. detOm avsom
fårprodukt,till hanteringen sådandenna balk krävs tillstånd av en

avseenden.i dessatillstånd produkten godtagbarlämnas endast ärom

Utredning

bioteknisktillverkar eller importerar2 § åligger denDet ensom
till detundersökningar ellerprodukt på sätt attannatatt segenom egna

bedömning vilka hälso- ellerfinns tillfredsställande utredning för av
Utred-etiska problem produkten kan orsaka.miljöskador och som

erfaren-enlighet och beprövadningen skall gjord i med vetenskapvara
het.

Kunskapskrav

skall hayrkesmässigt bioteknisk produkt3 hanterar§ Den som en
kunskaperbiologiska och ekologiska kunskap och detillgång till den

till verksamhetens omfatt-etiska problem behövs med hänsynom som
ning produktens egenskaper.och

Produktinformation

bioteknisktillverkar, importerar eller överlåter4 § Den pro-ensom
uppgiftermärkning eller lämna dedukt skall på sättannat somgenom

produktinformation.från hälso- eller miljöskyddssynpunktbehövs
fått sitt genetiska material ändrat gårprodukten påHar sättett som

uppgift skett.det naturliga genutbytet skall lämnas såutöver attom

Föreskrifter

fårregeringen bestämmer5 Regeringen myndighet§ eller den som
i 2-4 §§.ytterligare föreskrifter i de hänseendenmeddela angessom

i andrafrån kravet 4 §sådana föreskrifter får undantag medgesI
meningen.

Uppgiftsskyldighet

tillbioteknisk produkt skall6 yrkesmässigt hanterar§ Den ensom
omfattningi denden myndighet regeringen bestämmer och rege-som

föreskriverbemyndigande, myndighetenringen eller, efter regeringens
hantering kan behövasuppgifter produkten och desslämna de somom
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för bedöma de hälso- eller miljöriskeratt eller etiska problem ärsom
förknippade med produkten och hanteringen.

F örhandsanmälan

7 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
föreskriva den tillverkaatt eller importera biotekniskattsom avser en
produkt, inte tidigare varit i bruk i Sverige, vid visssom senast en
tidpunkt till den myndighet regeringen bestämmer skall görasom
anmälan tillverkningen eller importen redovisa undersök-om samt
ningsresultat och andra uppgifter.

Tillstånd och villkor

8 § Om det behövs från hälso- eller miljösynpunkt eller etiskaav
skäl, får regeringen eller den myndighet regeringen bestämmersom
föreskriva bioteknisk produkt inte fåratt hanteras tillstånden utan att
lämnats den myndighet regeringen bestämmer eller, detav ärsom om
tillräckligt, anmälan skett tillutan sådanatt myndighet.en

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
föreskriva även särskilt villkor för hanteringannat biotekniskav en
produkt.

Om det föreligger särskilda skäl får regeringen eller den myndighet
regeringen bestämmer i det enskilda fallet beslutasom undantagom

från kravet tillstånd.på Beslut får innehålla krav påsagtssom nu
anmälan innan hantering produkten ägeren av rum.

Förbud

Är9 § det särskild betydelse från hälso- eller miljösynpunkt ellerav
från etisk synpunkt, får regeringen eller den myndighet som rege-
ringen bestämmer förbjuda hantering bioteknisk produkt.av en

17 kap. Hälsoskydd

Aktsamhetsregler

1 § Var och såvittär, hälsoskyddet,angår skyldig iaktta deen att
aktsamhetskrav i 3 kap. på sådant miljökvalitetsnor-sättsom attanges
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enligt 8 möjligtkap. långt kan uppfyllas och olägenheterså så attmer
för människors hälsa förebyggs eller avhjälps.

2 § bostad får inte brukas störningarEn uppkommer kanså att som
för olägenheter för hälsan.utsätta någon

3 § syfte hindra uppkomsten för skallI olägenheter hälsanatt av
bostäder och lokaler för undervisning eller barnomsorg särskilt

betryggande skydd fukt, luft-kyla, drag, buller,värme,motge
föroreningar och andra liknande störningar,

i betryggande fria från strålning,gradvara
ha tillfredsställande luftväxling anordning för ventilationgenom

eller på sätt,annat
tillfredsställande4. hållas uppvärmda, samt,

i fråga bostäder,om
de boende möjligheter personligupprätthålla godattge en

hygien,
6. ha tillgång till i erforderlig beskaffen-mängd och godvatten av
tillhet dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsända-

mål.

Åtgärder4 § Byggnader och lokaler skall hållas fria från skallohyra.
Ärvidtas skadedjur kan vålla olägenhet människorsför hälsa.mot som

det särskild betydelse med hänsyn till skyddet hälsan skall kom-av av
sörja för åtgärderna vidtas.attmunen

5 § syfte hindraI uppkomsten olägenheter för hälsan ochäratt av var
upplåter byggnader för bostäder eller allmänna ändamål skyl-en som

dig utföra sådana undersökningar Tillsynsmyndighetenbehövs.att som
kan i stället, finnesdet lämpligare, föreskriva sådan undersök-attom
ning utförasskall någon och undersök-någon görautse attav annan
ningen.

åliggerDet den upplåter byggnad för angivna ändamål attsom
kostnad för undersökningersätta i första stycket andrasom avses

meningen med belopp tillsynsmyndigheten fastställer.som
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Övriga bestämmelser

6 § Avloppsvatten skall avledas, eller handpå sättannat tasrenas om
olägenheter förså människors intehälsa uppkommer. dettaatt För

ändamål skall lämpliga avloppsanordningar inrättas.

7 § Husdjur och andra djur hålls i fångenskap skall förvaras ochsom
skötas olägenheterså för människors hälsa uppkommer.att

Föreskrifter

8 § Om det behövs för skydda människors hälsa, får regeringenatt
föreskriva vissa slag verksamheter inrättningareller inte fåratt av
anläggas eller bedrivas tillstånd lämnats eller anmälanutan att av
gjorts till den eller de kommunala myndigheter kommunensom
bestämt.

9 § Regeringen får föreskriva vissa slag djur inte särskiltatt utanav
tillstånd miljönämnden får hållas inom områden med detaljplan,av om
sådana bestämmelser behövs för hindra olägenheter för män-att att
niskors hälsa uppkommer. Regeringen får överlåta kommunen att
meddela sådana bestämmelser.

10 Vid§ meddelande kommunala föreskrifter till skydd för män-av
niskors hälsa tillses,skall därigenom inte läggs onödigt tvång påatt
allmänheten eller obefogad inskränkning i enskildesgörs denannars
frihet.

ll § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
meddela föreskrifter beskaffenhet i badanläggningar ochvattnetsom
i strandbad upplåtna för allmänheten.är gäller kontrol-Detsammasom
len sådant vatten.av

12 § Regeringen eller efter regeringens bemyndigande kommun fåren
meddela föreskrifter tillfälligt förbud trafik med ochmotom person-
lastbilar inom vissa områden kommunen, luftföroreningarna iav om
kommunen innebär akuta hälsorisker för dem vistas där. Rege-som
ringen eller kommunen får också meddela föreskrifternärmare om
vilka luftföroreningar innebär akuta hälsorisker och föro-hursom om
reningarna skall mätas.
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bemyndigande, kommunenregeringenseftereller,13 Regeringen§
meddela före-kapiteliförut dettafalli andrafår änäven sagtssom

människors hälsa.förtill skyddskrifter

Avfall18 kap.

bestämmelserInledande

restprodukterkapitel sådanai dettaavfall jämställsMedl § som
elleråtervinningåteranvändning, ämnenförtilllämnas någon avannan

slutligtdestruktion ellerförenergi ellerutvinningmaterial, annatav
omhändertagande.

orenlig-restprodukter ochkapiteli dettahushållsavfallMed avses
material.jämförligtdärmedhushåll,frånhärrörhet, samtsom

avfall påochrestprodukteravfallmiljöfarligtMed annat somavses
övrigtisina egenskaperochkemiskasitt innehållgrund ämnenavav

miljön.imänniskan ellermedföra skadabefaras påkan

förvaring, bort-uppsamling,kapitelhantering i dettaMed2 § avses
omhändertagande.slutligtforsling och

tillver-yrkesmässigtkapitel deni dettaMed producent somavses
Vadförpackning.försäljer ellerellerimporterarkar, nuenen vara

frambringaryrkesmässiga verksamheti singäller denävensagts som
miljö-renhållnings- elleråtgärder frånsärskildaavfall fordrarsom

vårdssynpunkt.

renhållningsskyldighetenkommunalaDen

5stödföreskrivs medinteskall,3 Varje kommun§ annat avom
försvara

behandlingsanlägg-tillforslashushållsavfall inom kommunenatt
ochsåväl hälso-tillgodosebehövs förutsträckningning i den attsom

enskilda intressen,miljöskydd som
hand.slutligthushållsavfall från kommunen tasatt om

enligtskyldighetenoch beslutar hurplanläggerkommunenNär
fastighetsinnehavarestillfullgöras, skall hänsynstycket skallförsta tas

hushålls-handsjälvamöjligheternyttjanderättshavaresoch att ta om
miljö-ochtill hälso-godtagbart med hänsynavfallet på sätt ärett som
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skyddet. vidareKommunen skall beakta bortforslingen tillatt anpassas
behovet för olika slag bebyggelse.av

planerI och beslut enligt andra stycket skall under vilkaanges
förutsättningar fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare själva får

hand hushållsavfall uppkommit hos dem.ta om som

4 § Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, myndigheten
eller kommun får i fråga avfall inom kommun änannaten om en
hushållsavfall meddela föreskrifter om

avfallet skall forslas bort kommunens försorg,att genom
kommunen skall till avfallet slutligt hand.att att tasse om

5 § Regeringen eller den myndighet regeringen fårbestämmersom
meddela föreskrifter skyldighet för producent tillatt attom en se
avfallet eller förpackning eller avfallet från sådanav en vara av en
verksamhet han bedriver forslas bort, återanvänds, återvinns ellersom

hand sådantpå kan krävas för miljömässigtsätt godtag-tas om som en
bar avfallshantering.

Föreskrifter enligt första stycket får skyldighetäven attavse
märka eller förpackning,en vara en
lämna uppgifter insamling, återanvändningsgrad, återvin-om

ningsgrad eller andra förhållanden.

Är6 § det betydelse från återanvändnings- eller återvinningssyn-av
punkt eller med hänsyn till hälso- och miljöskyddet, får regeringen
eller, efter regeringens bestämmande, myndighet eller kommunen en
meddela föreskrifter visst slag avfall i avvaktan bortfors-påattom av
ling skall förvaras skilt från avfall och meddela de ytterligareannat
föreskrifter behövs för ändamålet.som

7 § avfallNär skall forslas bort kommunens eller produ-genom en
försorg, får avfallet inte ned, komposterasgrävas ellercents på annat

slutligtsätt hand fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsha-tas om av
varen.

Skall avfall forslas bort kommunens eller producentsgenom en
försorg får inte någon den kommunenän eller producentenannan som
anlitar för ändamålet befattning med bortforslingen.ta
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renhållningsordningKommunal m.m.

avfallshanteringen inomföreskriftermeddelafårRegeringen8 § om
meddela sådanafår överlåta kommunenRegeringenkommun. atten

föreskrifter.
skallrenhållningsordningskall ñnnasvarje kommunFör somen

för kommunenavfallshantering gällerföreskrifterinnehålla de somom
förut-sådanaskallrenhållningsordningenavfallsplan. Isamt angesen

innehållaskallAvfallsplanen3 tredje stycket.i §sättningar avsessom
åtgärder föroch kommunensinom kommunenavfalluppgifter omom

farlighet.mängd ochavfalletsminskaatt
fårregeringen bestämmermyndighetRegeringen eller den som

ochskallrenhållningsordning upprättasföreskrifter hurmeddela om en
avfallsplanen.innehållet idetoch närmareantas om

myndighetbestämmande,regeringensefterRegeringen eller,9 § en
bedriveryrkesmässigtföreskriva denfåreller kommun att somen
deskall lämna kommunentill avfallupphovverksamhet upp-gersom

renhållningsordning.underlag för kommunensgifter behövs somsom

renhållnings-följervadskyldig10 utöver§ Kommunen är att, avsom
begärfastighetsinnehavarenhushållsavfall,ordningen, forsla bort om

omständigheterna.tilloskäligt med hänsynintedet och det är
ellerfastighetsinnehavareenskilt fall tillåtafår iKommunen ett en

uppkommit hosavfallhandsjälvnyttjanderättshavare taatt somom
kanhanhand kommunen,skallochhonom tas omavannars omsom

betryggandemiljöskyddssynpunkt sättochfrån hälso-detta pågöra ett
undantag.för sådantsärskilda skälföreliggeroch det ett

enligtundantagstycket ochbortforsling enligt förstaFrågor om
miljönämnden.stycketandra prövas av

Dumpning

avfallfår inteekonomiskasjöterritorium ochSveriges11 § Inom zon
inteDumpning fårvätska ellersig fastdumpas, ämne, gas.vare som

Avfallfria havet.luftfartyg i detfartyg ellerfrån svensktheller ske
landetförasfår intei det fria havetdumpas utär avsett att ursom

ekonomiskadeneller zonen.ur
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Första stycket gäller inte sådana utsläpp skadliga frånämnenav
fartyg i lagen 1980:424 åtgärder vattenföroreningsom motavses om
från fartyg.

Regeringen får föreskrifter medge undantag från förstagenom
stycket, dumpning kan ske olägenhet från hälso- miljö-ochutanom
skyddssynpunkt. Under förutsättning får regeringen eller densamma
myndighet regeringen bestämmer lämna tillstånd till dumpning isom
särskilt fall.

Avfall från verksamhet med strålning

12 § Den bedriver eller har bedrivit verksamhet med strålningsom
skall för det i verksamheten uppkomna radioaktiva avfalletattsvara
hanteras och, det behövs, slutförvarasnär frånpå strålskyddssyn-ett

tillfredsställandepunkt Detsammasätt. gäller kasserade strålkällor som
i verksamheten.använts

Om det påkallat från strälskyddssynpunktär får regeringen eller
den myndighet regeringen bestämmer föreskriva denattsom som
bedriver eller har bedrivit verksamhet med strålning skall för attsvara
det i verksamheten uppkomna radioaktiva avfallet hanteras eller slut-
förvaras särskilt angivetpå sätt.

13 § Den bedriver eller har bedrivit verksamhet tekniskmedsom en
anordning kan alstra strålning skall, iden utsträckning före-som som
skrivs regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer,av som

för anordningen oskadliggörs, den inteatt längrenär skallsvara
användas i verksamheten.

Tillstånd

14 § Om det behövs från hälso-, miljö- eller strålskyddssynpunkt eller
hänsyn till hushållningen med får regeringen eller dennaturresurserav

myndighet regeringen bestämmer föreskriva hushållsavfall ochattsom
avfall inte får införas till eller utförasannat riket tillståndutan attur

lämnats den myndighet regeringen bestämmer.av som
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Strålning19 kap.

skyldigheterAllmänna

tillhänsynmedskallstrålningmedverksamhetbedriver1 § Den som
bedrivsdenvilkaunderförhållandenoch deverksamhetens art

förbehövsförsiktighetsmåttdeiakttaochåtgärdervidta de som
miljö,djur ochmänniskor,skadamotverka påellerhindraatt

i denochplatsdenstrålskyddet påupprätthållaochkontrollera
strålning förekommer,därövrigaochlokal utrymmen

strålskyddsut-ochanordningar mät-tekniskaunderhålla samtväl
verksamheten.ianvändsrustning som

förskallstrålning attmedverksamhetbedriver2 § Den svarasom
för-dekännedomgodharverksamhetenisysselsattden omärsom

bedrivsverksamhetenvilkaföreskrifter undervillkor ochhållanden,
verksam-medförenadekanriskerdeblir upplyst varasamt somom

heten.
densigförvissaskallverksamheten attbedriver somDen omsom
ochbehövsutbildning vetdenharverksamhetenisysselsattär som

tillfredsställande.skall fungerastrålskyddetförskall iakttavad han att

användaskallstrålningmedverksamhetisysselsatt3 § Den ärsom
förbehövsövrigtiåtgärdervidta deochskyddsanordningarde som

tillfredsställande.fungeraskallstrålskyddetatt

upplåterelleröverlåter ettinför,till landettillverkar,4 § Den som
lämpligt sätteller påmärkningskall annatradioaktivt ämne genom

strålskyddssynpunkt.frånbetydelseuppgifter ärlämna avsom

upplåterelleröverlåterinför,till landettillverkar,5 § enDen som
innehållerellerstrålning ettalstrakananordningteknisk somsom

avlämnasdenanordningen, närförskallradioaktivt ämne, attsvara
medförseddmarknadsföringssyfte, ärförevisas ibruk elleriför att tas

betryg-erbjuderövrigtistrålskyddsutrustning ävennödvändig samt en
skallmiljö. Handjur ochmänniskor,skada påsäkerhetgande mot

uppgifter ärlämpligt lämnasättellermärkning på annat somgenom
strålskyddssynpunkt.frånbetydelseav
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6 § installerarDen eller utför underhållsarbete anordningsom en
i 5 § skall för den strålskyddsutrustning hörattsom avses svara som

till anordningen plats och i övrigtsätts på de åtgärder vidtasatt som
behövs från strålskyddssynpunkt och föranleds arbetet.som av

7 § Regeringen eller den myndighet regeringen fårbestämmersom
meddela de ytterligare föreskrifter krävs till skydd eller förmotsom
kontroll strålning i de hänseenden i 1-6 §§.av som anges

frågaI radioaktiva finnsämnen bestämmelser i lagenävenom
1981:289 radioaktiva läkemedel och lagen 1982:821 trans-om om

farligt gods.port av

Förbud och provning m.m.

8 § Om det påkallat frånär strålskyddssynpunkt får regeringen eller
den myndighet regeringen bestämmer föreskriva förbud mot attsom

tillverka, till landet införa, saluföra, överlåta,transportera,
upplåta, förvärva, inneha, använda eller därmed jämförligta annan
befattning med material innehåller radioaktivt ämne,som

2. tillverka, till landet införa, saluföra, överlåta, upplåta, förvärva,
inneha, använda, installera, underhålla eller därmed jämförligta annan
befattning med teknisk anordning kan alstra strålning ochen som som
inte omfattas tillståndsplikt enligt denna balk.av

9 § Den under 16är får inteår sysselsättas i arbete för-ärsom som
med joniserande strålning.enat

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
meddela särskilda föreskrifter i fråga arbetstagare 18under årom som
utför sådant arbete.

10 § Om arbete visst slag medför särskild risk från strålskydds-ett av
synpunkt för vissa arbetstagare, får regeringen eller den myndighet

regeringen bestämmer föreskriva särskilda villkor skall gällaattsom
för arbetets utförande eller förbjuda arbetet utförs sådana arbets-att av
tagare.

ll § Den sysselsattär eller skall sysselsättas i arbete med jonise-som
rande strålning skyldigär underkasta sig sådan läkarundersökningatt

behövs för bedöma han skulle löpa särskild risk för skadaattsom om
vid exponering för joniserande strålning. Regeringen eller den myndig-
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och iskyldighetdennafår inskränkaregeringen bestämmerhet som
läkarundersökningen.föreskrifterövrigt meddela närmare om

stycketenligt förstaläkarundersökningden genomgåttEndast som
läkar-vidstrålning.joniserande Denmedi arbetefår sysselsättas som

exponeringskada vidrisk försärskildbedömts löpaundersökningen
regeringen ellermedgivandefår intestrålningför joniserande utan av

i medarbetesysselsättasregeringen bestämmermyndighetden som
strålning.joniserande

grundstrålning eller påjoniserandemedarbetarOm någon, som
visarstrålning,joniserandeförhasin sysselsättning kan utsattsav

strålning,sådanföranleddmisstänkaskanskadatecken på avvarasom
tillfälleförsorgarbetsgivarens snarastskall han attgesgenom

läkarundersökning.genomgå

fårregeringen bestämmermyndigheteller den12 Regeringen§ som
skyddsutrustningarföreskrifter ochmeddela sådana mät samt omom

strålskydds-frånbetydelsebesiktningkontroll ochprovning, ärsom av
synpunkt.

Tillståndsplikt m.m.

för13 Tillstånd krävs§ att
överlåta,saluföra,landet införa,tillverka, till transportera,

radioaktivtinneha eller använda ämne,förvärva,upplåta, ett
förvärva,upplåta,saluföra, överlåta,införa,tillverka, till landet2.

teknisk anordningeller underhållaanvända, installerainneha, somen
sådan delstrålning ellerjoniserandeavsedd sändakan och är utatt av

strålningssynpunkt.frånväsentlig betydelseanordningen ärsom av

fårbestämmerregeringenmyndighetRegeringen eller den14 § som
förföreskrifter tillståndmeddela krav på attom

upplåta, förvärva,saluföra, överlåta,införa,till landettillverka,
anordningartekniskaandraeller underhållaanvända, installerainneha,

strålning,joniserandealstra13 §2 och kanisådanaän somsom avses
förvärva,överlåta, upplåta,införa, saluföra,till landet2. tillverka,

anordningtekniskeller underhållainstallerainneha, använda, somen
anordningenstrålning eller sådan delicke-joniserandealstrakan av

strålningssynpunkt.frånväsentlig betydelseärsom av
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15 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
föreskrifter meddela tillstånd till verksamhet med strålning förgenom

sjukvårdshuvudmän, vissa yrkesgrupper eller vissa vårdinrättningar,
institutioner eller företag.

16 § Tillstånd enligt detta kapitel behövs inte för verksamhet enligt
lagen 1984:3 kärnteknisk verksamhet, inte föreskrivitsom annatom
i tillstånd meddelats enligt den lagen.som

frågaI tillstånd tillverka, till landet införaatt eller saluföraom
radioaktiva läkemedel finns bestämmelseräven i lagen 1981:289 om
radioaktiva läkemedel.

17 § Den inte har tillstånd det krävsnär enligt 13 eller 14 § fårsom
endast efter medgivande regeringen eller den myndighetav som rege-
ringen bestämmer hand oförtullat radioaktivtta ellerett ämneom en
oförtullad teknisk anordning detpå i 8sätt § första stycketsom avses
tullagen 1987:1065. övrigtI gäller lagen 1973:980 transport,om
förvaring och förstöring införselregleradeav varor, m.m.

FEMTE AVDELNINGEN

PRÖVNINGUTREDNING, OCH TILLSYN

20 kap. Tillstånd till viss verksamhet eller åtgärden m.m.

1 § Koncessionsnämnden för miljöskydd, Kemikalieinspektionen,
Statens strålskyddsinstitut, länsstyrelsen, miljönämnden eller annan
myndighet regeringen bestämmer frågorprövar tillstånd,som om
godkännande, anmälan eller villkor i 10 kap. 14 kap.som avses
1 och 2 §§, 12 kap. 1 och 4 §§, 14 kap. 4 och 5 §§, 15 kap. 6 och
7 §§, 16 kap. 7 och 8 §§, 17 kap. 8 18 kap. 11 §tredje stycket och
14 § 19 kap. 13 och 14 §§ enligt desamt föreskrifternärmare som
regeringen meddelar.

2 § Bestämmelser Koncessionsnämndens sammansättning ochom om
förfarandet i nämnden finns i lagen 0000:000 Koncessionsnämn-om
den för miljöskydd.
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miljöfarlig verksamhettillstånd tillfrågorprövningVid omav
tillämpliga delarkapitel iföreskrivs i dettavadgäller utöver som

miljöskydd.förKoncessionsnämndenibestämmelserna lagen om

1 ellerstycket, 7 kap.andraenligt 3 kap. 7 §regeringen3 Skall§
anlägg-tillåtlighetenstycket5 andra2 eller 14 kap. § pröva§ enav

1978:160enligt lagenåtgärd ellerverksamhet ellerning, omenen
begagnandetellerframdragandetfråganrörledningarvissa pröva om

enligtgodkännandetillstånd ellerfråganrörledning, får omav en
prövning har skett.innan sådanintedenna balk avgöras,

regeringenunderställafåri l §prövningsmyndighet§4 En avsessom
åtgärd,hantering ellerverksamhet,tillåtlighetenfrågan enenav enom
omfatt-betydandeåtgärdenhanteringen eller ärverksamheten, avom
behöv-finner detmyndighetenbeskaffenhetingripandening eller samt

ligt.
hantering ellerverksamhet,prövningsmyndighetenFinner att enen

fråganskallstycket§ andrastöd 3 kap. 7tillåtas medåtgärd bör aven
alltidtillåtlighetåtgärdensellerhanteringensverksamhetens,om

underställas regeringen.
Är frågahänskjutafârprövningsmyndighet denlänsstyrelsen omen

detKoncessionsnämnden,tillmiljöfarlig verksamhettilltillstånd om
särskilda skäl.finns

skalltillåtlighetfrågan prövastillstånd därärende5 § I avomom
utredningerforderligförsörjaprövningsmyndighetenskallregeringen

till regeringen.fråganyttrande överlämnamedoch eget

behövsuppgifterinnehålla deskallanmälan6 ansökan eller§ En som
bedömningen.ellerför prövningen

anmälandesökanden eller denföreläggaPrövningsmyndigheten får
myndighetenutredningarundersökningar ellerdegöraatt ansersom

vitefårföreläggandetbedömningen.eller Iför prövningenbehövliga

sättas ut.

detalj-i stridmeddelasbalk får inteenligt dennaTillstånd7 § mot en
bestäm-ellersyftet med planenområdesbestämmelser. Omellerplan

avvikelsermindrefår dock göras.inte motverkas,melserna
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Detsamma gäller beslut i frågor naturvårdsom-naturreservat,om
råde och naturminne sådana arbetsföretag i ll kap.samt 1som avses
och 2 §§ och 12 kap.

8 § tillståndEtt eller godkännande förenasskall med de villkorett
behövs för begränsa eller motverka menlig inverkanatt verk-som av

samheten, hanteringen eller åtgärden människorspå hälsa eller miljön
och för främja långsiktigt god hushållningatt med naturresurser.en

tillståndEtt eller godkännande får för sin giltighetett göras
beroende säkerhet ställs för villkor enligt förstaatt stycket. Vidav
ingrepp i beaktansvärd omfattning skallnaturen sådan säkerhetav
krävas, särskilda skäl föranleder Visar sig säkerhetenannat.om
otillräcklig, får prövningsmyndigheten föreskriva tillståndet skallatt
gälla endast ytterligare säkerhet ställs. Staten, kommuner ochom
landstingskommuner behöver inte ställa säkerhet.

9 § Tillstånd eller godkännande skall den intevägras har fullgjortsom
sina skyldigheter enligt tidigare tillstånd, inte särskildaom
omständigheter föranleder annat.

10 § I beslut tillstånd eller godkännandeett skallom noggrant anges
den verksamhet, hantering, åtgärd eller produkt tillståndet ellersom
godkännandet och de villkor skall gälla.avser som

beslutetI skall fastställas viss tid, högst tio inom vilkenår, denen
med tillståndet avsedda verksamheten, hanteringen eller åtgärden skall
ha i gång eller vidtagits eller inom vilkensatts godkännandet skall ha
tagits i anspråk.

11 § Prövningsmyndigheten får överlåta tillsynsmyndighet atten
fastställa villkor mindre betydelse.av

12 § Om åtgärder enligt 14 kap. 6 § skall företas för fleragemensamt
miljöfarliga verksamheter får frågan tillstånd till eller fleratvåom
verksamheter iprövas och beslut.ett samma

I sådant beslut får villkor förett verksamhet uppställassom atten
verksamhet uppfyller visst villkor.en annan

13 § Om det tillstånd tillnär miljöfarlig verksamhet lämnas till-
räckligt säkert kan bedömas vilka villkor bör gälla i visstsom
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erfarenhettill dessuppskjutasdelavgörandet i dennafåravseende, av
vunnits.verksamheten

provisoriskaskallförsta stycketenligtuppskovsamband medI
meddelas,försiktighetsmåttandraskyddsåtgärder ellerföreskrifter om

motverka olägenhet.förnödvändigtdet är attom
det kan ske.skall såUppskjuten fråga avgöras snart

fåråtgärdellerverksamhettilltillståndärenden14 § I enenom
får påbörjasvissa arbetenbeslutaansökantillståndsmyndigheten på att
avgjord.slutligt Ettblivittillståndsfrågan inte harhinder attutan av

endastmeddelasfårigångsättningsmedgivandesådant beslut om
tillstånd kommeruppenbartföreligger och det attsärskilda skäl är att

lämnas.
tillåtlighet fårfråganskallregeringenärenden där prövaI om

frågadennainnanstycket inte lämnasenligt förstamedgivande
avgjorts.

de villkorigångsättningsmedgivande skallI noggrantett somanges
slutliga prövningen.dengälla i avvaktanskall på

god-tillstånd ochigångsättningsmedgivande,i frågor15 § Beslut om
vunnit lagabeslutet harblir gällandeenligt denna balk närkännande

kraft.
för-prövningsmyndighetenfårtill detfinns särskilda skälOm det

omedelbarmedskall gällai första stycketbeslutordna att avsessom
verkan.

verk-miljöfarligbalk tillenligt denna16 fått tillståndhar§ Den som
bestämmelse igrundi särskilt fall påbeslutsamhet kan avgenom

avseendeeller medverksamhetenmedbalken upphöraåläggas attatt
försiktighets-vidtatillståndsmyndighetenfrågapå prövatssom aven

följeri tillståndsbeslutet,vadmått annatutöver avomangessom
21 kap. 1 eller 2

första stycket22 kap. 2 §tillsynsmyndighet med stöd17 § Har aven
ellereller ålagt denmiljöfarlig verksamhet utövarförbjudit somen

och begärvidta försiktighetsmåttverksamhetsådanutövaämnar att
prövningsmyndig-fårenligt denna balk,till verksamhetenhan tillstånd

verkställasinte fårbesluttillsynsmyndighetensheten bestämma att
prövningsmyndigheten före-avgjorts ellertillståndsfrågan harförrän

skriver något annat.
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Förordnande enligt första stycket får meddelas endast sökandenom
ställer säkerhet för kostnader och skada.

18 § tillståndEtt eller godkännande får begränsas till vissett att avse
tid. tidsbegränsaFör tillstånd till miljöfarligatt verksamhet krävsett
dock särskilda skäl.

Sådana tillstånd och godkännanden i 15 kap. 7som avses
16 kap. 8 17 kap. 8 § och 18 kap. 14 får gälla under högst fem
år.

21 kap. Omprövning och upphävande tillståndav

l § Om tillstånd enligt denna balk eller enligt föreskriftett en som
meddelats med stöd balken har lämnats till verksamhet, tillav en
hanteringen kemisk eller bioteknisk produkt eller ellerav en en vara
till någon fåråtgärd, tillståndet återkallas helt eller delvis denannan av
myndighet meddelat tillståndet tillståndsmyndigheten,som

den har sökt tillståndet har vilselett tillståndsmyndig-om som
heten lämna oriktiga uppgifter betydelse för tillståndet,attgenom av

för verksamheten gäller föreskrifter meddelats med stödom som
balken eller villkor uppställts med stöd balken eller sådanav som av

föreskrift och föreskrifterna eller villkoren i väsentligtnågot avseende
inte iakttas,

det verksamheten, hanteringen eller åtgärdenom genom upp-
kommit olägenhetnågon väsentlig betydelse inte förutsågs närav som
tillståndet meddelades,

4. i fråga tillstånd till hantering kemisk eller biotekniskom av en
produkt, eller avfall, tillståndshavaren i någotav en vara av om
väsentligt hänseende åsidosätter vad åligger honom enligt balken,som
enligt föreskrifter meddelats med stöd balken eller enligt vill-som av
kor ställts enligt balken eller sådana föreskrifter eller hansom upp om

anledning bedöms olämplig hantera sådana kemiskaattav annan som
eller biotekniska produkter eller eller sådant avfall tillstån-varor som
det avser,

i fråga strålskydd, det i fall finns synnerliga skäl.annatom om
Skall myndighet den meddelat tillståndetän prövaen annan som

frågan tillstånd för viss verksamhet, hantering eller åtgärd, närom
frågan omprövning eller upphävande tillståndet gällerom tasav upp,
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i stället först-tillståndsmyndighetenkapitelvad i detta sägs omsom
myndighet.nämnda

villkor förgällandefår ändra eller upphäva2 Tillståndsmyndigheten§
produktkemisk eller biotekniskför hanteringenverksamhet, av enen

villkor förmeddelaåtgärd ellereller föreller någon nyaannanen vara
hanteringen eller åtgärden,verksamheten,

internatio-följer Sverigestidtio eller den kortareårnär som av
lagatillståndsbeslutetförflutit från detnella förpliktelser har att vann

kraft,
tillmedverkarhanteringen eller åtgärdenverksamheten, attom

uppfylls ochenligt 8 kap. inte ärmiljökvalitetsnorm normenen
följer åtgärds-detbindande enligt 8 kap. 2 § andra stycket eller av en

omprövning ske,enligt 8 skallplan kap. 4 § att
tillståndsmyndig-tillståndet har vilselettden har söktom som

för tillståndetoriktiga uppgifter betydelselämnaheten att avgenom
alltför ingripandeframståråterkallande tillståndetoch ett som enav

åtgärd,
före-hanteringen eller åtgärden gällerför verksamheten,4. om

villkor uppställtsskrifter meddelats med stöd balken eller somsom av
vill-föreskrift föreskrifterna ellereller sådan ochmed stöd balkenav

ringa betydelse,åsidosatts varitharkoren på sätt änett som av mer
hanteringen eller åtgärdenverksamheten,det upp-om genom

meddeladesinte förutsågs tillståndetkommit olägenhetnågon närsom
alltför ingripandetillståndet framståroch återkallandeett som enav

åtgärd,
ändrats väsentligt,i omgivningen harförhållandenaom

förbättringmiljöskyddssynpunkt väsentlig7. från hälso- ellerom en
teknik,tillgängligakan med användning bästauppnås av

teknik mätning eller uppskatt-föranvändandet någonav nyom
medföra väsentligt bättreförorening störning skullening eller annanav

ellerhanteringenförutsättningar för kontrollera verksamheten,att
åtgärden,

till strålskyddet.övrigt med hänsyn9. det i behövsom
får tillståndsmyndigheten ocksåfall i första stycket 5I som avses

minskaför förebygga ellerbesluta andra åtgärder behövs attom som
olägenheten för framtiden.

meddelatstillstånd harstycket får tillämpas påFörsta även som
meddet behövsenligt lagen 1984:3 kärnteknisk verksamhet, omom

myndighethänsyn till strålskyddet. Regeringen eller den rege-som
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ringen bestämmer har i fallsådana den ställning enligt förstasom
stycket tillkommer tillståndsmyndighet. Om tillståndet kärn-avser en
teknisk anläggning, skall dock villkor i avsevärd kan påverkamånsom
utformningen anläggningen eller driften vid denna alltid underställasav
regeringens prövning.

3 Visar§ sigdet i fråga tillstånd till täktverksamhet eller annatom
arbetsföretag i föreskrivna villkor inte i den utsträckningnaturen att

behövs begränsar eller motverkar företagets menliga inverkan påsom
naturmiljön, får tillståndsmyndigheten förena tillståndet med de ytterli-

villkor behövs. i frågaHar täkttillstånd tio förflutitårgare som om
från det tillståndet laga kraft, får tillståndsmyndigheten iatt vann

förstället ändra eller upphäva villkor upphäva tillståndet helt elleratt
delvis.

Tillstånd till vilthägn får, det inte finnsäven skäl till det enligtom
1 återkallas behov hägnet inte föreligger.längreom av

4 § tillståndEtt släppa avloppsvatten i visst vattenområdeatt ut ett
får, det ñnns särskilda skäl, tillståndsmyndighetenomprövasom av

tio förflutitår frånnär det tillståndsbeslutet laga kraft.att vann

5 § kemiskHar eller bioteknisk produkt eller godkäntsen en vara
enligt föreskrift meddelats med stöd denna balk får denen som av
myndighet meddelat godkännandet återkalla detta, de villkorsom om

gäller för godkännandet har åsidosatts varitsättettsom som av mer
ringa betydelseän eller sådana ändrade förhållanden inträder attom

produkten eller inte längre bör godkänd. Vad isägsvaran vara som
1 § andra stycket därvidäger motsvarande tillämpning.

Om återkallande godkännandet framstår alltför ingri-ett av som en
pande åtgärd, får den myndighet meddelat godkännandet i ställetsom
ändra eller upphäva gällande villkor eller meddela villkor förnya
godkännandet.

Vad i 10, ll och 13 §§ tillstånd, tillstånds-sägssom om
havare tillståndsmyndighetoch gäller godkännande,även denom vars
kemiska eller biotekniska produkt eller godkänts och den myndig-vara
het lämnat godkännandet.som

6 § Frågor i l-5 §§ efter framställningprövas tillsyns-som avses av
Ärmyndigheten. denna samtidigt tillståndsmyndighet, får sådanen

fråga särskild framställning.någontas utanupp
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fall då framställningI enligt 2 § första fårgörs stycket tillsyns-
myndigheten begära omprövning sådana villkoräven kommitav som
till i samband med tillstånd meddelats det tillståndänsom senare som
framställningen i första hand avser.

Vid prövning frågor i 2 § första stycket 1 eller 4 §av som avses
får tillståndsmyndigheten, prövningen föranleder detta, omprövaom
också beslut varigenom villkor har ändrats, upphävts eller tillkommit
enligt 2 § första stycket 2-9 9eller tio inte har förflutitäven ärom
från det beslutet laga kraft.att vann

fråga7 § miljöfarligI verksamhet skall tillsynsmyndigheten minstom
tiondegång fråganår den bör framställningprövavart göraen om om

omprövning och, den beslutar inte sådan framställning,göraattom
skälen för beslutet.ange

Första stycket motsvarande tillämpningäger tillståndsmyndig-då
heten själv fråganäger omprövning.ta upp om

8 § Om åtgärdsplan enligt 8 kap. 4 § förutsätter villkor för tvåatten
eller flera tillstånd skall samtidigtomprövas eller det sär-annars av
skilda skäl lämpligtär sker, får tillståndsmyndighetenså tillatt gemen-

handläggning frågorna omprövning villkoren för detasam upp om av
olika tillstånden.

9 § villkor fastställtsHar för eller fleratvå miljöfarliga verksamheter
tillämpningmed 14 kap. 6 § och upphör verksamheterna ellerav en av

villkoren föromprövas dem, får villkoren för övriga verksam-en av
heter omprövas.

10 § Efter ansökan tillståndshavaren tillståndsmyndigheten,kanav
upphäva eller mildra villkor i tillståndsbeslutet, detett ärom

uppenbart villkoret inte längre behövs elleratt är nöd-strängare än
vändigt eller ändringen påkallas föreskrifter utfärdats förattom av
verksamheten, hanteringen eller åtgärden eller omstän-annars av en
dighet inte förutsågs tillståndet meddelades,närsom

2. föreskriva eller villkor.strängarenya
Om tidigare krav tillståndpå till verksamhet, tillett hanteringenen

kemisk eller bioteknisk produkt eller eller till någonav en en vara
åtgärd har upphört gälla, får tillståndsmyndigheten påatt ansö-annan

kan tillståndshavaren upphäva tillståndet.av

5 l3-028l.Dell
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ochi 1-5frågorprövningvidTillståndshavaren är11 § avsessomav
hanteringenverksamheten,utredningin denskyldig9 §§ att omge

prövningen.förbehövsförhållandenövrigaochåtgärdeneller som

får tillståndsmyn-tillståndvillkor förfastställtregeringen12 ett§ Har
regeringenfrån detväsentligtavvikainteomprövningviddigheten av

medgett detta.regeringenvillkoretfastställda attutan

upphävandeinnebärkapitel ettenligt dettabeslut13 § Ett avsom
motsvarandetillståndbeslutverkanfårtillstånd ett avomsomsamma

innehåll.

verksam-förklaratbalkstöd dennamedregeringen att14 § Har enav
produkt ellerbiotekniskkemisk ellerhanteringenhet, varaenav en

omprövning ellergällertillåten,åtgärd äreller någon upp-omannan
tillanslutningimeddelatsvillkorellerförklaringenhävande somav

upphävandeomprövning ellerkapiteli detta sägsvaddenna omsom
tillstånd.förvillkorellertillståndav

ändringgjortellertillåtlighetsförldaringenupphävtregeringenHar
1601978:enligt lagenkoncessionharellervillkorenfrågai omom

villkor ärtillstånd elleroch haråterkallatsrörledningarvissa som
skallmyndighet,meddelatsbeslutregeringensberoende annanavav
ellertillståndetomprövningfrågantillståndsmyndigheten ta avomupp

regeringensbundentillståndsmyndighetenDärvidvillkoret. är av
beslut.

Tillsyn22 kap.

Tillsynsmyndigheter

föreskrifter med-balk,dennaefterlevnadenTillsynenl § över avav
stödmedmeddeladevillkorochbalkenstödmeddelade avavav

myndigheterstatligadeföreskriftersådana utövasellerbalken somav
utövasinte har bestämtregeringenOm annatregeringen bestämmer.

Eftermiljönämnden.kommunitillsynenlokaladock den aven
ikommunenöverlåtaregeringen ettfår attkommunåtagande av en

statligankommaskulletillsynavseendevisst utöva annarssom
myndighet.
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Tillsynsmyndigheter skall samarbeta med medvarandra samt
sådana statliga och kommunala har tillsyn iutöva sär-attorgan som
skilda hänseenden eller fullgör uppgifterpå bety-sättannatsom av
delse för tillsynsverksamheten.

Förelägganden och förbud

2 § tillsynsmyndighet får, inteEn följer tillstånds-annat ettom av
beslut rättskraft enligt 20 kap. 16 meddela de föreläg-ägersom
ganden och förbud behövs i enskilda fall för denna balk ellerattsom
föreskrifter meddelade med stöd balken eller villkor meddelade medav
stöd balken föreskriftereller sådana efterlevas.skallav

hinder tillståndsbeslutUtan rättskraft enligt 20 kap.ägerettav som
16 får§ tillsynsmyndighet meddela sådana brådskande föreläggan-en
den och förbud nödvändiga till följd särskilda omständig-ärsom av
heter.

3 tillsynsmyndighet§ får föreläggaEn den har förstört, ödelagt,som
skräpat ned eller på viss isätt plats ellerannat osnyggat naturen,en

ansvarig för har skett,är ställa i ordningså platsen ochpåatt attsom
vidta förebyggande åtgärder för framtiden.

4 § tillNy fastighetägare det inte oskäligt,är, skyldigär atten om
avhjälpa skada eller olägenhet under tidigareuppstått tidägaressom

grund förbud föreskriftpå eller enligt 10-12 kap. haratt överträtts.av
gällerDetsamma till byggnad, anläggningägare eller anordning påny

mark.annans
Om den inte fullgör sinägaren skyldighet enligt första stycket,nye

får tillsynsmyndighet förelägga honom det.göraatten

5 § tillsynsmyndighetEn får förelägga den håller istängsel ettsom
område betydelseär för friluftslivet, eller i närheten ettsom av av
sådant område, anordna grindar eller andra genomgångaratt som
behövs för allmänheten skall kunna sig till inommarkatt områ-att ta

Ärdet omfattas allemansrätten. det uppenbart stängselatt ettsom av
endast allmänheten frånutestänga området får föreläggandeattavser
meddelas bort det. Vad har stängsel skallatt ta sagtsom som nu om
tillämpas på motsvarande det gäller diken.sätt när

Skyltar varigenom allmänheten avvisas från visst fårområde inteett
finnas tillstånd kommunal myndighet, intedetuppsatta utan av en om
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ellerinom områdetfår färdas frittinteallmänheten attuppenbartär att
vadi stridbehörig. skyltlikväl Harskylten motär uppsatts som nuen

ansvarig för åtgär-dentillsynsmyndighet förelägga ärfårsagts somen
skylten.bortden att ta

denfastighet,tillriktatsföreläggande6 ägaren mot§ Om motett en
tillsyns-båda fårellerberörd egendomnyttjanderätt tillhar motsom

hansnyttjanderättshavarenelleråläggamyndigheten ägaren att, om
uppgift dendröjsmål lämnasådan upphör,ställning utan nyeomsom

och adress.nyttjandehavarensellerägarens namn

Vite

fårkapitelenligt dettaförbudförelägganden eller7 § Beslut om
förenas med vite.

byggnad harfastighet elleri frågatillsynsmyndigheten8 § Om om en
ochbetydelseförbudföreläggande eller är störremeddelat ett avsom

inskriv-tillbeslutetöversändafår myndighetenviteförenat det med ett
tomträttsbo-elleri fastighetsbokenför anteckningningsmyndigheten

Är dettavite, skalllöpande ävenförenat medföreläggandetken.
brevrekommenderatiInskrivningsmyndigheten skallantecknas. genast

inskrivning förvärvlagfart ellersöktdenunderrätta senast avavsom
adressat.föreläggandetsanteckningen, denne ärtomträtt omom

ellerföreläggandetskett, gällerförsta stycketanteckning enligtHar
egendomenförvärvatdenneegendomen. Harförbudet ägaremot ny av

fastighet elleregendomenochbyte eller utgör tomt-köp, gåvagenom
förfrån tidpunktenräknathonomlöpande vitegäller ävenrätt, mot

inte vitetfall gäller ägareIäganderättsövergången. motannat avny
för denne.vitefårtillsynsmyndigheten utsättaegendomen, nyttmen

endast denfårviss periodviteLöpande tas ut somavsom avser
början.periodensvidägarevar

laga-förbud upphävtsellerföreläggandeantecknatHar ett genom
föreläggandetmedåtgärddenbeslut eller harkraftvunnet avsessom

betydelse,sinföreläggandet förloratmedändamåletvidtagits eller har
förhållandet,fått vetskapdentillsynsmyndigheten, såskall snart om

fastighets-anteckning iförinskrivningsmyndighetentillanmäla det
sådanintetillsynsmyndigheten görtomträttsboken. Omboken eller

egendomens göraansökan ägarelänsstyrelsenanmälan skall på av
anmälan.sådan
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Överlåts9 § fastighet eller byggnad innan beslutetten en som avses
i 8 § har vunnit laga kraft grundpå det överklagats, skall rätte-attav
gångsbalkens bestämmelser verkan tvisteföremålet överlåtsattom av
och tredje deltagande i tillämpas.rättegångom mans

Rättelse

10 § Om någon inte vidtar åtgärd åligger honom enligten ettsom
föreläggande tillsynsmyndigheten eller sig efterrättar förbudav ett

tillsynsmyndigheten meddelat, får tillsynsmyndigheten beslutasom att
rättelse skall ske hanspå bekostnad.

fallI i första stycket får rättelse vidtas den felandespåsom avses
bekostnad föregående föreläggande, tillsynsmyndighetenutan medom
hänsyn till risken för allvarliga skador eller andra särskilda skälav
finner rättelse bör ske dröjsmål.att utan

11 § tillsynsmyndighetenHar meddelat föreläggande ellerett ett
förbud enligt 2-5 § och blir det inte åtlytt, skall kronofogdemyndig-
heten verkställa tillsynsmyndighetens beslut. Därvid får verkställighet
enligt utsökningsbalken äga rum.

Har begåttnågon gärning i 25 kap 3-5 får krono-en som avses
fogdemyndigheten meddela särskild handräckning för åstadkommaatt
rättelse. frågaI sådan handräckning finns bestämmelser i lagenom
1990:746 betalningsföreläggande och handräckning.om

Ansökan verkställighet eller särskild handräckning får görasom av
tillsynsmyndigheten.

12 § I avvaktan på förelagd strålskyddsåtgärd vidtas föratt elleren
säkerställa meddelat förbud iakttas,att får tillsynsmyndighetenatt ett

omhänderta radioaktiva ellerämnen tekniska anordningar kansom
alstra strålning eller innehåller radioaktivt ämne.ettsom

Tillsynsmyndigheten får också försegla teknisk anordning elleren
anläggning för förebygga den brukas olovligen.att att

Upplysningar, tillträde och undersökningar

13 § tillsynsmyndighetEn får förelägga den ellerutövar ämnarsom
miljöpåverkanutöva lämna de upplysningar behövs för till-att som

synen.
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tillsynsmyndigheter,enligt balk hartillsyn denna14 § För utövaatt
och andratill tillträde till lokalerinom sitt område,och rättvar en

därochanläggningar och markområdenbyggnader, attutrymmen,
Tillträdesrättenundersökningar och rätten göragöra samt attta prover.

det behövsbostäderomfattar ocksåundersökningar och ta omprover
för förebygga ohälsa.att

enligtundersökningskalltill tillträde har den göraRätt även som
5 förstameningen eller 17 kap. §första andra14 kap. 7 § stycket

under-skallmeningen. har den görastycket andra Samma rätt som
2 andraenligt 13 kap. §10 tredje stycket ellersökning enligt kap. 7 §

tredje styckena.och
före-fårmyndighet regeringen bestämmerRegeringen eller den

förkostnadertillsynsmyndighetsskriva skyldighet ersättaatt enom
undersökningprovtagning och av prov.

Naturvårdsvakter

ochföreskrifter för områdenefterlevnaden15 tillsyn§ För över av
10 fårförordnanden enligt kap.naturföremål omfattas rege-som av

naturvårds-regeringenmyndighet bestämmerringen eller den utsesom
tredje styckena.ochbefogenheter följer andravakter med de som av

sig där han påuppehållernaturvårdsvakt får avvisa denEn som
vistas.i första stycket inte harföreskrifter rättgrund attsom avsesav

förbud ellerbrottgärning han begårbarErtappas någon på när mot
beslagnaturvårdsvakten ifårföreskrifter i första stycket tasom avses

föremålfortskaffningsmedel och andrafångstredskap,jakt- och som
utredning brottet.ha betydelse förkan antas av

skynd-i skall hantagit föremål beslag,16 § naturvårdsvaktHar en
åklagarmyndigheten.polis- eller Denanmäla detta till tarsamt som

gjort beslaget.själv hadeskall förfara hananmälanemot som om

i 15 §föreskriftundantag från17 har medgetts§ Den avsessomsom
förvisa beslutetvid anfordranförsta stycket skyldigär att enupp

område därvistas inom detnaturvårdsvakt eller polis hannären
gäller.undantaget
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Övriga bestämmelser

18 § åliggerDet den har tillsyn enligtutöva detta kapitelatt attsom
verka för överträdelser denna balk beivras.att av

19 tillsynsmyndighet§ En får bestämma dess beslut skall gälla ochatt
får verkställas detäven överklagas.om

20 åligger§ Det polismyndighet lämna det biträde behövs föratt som
utövande tillsyn enligt detta kapitel.av

21 § Den har tagit befattning med ärende enligt denna balkettsom
eller har utfört sådan undersökning i 14 § andra stycketsom anges
första meningen får inte obehörigen röja utnyttjaeller vad han därvid
har erfarit affärs- eller driftförhållanden eller förhållandenom av
betydelse för landets försvar.

detI allmännas verksamhet tillämpas i bestämmelsernastället i
sekretesslagen 1980: 100.

23 kap. Avgifter

Avgift för myndighets verksamhet

l § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
meddela föreskrifter avgifter för myndighets verksamhet enligtom en
denna balk. Regeringen får överlåta kommunen före-meddelaatt
skrifter sådana avgifter.om

Bestämmelser avgifter för bortforsling och slutligt omhänderta-om
gande avfall kommunens försorg finns i 4-6 §§.av genom

Dispensavgift

2 § Om det med stöd denna balk har meddelats föreskrifterav som
medger undantag från bestämmelse i balken i föreskrifterelleren som
har meddelats med stöd balken och sådant undantag kanett antasav
innebära ekonomisk fördel för den medges undantag, fårsom rege-
ringen eller den myndighet regeringen bestämmer föreskriva attsom

särskild avgift skall för utjämna fördel.sådantas ut atten en
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Skyldighet uppgifterlämnaatt

medföreskrift meddelatsavgiftsskyldig enligt3 § Den är somensom
skyldigeller 2 § eller ersättal första stycket ärstöd § attsomav

5§ andraeller 17 kap.andra stycketkostnad enligt 14 kap. 7§
22 kap.meddelats med stödenligt föreskriftstycket eller avsomen

regeringen bestämmermyndighettredje skall till den14 § stycket som
bemyndi-efter regeringensomfattning regeringen eller,i denoch

föruppgifter behövsföreskriver lämna degande, myndigheten attsom
avgiftens storlek.bestämma

renhållningAvgift för kommunal

erläggasavgift skallföreskrifterfår meddela4 § Kommunen attom
avfallomhändertagandebortforsling sådant slutligtför sådan och av

Avgiften skallenligt balk.försorg dennasker kommunenssom genom
dentilltill kommunen ellerbestämmande erläggasenligt kommunens

utför renhållningen.som
särskildafartyg finnshantering avfall frånfråga avgift förI avom

vattenförorening1980:424 åtgärderi lagenbestämmelser motom
från fartyg.

perio-årligskall eller5 Avgift i 4 § på sätt§ annatvarasom avses
vidslutligt omhändertagandeavgiften bortforsling ochdisk. Om avser

avgiften skall erläggasbeslutaenstaka tillfällen, får kommunen att
dettill högstAvgiften skall bestämmassärskilt för tillfället i fråga.

kapital- ochnödvändiga planerings-,för täckabelopp behövs attsom
kostnader skall avräknasför renhållningen. dessadriftskostnader Från

anläggningaranvändningför kan belöpakostnaderna vad på avsom
Avgiften fårrenhållning.utrustning för ändamåleller än tas utannat

miljövänligåtervinning elleråteranvändning,sådantpå sätt att annan
avfallshantering främjas.

renhållningen, fårutförakommunen uppdrarOm avta-attannan
inteberäkning avgiften,till grund förlet med denne läggas omav

självkommunendärigenom blir väsentligt högrekostnaden än om
utför renhållningen.

enligt kommun-6 Avgift enligt skall§ 4 § utgå antastaxa, avsom
fullmäktige.
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saknaravgiften skall bestämmashur närskall taxanI taxan anges
grunderDärvid skall deavgift.bestämmelsetillämplig angessomom

i beaktas.5 §
avgiftsskyldigföreskrifterinnehålla ärskallTaxan somom vem

avgiften skall erläggas.tilloch vem

Producentavgift

fårregeringen bestämmermyndighetRegeringen eller den7 § som
omhän-slutligtbortforsling ochavgift förföreskriftermeddela attom

i 18 kap.avfallförsorgdertagande kommunens avsessomavgenom
myndighettillbetalasAvgiften skall5 får producenten.§ tas ut av

regeringen bestämmer.som
i 18 kap.betydelsei första stycketProducent har somsamma

Överklagande24 kap.

i särskildafår beslut2 eller 3framgårintel § Om något annat av
balk överklagasfall enligt denna

miljönämnden,meddelatsbeslutet harhos länsstyrelsen, avom
med-beslutet harmiljöskydd,förKoncessionsnämnden2. hos om

frågaochlänsstyrelsennaturvårdsverk ellerdelats Statens omavserav
miljöfarlig verksamhet,

Koncessionsnämn-meddelatsregeringen, beslutet harhos avom
den.

får inteärendei dit överklagatbeslutKoncessionsnämndens ett
överklagas.

regeringen istatlig myndighetfallBeslut i särskilda än2 § av annan
ii frågor10-12 kap., länsstyrelsenifrågor avsessomavavsessom
istrålskyddsinstitut i frågor15-18 och Statenskap. som avsesav
ii frågorBeslutöverklagas hos kammarrätten.19 kap. avsessom

naturvårdsområdeelleroch bildande10 kap. rör naturreservatavsom
eller import över-16, 18 eller 19 kap. ocheller 15, rör exportsom

hos regeringen.klagas dock
kärntekniskl984:3enligtmeddelats lagentillståndHar, när om

medbehövsytterligare villkormeddelatsverksamhet, beslut somom
till-undervillkor meddelatseller har sådanatill strålskyddethänsyn
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ståndets giltighetstid, överklagas också beslut sådana villkor hosom
regeringen.

3 § Beslut i fråga ersättning för kostnader enligt 14 kap. 7 §om
andra stycket, 17 kap. 5 § andra stycket eller 22 kap. tredje14 §
stycket eller beslut i fråga förbud vid vite enligt 14 kap. 8 § förstaom
stycket överklagas hos kammarrätten.

4 § Föreskrifter överklagande myndighets beslut enligt dennaom av en
balk med stöd bemyndigande enligt balken meddelasettav av rege-
ringen.

5 § Regeringen får meddela föreskrifter beslut enligt dennaattom
balk får överklagas av

statlig myndighet eller kommun,en en
organisation är central arbetstagarorgani-atten som anse som

sation enligt lagen 1976:580 medbestämmande i arbetslivet ellerom
motsvarande organisation arbetsgivarsidan,på

lokal arbetstagarorganisation organiserar arbetstagare ien som
den verksamhet med beslutet,som avses

sammanslutning konsumenter,en av
intresseorganisation för yrkesfiskare,en
ideell organisation tillvaratar miljövårdsintressen.en som

SJÄTTE AVDELNINGEN

PÅFÖLJDER

25 kap. Ansvar

1 § enligtAnsvar 3-8 inträder§§ någonnär på därsätt som anges
överträder bestämmelser i tredje-femte avdelningarna i denna balk
eller föreskrifter har meddelats med stöd denna balk ellersom av
villkor eller förbud har meddelats med stöd balken eller sådansom av
föreskrift.

Ansvar inträder dock endast överträdelsen begåtts med uppsåtom
eller, i fall i 6 § ellerutom 7 § andra stycket, oaktsam-som avses av
het.
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i 9nedskräpning finnsförbestämmelsesärskildEn ansvarom

belagdgärningeninte ärkapitel dömsenligt dettaTill2 § omansvar
i brottsbalken.straffmed strängare

enligtinte tilldömsvitesföreläggande har överträtts,Om ansvarett
föreläggandet.omfattasgärningkapitel fördetta avsom

ellerkemiskhanterarverksamhet,bedriver3 § Den enenensom
åtgärdeller vidtar någon utanellerbioteknisk produkt annanen vara

iakttaellermedgivandegodkännande eller atttillstånd, utanhaatt
till bötermiljöpåverkanotillåtenfördömsanmälningsskyldighet,
iakttarintegäller den etti högst år. Detsammafängelse tvåeller som

förbud.
tillinte dömasfall skallringaI ansvar.

föreskrivetåsidosätter vad äri väsentlig mån4 § Den omsomsom
fördömsförsiktighetsmåttandrabegränsningar ellerskyddsåtgärder,

i högst två år.fängelsetill ellermiljöstörning böterolaga
vadåsidosätterdengällerförsta stycketi ävenVad sägs somsom

överträdelsehälsa. Förskydda arbetstagaresföriakttaharhan attatt
tillskall dömas3 §19 kap. ansvar.av

skyddsåtgär-villkoråsidosätterväsentligi mån5 § Den ett omsom
särskiltharförsiktighetsmåttandrabegränsningar ellerder, som
biotek-kemisk ellerhanteringenverksamhet, förförbeslutats enaven

för olov-åtgärd dömseller för någonellerproduktnisk annanvaraen
i högst två år.fängelseellermiljöstörning till böterlig

vadåsidosätterdengällerstycketi första ävenVad sägs somsom
hälsa.arbetstagaresför skyddaiakttahan har attatt

detochmed uppsåt äri 3-5 § skett grovt,brott6 § Har avsessom
år.månader och högsti lägsttill fängelsedöms sexsex
särskilt beaktas,skallhuruvida brottetbedömande ärVid grovtav
tid, varitunder längresystematiskt ellergärningen begåtts meravom

ellertillsynsmyndighetvilseledandeinnefattatomfattande art, av
ellermänniskors hälsaförlikgiltighetuppenbar naturen.ådagalagt

utredningundersökning ellerutföraunderlåter7 § Den att ensom
uppgift ochoriktiglämnaruppgift ellereller lämnaatt ensomen

tillsynsmyndighetstillståndsprövning ellerförsvårardärigenom enen
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kontroll verksamhet, hanteringen kemisk eller biotek-av en av av en
nisk produkt eller eller någon åtgärd döms för för-en vara av annan
svårande miljökontroll till böter eller fängelse i högst två år.av

Har brottet skett med uppsåt och det döms tillär fängelse igrovt
högst fyra år.

8 § Den i fall iän 7 § underlåterannat lämnasom attsom avses
uppgifter i handling eller märkning kemisk eller bio-en genom av en
teknisk produkt eller eller i sådan handling eller märk-en vara som en
ning lämnar oriktig uppgift eller utelämnar uppgift döms, åtgärdenom
eller underlåtenheten ägnad försvåraär bedömningen riskernaatt av
för hälsa eller miljö skall skadas eller föratt långsiktigt godatt en
hushållning med skall för bristfällignaturresurser äventyras, miljöin-
formation till böter fängelseeller i högst år.ett

9 § Den utomhus, platspå allmänheten har tillträde ellersom som
insyn till, siggör med plåt, glas, plast, avfall ellerav annatpapper,
sådant döms för nedskräpning till böter eller fängelse i högst sex
månader.

ringaFör brott döms inte till ansvar.

10 § försökFör till otillåten miljöpåverkan, olaga miljöstörning eller
olovlig miljöstörning för försök, förberedelse eller stämpling tillsamt

sådant brott döms till enligtgrovt vad föreskrivs i 23 kap.ansvar som
brottsbalken.

26 kap. Förverkande

1 § Kemiska eller biotekniska produkter, eller egendomvaror annan
har varit föremål för brott enligt 25 kap. 3-6 § eller värdet däravsom

får förklaras förverkat, det inte oskäligt.ärom
övrigtI finns bestämmelser förverkande i 36 kap. brottsbalken.om

27 kap. Miljöskyddsavgift

l § Har sådan överträdelse i 25 kap. 3-5 § denna balken som anges
elleri 13 kap. 7 § brottsbalken ochägt den inteår ringa bety-rum av
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oaktsamhet,elleruppsåtligtskettdet enskall,delse även avom
betalas.miljöskyddsavgiftavgiftsärskild

tillfallerMiljöskyddsavgiften staten.

juridiskaellerfysiskadenpåförasskallMiljöskyddsavgiften per-2 §
skedde.överträdelseni vilkenverksamhetdenutövadesomson

åtgärd ärellerutsläppöverträdelsen som3 § Avser ett annanen
be-miljöskyddsavgiftenskallskatt,avgift ellersärskildbelagd med

skattavgift ellerdenmotsvarande gångerbelopptill trestämmas ett
deldensåvittåtgärdenellerutsläppetpåförasskulle avserannarssom

överskridits.värdentillåtnavarmedåtgärdenellerutsläppetav

myndig-denharochtillståndsbeslutivillkoröverträdelsen4 § Avser
visstfastställttillståndsbeslutetitillståndfråganhet prövar omsom

iakttas,intevillkoretskall utgåmiljöskyddsavgiftförbelopp omsom
belopp.till sådantmiljöskyddsavgiften bestämmasskall

miljöskydds-bestäms§i 3 eller 4fall än5 § För annat avsessom
villkoreller detföreskriftdenviktenbeaktandemedavgiften avav

faraellerskadadenochöverträdelsenomfattningenöverträtts, avsom
inneburit.överträdelsensom

beaktandemed5 bestäms,eller §enligt 4Miljöskyddsavgift av6 §
ochkronorfemtill lägsträttstillämpning,enhetlig tusenintresset av en

kronor.femhundrahögst tusen

följdtilldetefterges,jämkas ellerfårMiljöskyddsavgiften av7 § om
elleröverträdelsenföljer påförverkandeellerföretagsbotstraff, som

miljöskyddsavgiftenoskäligt bestämmaorsak skulle attvaraannanav
3-6 §§.enligt

talanpålänsrättenmiljöskyddsavgift prövas av8 § Frågor avom
ansökan.väcksTalantillsynsmyndigheten. genom

delgettsinte haransökningenpåföras,Miljöskyddsavgift får9 § om
angivnai 1 §defrån dettioinom årriktas attanspråketden motsom

inträtt.påförandetförförutsättningarna
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10 § Fråga åläggande miljöskyddsavgift får i fall inteom ärav som
viktstörre prövas tillsynsmyndighetenav avgiftsföreläg-av genom

gande.

Avgiftsföreläggande innebär den ha gjort sigatt skyldigantassom
till överträdelse i l till§ godkännande omedelbart ellersom avses
inom viss tid föreläggs miljöskyddsavgift, fastställd efter vad till-en
synsmyndigheten finner överträdelsen föranleda. Till ledning för till-
synsmyndigheterna fastställer Statens naturvårdsverk riktlinjer för
fastställande miljöskyddsavgiftens storlek.av

föreläggandetHar godkänts, gäller det domstols lagakraftvunnasom
dom varigenom miljöskyddsavgift ålagts. Godkännande sker sedansom
den i föreläggandet tiden har tillutsatta gått ända dockär verkan.utan

11 § Beslut tillsynsmyndighet i frågor gäller miljöskydds-av en som
avgift får inte överklagas.

12 § En påförd miljöskyddsavgift bortfaller i den mån verkställighet
inte har skett inom tio år från det domen laga kraft.att vann

SJUNDE AVDELNINGEN

ERSÄTTNING M.M.

28 kap. Ersättning för intrång

Ägare1 § fastighet och innehavare särskild till fastighetav rätt ärav
berättigade till ersättning i den utsträckning i 5 och 7 §§.som anges

iAtt vissa fall borgenär,även har i fastigheten,panträtt berät-ärsom
tigad till ersättning framgår 11 § andra stycket. Om inlösenav av
fastighet finns föreskrifter i 4

frågaI ersättning och inlösen gäller expropriationslagenom
1972:719 i den avvikandemån bestämmelser inte meddelas i denna
balk. 4 kap. 3 § expropriationslagen skall tillämpningäga i fråga om
värdeökning ägt under tiden från dagen tio föreår detsom talanrum
väcktes vid domstol.

2 § Medför föreskrifter enligt 10 kap. 4 eller 5 § eller förbud
enligt 11 kap. 4 § andra stycket eller 12 kap. 5 § tredje stycket att
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berörd delförsvåras inommarkanvändningpågående avsevärt enav
och innehava-fastighetsägareni anspråk,fastighet eller mark ärtasatt

ersättningberättigade tilltill fastighetensärskild rätt statenavren av
förordnandeföreskrifterna efterlider.skada de härigenom Harför den

myndighet, skallkommunal ersätt-enligt 10 16 § beslutatskap. av en
till jaktbegränsningi betalas kommunen. En rättenningen stället avav
10föreskrivs enligt kap.järv, älg ellerefter björn, lo, örn somvarg,

till ersättning.2 medför inte§ rätt
såvitteller §enligt 10 kap. 2 4föreskrift eller beslutInnebär
vidtaförbudandra stycketeller ll kap. 4 § attnaturreservat,avser

tillståndersättning endast vägratsviss åtgärd tillstånd, utgårutan om
särskilda villkor.förenats medeller

tillstånd6enligt 10 kap. § ochförbud meddelats vägrasHar som
gäller första stycket.där avses,

minskas medi 2 skallför skada i fall §3 Ersättning§ ettsom avses
skallförsta stycket2 §vad grundbelopp påmotsvarar avsomsom

ersättning.tålas utan

synnerligti 2 första stycketi fall §§ Uppkommer4 mensom avses
fastighetenfordrafastigheten, fårvid användningen ägaren attav

tillämpning.3 motsvarandeDärvid 2 andra stycket och §löses. §äger

beslutbeaktas andratillämpningen 2 och §§ skall5 Vid 4§ ävenav
andraenligt ll kap. 4 §5 förbudenligt 10 kap. 4 och §§ samt

ochenligt 19 b § andratredje stycket, beslutoch 12 kap. 5 §stycket
vattenlagen1979:429, 19 kap. 2 §tredje skogsvårdslagenstyckena

första stycket plan-i 8 §1983:291 beslut 14 kap.samt som avses
har medde-förutsättning beslutenoch bygglagen 1987:10, under att

beaktas sådanbeslutet. skallinom tio före det Dessutomlats år senaste
ienligt 21 skogsvårdslagenhänsynstaganden § sår-inverkan somav

tid.fall inträtt inomskilda har samma
anledningersättning inlösen medeller till ellertalanHar rätt av

grund bestämmelsernai första stycket förloratsbeslut på avangessom
eller plan-bestämmelser i vattenlageni 9 eller 10 § eller motsvarande

beslu-förhållande inte hinderoch bygglagen, detta någotutgör attmot
enligt första stycket.beaktastet

inne-fastighet ochintrång tillfogas6 § skada ochFör ägaresom av
enligt 13 kap.undersökningsärskild till fastighethavare rättav genom
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2§ ersättningutgår Talan ersättning väcks vid denstaten.av om
fastighetsdomstol inom område marken eller delen däravstörrevars
ligger.

7 § denHar håller stängsel anordnat grind ellersom annan genom-
gång på grund föreläggande enligt 22 kap. 5 han berättigadärav

erhålla ersättning härföratt förstaten ävensom underhållav av
genomgången. Ersättning skall intedock detutgå, uppenbartär attom
stängslet endast allmänheten frånutestänga område där denattavser

skulle fått färdas fritt.annars
Första stycket gäller också, då på grund föreläggande enligtav

22 kap. 5 § övergång anordnats di-ke.över

8 § Ersättning enligt 2 § tredje stycket skall bestämmas medutgåatt
visst årligt belopp. Ersättningen får, finnsdet särskilda skäl,om
avräknas gottgörelsepå sedermera kan komma enligt 2utgå §attsom
första stycket eller 4

Om det finns särskilda skäl, kan också ersättning enligt 2 § första
stycket eller 7 § begäranpå kommunen, fastighetsägarenstaten,av
eller sakägare fastställas visstutgå med årligt belopp medattannan

förrätt eller kommunen den ersättningsberättigade fåstaten samt att
omprövning vid ändrade förhållanden.

Utgår ersättning enligt 2 till§ följd skada eller olägenhet förav
renskötseln tillämpas 28 § andra stycket rennäringslagen 1971:437.

9 § myndighetInnan fattar beslut kan föranleda ersätt-etten som
ningsskyldighet enligt detta kapitel, får myndigheten förelägga envar,

vill anspråk ersättninggöra på eller fordra inlösen fastighet,som av
inom viss tid, minst två månader,att anmälan därom ochgöra ange

sina yrkanden, vid påföljd han skall förloratha sin talan.att annars
Vad i fråga ersättning eller inlösen har avtalats ellersom om

uppenbarligen förutsätts gälla mellan och sakägare eller mellanstaten
kommunen och sakägare skall gälla denäven efter detmot attsom

tillrätten gottgörelse uppkom har förvärvat sakägarens i avseenderätt
fastigheten.på

10 § Har överenskommelse träffats ersättning enligt 2 eller 7 §om
eller inlösen fastighet enligt 4 § och har inte den, vill göraom av som
anspråk ersättningpå eller fordra inlösen, enligt 9 första§ stycket
förlorat sin talan, åligger det honom väcka talan fastighets-hosatt
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domstolen eller kommunen inommot staten frånår det beslutetett att
vilketpå anspråket grundas har vunnit laga kraft, vid påföljd hanatt

förlorar rätten kräva ersättning eller inlösen.annars att
Staten eller kommunen får, då fråga uppkommit meddelandeom av

föreskrifter enligt 10 kap. 4 eller 5 vid fastighetsdomstolen väcka
talan sakägare fastställandemot de villkor föreskrif-om av som, om

meddelas, skall gällaterna beträffande ersättning eller inlösen. Med-
delas inte föreskrifter det innehåll, förutsätts vid fastighets-av som
domstolen, inom frånår det målet harett avgjortsatt lagakraft-genom
ägande dom, skall domen inte längre bindande för parterna.vara

Ärll § den ersättning enligt 2 § första stycket tillkommer fastig-som
hetsägaren bestämd utgå på gång och haratt fastigheten deten genom
beslut, föranlett tillrätten ersättning, undergått sådan minskningsom
i värde den kan inteatt fullutgöra säkerhetantas för borgenär, som
då tillrätten ersättning uppkom hade i fastigheten,panträtt skall
ersättningen nedsättas hos länsstyrelsen.

Om borgenär i första stycket lider förlust till följdsom avses attav
nedsättning skett, har han tillrätt ersättning eller kommu-statenav

för förlusten avskrivning fordringshandlingen.påmotnen Detsamma
gäller, borgenär lider förlust därigenom ersättning blivitom för lågtatt
beräknad och ersättningen till följd överenskommelse mellanav staten
eller kommunen och den ersättningsberättigade eller anled-av annan
ning blivit prövad domstol. Talan ersättning enligt dettaav om
stycke skall väckas vid fastighetsdomstolen.

12 § Har ersättning utgått med anledning föreskrifter eller till-av
ståndsvägran enligt denna balk och upphävs sedermera föreskrifterna
helt eller delvis eller tillstånd, får markens eller innehavare,ägareges

det skäligtär med hänsyn till hans beslutetom och omständig-nytta av
heterna i övrigt, förpliktas betala tillbaka ersättningenatt eller del
därav. Vad gäller också,sagts företagitsåtgärd i stridnu om en mot
föreskrifterna eller beslutet tillståndsvägranmot tillsynsmyn-samtom
dighet, enligt 22 kap. ll § får söka verkställighet ellersom handräck-
ning, beslutat inte påkallaatt rättelse.

Talan återbetalning skall väckas vid fastighetsdomstolenom inom
frånår det beslutetett anspråket grundas vunnitpå laga kraft ochsom

tio efterår detsenast ersättningen utbetalades, vid påföljd rättenatt
därtill eljest förloras.
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fastighets-väcktshartalan10 §enligti målOgillas av13 § som
dom-kanfastigheten,tillsärskildinnehar rättdenellerägaren som

befinnshankostnader,sinaskall bärahanförordna omstolen att egna
uppenbarträttegångenskäl. Hartillräckligarättegångeninlettha utan
honomförplikta attdessutomdomstolenfårgrund,skäliginletts utan

rättegångskostnader.dennesersätta motparten

enskiltframställavill29 kap.ifall sägsi än14 § Den annat somsom
skallverksamhetmiljöfarliggrundbalk påenligt dennaanspråk av

miljöfarli-område deninomfastighetsdomstolvid dentalanväcka vars
skall utövas.ellerhuvudsak utövasiverksamhetenga

miljö-förbudfastighetsdomstol motvidtalanVäcker någon15 § om
eller ämnarför den utövaråläggandeellerverksamhetfarlig somom

frågaoch ärförsiktighetsmåttvidta omverksamhetsådan attutöva
ellerprövningunderbalkenligt dennaverksamhetentilltillstånd

målet,avgjortfastighetsdomstoleninnanprövningunderdenkommer
avgiorts.frågantill dessvilandemåletförklaradomstolenskall

eftersvarandengrunddeni 15 § atttalanOgillas16 § avsessom
skallbalk,enligt dennatillstånderhållitochsöktväckandetalans
skallvarderaförordna partenomständigheterna attefterdomstolen

ersättningjämkadellerfullellerrättegångskostnad attsinbärasjälv
endera.tilläggasskall

Skadestånd29 kap.

förmögenhets-ellersakskadapersonskada,orsakar ren1 § Den som
omgivningeniskada genom

vattenområden,andraellersjöarvattendrag,förorening av
grundvatten,förorening av.

grundvattennivån,ändring av.
luftförorening,

.
markförorening,

.
produkter,biotekniska

.
strålning,

.
buller,

.
ellerskakning,

.
störning,liknande10. annan
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skall skadan.ersätta
förmögenhetsskadaRen inte har orsakats brott ersättssom genom

bara i den den störningmån orsakat skadan är någon bety-som av
delse.

Skada inte har orsakats uppsåtligen eller vårdslöshetsom genom
bara i denersätts denmån störning har orsakat skadan inte skäli-som

bör tålas med hänsyn till förhållandena på eller till dengen orten
allmänna förekomsten under jämförliga förhållanden.

2 § kapitelDetta tillämpas inte skadorpå har orsakats jonise-som av
rande strålning, inverkan elektrisk från elektriskström anlägg-av av
ning eller förorening olja från fartyg i fall då särskildaav genom
bestämmelser gäller.

Ersättning enligt detta kapitel inteutgår för skada vatten-genom
förorening eller ändring grundvattennivån har orsaktasav som av
verksamhet bedrivs i enlighet tillståndmed enligt vattenlagensom
1983:291.

frågaI redares begränsa sinrätt ansvarighet gäller bestäm-attom
melsernai 10 kap. sjölagen 1891 :35 1 beträffandeäven skadas. som

i detta kapitel.avses

3 § En skada skall ha orsakats sådan anledninganses av som anges
i l § första stycket, det med hänsyn till störningens och skadeverk-om
ningarnas andra möjliga skadeorsakerart, omständigheterna isamt
övrigt föreligger övervägande sannolikhet för sådant orsakssam-ett
band.

4 § skadaHar enligt 1 § orsakats någon den gjortänav annan som
det i näringsverksamhet eller offentlig verksamhet, han skadestånds-är
skyldig enligt detta kapitel endast han har orsakat skadan uppsåt-om
ligen eller vårdslöshet.genom

5 § Skall ellertvå flera ersätta skada enligt detta kapitel,samma
de solidariskt för skadeståndet i den intemån följersvarar annat attav

begränsning gäller i den skadeståndsskyldighet åligger någonsom av
dem.

Vad de solidariskt ansvariga har betalt i skadestånd skall, inteom
har avtalats, fördelas mellanannat dem efter vad skäligt medärsom

hänsyn till grunden för skadeståndsansvaret, möjligheterna före-att
bygga skadan och omständigheterna i övrigt.
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beloppersättningensegendomskadori fråga6 § Kan avsersomom
för fram-ersättning bestämmasskallförhand,uppskattas pålämpligen

det.begärtida skador, partenom
tillbestämmasersättningenanledning, kan ettskäligñnnsdetOm

Ändras be-ersättningen harsedanförhållandenaårligt belopp.visst
skäligtvadefter ärjämkasersättningenkandettapå sätt, somstämts

förhållandena.ändradetill demed hänsyn

följdtillpersonskadaskadestånd för vatten-,fordran på7 § För av
preskriptionstiden,strålning ärmarkförorening ellerluft- eller genom

trettio1981:130, år.preskriptionslagenivadstället för sägsi som

ersättningutbetalningochfördelningnedsättning,fråga8 § I avom
fastighetskador påframtidaförgångfastställs påutges enatt ensom

innehavareeller tomt-fastighetentillkommeroch ägaren avenavsom
Även det1972:719. närexpropriationslagentillämpasi dennarätt

skallutbetalningfördelning ochnedsättning,sådangäller verkan av
tillämpas.lagenden

förlustlideri fastighetenhar panträttborgenärOm genomsomen
ochberäknadför lågtblivitharstycketenligt förstaersättningatt

ersättningsskyl-denmellanöverenskommelseföljdtillersättningen av
inte haranledningersättningsberättigade ellerdendige och annanav

dengottgörelsetillborgenären rättdomstol, harblivit prövad avav
ford-skrivs pådelifordran dennahansersättningsskyldige attmot av

ringshandlingen.

ochkapitelenligt dettaskadaMedför ersätts9 § upp-somsomen
delvisellerheltfastighetverksamhetmiljöfarligkommit att engenom

vid begag-uppkommersynnerligtelleronyttig förblir ägaren att men
in-begäranfastighetsdelen på ägarensellerfastighetenskallnandet,

verksamheten.bedriverdenlösas somav
1972:719.expropriationslagentillämpasinlösensådanfrågaI om

tiofrån dagentidenunderharvärdeökning ägtBeträffande rumsom
lag.3 §kap.tillämpas 4vid domstolväcksföre det talanår sammaatt

kapitelenligt dettaersättninganspråk påframställa10 Vill§ någon
ellerbyggnadfastighet eller påersättningen skada påoch annanavser

fastighetsdom-vid denväckastalanmark, skallanläggning på annans
anläggningen ärbyggnaden ellerfastigheten,områdeinomstol vars

8enligt §gottgörelsevill begäragäller någonbelägen. Detsamma om
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andra stycket eller fordra inlösen enligt 9 Gemensamt med målett
i första eller andra meningen får fastighetsdomstolen hand-som avses

lägga andraäven mål mellan eller olika det medparter,samma om
hänsyn till utredningen och övriga omständigheter lämpligt.är

11 § Den bedriver eller bedriva miljöfarlig verksam-attsom avser en
het kan medföra sådan skada i l § första stycket kansom som avses
begära prövning ersättningsfrågan vid den fastighetsdomstol inomav

område verksamheten i huvudsak bedrivs eller skall bedrivas.vars

12 § frågaI rättegångskostnader skall i mål enligt 9 eller 11 §om
tillämpas bestämmelserna kostnader i expropriationsmål. Omom ett
yrkande inlösen enligt 9 § ogillas, gäller dock bestämmelsernaom om
rättegångskostnader i rättegångsbalken. Dessa bestämmelser tillämpas
också i andra mål enligt detta kapitel.

30 kap. Miljöskadeförsäkring

1 § För ersättning i vissa fall till den har lidit skada enligtsom
29 kap. skall det finnas försäkring miljöskadeförsäkring meden
villkor har godkänts regeringen eller den myndighetsom av som rege-
ringen bestämmer. Den utövar verksamhet enligt föreskrift,som som
meddelad med stöd 14 kap. 5 kräver tillstånd eller anmälan skallav
bidra till försäkringen med belopp framgår tabeller harsom av som
godkänts regeringen eller den myndighet regeringen bestäm-av som

Beloppen skall betalas i förskott för kalenderår.mer.
Regeringen får meddela föreskrifter undantag från bestämmel-om

i första stycket.serna

2 § miljöskadeförsäkringenFrån betalas, enligt vad närmaresom
i försäkringsvillkoren, ersättning till skadelidande för sådananges

eller sakskada i 29 kap.person- som avses
den skadelidande har tillrätt ersättning enligt 29 kap.om men

inte kan få skadeståndet betalt eller krävarätten skadeståndetatt ärut
förlorad,

det inte kan utredas ansvarig förär skadan.om vem som

3 § Om bidrag till miljöskadeförsäkringen inte har betalats inom
trettio dagar efter anmaning, skall försäkringsgivaren göra anmälan till

;D
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Tillsynsmyndighetenbetalningsförsummelsen.tillsynsmyndigheten om
skyldig-sinfullgöravid vitebetalningsskyldigeden attfår förelägga

överklagas.får inteföreläggandesådanthet. Ett

särskildimeddelasbalkdennaikraftträdandetFöreskrifter enavom
lag.
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2. tillFörslag
Lag ändring i regeringsfor-om

men

Härigenom föreskrivs regeringsformen8 kap. 7 § skall ha följan-att
de lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 kap.
7

hinder 3Utan eller 5 § kan regeringen efter bemyndigande i lagav
förordning föreskriftermeddela skatt, före-änannatgenom om om

skrifterna följandenågot ämnen:avser av
skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa,
utlännings vistelse i riket,
in- eller utförsel eller andra tillgångar,av varor, av pengar av

tillverkning, kommunikationer, kreditgivning, näringsverksamhet,
ransonering eller utformning byggnader, anläggningar och bebyg-av
gelsemiljö,

jakt, fiske, djurskydd eller jakt,4. fiske, djurskydd, na-
och miljövård, och miljövård eller hus-natur- tur-

hållning med naturresurser,
trafik eller ordningen allmänpå plats,
undervisning och utbildning,
förbud röja sådant erfaritnågon har i tjänstallmän elleratt som

under utövande tjänsteplikt.av
Bemyndigande i första stycket medför rätt attsom avses

meddela föreskrifter rättsverkan brott böter. Riks-änom annan av
dagen kan i lag, innehåller bemyndigande med stöd förstasom av

Regeringsformen omtryckt 1991: 1503

Senaste lydelse 1979:933
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stycket, föreskriva rättsverkan böter föräven överträdelseänannan av
föreskrift regeringen meddelar med stöd bemyndigandet.som av

lag träder iDenna kraft den januari 1995.1
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tillFörslag3.

ändring i brottsbalkenLag om

brottsbalkenföreskrivs i frågaHärigenom om
gälla8 upphöra13 kap. § skalldels attatt a

följan-8 skall ha36 kap. 7 och §§7-9 12 §§ ochdels 13 kap. ochatt
lydelse.de

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

13 kap.
7§

allmänframkallarOmframkallar allmän någonOm någon
liv ellerför människorsfaramänniskors liv ellerfara för

för förstöringeller ellerförgifta hälsahälsa avattgenom
ellereller djur,infektera livsmedel, växtervatten annars av

förorenagiftspridapå sätt attnaturenannat, annat genom
spridamark, luft elleröverföra ellereller dylikt eller vatten,

kemiska eller bio-andrasjukdom, dö- gifl,sprida allvarlig
skade-produkter ellereller tekniskaspridande giftför avmes

liknandeellerdjur påfängelse högstsmitta till i annatsex
miljöförstöringdöms försätt,år.

Är itill fängelse högst år.skallbrottet dö- sexgrovt,
Är förstabrott ifängelse viss tid,till sägspå sommas

stycketfyra och högst tiolägst år, grovt,att anse som
miljbfirstbringfördömsVid bedömandelivstid.eller grov

viss tid, lägsttill fängelse påskallhuruvida brottet är grovt
tio ellerhögst påfyra och år,det skettsärskilt beaktas, om

livstid. Vid bedömande huru-tillmed skadauppsåt att annan
skallvida brottet ärhälsa ellerliv eller många grovtom

det skettsärskilt beaktas,för fara.människor utsatts om
tillskadamed uppsåt att annan

liv eller hälsa, många män-om
faraför fara,niskor utsatts om

skadorförelegat för varaktiga
omfattning på naturenstorav
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eller gärningenom annars
särskiltvarit farlig ellerav

hänsynslös art.

8§
Framkallar någon allmän fara Om framkallar allvarlignågon
för djur eller medelst fara för människors liv ellerväxter
gift eller överföra hälsa överföra ellerattgenom attgenom
eller sprida elakartad sjukdom sprida allvarlig sjukdom, döms
eller sprida skade- för spridande smitta tillattgenom av
djur eller eller på fängelseogräs högsti år.annat sex

Ärdylikt dömes för förgöringsätt brottet döms tillgrovt,
till böter eller fängelse högsti fängelse tid, lägst fyrapå viss
två år. och högst ellertio år, på

Är brottet skall dö- livstid. Vid bedömande huru-grovt,
till fängelse, lägst vida brottet skallärmas grovt,sex

månader och högst Vidår. särskilt beaktas, det skettsex om
bedömande huruvida brottet med uppsåt skada tillär att annan

skall särskilt bealdas, liv eller hälsa ellergrovt mångaom om
det skett med skadauppsåt människor för fara.att utsatts
eller egendom betydandeom av
värde för fara.utsatts

8a§
Den falli änannatsom som
har förut detta kapiteliangetts

förorenar mark, vatten
eller luft på medförsättett som
eller kan medföra sådana
hälsorisker för människor eller
sådana skador djur ellerpå

inte ringaväxter, ärsom av
betydelse, eller betydan-annan
de olägenhet miljön,i

förvarar avfall eller

påämne sättannat ett som
förorening kan medföragenom

hälsorisker, skador eller annan
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under Iolägenhet som anges
eller

olä-betydandeorsakar
buller,miljöngenhet i genom
döms,eller strålningskakning

myndighet harbehöriginteom
eller dettaförfarandettillåtet

förvedertaget,allmäntär
fäng-ellertill bötermiljöbrott

else högst två år.i
Är skallbrottet gär-grovt,

fängel-tilldömasningsmannen
ochmånaderlägsti sexse

bedömandeVidhögst år.sex
skallbrottet är grovtomav

det harbeaktas,särskilt om
vållaeller kunnatvållat var-

omfatt-skadoraktiga storav
eller gämingenning annarsom

särskilt farlighar varit art.av
med hänsynOm gämingen

kanomständigheternatill anses
tilldömsförsvarlig, ansvar

paragrafdennaenligt

9§3
oaktsamhetBegär någonoaktsamhetnågonBegår enavenav

skalli 7gärningelleri 7gärning angessomangessom
miljö-vårdslösförhan dömasvårds-fördömasskall han8

i högstfängelsetillförstöringeller smittämnemed giftlöshet
i högst år.fängelse tvåtill böter eller

oaktsamhetDentvå âr. som av
igärningoaktsamhet begårDen avsessomenavsom

medvårdslöshetföri 8 döms§gärningbegår avsessomen
strafftill tillvållande smittämnefördöms8 a§ angessom

stycket.i första

3Senaste 1988:925lydelse
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miljöstöming till straff som
i första stycket.anges

12
försök, förberedelseFör eller försök,För förberedelse eller

stämpling till mordbrand, stämpling till mordbrand,grov grov
mordbrand, allmänfarlig öde- mordbrand, allmänfarlig öde-
läggelse, sabotage, sabo- läggelse, sabotage, sabo-grovt grovt

kapning, sjö- eller luft- kapning, sjö- luft-ellertage, tage,
fartssabotage, flygplatssabotage fartssabotage, flygplatssabo-
eller spridande gifi eller milj0firstoring,tage,av grov
smitta eller till förgöring, miljöförstöringså spridandeeller
ock för underlåtenhet smitta, förock under-såatt av- av
slöja sådant brott dömes till låtenhet avslöja sådant brottatt

enligt vad i 23 kap. döms till enligt i 23vadansvar ansvar
stadgas. kap. stadgas.

36 kap.
7§5

brottFör har begåtts i För brott har begåtts isom som
utövningen näringsverksam- utövningen näringsverksam-av av
het skall, yrkandepå allmän het skall, på yrkande allmänav av
åklagare, näringsidkaren åläg- åklagare, näringsidkaren åläg-

företagsbot, företagsbot, brottslig-gas om gas om
brottsligheten inne-har heten inneburithar allvar-ett

burit åsidosättande ligt åsidosättande deett sär-grovt av av
de särskilda skyldigheter skilda skyldigheter ärsom som

förenade med verksamhetenär förenade med verksamheten
eller allvarligtär eller allvarligtärannars av annars av
slag och slag.

näringsidkaren harinte Första stycket gäller inte,
vad skäligen kunnatgjort brottsligheten varit riktadsom om

näringsidkaren ellermot om

Senaste lydelse 1990:416

5Senaste lydelse 1986: 1007
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krävas för förebygga brott- det skulle oskäligtatt annars vara
sligheten. ålägga företagsbot.att

Första stycket gäller inte,
brottsligheten varit riktadom

näringsidkaren ellermot om
det skulleannars vara uppen-
bart oskäligt ålägga före-att
tagsbot.

3 §
Företagsbot skall fastställas till Företagsbot skall fastställas till
lägst tio kronor och lägst tiotusen kronor ochtusen
högst miljoner kronor. högst miljoner kronor.tiotre

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer
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l Inledning

1.1 Våra direktiv principbetänkandetoch

I våra ursprungliga ioch det väsentliga alltjämt gällande direktiv dir.
1989:32 uppdrog regeringen ät arbeta fram förslag till delsattoss en
samordning miljöskyddslagstiftningen dels skärpning lagstift-av en av
ningen i syfte medge ökat hänsynstagande tillatt miljön.ett Enligt
direktiven bör vi arbeta förutsättningslöst för åstadkomma skärp-att
ningar de regler för närvarande gäller enligt miljöskyddslagenav som
och samordning all anknytande lagstiftning, vad gäller kravet påen av
skärpt miljöhänsyn, med beaktande de olika samhällssektorernasav
särskilda förutsättningar i sammanhanget.

direktivenI framhålls krav hänsynpå till miljön finns i fleraatt
olika lagar kan uttryckta på olika ochsätt saknas i vissamen vara
lagar där de borde finnas. Det är, det i direktiven,sägs nödvändigt att
lagstiftningen uttryck för de miljöpolitiska mål har fastställtsger som

riksdagen och regeringen.av
När det gäller det sakliga innehållet i miljöskyddslagstiftningen

framhålls i direktivvåra den nuvarande miljöskyddslagenatt inte
medger regeringen utfärdar normföreskrifter föratt vissa specificerade
verksamheter inomän s.k. miljöskyddsområden.annat Vi skall utreda

det skulle till fördel för miljövärdsarbetet generellt ellerom vara att
för vissa branscher eller för utsläpp vissa skadliga införaämnenav

tillnormregler stöd för prövningen enligt miljöskyddslagen. En annan
möjlighet enligt direktivenär för visst område komplettera gällandeatt
tillståndsbeslut med riktvärden för miljökvalitet kopplas till densom
totala utsläppsmängden för vissa förekommande förämnen och alla
miljöfarliga verksamheter inom området.

Enligt direktiven bör ambition i vårt arbete lagstift-atten vara
ningen skall medverka till utsläppen från industrieratt och andra
miljöstörande anläggningar för kan minskas tillsteg ofarligasteg
nivåer. De nuvarande tillåtlighetsreglerna i miljöskyddslagen har
medvetet formulerats för vid tillämpningen möjligheteratt stora attge
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hänsyn till olika förekommande intressen. Vi bör lämna förslag tillta
hur lagstiftningen bör utformas för miljökraven skall få ökad tyngdatt
i förhållande till andra intressen.

direktiven framhävsI möjligheterna till samordning reglernaen av
i miljöskyddslagen och lagen kemiska produkter med sikte påom
ingripande bestämd produkt alternativ eller komple-mot etten som

till ingripande verksamhet sådan. Vidare framhållsment mot en som
särskilt de regler straff och andra sanktioner finns i deatt om som
olika miljöskyddslagarna utformade varierande ochär på mångasätt

bristergånger i konsekvens.
Vi enligt de ursprungliga direktiven inte bundna vid någonvar

särskild lagteknisk lösning i fråga ändringarna i lagstiftningen. Iom
direktiven nämndes olika möjligheter. dessa övergripandeEn av var en
miljölag/miljöbalk vari samlas all väsentlig lagstiftning tillsyftarsom
miljöskydd, dock direkt styrning omfattningen inriktningenochutan av

viss näring. andra förutsatteDen de särskilda miljöla-attav en som-
fanns kvar eller lades i mindreendast utsträckninggarna samman var-

särskild miljöbrottslag, med skattebrottslagen 1971:69t.ex.en som
förebild.

29 januariDen 1991 överlämnade vi principbetänkandet SOU
1991:4 Miljölagstiftningen i framtiden till miljöministern.

betänkandet viI ställning till utformningen i den fram-tog stort av
tida miljölagstiftningen och till vilka väsentliga ändringar bordesom
genomföras i samband med sådan lagstiftning. fråga målIen ny om
och medel i miljöpolitiken underströk betydelsen internationelltav
samarbete. För de nationella mål uppställts riksdagen skallatt som av
kunna genomföras och samhället skall kunna miljöarbetet förstyra att

dessa mål föreslognå vi bl.a. möjligheter meddela föreskrif-större att
med generell räckvidd. Ett med miljökvalitetsnormer dvs.ter system -
miljökraven ställs direkt hänvisning till vad tålatt naturengenom -

kunde enligt mening komplement tillvår andra Viett styrsystem.vara
föreslog vidare reglerna störningar från miljöfarliga verksam-att om
heter skulle skärpas i förhållande till den miljöskyddslagen.nuvarande

förbättra underlaget förFör avgöranden kunde påverkaatt män-som
niskors hälsa och borde miljökonsekvensbeskriv-kravet pånaturen
ningar viktig utgångspunkt.vara en

samordningEn lagstiftningen enligt principbetänkandetav var
viktig ville åstadkomma bättre styrmedel. sådanEn samord-om man
ning enligtborde betänkandet majoriteten främst vad bru-avse som
kar betecknas skyddslagstiftning, dvs. i första hand miljöskyddsla-som
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hälsoskyddslagen, lagen kemiska produkter och renhållnings-gen, om
lagen. olikaI reservationer förordades längre gående samordningen

miljölagstiftningen, innefattande bl.a. naturresurslagen ochav natur-
vårdslagen.

frågaI sanktionerna framhöll straff borde användas vidattom
allvarligare och framför allt vid uppsåtliga och klart oaktsamma över-
trädelser medan det i enklare fall kunde motiverat ekonomi-medvara
ska sanktioner. De allra allvarligaste fallen allmänhetensnär hälsa-
eller renhet verkligennaturens spel bordesätts på behandlas i brotts--
balken. I samlad miljölag borde de viktigaste de förfarandenen ny, av

brott enligtutgör miljöskyddslagen och övriga miljölagarsom nu
sammanföras till bestämda brottstyper med brottsbeskrivningaregna
och brottsbenämningar.

I propositionen 1990/91:90 En god livsmiljö konstaterade rege-
ringen principbetänkandet välatt ligga tillägnat förgrund detattvar
fortsatta arbetet med reformera miljölagstiftningen. Regeringenatt
ansåg dock det behövdes samlatatt vad vi hadeett än före-mer grepp
slagit och förordade fortsattavårt arbete skulle sikteatt ipåta att en
miljöbalk samla alla lagar i första hand bevara, skyddaattsom avser

förbättraoch tillståndet i miljön, medborgarnaatt tillrättengarantera
och hälsosam miljö och säkerställa långsiktigt god hus-atten ren en

hållning med I sådan miljöbalk bordenaturresurserna. bl.a.en naturre-
surslagen och naturvårdslagen föras in. Vidare innebar regeringens
förslag till riksdagen bl.a. tillåtlighetsreglerna skulle skärpas, viatt att
skulle studera de nuvarande omprövningsreglerna behöver ändras,om

regleringen trafikens miljöfrågoratt skulle harmonieras medav annan
miljölagstiftning, vi skulle fråganöverväga förstärkningatt om en av
allmänhetens inflytade i miljöskyddslagstiftningen och föratt utrymmet
ekonomiska sanktioner i miljölagstiftningen skulle utvidgas.

riksdagsbehandlingenUnder 1990/91:JoU30, rskr 338 ställde sig
riksdagen i allt väsentligt bakom regeringens ställningstaganden om

forsattavårt utredningsarbete. Riksdagen uttalade särskilt bl.a. detatt
fanns starka skäl talade för strålskyddslagen och lagenattsom om
kärnteknisk verksamhet helt eller delvis infogades i framtida miljö-en
balk. Vidare borde undersökas radikala fiskemetoder kunde inne-om
fattas i det framtida för prövning miljöfarligsystemet verksamhet.av
Regeringen borde med viss förtur undersöka möjligheterna avskaffaatt
kravet ekonomiskpå fördel för miljöskyddsavgift skulle kunnaatt
påföras. Vad gällde naturresurslagen uttalade Bostadsutskottet i sitt
yttrande 1990/91 BoU3y det lämpligaste de föreskrifteratt attvar

I

7
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iavdelningsärskildinnaturresurslagenmotsvarade togs som ensom
för närvarande.och höllsbalken så somsamman

riksmöte prop.1990/91kompletteringspropositionen till årsI
männi-116 anfördes11:131990/91:150, bilaga att omsorgen oms.

miljöarbetet ochutgångspunkten förbildamiljön skallhälsa ochskors
samhällsekono-effekterpositiva påmiljöbalk bordesamladatt geen

därförbordemiljöbalkbyråkratin. Tillkomstenminskamin och av en
admini-statligaminskaför deninsatsernaviktig del attavses som en

proposi-iframhölls detborde ankommastrationen sikt. påDetpå oss,
åstadkommasrationaliseringar kunderedovisa detionen, att som

miljöbalk.miljölagstiftning i formsamlad enavgenom en
erin-uttalanden390 lämnade dessaFiU37, rskr.Riksdagen utan

ran.
1991:54 uppdrogjuni 1991 dir.20tilläggsdirektiv denI rege-

deförutomutredningsarbetei fortsattaringen vårtatt ursprung-oss
medanförtoch riksdagenregeringenbeakta vadliga direktiven också
medbeslutatvad riksdagenprincipbetänkandeanledning vårt samtav

iriksmötetill 1990/91kompletteringspropositionen årsanledning av
miljölagstiftningen.fråga översyn avom

med dettaarbetevårtUppläggningen1.2 av

betänkande

i arbets-ingårställning till frågor våratagit deVi har fortlöpande som
vilka i regelvidsammanträden,ochuppgifter vid regelbundna täta

haröverlagt. Dessutomsakkunniga ochsamtliga ledamöter, experter
sakkunniga,och deledamöternainternatsammanträde medvi hållit ett

överläggningar harfattats.grundläggande besluten Våravid vilket de
harsekretariat.kommitténs Dessutomvanligt förberettspå sätt av

ordfö-ellersekretariatetssammansättning underi olikaarbetsgrupper
formellteknisk ellermed frågorledning arbetatrandens art.av mer

under-genomförtNaturvårdsverketdärjämteuppdrag harPå vårt en
omfattasskulle kunnaverksamhetervilka miljöfarligasökning somom

redovisas i bilagaundersökningföreskrifter.generella Dennaav
lagstiftningsarbete,tidigarei jämförelse med avsettDet är somen

tidmycket kortSveriges rikes lag,iåstadkomma balkaratt somnya
Vimiljöbalk.till ärfram förslagför läggaåtutmätts att en nyoss

remissinstanserna,åvilakommermycket arbetemedvetna attattom
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departementet och lagrådet innan fullödigt förslag till miljöbalk kanett
läggas riksdagenspå bord. Med den snabba utvecklingen miljöpro-av
blemen, de ständigt återkommande sakliga ändringarna i miljölagstift-
ningen och den pågående anpassningen delar den svenska lag-av av
stiftningen till EG:s regler vi det ändå fördel från sakligaser som en
utgångspunkter arbetet detta bedrivitspå sätt under koncentreradatt en
tidsrymd.

förberedandeDet arbete ledde fram till principbetänkandevårtsom
huvudsakligen inriktat formella frågorpå rörande samordningenvar

miljölagstiftningen. Det naturligtär under fortsattavårt arbeteattav
olika sakfrågor hur ändrad lagstiftning skall kunna användasom en-
till för miljön kommit i förgrunden.stå förut påtaladenytta Denatt-
tidsbristen har dock tvingat koncentrera arbete till viktigavårtattoss
frågor grundläggande betydelseär det gäller miljö-när attsom av ge
balken struktur kan bevaras stycke in ZOOO-talet.på Enetten som
typisk sådan fråga, för bara exempel, den i förhållan-nämna äratt ett
de till miljöskyddslagen vidgade användningenavsevärt generellaav
föreskrifter vi förordar.som

Vi är övertygade inom för rationellt uppbyggdattom ramen en
miljöbalk de ändringar skall kunna ske miljöreglernaav som nya
behov skydd för människors hälsa miljönoch påkallar ochav som
säkert kommer bli både talrika och återkommande.tätt Föratt såatt
skall kunna ske har miljöbalken fått karaktär ramlag, någoten av som
från vissa utgångspunkter säkert kan väcka erinringar. Detta torde
dock enda möjligheten åstadkomma sammanhållen miljölag-attvara en
stiftning överblicka.går attsom

Behovet koncentrera arbete ivårt sak till fåtal viktigaatt ettav
frågor har också lett till vi med tacksamhet utnyttjat ioch våraatt
lagförslag infogat resultatet andra utredningar arbetat samtidigtav som
med i den mån dessa resultat haft inriktning vårtoss, samma som
arbete.

Vi har också tvingats koncentrera arbete hittills till förslagvårt ett
till miljöbalk jämte förslag till ändringar i regeringsformen ochen
brottsbalken. Hårutöver krävs lag införande miljöbalken.en om av
Vidare ställer tillkomsten miljöbalk följdändringarkrav på ettav en av

antal andra lagar. Många dessa ändringar kommerstort attav vara av
övervägande formell och arbetet med dem kan bäst utföras i depar-art

sedan slutlig klarhet vunnits i hur miljöbalken skall utformas.tementet
Vissa ändringar kräver dock djupgående överväganden. Särskiltmer
angeläget är ochöver vattenlagen och plan- och byggla-att se anpassa
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fortsättadärförVi kommeri miljöbalken.till sakliga nyheter attgen
följdänd-därefter medpromulgationslag ochförst medarbete,vårt en

redovi-promulgationslagtillFörslagetringar i andra lagar. attavser
1994.återstoden underi och årsa sommar

sammanfattning ochdet efterupplagtbetänkande såärDetta att
kapitel allmäntavdelning medförstainleds medlagförslag meraven

bakgrunden tillkapitel vårtefter förevarandebehandlarinnehåll. Dessa
ändringar itill viktigareförslagför2 kap., grunderna våraarbete

miljö-samordningförformerna3 kap. ochsakligt hänseende aven
lagstiftningen kap..4

kapitelantalavdelning omfattandeandraDärefter följer ett somen
sakligaförslag tillvi framdär läggersig behandlar de områdenförvar

behandlar aktsam-kapitelprincipiell innebörd. Dessaändringar merav
föreskrif-generellaföretag 5 kap.,mellanhetsregler och samverkan
8 kap.,producentansvarmiljökvalitetsnormer 7 kap.,6 kap.,ter

biologisk mång-naturvård ochtrafik 10 kap.,9 kap.,hälsoskydd
miljökonsekvensbe-och12 tillståndbioteknik kap.,fald ll kap.,

tillsynomprövning 14 kap.,rättskraft ochskrivningar 13 kap.,
sanktioner 17 kap.,16överklagande kap.,talerätt och15 kap.,

organisationsfrågor18skadeståndsfrågor kap.ersättnings- och samt
19 kap..

till förslag.specialmotivering vårainnehållertredje avdelningEn
varifrånredovisaspecialmotiveringen delsihar varitVår strävan att

motivera deför ochdels redogöraolika bestämmelserna hämtatsde
förändringarföreslagnaförfråga skälennyheter vi föreslår. l om

motiveringarna.deutsträckning till allmännahänvisas i betydande
kommittébetänkan-iförhållandettill vanligenvadI ärmotsats som

recitdel. Förbetänkande sammanhållenförevarandeden saknar enen
internationellavissaöversikt gällande ochsammanhängande rättav

principbetänkandeBilaga 2 tillhänvisar vi till vårtförhållanden
kartlägg-framtiden, SekretariatetsMiljölagstiftningen i1991:5SOU

för motive-underlagbehövsmaterialning och analys. Det somsom
för sig i dei varje kapitelförslagringen våra presenteras samman-av

hör hemma.hang där det
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2 Bakgrund

2. l Miljörättens utveckling

Miljörätt förhållandevis begrepp. har etablerats förstär Detett nytt
under de tjugo församlande rättsregleråren,senaste termsom en som
inriktar sig skydda miljön centralpå eller harpå sättatt annatsom
betydelse för utformning.dess "miljö" infördes i lagsprå-Just termen
ket först i miljöskyddslagen, 1969.och med komsom

Hushållningsbestämmelser äldre tideri

Regler det slag ivi dag räknar i miljörätten har dock funnitsav som
betydligt längre. Vissa ifanns redan det gamla bondesamhället. Det
gällde då främst regler den vi kallar för hushållningsbe-typav som nu
stämmelser. flesta de nuvarande miljöproblemen vid-De ochav -
hängande behov miljöskyddsregler kom med industrialismensav -
genombrott i mitten 1800-talet.av

Som exempel tidiga hushållningsbestämmelserpå kan nämnas
byggingabalken i 1734 lag. finnsDär bl.a. i princip gäl-års ännuett
lande 12 kap. handlar svin i"Huru ollonskog släppas".måsom om

första paragraf svin fårDess går inte fler släppas uti skogenpåut att
kan födas där. Regeln syftar till hushålla deän med knappaattsom

det förindustriella Sverige viktigt jordensI detnaturresurserna. attvar
och skogens användes sådant tillde räckte detpå sätt attresurser

bästa.gemensamma
Andra exempel kan hämtas från verksamhetsområdena jakt, fiske,

skogshushållning och bergshantering. Genom klok hushållning skulle
naturtillgångarna bevaras för framtiden inte föroch kortsyntutsättas
skövling.

småningom inte tillNär så räckte reglertrotsresurerna av ovan-
nämnda drog sig inte för tillgripa omfattandesåtyper, staten att mer
regleringar. skiftesreformernaEtt exempel i jordbruket under förstaär
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språkbruk kanmed nutidareglerhälften 1800-talet. Genom somav
planering fickfysisklagstiftninggenomgripandebetecknas omsom en

Såvälskådat slag.strukturrationalisering sällandå till stånd avman en
landetdelenomdanades isociala miljönfysiska den störreden avsom

väsentligt.ökadeutbytet jordbruketoch av

naturskyddExploatering och

främmandeinteförindustriella samhället såledesiStatsmakten det var
markplanering ochtillanvända lagstiftningsmaktenför styraattatt

naturtill-möjligafåresursanvändning för kunna det mestaatt ut av
förskötssmåningomfolkförsörjningeni såtyngdpunktengångarna. Att

i avseendet. Såingen ändring detindustrin innebarallt t.ex.motmer
exploateringslag. Deninfördes 1918vattenlagden gaven renvar som

för indus-utnyttja denför i skalaförutsättningarnade lagliga storatt
i modernvattenkraft. miljöhänsynFörtrin åtråvärda naturresursen

motstående intres-avvägning mellani denmening föga utrymmegavs
i sin prövning.hadevattendomstolen göraattsen som

maximaltindustrinsmotvikt den framväxande strävanSom attmot
arbetadestarka krafterfanns det dockutnyttja befintliga somresurser

1909inflytande ladesUnder deras årför bevara orördatt natur. grun-
infördes lagarnaturskyddslagstiftning. Dåden till modernavår om

nationalparker.naturminnesmärken ochfredande omav

Grannelagsrätten utvecklas

miljöpro-tillIndustrisamhället framför allt upphov typernya avgav
grannskapi fabrikernasoch vistadesi och med de boddeblem att som
förekom-inte hadeför störningar allehanda slagsvårautsattes somav

samhälletsmåningom stod det klart måste sättamit tidigare. Så att
fanns lagreg-innan detför omgivningen. Långtgränser rätten störaatt

grannfas-tillinför domstol stördaåtskilliga tvisterler drogs ägareav
tigheter.

frånSvea hovrätträttsfallet domsåvitt bekant äldstaDet är en av
från Ljung-skakningar och snusdamm1853 olägenheter i form avom

1870-talet avgjorde sedanlöfs i Stockholm. Högstasnuskvarn På
frångällde bl.a. rök ochflera dennadomstolen mål De sottyp.av

från ånghammare.buller och skakningarskorstenar samt en
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Genom domstolarnas praxis utvecklades civilrättsligapå så sätt
regler miljöstörande inverkan fastighetsgränser, dvs.överom om
immissioner, sådana verkningar ofta benämns. Ordet kommer frånsom
det latinska språket och användes med innebörd i antikenssamma

ÄvenRom. de materiella rättsreglerna hämtades i hög grad från
romersk den hadeI regler rättsförhållandeträtt. mellannoggranna om

utvecklats, s.k. grannelagsrätt, vilken omfattade immis-ävengrannar
sioner. princip immissionerI fastighetsgränser förbjudna i detövervar
Romerska riket. Undantag gjordes dock för sådana hörde till detsom
dagliga livet och föga betungande förvar grannen.

första försök iEtt Sverige lagreglera dessa frågor gjordes i 1909att
förslagårs till jordabalk. Enligt 3 kap. 1 i förslaget§ skulle ingen få

nyttja sin fastighet sådantpå det isätt utöveratt ortenen granne van-
liga kom besväras immission tillupphov "märkligtatt av som gav men

Ägarenvid nyttjandet fastighet".hans till grannfastigheten förutsat-av
i sådana fall kunna kräva den störande verksamheten förbjödstes att

eller skyddsåtgärder vidtogs. Han hade till skadestånd.även rättatt
Vid tid fanns i flera andra länder lagregler området.på Isamma

hade lag immissionerNorge i grannförhållanden tillkommiten om
1887, då landet fortfarande i union Sverige.med Lagberedningensvar
förslag dock förebildsin i tysk lag. norska ochnärmast De tyskatog
lagarna gick i sin tillbaka denpå romerska principer, vilkarättenstur
alltså omkring 2000 gamla.årvar

fannsDet dock väsentlig olikhet mellan förhållandena i antikensen
och den tidiga industrialismensRom Västeuropa gjorde det svårtsom

helt följa dessa principer. Romarna kände inte till ångkraften ochatt
fabrikerhade inga i modern mening ibeakta sin lagstiftning. detIatt

1800-talets och sekelskiftets industrinVästeuropa sågs densena som
möjligheten skapa samhällen med allmänt välstånd. Dessstora att

fortsatta utveckling fick inte äventyras.
lösa konfliktenFör mellan intresse inte bli stördaatt attgrannars av

industrinsoch kunna driva fabriker ständiga hot förbudatt utanav om
och skadestånd infördes i flera länder med koncessionsprövningsystem

fabriker. Innebörden anläggningar och godkäntsprövatsattav var som
fick trygghet frånstörre anspråk sina Frankrike inrätta-Imot grannar.
des sådant redan 1810, i Tyskland 1869 och i 1887.Norgeett system

Även i Sverige diskuterades sådan lösning konflikten mellanen
fabrikernas och deras intressen. För den fram-värnaattgrannars om
växande industrin hänvisade lagberedningen i sitt förslag 1909 tillår
särskilda bestämmelser skulle gälla för miljöstörande industrier.som
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motivenI i denna del anfördes obetingat genomförandeatt ett av
regeln inskrida immissionerrätt viss styrkaatt motom grannes av
skulle verka i hög grad förlamande industrin.på undvikaFör att en
sådan utveckling förordade koncessionsförfarande. Denettman som
planerade bygga fabrik skulle kunna få i förvägatt prövat ochen om
under vilka förutsättningar det skulle tillåtet driva den avseddaattvara
verksamheten.

SverigeI arbetade vid tiden för lagberedningens förslag en annan
utredning, Dikningslagskommittén, med försöka åstadkommaatt en
sådan lagstiftning se nedan i avsnittet Tidigt förslag till miljö-
skyddslag.

1909 förslagårs ledde inte till lagstiftningnågon immissionerom
ñck betydelse för utformningen rättspraxisstor området.påmen av

Ett förslag till jordabalk lades fram 1947.nytt Principerna för att
reglera immissioner där i huvudsak desamma i 1909 årsvar som

Ävenförslag. förordades koncessionssystem för industrin såett attnu
den inte skulle komma hämmas i sin utveckling.att

iFörst och med 1970 jordabalkårs kodifierades den rättsgrundsats
med i romersk haderätt utvecklats i praxis ochsom ursprung genom-
de tidigare jordabalksförslagen. 3 kap. 1 jordabalkensyrat § har nu

följande lydelse: "Var och skall vid nyttjande sin elleren av annans
fasta egendom skälig hänsyn till omgivningen" 3 kap. 1 jorda-taga §
balken.

Då hade tidigareår den nuvarande miljöskyddslagenett i kraftträtt
och därmed regler sådant koncessionsförfarande de tidigareom som
lagberedningarna hade förespråkat.

2.1.1 Framväxten miljöskyddslagav en

Redan långt innan den moderna miljöskyddslagstiftningen existerade
hade sålunda domstolspraxis utvecklats regler innebargenom attsom

domstol kunde tvinga fastighetsägare inskränka elleren att rentav
upphöra med olika störande verksamhet. Det emellertidsorters var
fråga privaträttsliga regler, inte offentligrättsliga. förutsatteDeom att
enskilda fastighetsägare reagerade förekomdetnär störningar som
överskred det tillåtna från verksamhet närliggandepå fastighet.en
Samhället hade ingen möjlighet självt initiativ till domstols-att ta en
prövning.
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starkt skyddinte utgjordesig självt dessa regler någotDet säger att
därför alltsedan indus-Vid sidan dem harför miljön i allmänhet. av

offentligrättslig lag-trialismens barndom utvecklats regelverkett av
till miljön.stiftning syftar skyddaattsom

Tidig hälsovård

Sundhetskommit-utredning,i betänkande 1859 föreslogRedan ett en
kontrollmed förprövning ochefter utländsk förebildtén, systemett av

rörde sig"för menliga hanteringar".särskilt uppräknade helsan Det
skullekoncessionssystem. Magistraten och länsstyrelsenalltså ettom

koncessionsmyndigheter.enligt utredningens förslag vara
1874 hälsovårds-delvis ligga till grund förBetänkandet kom årsatt

koncessionssyste-första i sitt slag. föreslagnastadga, den Detsom var
förstainte. Hälsovårdsstadgan statsmakternasinfördes dockmet var

från industrier innebarsvårigheter utsläppförsök bemästra deatt som
offentligt inskridande olägen-åtskilliga regleroch den innehöll motom

fabriker näringar.heter från och
tidigare, fram-hälsovård hade dock funnit långtBestämmelser om

andrapestepidemier ochtvingade från tid till återkommandeav annan
1700-talet inrättadesfrihetstidenfarsoter. Redan under den s.k. på

BådaSundhetskollegiet Sundhetskommissionen.först och varsenare
centrala myndigheter hälsovård.för

följdhälsovård tillkom dock förstEn systematiskmer avsom
kolerans liksom i i övrigt 1830-talet. Despridning i Sverige Europa på
hälsovårdsmyndigheter samtidigtefterhand inrättades fick ansvaretsom

etableringen fabriker inne-de hälsoriskerför övervakaatt avnya som
bar.

bakteriolo-upptäckter inommitten 1800-talet gjordesFrån storaav
1874 hälso-hygienen.gin, lade grunden för den moderna årssom

således fast vetenskaplig grund bygga Devårdsstadga hade på.atten
för hälsovården i städerna blevmyndigheter hade ansvaretsom -

auktoritetobligatoriskt härigenom medhälsovårdsnämnd kunde mer-
för dricksvattenexempelvis vattentäktertidigare hävda kravän attsom

inte fick förorenas.
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Miljödebatt för 90 sedanår

sekelskiftetFram blev problemen med utsläpp till luft ochmot vatten
betydande. Industrin expanderade allt och allt snabbare. Massa-mer

År Åretindustrin kan exempel. 1889 anlades 33 fabriker.tas som nya
tillverkadedärpå 57 fabriker 62 000 denTre årton massa. senare var
produktionen 112totala 000 1912 hade till 126 000den ökat lton.

Produktionen tiofaldigades tjugoalltså på år.ton.
Under 1901 uppträdde olägenheternaårextremten varm sommar

Åretmed utsläppen till sjöar och vattendrag särskilt tydligt. därpå kom
miljöfrågan i riksdagen. iliberal riksdagsman hävdadeEnupp en
motion industrielladen utvecklingen i fall hade påverkatmångaatt
hälsotillståndet och välbefinnandet negativt. framför alltHan reagerade

sjöar och mindre förvattendrag blev oanvändbara vattentäktattmot
och och fisken iutrotades dem.tvätt att

Ytterligare begärdes i riksdagsmotioner fråganår tvâett attsenare
förebyggande åtgärder förorenande till luftutsläpp ochmot vattenom

från industrier skulle utredas. Riksdagen instämde gjordei kraven. Det
småningom alla fått riksdagensså länsstyrelser, vilkaäven nästan

skrivelse till regeringen i frågan remiss.på
Efter fem och sedan frågan riksdagen iår kommit ipå nytt upp-
interpellation regeringen i uppdrag Dikningslagskommitténåten gav-

Åretutreda vattenfrågan. 1908,därpå, efter livlig debatt i riks-att en
dagen, utvidgades uppdraget till omfatta lagstiftningävenatt mot
luftförorening.

städernas avlopp

ökade frånDe utsläppen industrin inte tilldock den enda orsakenvar
Ävende miljöproblemen.nämnda frånutsläppen avloppsvatten alltav

tättbefolkade städer och samhällen bidrog.mer
hade vuxitDessa skiftesreformerna genomförts i mittennär av

l800-talet. Det behövdes då inte lika mycket arbetskraft inom jord-
bruket tidigare. flyttade frånMånga landsbygden till städerna,som

Årsärskilt där ofta fanns arbete inom industrin. 1840 boddesom
knappt 10 % befolkningen i vid sekelskiftet cirka %.städerna, 32av

de överbefolkadel städerna blev de hygieniska problemen svåra.
Epidemier bl.a. kolera avlöste varandra i människornaområden därav
levde inpå varandra sidaoch vid sida med gödsel- och latrinupp-tätt
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till-intefannsoch detochgårdarkastades på gatorAvfalletlag. ut
fårskvatten.medräckligt rent

praktikeni attbakteriologininom omsattes genomkunskaperNya
Hälsovårdsmyn-avlopp.ochförledningsnät vattenbörjade byggaman

utveckling.till dennatillskyndarestarkaallmänhetidighetema var
färsk-därvattenverk,byggdesvattenledningarnatillkomplementSom

Hygienenledningsnätet.idistribueradesdetinnanrenadesvattnet
vattenklosetterflerallttill vilkaAvloppsledningarna,detta.krävde

reningsanordningarmed utandock intekompletterades myn-anslöts,
vattendrag.ellersjöidirekt närmasteoftastnade

livligfördessekelskiftetÄven kringtiotal årunder endet ettom
farhågor-inte såellervattenklosettensdiskussion synesvara,varaom

avloppsut-skadaskullevattendragochi sjöar taför avvattnetattna
industrinsgälldedet ut-utbredda närlikavaritinte hasläppen som

teknikochhälsovårdinometablissemang experterstarktsläpp. Ett av
sågsallmänt. Dessainförasskullevattenklosetter somförespråkade att
Tillskot-städerna.ihygienenförbättramedi arbetetviktigt led attett

ochmarginelltbliskullevattendragochtill sjöarföroreningartet av
de.hävdadewc-innehållet,kunnaolägenheter emotskulle tadessa utan

miljfiskyddslagtillförslagTidigt

frånavloppenmedriskernapårådandei den allmäntSkillnaden synen
försla-framgårindustrininomutsläppentillförhållandeihushållen av

framlade1915,år,utredningaroffentligafrån två sammasomgen
hälsovårdsstadgekommitté1909 årsfrågor.dessabetänkanden om

erfarenheternahälsovårdsstadgatill attförslag avframhöll i sitt ny
all-deönskvärtmycket attdetpositivasåvattenklosetter att varvar

enligthadebefaratbörjaninackdelari bruk. Dekommänt mansom
överdrivna.sigvisatkommittén vara

hadedäremot, attDikningslagskommitténnämnda somDen ovan
lagföreslogindustrin,från attutsläppmiljöstörande omutreda en

framladeKommittén ettinföras.skulleluftföroreningochvatten-
kapitel. Frå-fördelade påparagrafer,127lagförslagomfattande sex-

luftrespektiveföroreningaråtgärder vatten avmot avomgorna
bestämmelserkommittén. Mångaansåg varhängde nära samman,

därför gemensamma.
förslagDikningslagskommitténs attbakomhuvudprincip varEn

intresseallmänhetensförorena måste vägas motbehovindustrins attav
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och hälsosam miljö. Om skadorna ellerav olägenheternaen ren på
grund utsläpp från anläggning bedömdes ringa i förhållandeav en vara
till anläggningen skullenyttan regel koncession beviljas.av Försom
industrins fortbestånd föroreningmåste i viss mån tolereras, imen
allmänhetens intresse tillsesmåste föroreningen i varjeatt särskilt fall
icke blir större eller svårare omständigheternaän nödvändiggör, utta-
lade kommittén.

Ovan har nämnts lagberedningenatt några år tidigare, i samband
med den lade fram förslagatt till jordabalk, hadeett förespråkat att ett
koncessionssystem skulle införas för industrin. Dikningslagskommittén
lade fram detaljerat förslag. Enligtett detta skullenu nyinrättad,en
tekniskt sakkunnig myndighet frågorpröva koncession och före-om
skriva villkor för planerade fabriker. Den skulle döma iäven tvister

ersättningsanspråk för miljöskador. Kommittén föreslogom att myn-
digheten skulle benämnas vatteninspektionen och den, detatt trots
föreslagna skulle pröva även utsläpp tillnamnet, luft.

förorenandeDe anläggningarna skulle enligt förslaget delas in i tre
klasser med hänsyn till grad förorening och anläggningarnas omfatt-av
ning. Regeringen skulle bestämma indelningen. De anläggningar som
tillhörde första klassen skulle underkastade koncessionstvång. Förvara
anläggningar tillhörde andra eller tredje klassen skulle koncessionsom

frivillig.vara
Industrins i kommitténrepresentant reserverade sig förslagetmot

i dess helhet.
Efter omfattande remissbehandling och kompletterande teknisken

utredning beslöt regeringen år lägga utredningen tillattsex senare
handlingarna vidare åtgärder. fannsutan Det enligt regeringen inget
trängande behov lagstiftning på området, särskilt inteav som en ny
hälsovårdsstadga 1919 de lokala myndigheternagett möjlig-större
heter tidigareän ingripa industrier.att mot

I mån den fortskridande tekniska utvecklingen, tillgodo-av vars
görande ligger i industrins intresse, torde de olägenheter,eget varom
här fråga,är komma icke alldeles bortfalla iatt, allt fall ochom mer

minskas, uttalade justitieministern i anslutningmer till regeringens
beslut enligt statsrådsprotokollet den 12 september 1921.
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Regler luftintevattenom men om

dagI vi 1909 hälsovårdsstadgekommittéårs och 1921vet att års rege-
ring inte fick Sjöarnarätt. och vattendragen hade inte kapacitet att

de allt mängderstörre wc-avlopp släpptes i dem ochutrena som
problemen med från industrinutsläpp bortföll inte. Massiva utsläpp av

avloppsvatten från industrier och samhällen ledde ofta tillorenat syre-
brist i sjöar och vattendrag med bl.a. ñskdöd följd.som

Just skadorna för fiskerinäringen vägandeett tungt argumentvar
dessa problemnär i mittennästa gång, 1930-talet, kom i riks-av upp

dagen. Sedan frågorna väckts motioner begärde riksdagen attgenom
regeringen skulle utreda behovet åtgärder föroreningmot vattenav av
i sjöar och vattendrag.

utredningEn tillsattes 1936. Den fick i uppdrag utredaävenatt
frågan åtgärder luftföroreningar och hur utnyttjandetmotom om av
grundvattnet borde regleras. Det sistnämnda hade blivit viktig frågaen
eftersom dög allt sämre vattentäkter.ytvattnen som

Utredningen gjorde omfattande enkätundersökning förekoms-en om
kloakledningar, industriutsläpp ochten vattenföroreningar i helaav

landet och konstaterade i sina betänkanden SOU 1939:40ett attav
"sanitära missförhållanden vattenförorening allmänt före-ärogenom
kommande" och "på många håll litetmycket blivit gjort föratt att
förebygga vattenförorening" 80s.

För komma till med detta föreslogrätta utredningenatt grund-att
läggande bestämmelser till skydd vattenförorening förasskulle inmot
i vattenlagen. Så skedde också två år senare.

Försöken åstadkomma åtgärder luftföroreningar ledde dockatt mot
ingen Utredningen företog vissa undersökningar och fastnade förvart.
ståndpunkten luft- och vattenfrågorna borde behandlas skilda frånatt
varandra. Därför kom 1939 års betänkande enbart handlaatt vat-om
tenföroreningar. Sedan regeringen i slutet beslutatår attav samma
frågan lagstiftning luftföroreningar skulle vila avskrevs fråganmotom
formellt sju år senare.

dröjdeDet dock inte innanmånga fråganår utreddes på Sedannytt.
1950 riksdag begärtårs problemen med skador mark ochpåatt växt-
lighet skulle kartläggas ñck Ingenjörsvetenskapsakademien i uppdrag

regeringen detta. Akademiengöra arbetade i fem med fråganatt årav
och fann sammanfattningsvis det endast i mycket begränsad omfatt-att
ning hade förekommit skador på grund rökgaser från industrin ochav
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bränsletekniskalagstiftninginte påkallat med IVA:sdet någonatt var
meddelande 24.nr

efterdecenniernapåtagliga. förstablev dock allt DeProblemen mer
tekniskekonomisk ochvärldskriget bjöd oerhört snabbandra på en

utbyggnadomfattandeutveckling medfördeutveckling. Denna aven
bilismenochsnabba tillväxtenindustrier. den tätorterMen även avav

utsläppenmedverkade tillproduktionen energiden ökade attsamt av
aldrigdock luften påkraftigt. land blevföroreningar ökade I vårtav

veckai Storbritannien, där underhälsovådliglångt sånär t.ex. ensom
följddirektmänniskor i Londoni 1952 000 dogdecember 4 ensom

s.k.av smog.
luftföroreningartill skyddtill 1969 innan lagreglerdröjdeDet mot

tillmiljöskyddslagen. Framtillkomsteni kraft i och medträdde av
hälsovårdslagstift-hänvisade tillimyndigheternadess settstortvar

vilket införts be-olägenhetregler sanitärningen och dess somom
iför ingripalaglig grund1919 hälsovårdsstadgai års attsomgrepp

enskilda fall.
isenvattenvårdsområdet docklagstiftningdet gällde påNär var

Eftersomvattenlagen.1941 kompletteringari och medbruten års av
successivt skyddsreglernaförstärktesinte minskadeproblemen genom

mini-viss1956 infördes bestämmelserändringar i vattenlagen. om en
1964 skärpteskommunalt avloppsvatten.mistandard för rening av

industrinfrånfråga avloppsvatten växtedessa krav. I systemettom
början 1946.förprövning fram medmed

införsMiljöskyddslagen

snabbhuvud1950- 1960-talen skeddeUnder och över taget en
börjaTillmiljövårdsfrågorna.omvandling i ochpå attnatur-synen

Miljöhänsynintresse.politiska partierna begränsatmed visade de ett
tillväxt, ökad konsum-för högñck i allmänhet tillbaka målstå som

Efter handvälfárdsfördelning.rättvisaretion, full sysselsättning och
började dockmiljön uppenbarakonsekvenserna för blev attmansom

skyddslagstiftning krävdes.effektivstod alltmer klartDet att enagera.
ihop ochmiljöproblem hängerSamtidigt insikten mångaväxte attom

miljöförstöringeninsatsernaorsaker ochhar att motgemensamma
därför borde samordnas.

miljöskyddslagstiftning.samladmarken förbereddesPå så sätt en
försöka åstadkommautredning 1963 förtillsattes gångEn änatt en
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åtgärder luftvårdssidan.på Under lmmissionssakkunniga ladenamnet
den fram förslagår till lag luftförorening, buller ochtre ettsenare om

immissionerandra SOU 1966:65. förslag direkt till regeringenPå av
Naturvårdsverket, inrättades 1967, fördes in ivattenvårdenävensom
det fortsatta lagstiftningsarbetet.

Resultatet blev 1969 miljöskyddslag 1969:387.års lag samla-I en
des här bestämmelser till skydd för den miljön vattenförore-yttre mot
ning, luftförorening, buller och andra störningar. Bestämmelserna om
luftföroreningar bestämmelsernanämnts vatten-var som ovan nya; om
föroreningar fördes från vattenlagen och skärptes.över centralEn ny
myndighet inrättades, Koncessionsnämnden för miljöskydd, med upp-
gift förpröva miljöfarliga verksamheter, dvs. i första indu-handatt
strier och avloppsutsläpp från tätorter.

kanDet den lösning lagstiftaren valde i mycketnoteras att som
med det förslagöverensstämmer Dikningslagskommittén ladesom

fram 50 tidigare.än årmer

2.1.2 Utvecklingen de årtiondenasenaste

Tillkomsten miljöskyddslagen brukar betraktas startpunktenav som
för det moderna miljöskyddsarbetet, inriktat industrisamhälletsmot
föroreningar.

Syftet med den lagen komma till demed allarättaattnya var
lokala föroreningsproblem uppkommit olika håll ipå landet.som
Arbetet helt inriktat nedbringapå de utsläppen föro-störstaattvar av
renande förUtgångspunkten arbetet de flesta miljöpro-ämnen. attvar
blem lösas inomskulle landetskunna gränser.

Det miljöskyddsarbete sedan dess har bedrivits i 20drygt årsom
har lett till i insjöar och vattendrag och miljöerna kringvattnetatt
många gamla industrier har förbättrats radikalt. Grovt räknat har
utsläppen från 0001 anläggningarnade minskat 70största med %
under 1970- och l980-talen.

miljofarorNya

Samtidigt har dock under dessa miljöproblemår upptäckts, sånya
allvarliga den genomgripande förbättring mil jöskyddslagenatt mer som
och bemästrandet industriella storutsläpp hopp låtitharav gav om
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spridsföroreningarmängdervisat sigharsig. Detpå att storavänta
diffusas.k.småmångaävennationsgränsernalufteni attöver samt

framkommitVidare harskador. attkan svårautsläpp sammantaget ge
miljön.försärskilt farligaenskildavissa ärämnen

Spridning gränsernaöver

kommiljöskyddslagenefter det1970, alltså kortomkringRedan att
kundeländeri andrautsläppförsta tecknen påsig devisadetill, att

försurningensmygandeland.i Denförhållandena vårtinverka på av
Västsverige. dagIsjöar imärkas ibörjade dåvattendragsjöar och att

länder har avgö-i andrakvävesvavel ochbl.a.utsläppvi envet att av
påverkarsjöar ochi ävenvattenkvaliteten våraförrande betydelse

föroreningarstorskaligmycketförsiggår transportskogen. Det aven
utsläppsamtidigt vårakällorutländskaland fråntill vårt egnasom

länder.sprids till andra

miljöfarligaSärskilt ämnen

miljöpro-klart mångaalltvidarehar det ståttför undan attUndan mer
förore-utsläppenmängdmässigtde störstainte orsakasblem sett avav

miljöfar-mycketenskildai stället ämnen stornande ämnen, utan avav
produkter.kemikalier ochandraochkvicksilver, DDTlighet t.ex.

bildaskanmiljöfarliga ämnenvisat sigocksåhar detSedemera att nya
industriellasopförbränning, ivid m.m.processer

Diffusa utsläpp

störningskällorinhemskasig ocksåvisatdetEfterhand har även att
antal,iförekommerför sig små, stortär samman-sommensom var

frånutsläpp skerdiffusaSådana s.k.kraftigt.miljönpåverkartaget
uppvärmningsanlägg-privatajordbruk och små,motorfordon,t.ex.

ningar.
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Regler kemikalierom

Insikten enskilda kan särskilt miljöfarliga har lettämnenattom vara
Årtill kemikaliefrägorna blivit allt viktigare i miljöskyddsarbetet.att

1973 infördes hälso- miljöfarliga innebarlagen och Denom varor. en
Årskärpt produktkontroll sådana 1985 den medöver ersattesvaror.

den gällande kemiska produkter 1985:426.lagennu om
Målet för kemikaliekontrollen förhindra människorskadorär påatt

och miljö. skallmålet kunna skadliga ochFör nås måste ämnenatt
produkter möjligt sådana mindrelångt medså ersättas ärsom som
farliga ofarliga.eller Hanteringen kan innebärahelt ämnenav som
risker för och miljö Vidarehälsa måste säker. allamåstegöras
kemiska produkter används utredas väl med avseende deraspåsom
effekter miljö. Informationhälsa och skaderisker förebyg-på ochom

skallgande åtgärder lämnas till dem använder sådana produkter.som

Miljövård planeringgenom

beskrivitsharOvan hur 1960-taletunder insikten fram miljö-växte att
krävdeproblemen samordnad lösning och den lösningenatten var

miljöskyddslagen. sistaUnder de årtiondena insikthar undersamma
de nyligentrycket upptäckta störningskällorna framväxt nyttav -

i övergripande perspektiv. erfa-än grundval dePåettmen nu mer av
renheter nåtts det i dag allmän uppfattningåren ärsom genom en
bland dem sig miljövårdsarbeteägnar inte tillräckligtdet ärattsom

till miljöstörningar i efterhand. Målsättningen börrättaatt attvara
sådana huvud inte i miljö-skall uppkomma. Tyngdpunktenöver taget
vården förskjuts därmed till ligga förebyggandedet arbetet.påatt

Härigenom har själva samhällsplaneringen blivit väsentligt inslagett
i miljövårdsarbetet och de lagar reglerar denna planering harsom
blivit viktiga miljölagar. i och för sig ifrån nyhet.Detta långtär någon
Redan i 1874 års byggnadsstadga finner vi embryo till strävanett att

bostadsbebyggelse från miljöstörande industrier i städer.separera
har sedanDetta utvecklats i byggnadslagstiftningen hela 1900-under

talet.
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och2.1.3 Natur naturresurser

utvecklingNaturvárdens

och ändradesamhället harmodernaframväxten detUnder nyaav
miljön ifysiskaoch denmarken,användningenanspråk på vattnetav

pågåendeförföreträdare denmellanständiga konfliktermedförtövrigt
exempel-förändringar,önskat såsomdemmarkanvändningen och som

och kultur-näringarnas ellerareellasidan devis mellan å natur-ena
exploateringsintressen. Denandra sidanintressen ochminnesvårdens å

siktefrämstförutexploateringslagstiftningentidigare antyttstog som
tillgängligautnyttjarationelltpå att resurser.

1909 lagarårs

ochexploateringintressenstarkai kunna ståmånFör någon emotatt
1909 förstainfördes dedjurlivochmed dessorörd växt-bevara natur

betänk-för dem lågTill grundnaturområden.till skydd förlagarna ett
naturminnes-ochför landstill skydd vårt"rörande åtgärderande natur

vägandefinns fleradetframhållsfrån 1907. dettamärken" I tungtatt
fråningrepp män-alltför hänsynslösafrånskyddaskäl för att naturen

vissa fågelarterhushållningsskäl bl.a.sida. nämnsniskans Förutom att
klimatet,betydelse förvissa skogar harjordbruket,till förär attnytta

ochutvecklingföljakunnanaturvetenskapen måste naturensatt egen
dyliktoch ävenbotaniska trädgårdarhänvisad tillinte attsamtvara

skyddfrågantillkärlekintresse för och gör motfolkets naturen om
samhälleligönskemåltilldenskadegörelseförstöring och ett avav

betydelse.

reformerFörslag till

fredandenationalparker och1909från natur-Lagarna avomom
1952, då detillstod sig ändaminnesmärken natur-ersattes enav

åtskilliga propåermellantiden gjordes dockskyddslag. Under attom
1930-talet föreslogsmittenmodernisera de båda lagarna. I t.o.m.av

inrät-naturskyddet skulleförsärskilt ämbetsverki utredning att etten
Utredningsmannenförst 30förverkligades årnågottas, senare.casom

"undergrad ochutvecklingen i högmateriella såuttalade bl.a. denatt
medkommit i konflikthadeförut oanade former"sådana attnaturen,
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den organisation krävdes för skydda "på detmåsteatt naturensom
kraftigaste utvecklas och genomgående omordnas" SOU 1935:26.

Med tanke fråganpå skydd för biotoper mycket aktuellatt ärom
i dag vidarekan Naturskyddsföreningennämnas 1946 iår brevatt ett
till regeringen framhöll det krävdes åtgärder för bevara "biotyp-att att
bestånden". Det enligt föreningen fråga inte hade varitvar en som
aktuell vid den tid då 1909 lagar kom till.års brevet anfördesl föl-
jande.

Utom betydelsen för den vetenskapliga grundforskningenattav
bevara områden med orörd måste beakta viktennatur, man

biotypbeståndet inom landets flora och fauna ickeattav utar-
Sålunda har det sistone blivitpå allt tydligare ratio-attmas. en

nellt bedriven skogsträdsförädling kräver tillgång till tillräck-ett
ligt antal ärftliga för förhållandena i olika landsändar anpassade
biotyper bland skogsträden. Liknande synpunkter kunna anläg-

exempelvis depå växtarter, betydelse föräro betes-gas som av
kulturen. Och skilda i landet bevaras iutan att naturtyper ur-
sprungligt skick ickekan garanti vinnas för biotypbeståndens
bevarande. Citerat SOU 1951:5 Förslag till naturskyddslagur
m.m.

Naturskyddslag och strandlag

Naturskyddslagen 1952år brukar betraktas den första modernaav som
miljölagen. Dess uppläggning och inriktning i drag igen igår denstora

gällande naturvårdslagen från 1964. Redan 1952 lag byggdeårs pånu
tanken naturvärden har syftentvå dels bevaraatt vetenskapligtatt-
och kulturellt värdefulla områden, dels tillgodose sociala intressenatt

hålla mark och för rekreation och friluftsliv.att öppnavattengenom
Tyngdpunkten i lagen låg dock denpå vetenskapliga och kulturella
sidan. område kundeEtt inte skyddas för friluftsändamålt.ex. utan
markägarens samtycke väl för vetenskapliga eller kulturella ända-men
mål.

frågaI åtgärder för friluftslivet kompletterades naturskyddsla-om
strandlagen, infördes provisorisktår. Ett strand-gen av som samma

skydd gällde då sedan i principår, grundat på utredningsför-ett ettpar
slag från 1938 Fritidsutredningens betänkande, SOU 1938:45.

Det kan dennämnas utredning föregick 1952 lagårsatt ävensom
föreslog särskild naturvårdsmyndighet skulle inrättas.att Rege-en
ringen ansåg, på grundval kritik framfördes under remissbe-av som
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för frågan fallahandlingen, tiden inte det och lät prop.att mogenvar
1952:188.

nuvarande naturvårdslagenDen

dvs. arbe-årtionde följde fick den sociala naturvärden,Under det som
friluftslivför ochmed tillgodose behovet naturområdentet att av
sigrekreation, betydelse. Samtidigt visade detallt större att natur-

och stentäkter slogskyddslagen inte räckte till för hindra attatt grus-
känsliga miljöer.fula i mycketsår ävenupp

intressenfriluftslivetsnaturvårdslagen 1964:822 jämställdesI
Skyddsinstitutetinom naturvärden med vetenskapens och kulturens.

för tillgodose båda intressena. Sominfördes ytter-naturreservat att en
infördes strandskyddligare betoning friluftsaspekten reglerna omav

ingripa privata åtgärderi lagen. Samhällets möjligheter att mot som
förinfördes tillståndspliktförfular landskapet förbättrades. Så t.ex.

täkter bl.a. och sten.av grus
kraft, under loppNaturvårdslagen alltjämt i den årensär även om

Även naturvårdsfrå-ändrats åtskilliga punkter. grundsynenhar på på
underhar i viktiga avseenden förändrats. har bl.a. skettDetgorna

1969 miljöskyddslag.inflytande miljölagarmoderna årst.ex.somav
Ännu hänvisad tillunder 1960-talet naturvärden i attstort settvar
försöka tillgodose sina intressen i kunde skeden mån så nämn-utan

1970-taletvärda kostnader eller för andra verksamheter. Underbesvär
exploateringsintressena.flyttades positioner fram bekostnaddess på av

ändringar ersättning förskedde bl.a. i bestämmelsernaDet genom om
möjligheterintrång och naturvårdsmyndigheterna reellaatt gavsgenom

vidtas ikräva naturvårdsåtgärder kostarävenatt att sam-som pengar
exploateringsföretag.band med

Naturskyddet livsviktig miljöfrågaen

vidgatstio perspektiv successivtDe åren har naturvårdens änsenaste
möjligtoch har bytt riktning. bevara mycketAtt såäven som avmer -

djur- växtliv biologiska mångfalden, dettaallt och eller den som-
naturvårdsarbetetbrukar benämnas har blivit det viktigaste målet för-

i frågahär Sverige såväl globalt. detMånga t.o.m.som ser som en
människans överlevnad.om
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hoten dennaDe mångfald dels den storskaligastora mot anses vara
exploatering och dess tillgångar ägernaturen runtav som numera rum
hela jorden, fortlöpandedels den allt förvärrade miljöförstö-och mer
ring industrisamhällena orsakar. tydligt brott denDet är ett motsom
tidigare utvecklingen.

Under loppet flera årtionden försköts långsamt tyngdpunkten iav
naturvårdstänkandet från den vetenskapliga till den sociala aspekten.
Människans intresse föranvända vila sig ochatt naturen attav upp

sigstärka i kom med andra ord allt bekostnadpåvägaatt tyngre av
intresset skydda från människans påverkan. bevaraMenatt naturen att
den biologiska mångfalden i högsta grad fråga skyddaär atten om

från människans påverkan.naturen
Pendeln har sålunda tillbaka. dag gäller det dock åstad-svängt I att

komma skydd i väsentligt vidare perspektiv vad de tidigaänett natur-
skyddslagarna syftade till. Samtidigt har naturvärden och miljöskyddet
i övrigt kommit knytas föroch arbeta mål.att ett gemensamtsamman

Hushållning med naturresurser

Reglerna områdesskydd i 1909 lagar och iårs de natur-om senare
skydds- och naturvärdslagarna har fungerat fungeraroch fortfarande

viktiga instrument i det förebyggande miljövårdsarbetet. kanDesom
för värdefullaanvändas rädda marker undan exploatering, tillatt gagn

för bl.a. den biologiska mångfalden. Under den mycket expansiva
efterkrigsepoken dock intehar de räckt till för exploate-ståatt emot
ringsintressena. SkyddsområdeEtt kostar i det.ex. ett naturreservat--
flesta fall betydande för samhället inrätta. skulle där-Detattsummor
för krävas belopp för med stöd reglerna områdes-attenorma av om
skydd skydda värdefulla markområden exempelvis längs kuster-stora,

undan exploatering.na
bl.a. dessaAv skäl har efterkrigstidenunder starktuppstått ett

behov lagstiftning förgrund avgöraattav som ger en gemensam
konkurrensfrågor användning mark och redan påvatten ettom av
tidigt stadium samhällsplaneringen.av

Efter långvarigt förberedelsearbete, inleddes under andraett som
hälften 1960-talet inom för den s.k. fysiska riksplaneringen,av ramen
tillkom 1987 lagen 1987:l2år hushållning med naturresurserom

naturresurslagen. tillämpligDen i mål och ärenden enligtärm.m.
olika speciallagar reglerar mark- och vattenanvändningensom som-
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miljöskyddslagen naturvårdsla-vattenlagen, ochplan- och bygglagen,
samhällsekonomiskaekologiska, sociala ochstödDen åtgergen.

för den skullintressen långsiktig karaktär utan att vara enav mer
förnuftig använd-ensidig Syftet åstadkommabevarandelag. är att en

långsiktigtvid samlad bedömning i bådening ettnaturresurserna enav
perspektiv.och kortsiktigtett

konkurrensfrâgor i samband med beslutskall rörLagen avgöra som
användning markområden ochändrad bl.a. utgörnaturresurserav --

ingripanden användning sådanainte grund för pågåendemot resur-av
ser.

tillkom samtidigt med ochkan naturresurslagenDet nämnas att
10,1987: vilkendelvis följd den plan- och bygglagensom en av nya

instrument i det förebyggandeockså den i vissa fall användbartär ett
miljövårdsarbetet.

2.1.4 miljöproblemDagens

försökt iredogörelsen för miljörättens utveckling harI attovan
lagstiftning miljövårdsområdetdrag beskriva hur den berörstora som

fram till ihar utvecklats allt ifrån industrisamhällets begynnelse och
Vi har försökt visa hur miljöproblemen under skötsdag. många år

sidan sig och hur statsmakternaallt medan de allt störreväxte sent
omsider fast i med miljöskyddslagensoch samlat ochtog ett grepp
tillkomst, då miljöskyddsarbetet fart allvar.påtog

Vidare beskrivit tidigare okända störningskällor ochhar att nya
sedanproblem har visat sig under de dryga tjugo harår gåttsom

kommitmiljöskyddslagen infördes miljövården efter hand attsamt att
inte minst i dengripa allt filt i samhällsarbetet och dåöver störreett

fysiska planeringen.
särskiltmiljöproblemde för närvarande bedömerAv somsom man

storskaliga klimat-betydelsefulla framstår kanske allvarligast desom
förändringar följd utsläppenkan drabba till de ökade avsom oss av
koldioxid andraoch bryta ned. Men mångasvåraär attgaser som
faror miljön. fullständighet ellerhotar också anspråkUtan på oantast-

miljöhot.lig ordning följer uppräkning allvarligahär en av
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1 Växthuseffekten
.

Klimatet påverkas växthuseffekten.den s.k. Vissa för-genom gaser
hindrar värmestrâlning lämna jordytan, vilket leder till ökadatt en
medeltemperatur i sin föranleder klimatförändringar, ändradtursom
havslinje viktigaste föranleder växthuseffektenDe ämnenam.m. som

koldioxid, klorfluorkarbonerär CFC och metan.

Ozonhålen

Ozonskiktet filter för ultraviolett strålning från solen.utgör Detett
förstörs bl.a. utsläpp CFC och haloner. uttunning dettaEnav av av
filter djur och människor för farlig strålning.utsätter växter,

Tätortsluften

Dålig miljö i leder till ökad sjukdomsfrekvens hos befolk-tätorter
ningen där.

Miljögifterna4.

Spridning miljögifter i hela biologiskadet tillleder allvar-systemetav
liga, långsiktiga förändringar utslagning hela förändradarter,som av

förändratreproduktionsförmåga och beteende.

5. Jord- och skogsbruket

Storskaliga ensidigaoch odlingsmetoder jord-i och skogsbruket leder
till förlust levnadsmiljöer biotoper för hela därmedoch utgörarterav

hot jordens samlade dvs. den ärftliga variationen.ett mot genresurser,

Försurningen

Försurning mark och leder till minskad tillväxt skog,vattenav av
ökad kemisk och biologisk tillgänglighet metaller i ochnaturenav
utslagning vissa ekosystem. försurade sjöar försvinnerI såt.ex.av

all fisk. Försurningen förorsakas huvudsakligen svavel-gott som av



188 Kapitel 2

källorutländskasåväl inhemskakväveoxidutsläpp frånoch mensom
bidrar.jordbruketi skogs- ochvissa odlingsmetoderockså

Övergödningen sjöar och hav7. av

Följdenoch hav.fosfor göder sjöarochnärsalter kväveUtsläpp av
vattenlevandelivsbetingelser förförändradeochsyrefria bottnarär

organismer.

Kemikalier

Ökad ochprodukterikemikalier och tillsatsämnenanvändning av
med delshälsorisk i sambandmiljö- ochtill ökadleder an-varor en

avfallshanteringen.vändningen, dels

Exploatering naturresurserav

utvinningsåsomintensivt utnyttjandealltförEtt naturresurser avav -
och havet,utnyttjande skogenoch fossila bränslen,mineraler an-av

ochsammanbrottekologiskaleda tillkanvändningen mark m.m.av -
utveckling.varaktigt hållbarförhindrar en

l0. Sopberget

industri hushåll kräversåvälavfallsmängder frånStora utrymmesom
lagring ochvid bådeföroreningarförvaring kan medföravid och

förstöring.

i framtiden2. 1.5 Miljörätten

främsttillämpning i praktiken Konces-Miljöskyddslagen och dess av-
denförbättringartillför miljöskydd har lettsionsnämnden stora av-

förore-till medfrämst det gällt komma rättasvenska miljön, när att
luftföroreningarindustrier ochochvattenutsläpp från bebyggelsenande

erfarenheterochproblemanläggningar. uppståttfrån Destora somnya
emellertid i väsentligdecennierna månharvunnits de senastesom
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rubbat grundvalarna för den. klartDet står de samladeattnumera
miljöproblemen inte kan lösas lokala insatser, lagen förut-genom som
sätter.

Efter tillkomsten naturresurslagen har därför miljöskyddslagenav
kommit i blickfångetnärmast för den fortsatta och modernise-översyn
ring miljölagstiftningen de årtiondenas erfarenheter ochsenasteav som
utveckling påkallat. Samtidigt har den samlade miljölagstiftningen
kommit framstå alltmer svåröverskådlig och delvis motstridig.att som
Den har kommit till vid olika tidpunkter och följd däravger som en
uttryck för skilda värderingar. Likartade frågor har fått skilda lös-
ningar i olika lagar. Flera lagar kan tillämpas frågapå samma av en
och myndighet. Myndigheten i fråga tillgriper kanske den lagsamma

den bäst känner till i förstället för ändamålet lämpad. Ensom en mer
miljönämnd kan välja med stöd hälsoskyddslagent.ex. att agera av

i fall där lagen kemiskaäven produkter effektivare.är Dessutomom
straffbestämmelsernaär svåra överskåda tillämpa.ochatt

bakgrundenDet tillär regeringen 1989 i uppdragatt attgav oss
utreda hur de olika lagarna gäller miljöskydd skall kunna samord-som

och bli lättare överblicka tillämpaoch för blipå såatt sättattnas
effektivare i arbetet för bättre miljö.en

Senare har uppdraget vidgats ytterligare. förslagDet här lägger
fram miljöbalk inte bara skall de egentligaersättaavser en som
skyddslagarna miljö- och hälsoskyddsområdetpå också omfattarutan
lagar instrument för fysiskutgör planering naturresurslagen ochsom
naturvårdslagen. förslagOm fårvårt förgrund framtida lag-utgöra
stiftning miljöbalk får Sverige samlat regelverk för miljöfrå-ettom en

även spänner över viktig del samhällsplaneringen.gor som en av
Verkligheten med dess problem kommer med säkerhet också iatt

fortsättningen tvinga fram i miljörättens utveckling. Allt talarstegnya
för behovet kraftfull miljöpolitik och effektiv miljölagstiftningatt av

kommer fortsätta öka framöver. Därför haratt vår varitatt strävan att
miljöbalken flexibelså utformning, främst dess karaktärge en genom
ramlag, behövliga förändringar inom överskådlig framtidattav en

skall inom balken.rymmas
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förhållandenInternationella2.2

Utvecklingslinjer2.2. 1

1972StockholmKonferensen i

i slutetfart allvarbörjade påinternationella miljöarbetetDet ta av
miljöskydds-den svenskaungefär tidvid1960-talet, alltså somsamma

förekommitdockhade ävenMellanstatligt samarbetetillkom.lagen
och djurar-vissaskyddainriktat främst växt-och då påtidigare attvar
vissa fåglarskydd förkonventionsålundaRedan 1902 slötster. omen

betydelse-fortfarande mycketför jordbruket. Denvärdefullavarsom
1946.tillkomvalfångstkonventionenfulla

i Stock-ägdeglobalt planmiljöarbeteför påGenombrottet ett rum
dekla-denmiljö hölls. Imänniskanskonferens1972 dåholm FN om:s

principförstakonferensenvidundertecknadesration anges somsom
jämlikhet ochtill frihet,grundläggande"människan har den rättenatt

med-beskaffad denmiljölivsbetingelser i såtillräckliga är attsomen
välfärd".liv i värdighet ochettger

uttryckligaregeringarnasfast detslås vidaredeklarationen ärI att
ochnuvarandeför bådemiljön tilloch förbättraskyddaatt gagnansvar

generationer.kommande

Miljökonventioner

institu-uppbyggnadeninleddes ocksåkonferensen i StockholmVid av
inter-och denmiljösamarbetetuppgift utvecklahar tilltioner attsom

konven-avtal, dvs.Omkring 150 multilateralamiljörätten.nationella
förtecknademiljön finnsgällerprotokoll eller liknande,tioner, nusom

60-tal.anslutit sig tillSverige harmiljöstyrelse UNEP.hos FN:s ett
2.2.5räckvidd. avsnittetglobal Iflertalet,inte ärMånga, avmen

försärskilt intressekonventioner harvi denågranämner somav
Sverige.

ochOECD EG

samarbetsorganisationekonomiskavästliga industriländernasDe
bedrivit aktivi-1970 och harmiljökommitté redaninrättadeOECD en

och bestå-inledande,ekonomi sedan dess. Enmiljö ochpå tematteter
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ende, insats från dess sida lanseringen principen denattvar av som
förorenar skall betala kostnaden för de skador han därvid orsakar,som
den s.k. Polluter PrinciplePays PPP. Under har organisa-årsenare
tionen fört fram motsvarande princip för användande naturresur-en av

User Pays Principle UPP.ser -
EG första miljöprogram 1973. beskrivningEn EG:santog ett av

miljörätt i avsnitt 2.4.ges

Brundtlandkommissionen

Även omfattande arbete sålunda har bedrivits internationellt ochettom
fast åtskilliga efter Stockholmskonferensen i sina grund-stater t.o.m.
lagar har erkänt sina medborgares till tillfredsställande miljörätt en
och skyldighet miljön, miljönvärna så har jordenstatens påatt om

försämratsändå allvarligt under de två årtiondena. Dessvärresenaste
kan vi konstatera världen inte i grunden lyckats lösa denågotatt av
allvarliga problem identiñerades redan vid Stockholmskonferen-som
sen.

misslyckandeDetta stod klart redan i början 1980-talet. Därförav
tillsatte generalförsamlingFN:s hösten 1983 kommission för miljöen
och utveckling med från hela världen och med Grorepresentanter
Harlem Brundtland ordförande. Kommissionen, populärt gårsom som
under Brundtlandkommissionen, arbetade i drygt ochnamnet årtre
presenterade 1987 sinvåren Vår framtid svenskrapport gemensamma
översättning 1988. harRapporten väckt kraftig genklang helaöver
världen och kommissionens det gäller skapa förutsättningartes att att
för "en hållbar utveckling" har blivit slagord i miljöarbetet.närmast ett

följandeI närmast avsnitt redogör för vad Brundtlandkom-närmare
missionen lägger in i detta.

Rio-konferensen 1992

Brundtlandkommissionen i sinargumenterade för aktivrapport en
global uppföljning det arbetet i form aktionsprogram ochav egna av
internationella konventioner med sikte hållbarpå utveckling. Manen
förde också fram tanken på anordna världskonferens miljöatt en om
och utveckling. En sådan kom till istånd juni 1992 i Rio de Janeiro
i Brasilien. Begreppet hållbar utveckling huvudtema vid konfe-ettvar
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världsmiljökonfe-197220 efter årsexakthölls årnästansomrensen,
i Stockholm.rens

riktlin-allmännadeltagande ländernadeRio-konferensenVid antog
århundrade.siktemed påmiljövårdsarbetet nästaför det globalajer

21 ochAgendaRiodeklarationen,i dokumentsamladeDessa är tre -
2.2.3 ochavsnittenisammanfattasSkogsprinciperna. Des.k.de

2.2.4.
kli-konventionerundertecknadesdebatterades ochDessutom om

biologiskväxthuseffekten ochåtgärderdvs.matförändringar mot om
internationellaavsnittetivi nedanåterkommermångfald. Till dem om

konventioner 2.2.5.

utvecklinghållbar2.2.2 En

framtidBrundtlandkommissionens Vårs.k. rapportDen gemensamma
miljöarbetet.globalai detkraftig genklangväckthar nämntssom ovan

världen begreppettillkommissionens budskap äricentralaDet temat
kommissionenför vadhär redogörautveckling. Vi skallhållbar menar

i dessförs framde tankegångarför andradet och någramed somav
problemframför allthandlardelenStörre rapportenrapport. omav

utvecklingsländerna.iutvecklingmiljö ochmedhänger sammansom
fram-och iblanddockkommissionensig ävenvänderviktiga delarI -

bearbetatochvaltdelarna hartill rika länderna. Deför allt de ut-
avseende påkonkret medi möjligasteframställningen mån ärså att

förhållandena här hemma.
perspektivsitt globalautifrånBrundtlandkommissionenAllt som

svenskainte medgivetvisi miljöarbetetbrister stämmerpekar på som
för böruttryckkommissionenförhållanden. Det synsätt gersom

diskussionen vårlevande iuppfattning hållasemellertid enligt vår om
miljöpolitik.framtida

upplagansvenskasig till denSidhänvisningar hänför rapportenav
1988.Prisma/Tidenframtid,Vår gemensamma

utvecklinghållbarVad är

definierasutvecklinghållbarkortfattat kan begreppetMycket somen
begränsaanspråkdagensförsökerutveckling möta attutansomen

lyckasframtidens behov. Förmöjligheternainskränka möta atteller att
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med det krävs enligt kommissionen djupgående förändringar i attityder
till och målsättningar för miljöpolitiken s. 54-55.

De naturliga systemen

En grundläggande förutsättning för kunna beteckna utvecklings-att ett
skeende hållbart det inteär hotar de naturliga alltatt systemsom som
liv jordenpå bygger Det får alltsåpå. inte hota atmosfären, vattnet,
jordarna och organismerna.

Mänskligheten har under tidernas lopp ingripit på rad olika sätten
i de naturliga ekosystemen. Jord- och skogsbruk, reglering floder,av
utvinning mineraler, torrläggning sjöar och våtmarker ochav ut-av
släpp och giftiga till atmosfären några exempel.är Iav varma gaser
äldre tider skedde de flesta ingreppen jämförelsevis långsamt. De
naturliga hade då goda möjlighetersystemen sig till föränd-att anpassa
ringarna de negativaså verkningarna begränsades.att

Idag har läget förändrats. ingreppDe människor gör ärsom nu
drastiska och påtagligtutgör hot de livsuppehållandeettmer mot

gällerDet såväl globalt isystemen. land.vårtsom
Vår nuvarande utveckling tenderar ekosystemen ochatt utarma

decimera antalet Men vi kan inte återskapaarter. gångarter som en
försvunnit. förblirDe borta för alltid. Förlusten och djurarterväxt-av
kan i utsträckning begränsa kommandestor generationers valmöjlig-
heter. hållbarEn utveckling kräver därför och djurväxter skyddasatt
s. 58-60.

harDe får intesom styraansvar

samordnaAtt ekonomiska och ekologiska överväganden i alla besluts-
det genomgående i skapasträvan hållbarprocesser temat att en

utveckling. Ekonomi och ekologi integrerade iär det verkliga livet.
Men samordna dem i det politiska beslutsförfarandetatt kräver trots
detta attityder, målsättningar och institutionellaatt organisationer på
alla nivåer ändras s. 77.

inriktningDen vi hittills hafthar i miljöpolitiken har isom stora
drag byggt på särskilda miljömyndigheter har dragitatt de las-tunga

Dessa myndigheter har inte själva kunnat de verksamhetersen. styra
inom olika sektorer och bidragit till miljöförstöringen. Detsom var en
gäller verksamheter inom sektorert.ex. jord- och skogsbruket,som
industrin, byggsektorn och transportsektorn.

Samordna ekonomi och ekologi

Vad behövs för framtidensmöta problematt ärsom synsätt,ett nytt
inriktat förutsepå och förebygga skador miljön.att på För dettaatt

7 13-0281.Dell
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beaktaspolitikvissaspekternaekologiskadeskall lyckas måste enav
energipoli-handelspolitiska,ekonomiska,degångpå t.ex.somsamma

medintegrerasProduktionen mästejordbrukspolitiska.tiska och
företag,deläggasmiljönför mästeresurshushållningen. Ansvaret

54.den s.skadarverksamhetermänniskorenskildaoch varsorgan
nödvändigt-ekologiska hänsynekonomiska ochfelsynDet är atten

poli-EnOfta detvarandra. tvärtom.till ärmotsättningståiskullevis
sko-skyddarochjordbruksmarkenkvaliteten påtik bevarar somsom

areelladeutvecklasiktlångförutsättningar påbättre attgergen
samti-kanochenergi råvaroranvändningEffektivarenäringarna. av

produktionskostnadernaminskaochsyftenekologiskadigt tjäna
77.s.

Två synsätt

miljöpolitiken. Detpådetfinns två sättkommissionenEnligt att enase
förebyggatonvikten påandra läggerdet attmiljöeffekterna;prioriterar
sin grundhardominerat. Detförstadet synsättetHittills harskador.
allvarligtvårhysteindustriländerna övervi ii den stora somoro

medmyndigheter1960-talen. Nya1950- ochmiljö underförsämrade
skapades. Deförvaltaochmiljönskyddauppgift naturresursernaatt

medförsågsochförvaltningsstrukturenbefintligaredantill denfogades
personal.inriktadnaturvetenskapligthuvudsaki

uttrycker det,kommissionenmiljömyndigheter har,Dessa som
deunderframgångaranmärkningsvärda senasteantalkunnat ettnotera
gjort bety-harmiljökvaliteten. Deförbättradet gällttjugo åren när att

liksomforskning,miljöövervakning ochbeträffandedande framsteg
ochvetenskapligaiproblemenförstådefiniera ochgälltdetnär att

människor.vanligahosmedvetenhetenhöjtharDetekniska termer.
utvecklaochframtillstimuleratharMiljölagstiftningen taatt nya

industrigre-flestainom deprodukterochkontrollmetoder, processer
denmindreresursförbrukning ängjort tillväxtenshar annarsDettanar.

336.varit s.skulle ha

källorna angripasNu måste

sitt arbetekoncentreratallmänhetimiljöområdet harMyndigheterna på
kommissionen,emellertid,detdagmiljöeffekterna. I ärpå menar

Därför hällerangripas. ettmiljöeffekterna måstetillkällorna nusom
fram.på växasynsätt attnytt

olika områ-politik inomdenpåvi koncentrerabörEnligt detta oss
mycketanläggaVi måstemiljöförstöringen. etttillupphovden ärsom

Samtidigtmiljöpolitiken.ochmiljöproblemenperspektiv påvidare
nuvarandeinklusive deprinciper,i dagensgodabehålla detviskall

336-337.miljömyndigheterna s.
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Sekzoremas ansvar

De myndigheter och departement har för olika samhälls-som ansvar
sektorer har också nyckelroller i beslutsprocesserna. påverkarDe
formen, karaktären och fördelningen ekonomiskaden verksamhe-av

inverkan miljönpå och resursbasen.på jorden,Detens avgör om som
kommissionen skriver, kommer kunna bära mänsklig och ekono-att
misk tillväxt förändringoch ända in i sekel.nästa

Miljöskyddet kommer för sent

ingår iDet sektorsmyndigheternas målsättningar förverka ekono-att
miska nyttigheter ökade investeringar, ökad sysselsättningt.ex.som

rationell produktion bl.a. andra viktiga basvaror ochsamt mat,av
energi. Målsättningarna baseras det finnspå basatt naturresurseren av

utnyttja. Sektorsmyndigheterna har dock ofta inget föratt attansvar
underhålla resursbasen.

De arbetar med underhålla sitterresursbasen istället oftastattsom
särskilda miljömyndigheter,på eller ibland i små enheter inom sektors-

båda fallen fårI de oftast först långt efter det de verkligaattorganen.
besluten har fattats höra talas initiativ kan påverkaom nya som resurs-
basen allvarligt. kanDet gälla åtgärder inom den ekonomiskat.ex.
politiken, handelspolitiken eller energi- och jordbrukspolitiken. Det
kan också fråga skatter.vara om nya

skulleDessvärre det dock inte hjälpa mycketså de faktiskt blevom
informerade tidigare stadier.på flestaDe dem saknar ändå befo-av
genhet genomdriva viss politik, kommissionen 337.att s.en menar

Alla måste ta ansvar

För lösa detta dilemma miljövårdmåste och hållbaratt utveckling bli
integrerade delar arbetet inom alla statliga och kommunalaav organ

inomoch även alla viktiga privata företag och organisationer. Alla
måste ansvariga förgöras deras respektive politik, ochatt program
verksamheter stimulerar och främjar såväl kortpå lång sikten som
ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. fältInom alla måste
strävan uppnå de traditionella målen för verksamhetenatt påvara
sådant dessa mål förstärkssätt gradvis förbättringatt miljönav en av
och naturresursbasen 337.s.av

Målsättningen få till stånd hållbar utveckling sålundaatt måsteen
finnas imed instruktioner och direktiv för alla har handorgan som om
samhällsplanering och ekonomisk politik. De centrala myndigheterna
inom ekonomi och övriga sektorer skall direktgöras ansvariga för och
skyldiga till deras politik, och budgetmedelatt att under-se program
stödjer utveckling inte bara ekonomisktär ekologisktävenutanen som
hållbar 339.s.
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Jakt fördelar för sektornpå egna

tillför miljön sek-risker med överlämnafinns dockDet ansvaretatt
miljömålSamstämmigheten mellankommissionen.torsorgan, anser

för enskildaofta i jakten fördelaroch ekonomiska mål förlorad pågår
till effekterna för andra.jakt sällan hänsyneller sådanI tasgrupper.

blindfinna lösningar kanTilltron till möjlighetervetenskapens att vara
dagens beslutlångsiktiga konsekvensernaoch i destruntar avman

77.s.
bestämd sektorinomväl känt fenomenDet är ett att organ en

Effekternamålsättningar. påtenderar främja den sektornsatt egna
sidoeffekter.visst handlande betraktas dåandra sektorer ett somav

tvingas till det. Sålundahänsyn till baraSådana tar oroarom manman
verkar inom områdeneffekterna skogen sällan dempå som ener-som

deindustriutveckling utrikeshandel. gällergi, eller Det oavsett om
politiker eller företagare.verkar som som

iinför sina dennade miljöproblem vi harstår rötterMånga av som
utvecklingsektoriserade ansvarsfördelning. hållbar måsteFör nåatt en

vi komma förbi den 78.s.

Miljömål byggs alltin i

utvecklingbidra till hållbarbeslut berör miljön skall ärFör att ensom
vidareutkrävadärför nödvändigtdet nämnts ettatt, ansvarovan,som

i detsin grundför effekterna besluten. skall hai dag Ansvaretän av
kommandeinklusiveväsentligt för människorfaktum det allaäratt -

för hälsa ochtillfredsställandegenerationer i miljöleva äratt en som-
välstånd.

in i allaintresseför alla människor måste vägasDetta gemensamma
gälla såväl all-skall användas. börhur olika Detbeslut om resurser

privatamänna resurser.som
lagstiftningen i deförändringar i ochinriktning kräversådanEn

iiMiljömålen byggas skattesystem,institutionella måsteramarna.
i allateknologi, i utrikeshandel ochinvesteringar och valbeslut avom

78-80.politiska fältetövriga delar det s.av

Verkligheten ändras inte

deinstitutioner uppfylla de kravdagens myndigheter ochKan som nya
Brundtlandkommissionen deställer Enligtutmaningarna är nuvaran-

medsektoriserade. arbetari allmänhet oberoende och Dede organen
beslutsmekanismer. Derelativt begränsade instruktioner och slutna

för miljöskydd förvaltninghar och naturresurseravsom ansvarorgan
för ekonomiska förvalt-avskilda från dem har denär som ansvar

ningen.
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Verkligheten sinamed sammanlänkade ekonomiska och ekologiska
kommer inte ändras. Det i stället desystem är berörda ochatt organen

den hittills förda politiken inom olika områden ändras,måstesom
skriver kommissionen s. 336.

De nuvarande miljömyndigheterna behövs dock i framtiden.även
får inteDe försummas måste förstärkas.tvärtom Arbetet medutan att

bekämpa föroreningar fortsättamåste arbete ständigt tycksett som-
släpa efter. Dessutom dessastår myndigheter inför växande mängden

andra miljö- och resursproblem.av
Vidare kommer de den betydelsefulla och grannlagaatt ytterst

uppgiften råd och hjälp till de myndigheter håller iatt ekonomige som
och sektorsverksamheter, allt eftersom dessa sitt förtar ansvar en
hållbar utveckling.

internationellaDet miljöarbetet kommer med all säkerhet också att
behöva institutionellt stöd, teknisk rådgivning och bistånd i alltannat
ökande utsträckning förutspår Brundtlandkommissionen 344.s.

2.2.3 Riktlinjer från Rio

De Brundtlandkommissionen förde framteser har följts ochsom upp
utvecklats vidare vid FN:s konferens miljö och utveckling,om som
hölls i Rio de Janeiro försommarenpå 1992. Konferensen avgav en
allmän deklaration Rio-deklarationen där redan i den förstaman- -
principen slår fast strävan hållbar utveckling. Vidare gjordemot en
konferensen uttalande principer för "brukande, bevarandeett ochom
hållbar utveckling alla slags skogar" Skogsprinciperna.av

Vi skall här sammanfatta Rio-deklarationen och Skogsprinciperna
i de delar de bedöms intresse för miljöarbete.svensktsom vara av

Konferensens i alla avseenden dokument det omfattandeärtyngsta
handlingsprogram för hela miljö- och utvecklingsområdet be-som

21.nämns Agenda Det sammanfattar på motsvarande isätt närmast
följande avsnitt 2.2.4.

internationellaDe två miljökonventioner presenterades ochsom
undertecknades vid Rio-konferensen klimatkonventionen och konven--
tionen biologisk mångfald berörs i avsnitt 2.2.5.om -

Rio-deklarationen

Rio-deklarationen miljö och utveckling, officielltden be-om som
byggernämns, vidare den deklarationpå vid 1972 årsantogssom

konferens i Stockholm. De ökade insikter sedan dess har vunnitssom
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miljösambanden mellanutvecklingsfrågornas betydelse och omom
deklarationen.i denperspektiv betonasutveckling i globaltoch ett nya

princi-grundläggande27rad bestämtinnehåller närmareDen en
och utveck-långsiktiga miljö-följa i detattstaterna uppmanasper som

utvecklings-iinriktade förhållandendem pålingsarbetet. Många ärav
ochutvecklingsländerindustriländer ochmellanrelationerländer eller

tankarBland demed arbete.direkt beröringalltså ingen vårthar som
industri-miljöarbete inomsiktefall särskilt påi vissaochäven tar--

princip tilldenföljande. Inomländerna kan nämnas parentes anges
principenförstahänför sig.nedan Denpunkternavilken och en avvar

sikteprinciperna medövriga punkter utdragciterad.direkt I görsär ur
arbete.intressant förvad vårtrenodla ärpå att som

människan i Honutvecklinghållbar stårI strävan centrum.mot0 en
l.medrikt liv i samklangochtill hälsosamthar rätt naturenett

miljö eller områ-inte skada andraförharEn statersattstat0 ansvar
kontroll 2.utanför statligliggerden som

Även miljöochutvecklinggenerationers behovkommande0 av
rättvist 3.tillgodoses sättmåste på ett

utvecklings-integrerad delmiljönSkyddet måste utgöra0 avenav
4.processen

konsumtions-produktions- ochundanröjaochbör begränsaEn stat0
8.långsiktigt hållbarainte ärmönster som

miljönuppgiftertill deskälig tillgångVarje individ skall ha om0
farligauppgifterdåoffentliga ochñnns hos även omorgan,som

deltamöjlighetoch skallverksamheter.material och Var attgesen
folkligtochunderlättaskalli beslutsprocessen. Staten uppmuntra

finnsinformationtilldeltagandemedvetande och att attsegenom
administrativajuridiska ochtill effektivaåtkomlig. Tillgånglätt

10.erbjudasrättsmedel skallprocedurer och

ochMiljönormer, målinföras.nationella miljölagar skallEffektiva0
utvecklingssammanhangmiljö- ochprioriteringar skall spegla de

skall tillämpas ll.där de

ochutvecklas vadlagstiftningarna skallnationellaDe ansvar0 avser
miljöskador 13.andraför föroreningar ochersättning till offer
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En skall motverka eller hindra verksamheter ochstat ämnen0 att
hotar miljön eller människors hälsa flyttas eller överförs tillsom

andra 14.stater

s.k. försiktighetsprincipenDen skall tillämpas långt möjligt.så Om0
allvarligt miljöhot upptäcks får inte avsaknad vetenskapligtett av

säkerställda bevis användas förursäkt skjuta kostnads-attsom upp
effektiva åtgärder behövs för hindra miljöförstöring 15.attsom

Den förorenar skall i princip bära kostnaderna för föro-0 som
reningarna Polluter PrinciplePays 16.PPP-

Miljökonsekvensbeskrivningar skall beträffande föreslagnagöras0
verksamheter kan ha betydande skadlig inverkan påantassom en
miljön och kräver beslut behörig myndighet 17.som av

Kvinnor spelar avgörande roll i frågor miljövårdgäller och0 en som
utveckling. För hållbaruppnå utveckling det mycket vik-äratt en
tigt kvinnor deltar i arbetet fullvärdigtpå 20.att sättett

Skogsprinciperna

ingressenl till Skogsprinciperna det huvudsakliga målet medattanges
dem bidra"att till brukande,är bevarande och hållbar utveckling av
skogen och tillgodose skogens mångsidiga och inbördes komplette-att
rande funktioner och användning".

I de grundläggande principerna slås fast har suverän rättatt staterna
utnyttja sina naturtillgångar princip latt a och oinskränktegna en

och oförytterlig utnyttja, förvaltarätt och utveckla sin skogatt samt
de vill, ställaså skogsmarken för andraatt, ändamål 2 a. Deom om

kostnader krävs för bevara och hållbar utvecklinguppnåattsom en av
skogen skall inte behöva bäras skogsländerna bör delas rättvistutanav

det internationella samfundet l b.av
Sedan detta klarlagts ställs olika principer sikte hurpåtarupp som

skog skall bevaras och utvecklas hållbart, bl.a. följande.

Skogsresurser och skogsmark bör förvaltas på hållbart för0 sättett
tillgodose den nuvarande generationens och kommandeatt genera-

tioners sociala, ekonomiska, ekologiska, kulturella och andliga
behov. behovDessa omfattar skogsprodukter virke och träpro-som
dukter också djurfoder, läkemedel, bränsle, bostä-vatten, mat,men
der, arbetstillfällen, fritidsaktiviteter, visten för djur 2 bm.m.
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skogarden grundläggande roll allabör erkännaMan typer0 som av
och den ekolo-för de ekologiskaspelar upprätthållaatt processerna

till global, rika förrådgiska balansen alla nivåer från lokalpå som
bio-genetiskt material förbiologiska och ocharter resurser avav

för fotosyntes.tekniska för deras betydelse 4produkter, samt

Åtgärder värld. Alla länder,bör vidtas för skapa grönareatt0 en
positivavidta redovisasärskilt utvecklade länder, bör och öppet

nyskogsodling eller beva-till återbeskogning,åtgärder ledersom
8efter omständigheterna.rande skog, allt aav

sko-Nationella för vårda och hållbart utvecklaåtgärder sköta,att0
representativaekologiskt livsdugliga,bör omfatta skyddgen av

inklusive urskog och skogeller unika exempel skog, ärpå som av
historiska ellerkulturella, andliga,nationell betydelse grundpå av

8 funik högt skattad skog.religiösa skäl sådan ochsamt annan

miljökonsekvensbeskriv-skogspolitikNationell bör säkerställa att0
medföra betydandegenomförs viss verksamhet kanningar om en

beroendeföljder för viktiga skogsresurser och verksamheten ärom
behörig nationell myndighet. 8 hbeslutav av en

integrerasutveckling skog börPolitik för bevarande och hållbar0 av
politik berörmed ekonomisk politik, handelspolitik och annan som

detta område. 13 d

till skogsförstöring bör undvikasPolitiska åtgärder kan leda0 som
indus-handels-,inom andra sektorer. gäller skatte-,Detäven t.ex.

Lämplig politik,tri- och kommunikationspolitiska åtgärder. som
utveckla skog börsyftar till bruka, bevara och hållbartatt upp-

13 emuntras.

skadliga bör begränsas.Föroreningar för skogsekosystemenär0 som
tillluftburna sådana ledergäller särskilt utsläpp,Det surtt.ex. som

nedfall. 15

21 för miljöbruk2.2.4 Agenda tolkad svenskt-

Brundtlandkommissionen fört fram,hållbar utveckling,Begreppet som
vidprincip i handlingsprogramcentral det globalautgör antogssomen

FN-konferensen i Rio försommaren 1992. Handlingsprogrammetpå
miljö ochhar 21 riktlinjer för arbetet medAgenda ochnamnet ger

iutveckling 1900-talet och vidare inunder de år återstår nästasom av
sekel 21det århundradet.:a
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Handlingsprogrammet inte juridiskt bindande. svenskaär Den
regeringen har karaktäriserat det "politiskt och moraliskt förplik-som
tande". Agenda 21 enligt regeringen tillär uppdrag allaett grupper

individeroch i samhället arbeta för undanröja hoten miljön,att att mot
fattigdomen i världen och målet hållbaruppnåutrota runt om om en

utveckling. Regeringens skrivelse 1992/93:13, 5.s.
Agendan innehåller 40 kapitel. läggerDen tyngd åtgärderpåstor

för stödja utvecklingsländerna och bekämpa fattigdom. likhetI medatt
Brundtlandkommissionens Agendan vittomfattanderapport tar ett

problemen kring miljööver och utveckling och inbegriper t.ex.grepp
internationell handel och ekonomisk politik.

Eftersom Sverige har kommit jämförelsevis i miljöarbetetlångt
många Agendans rekommendationer och uppmaningar åtgär-avser av

Åtskilligader redan etablerade i lagar praxis iär och land.vårtsom
andra idock hög gradär värda läggas till grund för det fortsattaatt
svenska miljöarbetet

det följandeI skall vi sammanfatta de riktlinjer i Agendan visom
bedömer intressantaär med hänsyn till uppgift utformavår att en
framtida miljöbalk i Sverige. innebär vi inriktarDet indu-påatt oss
striländernas problem och direkta miljö-på och hushållningsfrågor.

Vidare väljer vi renodla rekommendationerna. Internationellaatt
dokument den Agenda 21 överflödartyp representerarav som av
förbehåll, otydligheter, utvikningar, upprepningar Sådant oftaärm.m.
nödvändigt för den bredanå uppslutning från hundratals nationeratt
med vitt skilda kulturer och i olika stadier utveckling syftetav som
med dokumentet Tvetydiga rekommendationer får anslut-storsom
ning bedöms sannolikt FN operativt användbara än otvety-av vara mer
diga rekommendationer får endast begränsat stöd.som

Eftersom Sverige har kommit jämförelsevis långt redan,sagtsom
bör land kunna till sigvårt riktlinjerna de förbehållta utan att tyngs av

avsedda för nationerär där miljöfrågorna mindre väl etablera-ärsom
de. Vi har därför försökt sådana förbehållutmönstra och i möjli-att

renodla uppmaningarnamån i handlingsprogrammet.gaste
I Agendan riktas mycket ofta uppmaningar till flera adressater. En

ofta formuleringupprepad "regeringar och andraär beslutande instan-
lämpligpå nivå,...i samarbete med berörda FN-organ och, där såser,

lämpligt, med mellanstatligaär ickestatligaoch organisationer och den
privata sektorn". Vi skriver då bara "regeringarna".
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innehållet i 21 följer fårredogörelse för Agenda här alltsåDen som
tolkning utifrån perspektivet kanvadnärmast ses som som varaen

intressant i diskussionen kring miljöbalk.svensken
Sidhänvisningarna hänsyftar till den svenska översättning av

Agenda 21 återfinns i regeringens skrivelse 1992/93:13.som

gendans förordA

Människan vid vägskäl i historien. Vi inför möjlighetenstår stårett av
ojämlikhet inom nationer fortsatt förstö-bestående mellan och ochen

ring de ekosystem vi beroende för välfärd.vårärav som av
21 för allvarligaAgenda åtgärder lösa dagensI presenteras att

problem, dess syfte också förbereda världen för det kom-är attmen
mande århundradets utmaningar. Agenda 21 uttryck för globalger en
enighet och politiskt nivå i samarbete ihögstapåettom engagemang
fråga utveckling miljö.ochom

för genomföra främstAnsvaret framgångsrikt liggeratt programmet
hos världens regeringar. Strategier, politikplaner, och påprocesser
nationell nivå avgörande för detta skall lyckas. brett delta-Ettär att
gande från allmänhetens sida och aktivt från ideellaett engagemang
organisationer och andra bör också s.37.uppmuntrasgrupper

Ohållbara konsumtionsmönster rika länderi

viktigaste orsaken till den fortsatta förstöringen miljönDen påav
jorden konsumtions- produktionsmönstren i framför alltochär att
industriländerna ohållbara.är

särskilt allvarligt eftersom samti-dessa ohållbaraDetta är mönster
digt de fattiga fattigare förstärkerländerna och alltsågör ävenännu
sådana miljöproblem hänger ihop med fattigdom.närasom

det framtida miljöarbetet särskild vid användaI bör vikt läggas att
effektivt minimera förbrukningen ochpå sätt,naturens ett attresurser

minska föroreningarna. Industriländernas ohållbara konsumtion,att
efterfrågan föranleder, inteoch den denpå gårnaturresurser attsom

förena med dessa strävanden 59.s.
konsumtionen i vissa delar världen hög,Trots mycketär äratt av

de grundläggande konsumtionsbehoven hos del mänsldighe-storen av
inte tillfredsställda. överdrivenBland de rika efterfrågan ochärten

livsstilarna ohållbara. innebär påfrestningar miljön.oerhördaDetta på
fattiga kan andra sidan inte tillfredsställa sina livsme-De å behov av

del, hälsovård, bostäder utbildning. 59.och s.
rika länderna bör arbeta för främja effektiva produktionspro-De att
och minska sådan konsumtion bygger slöseri medpå påcesser som

Politiska verkar i riktningen bör utvecklasdenresurser. ramar som
utvecklingoch de värderingar i samhället understöder sådansom en
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efter hållbara kon-förstärkas. Visserligen alla länderbör bör sträva
börindustriländerna isumtionsmönster. bör gå FråganMen spetsen.

60hög prioritet och 62.s.ges
former tillväxtled i arbete sökasSom detta bör nåvägar attett av

tålai harmoni jordens förmågaoch välstånd bättre medstår attsom
förnybarabelastning mindre beroende dess ickeoch är resurser.av

och andrai för nationalräkenskaperbör återspeglasDet även systemen
indikatorer för 61.hållbar utveckling s.

energiHushålla med och resurser

energivinner mindre mängdSåväl miljön produktiviteten på attsom
Regeringarna börmaterial används enhet produceras.och per som

sig för hus-därför i med industrin ytterligaresamarbete anstränga att
förske verkahålla med energi och Det bör attattresurser. genom

teknologier sprids sådanafungerande, miljömässigt sunda och nya
energikällor ochutvecklas. Vidare användning förnybarabör av

främjas 62.s.naturresurser

Avfallsfrågan lösasmåste

förnödvändigt för samhället utveckla effektiva metoderDet är attatt
industriavfall. Regering, och allmänhethantera de ökande mängderna

ansträngningar produktionen avfallförenade för minskabör göra att av
och avfallsprodukter attgenom

återanvändning inom industrin konsumenterna,främja och hos-
förpackningar,minska slöseriet med-

miljövänligafrämja införande produkter.av-
tid blivit miljömedvetna ochhar påKonsumenterna senare mer

intresserar sig tidigare för till-vissa delar industrin än attav mer nu
miljövänliga viktig utveckling börverka produkter. Det är somen

tillsammans med organisationerunderstödjas. Därför bör regeringarna
förprivata bedömningsgrunderoch den sektorn utveckla metoder och

vilken orsakarutvärdera miljöpåverkan produkt elleratt processen
utvärderingarunder hela dess livscykel. dessa börResultaten om-av

ochvandlas till tydliga anvisningar för informera konsumenteratt
beslutsfattare 62-63.s.

miljö och utvecklingIntegrera

ekonomiska sociala frågorländer behandlar ochI många separe-man
rade från miljöfrågor. nivåer och påverkar handlan-gäller allaDet på
det miljö utveckling skallhos alla i samhället. ochFör attgrupper
kunna ekonomiska politiska beslutsfattan-i för det ochsättas centrum
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det kan det bli nödvändigt justera eller förändragrundläggandeatt
för beslutsfattande.systemen

Under har vissa länder gjort betydelsefulla förändringarårsenare
i sina förvaltningsstrukturer för systematiskt tidigare kunnaänatt mer
beakta miljösynpunkter fattasbeslut ekonomiska och socialanär om

frågor energi,skatter, jordbruk, handeltransporter,program, om
116.s.m.m.

övergripande utformaEtt mål beslutsprocesserna miljö-är såatt att
frågorna helt integreras med sociala ekonomiska frågoroch och en
bredare delaktighet från allmänheten Som led dettanågaranteras. att
föreslås bl.a. följande delmål:

genomföra nationell ekonomiska, sektoriella ochöversynatt en av-
miljömässiga strategier och planer för säkerställaatt attprogram,
miljö- och utvecklingsfrågorna fortlöpande integreras,

institutionellastärka de strukturerna full-de medgersåatt att en-
ständig integrering dessa frågor alla nivåer,påav

förbättra mekanismer förunderlättar berörda individer,att som-
och organisationer i beslutsfattandetdel alla nivåerpåatt tagrupper

117.s.
Regeringarna införa nationell strategi för håll-attuppmanas en en

bar utveckling. strategi skall bygga iDenna och samklang medpå vara
olikade sektoriella, ekonomiska, sociala och miljörelaterade program

och planer genomförs i landet. Målet bör att garanterasom vara en
socialt ansvarsfull ekonomisk utveckling samtidigt resursbasensom
och miljön skyddas till förmån för kommande generationer 119.s.

Efiektiva miljölagar

och förordningar viktigaLagar redskap för överföra miljöpro-är att
i handling. länder dock åtskilligt lagstiftningenI många ärgram av

lappverk. nödvändigt framDet arbeta integrerade och effektivaär att
lagar baserade sociala,sunda ekologiska, ekonomiska ochår påsom
vetenskapliga principer. lika viktigtDet utveckla förär att attprogram
kontrollera efterlevs genomdrivareglerna och dem då detta behövs.att

Att lagar och andra författningar införs också avgörandeär av
betydelse för genomföra flestade internationella miljönavtal påatt
och utvecklingens område 120s.

Ekonomiska instrument

inteDet räcker dock med enbart lagstiftning för bemästra miljöpro-att
blemen. Skattepolitik, ekonomisk politik och marknadsmekanismer
spelar kompletterande roller det gäller förhållningssätt tillskapanär att
miljön. Exempel ekonomiska tillpå metoder har kommit använd-som
ning principen förorenaren skall betala och, nyligen, prin-är att mera
cipen användaren skall betala 124.s.att naturresursav en
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framstegpåtagligautmaning för de kommande uppnååren ärEn att
grundläggande mål:förverkligadå det gäller att tre

och konsumenter-miljökostnaderna påverka producenternaslåtaAtt
frimiljöntendensen behandlabeslut, dvs. brytaatt att ensomnas

samhäl-delarskjuta miljökostnader andranyttighet och påöver av
generationer.kommandeandra länder ellerlet,

miljökostnaderna för samhälle och2. Att utnytt-att naturresursav en
prisernaekonomiska verksamheterna, såjas integreras med de att
relativadenkorrekt avspeglaroch tjänster på sättpå ettvaror

fulladessas värde.bristen ochpå naturresurser

vid utformningenmarknadsmässiga principertillämpaAtt även av
hållbarförekonomiska instrument och uppnå ut-attprogram en

veckling 125.s.

frivilligakombinationer ekonomiska, reglerande ochEffektiva av
inteSubventionersjälvkorrigerande metoder bör skapas. som

avskaffas.utveckling börmålen för hållbarmedöverensstämmer en
ochekonomiska instrumentsärskilt undersöka hurRegeringarna bör

inom bl.a. sekto-effektivt kan användasmarknadsmekanismer på sätt
avfall, hälsajord- skogsbruk,för energi, och vatten,transporter,rerna

gränsöverskridandedet fråga globala ochoch turism ärnärsamt om
125problem s.

Skydd för atmosfären

Skyddet företag har fleraatmosfären vittomfattandeär ettav som
dimensioner och påverkar sektorer 132.många s.

första angripa i dag råder.problem den osäkerhetEtt är att som
luftföroreningar och uttunningför klimatförändringar,Oron ozon-av

kunnakunskap. behöver bättreskiktet har skapat behov Mannya av
atmosfär.jordensförstå och påverkasde påverkar, av,processer som

geologiska, biologiska,fråga fysikaliska, kemiska,bl.a.Det är om
socialaoceanograñska, hydrologiska, ekonomiska och processer som

försiggår regionalt globalt.lokalt, och
såväl för deallmänna förståelsengäller också förbättra denDet att

förändringar i atmosfären kanverkningar ekonomiskt och socialt som
få, för lindra och bemöta dessaför de åtgärder behövs attsom som
förändringar 133.s.

hållbarför atmosfärenåstadkomma det skyddFör ut-att som en
veckling förutsätter, insatser energi- ochkrävs bl.a.sâ på transportom-
rådena och inom industrin.
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Energisektorn

Behovet begränsa utsläppen till atmosfären växthusgaseratt ochav av
andra och substanser kommer i ökad utsträckning förutsättaattgaser

effektivitetökad i produktion, överföring, distribution och förbruk-en
ning energi. Vidare behövs ökad inriktning miljömässigtpåav en
sunda energisystem, särskilt och förnybara energikällor. Allanya
energikällor kommer behöva användas enligt metoderatt tarsom
hänsyn till atmosfären, människors hälsa och miljön helhetsom

134.s.
Miljökonsekvensbeskrivningar kan användas medelett attsom

integrera energifrågor, miljöfrågor och ekonomiska frågor i beslut för
hållbar utveckling. Andra åtgärder regeringarna bör vidta ären som

bl.a. att
energisektornöver för möjligt öka andelen miljömässigtattse om-

sunda energisystem, särskilt förnybaraoch sådana,nya
vidta åtgärder för överbrygga eventuella hinder för sådanaatt att-

skall kunna utvecklas och användas,system
bygga kapacitet för energiplanering och programstyrning iupp-
fråga energieffektivitet, för utveckling, införande ochsamtom
främjande och förnybara energikällor,av nya

fram lämpliga eller rekommendationer förta utsläppsnivåernormer-
och energieffektivitet, i syfte utveckla och använda teknikeratt som
minimerar de skadliga effekterna miljön.på

Transportsektom

Fungerande transporter viktigt förär den ekonomiska och sociala
utvecklingen. Behovet kommer otvivelaktigt öka. Eftersom dagensatt

orsakar luftföroreningar behövertransporter transportsystemen ses
De kan utformasöver. och ledas effektivare i dag.än

Regeringarna bör utveckla och främja kostnadseffektiva program
för begränsa, reducera eller bemästra skadligaatt utsläpp till atmos-
fåren och andra miljöeffekter orsakas transport-ogynnsamma som av
sektorn. detta ingårI bl.a. förbättra kollektivtrafiken ochatt överatt
huvud främja användningentaget transportmetoder minimerarav som
de skadliga effekterna atmosfärenpå 136.s.

Till det särskilda problemet med i återkommertätortertransporter
vi nedan.

Industrisektorn

När det gäller industrin bör skyddet atmosfären förbättras bl.a.av
attgenom

och material används effektivare,resurser-
reningstekniker förbättras,-
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utvecklas,tillverkningsmetodermiljömässigt sunda-
medozonskiktet ersättssubstanseroch andraCFC uttunnarsom-

lämpliga ämnen,
minskas.biprodukteravfall ochmängderna av- Även använd-miljökonsekvensbeskrivningarindustrisidan ettär

utveckling.lämpligför regeringarnabart medel att gynna en
medfördelarnamiljömässigaochekonomiskadeuppnåFör att

avfallsproduktion börminskadresursanvändning ocheffektivare rege-
material, medochanvändningeffektivfrämjaringarna av resurseren

137livslängd s.till produkternashänsyn äventagen

mark ochAnvändning naturresurserav

bådekommermedhushållandetMarkanvändningen och naturresurser
brukVissaatmosfären.förändringar ipåverkasochpåverka avatt av

ochväxthusgaserupptagningenminskakanhavsresursermark- och av
min-mångfald kanbiologiskatmosfären. Förlusttillöka utsläppen av

ochklimatförändringaranpassningsförmåga videkosystemensska
bety-atmosfären kan haFörändringar iluftföroreningar.skador av

imångfald ekosystembiologisk och påverkningar skogar,dande på
sålunda kommakanoch skogsbruketJordbruketsjöar hav. attoch

väsentligt.påverkas
bidrar tillanvändas påMark och hav bör sätt attsom

till atmosfären,minska utsläppen-
kanvattenområdenalla mark- ochoch förbättravårdabevara, som-

växthusgaser,ta upp
miljöresurser.utnyttja ochbevara och hållbart natur--

planeringvidbeaktas fulltProblemet växthuseffektenmed måste ut
gällerlikaså isamhällsbeslut, ochoch genomförande somprogramav

markanvänd-förmetoderanvändning och havsresurser ochmark-av
mng.

bidrar tillsunda metodermiljömässigtfrämjaRegeringarna bör som
ocksåbör övervägaoch hav. Deanvändning mark atthållbar aven

föränd-tillsiglåteranvändningar metoderfrämja och anpassassom
fluktuationer i atmosfären.ringar och

förverkahushållning ochinriktadlångsiktigtbör de främjaVidare
förrecipienterförbättra växt-ochdå det gäller bevarasamarbete att

vidland,ekosystem påoch andrabiomassa, skogar och havhusgaser
i hav 138 f.kuster och s.

luftföroreningargränsöverskridandeOzonhål och

Wienkonventionenozonskiktet fortsätter Trotsväxa.Hotet attattmot
innebar2.2.5 nedanavsnittoch Montrealprotokollet se närmare

uttunningeninternationella åtgärderna haribetydande framsteg de av
ide måldettaozonskiktet fortsatt. ändra måsteFör att angessom
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konventionen och protokollet förverkligas. Tekniker och naturliga
produkter minskar efterfrågan depå ämnen skadar ozonskik-som som

bör Vidare behövstet strategier syftar till lindra ska-gynnas. attsom
deverkningarna den UV-strålning jordytannår till följdav som av
uttunningen. Det gäller särskilt åtgärder människors hälsa,som avser
jordbruket och havsmiljön 139s.

Gränsöverskridande luftföroreningar skadeverkningar på männi-ger
skors hälsa och skadar miljön,även träd- och skogsdödt.ex. genom
och försurning. Målen på detta område bl.a.är utveckla ochatt
tillämpa tekniker för begränsa och föroreningaratt mäta från såväl
fasta rörliga källor.som

Energi och i tätortertransporter

Större delen den energi produceras i dag används för för-av attsom
sörja tätorter. Transporter för cirka 30 % den kommersiellasvarar av
energikonsumtionen och cirka 60 % den samlade globala konsum-av
tionen oljeprodukter.av

Industriländerna konsumerar delenstörsta den energiav som an-
vänds i världen. De börjamåste hushålla med energi och förny-gynna
bara och alternativa energikällor.

Som led i detta bör industriländernaett utvärdera vilka kostnader
de nuvarande medför. Många stadsområdensystemen lidersom av

kännbara problem med luftkvaliteten. Halterna partiklar ochav ozon,
koloxid för höga.är Orsakerna till del bristandeär tekniskstor anpass-
ning och ökande bränslekonsumtion orsakas ineffektivitet,en som av
höga koncentrationer befolkning och industri och snabbav en expan-
sion antalet motorfordon.av

Även i städer i utvecklingsländerna ökar problemen med olyckor
och skador, försämrad hälsa, buller, överbelastning och produktivitets-
förluster. Dessa har likheter med vad förekommer i industrilän-som
derna s. 106.

främjaAtt effektiva och miljömässigt sunda i stä-transportsystem
derna bör i alla länder den övergripande utgångspunkten detnärvara
gäller planering och administration Alla länder börtransporter.av

integrera markanvändning och transportplanering med sikte på att-
minska behovet transporter,av

kollektiva transportmedel i städerna,gynna-
icke-motoriseradeuppmuntra transportsätt anlägga säkraattgenom-

cykelvägar och gångvägar i tätorter,
särskildägna uppmärksamhet trafikadministration och kollek-att-

tivtrañk bedrivs effektivt och infrastrukturen föratt transporter
underhålls 107.s.
Alla länder bör också till de arbetar med energi ochattse som

får utbildning miljöntransporter vad och hushållningen medom resur-
kräver. Medvetenheten hos allmänheten bilismens verkningarser om
miljönpå bör höjas. Det kan ske kampanjer i massmediernagenom
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och stöd initiativåt syftar till användagenom transportmedelattsom
inte är motordrivna, eller till samåkning ellersom ökad trafiksäkerhet

s. 108.

Integrerad planering och hushållning

Marlcresurserna förutsätts ständigt stigandeett tryck. Det skapar
konkurrens och konflikter fåroch till följd marken och dessatt resur-

inte används på det ändamålsenligaser mest sättet. Om människans
krav också i framtiden skall kunna tillgodoses på hållbart detsättett är

avgörande betydelse dessa konflikter lösesav att och använd-attnu
ningen marken och dess effektivaregörs och ändamåls-av resurser
enligare.

integreradEn fysisk planering och markhushållning mycketär ett
praktiskt sätt detta.uppnå Genomatt integrerat granska alla formeratt

markanvändning kan konflikterna minimeras, de effektivasteav kom-
promissema nås och den sociala och ekonomiska utvecklingen kopplas

med skyddet och förbättringen miljön.samman Detta bidrar tillav att
uppnå hållbar utveckling 143.s.en

Integrationen bör ske på plan.två För det första skall alla miljö-
mässiga, sociala och ekonomiska faktorer beaktas tillsammans. För det
andra skall samtliga miljö- och resursfaktorer in,vägas dvs. luft,

flora, fauna ochvatten, mark geologiska ochsamt naturresur-resurser
ser.

Senast till 1996år bör för främja bästa möjligaatt mark-program
användning och hållbar hushållning med markresurser utvecklasen
eller Institutioneröver. och samordningsmekanismerses bör förstärkas

två därefter.år Senast tillsenast 2000år bör för planering,systemen
hushållning och utvärdering mark och markresurser förbättras ochav
förstärkas s. 144.

Åtgärder för behålla skogaratt

Det har inte gjorts tillräckligt för stödja och utveckla allaatt de olika
funktionerna hos träd, skogar och skogsmark ekologiska, ekono--miska, sociala och kulturella funktioner. Hos alla skogar ochtyper av
skogsmark bör samtliga dessa funktioner upprätthållas s. 150.

Skogar i hela värden hotas okontrollerad förstöring till följdav av
bl.a. miljöskadlig misshushållning. Ett problemen de skadligaärav
effekterna Åtgärderluftburna föroreningar. bör vidtas förav attsom
förbättra skyddet skogarna bl.a.är bevara skogar inomattav represen-
tativa ekologiska och landskap ochsystem bevara gammal urskog.att
Skogsmark kan också behöva bevaras för sina sociala funktioners
skull. Det gäller inte minst grönområden i och omkring städer och
samhällen s. 153 ff.
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viktigtärgenetiskanyttja dehållbartochbevara resursernaAtt
208.155 ochjordbruket s.ochskogsbruketförbåde s.

skadedjurIntegrerad bekämpning av

skade-bekämpaförmedelkemiskaanvändning attflitigalltförEn av
förmiljönsåvälförtill skadavaritharjordbruketdjur inom som

skade-medproblemNyakostsamt.dessutomhälsa.människors Det är
bekämpning,biologiskkombineraGenomständigtdjur dyker attupp.

jordbruksmetoder kanlämpligaochmotståndskraftiga an-växtsorter
integre-Sådanminimeras.bekämpningsmedelkemiskavändningen av

framtiden. Denför garante-bästaskadedjur detbekämpning ärrad av
tillbidrarochmiljövänlig ettkostnaderna, ärminskaravkastning,rar

jordbruk.hållbart
åtgärdermedi handhandskadedjursbekämpning bör gåIntegrerad

213bekämpningsmedel s.medhandelochhanteringför säker av

mångfaldbiologiskBevara

ochrikedomenberoendealla behöver ärtjänsterochVaror avsom
Biolo-och ekosystem.populationerhosmångsidigheten arter,gener,
andligläkemedel ochbostäder,och kläder,giska matger ossresurser

stimulans.
ochsjöarfloder,fjällområden,i skogar,naturliga ekosystemenDe
deninnehållerbetesmarkeroch merpartengrässlätterhav på avsamt

Åkrar ocksåträdgårdsodlingar är storochmångfalden.biologiska av
djurparkerochträdgårdarbotaniskagenbanker,medanbetydelse ger

bidrag.viktigtlitetett men
imångfalden ärbiologiskadenutarmningennuvarandeDen av

ochaktiviteter utgörmänskliga ettresultatmycketochmångt ett av
har pågåttMinskningenutveckling.människansallvarligt hot mot egen

förstörts påharlivsmiljöergrundhuvudsakligen på attoavbrutet, av
främmandeolämpligaochtagitsskördaralltför utolika sätt, stora
miljöförstö-allmännadentill följdinförtsdjur haroch samtväxter av

ringen.
bevaraförbehövsåtgärdermålmedvetnaoch attBrådskande gener,

biologiskautnyttjahållbartsiktemed påoch ekosystem resur-attarter
hållbaraförmågamedkapitaltillgångar attstorutgörDessa geser.
möjlig-visat depåbiotekniken harinomlandvinningarvinster. Nya

detmiljöändamålförvälfärd ochochjordbruk, hälsaförheter som
erbjuda.mikroorganismer kandjur ochmaterialet i växter,genetiska

församarbete krävsinternationelltochåtgärdernationellaEffektiva
förfunktionderasförbättra samtochekosystemfungerandeskyddaatt

222.s.genetiskabiologiska ochbevaraatt resurser
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Regeringarna bör
verka för konventionen biologiskatt mångfald se avsnitt 2.2.5om-
snabbt träder i kraft under bredast möjliga deltagande,
utveckla nationell strategi för bevara den biologiskaatten mång--
falden och hållbart nyttja biologiska resurser,
integrera denna strategi med strategier för samhällsutvecklingen,-

till utveckla och hållbart nyttjaatt bioteknik s. 223.se-
detta liggerI bl.a. vidta effektiva ekonomiska,att sociala och andra

lämpliga stimulansåtgärder för bevarande den biolo-att uppmuntra av
giska mångfalden och hållbart nyttjande biologiskaett av resurser.
Hållbara produktionssystem bör främjas, traditionella metoder fört.ex.
jordbruk, kombinerade skogs- och jordbruk skogsbruk och betes-samt
marks- och viltvård utnyttjar, bevarar eller ökar den biologiskasom
mångfalden 224.s.

Åtgärder bör också vidtas för i naturmiljön bevara ekosystematt
och biotoper upprätthålla och återskapasamt livsdugliga bestånd av

i deras naturliga omgivning.arter Skyddet för värdefulla områden bör
förstärkas. Det gäller såväl landpå i hav och andra och börvattensom
omfatta bl.a. känsliga ekosystem i isötvatten, våtmarker och vid
kuster. Insatser för förbättra ochatt återställa skadade ekosystem bör
främjas, liksom åtgärder för rädda hotadeatt arter.

Regeringarna bör vidare
utarbeta för bevarandeatt biologiskuppmuntraprogram mång-- av
fald och hållbart utnyttjande biologiska privatpå mark,av resurser
främja miljöanpassad och hållbar utveckling inom områdenen- som

tillgränsar skyddsområden i syfte förbättra skyddetatt dessaav
områden,
införa miljökonsekvensbeskrivningar vad gäller planerade projekt-

kan ha betydande inverkan denpå biologiska mångfalden,som se
till information sådanaatt projekt allmänt tillgängliggörs ochom
sörja för deltagande från allmänhetens sida s. 225.

Miljöanpassad hantering bioteknikav

Bioteknik denär samlande benämningen olikapå tekniker och förfa-
randen för åstadkomma förändringaratt DNA deoxiribonukleinsy-av

ellerra genetiskt material i djur ellerväxter, mikroorganismer.
Biotekniken kan användas till framställa nyttiga produkteratt och
tekniska metoder. Den kan dock inte kraftnya lösa alla grund-av egen

läggande miljö- och utvecklingsproblem. Förväntningarna måste hållas
inom realistiska Den kan dock mycket betydelsefulltramar. ettge
bidrag till utveckla bl.a. bättreatt hälso- och sjukvård, säkrare livsme-
del genom hållbara jordbruksmetoder, bättre tillgång dricksvatten,på
effektivare för bearbeta råmaterial inom industrin,att håll-processer
bara metoder för skogsplantering metoder för avgifta miljöfar-samt att
ligt avfall s. 229.
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förarbetetverktyg iviktigasåledes många attBiotekniken är ett av
hållbarmiljö och uppnågodskapamänniskors hälsa,förbättra enen

beto-säkerhetsaspekterna måsteriskabel ochdockutveckling. Den är
bedömningprinciper förvidareutveckla denödvändigtDet är attnas.

internationellt. Förstöverenskommitsharriskerhanteringoch somav
tillmöjligtblir detinförtsharsäkerhetssystemtillfredsställande attnär

fördelarnapotentielladesåvälbiotekniken ochutnyttjafullo acceptera
239.teknikenmed s.riskernasom

djur,gäller växter,alla delar.hotad till HotetmiljöndagI är
jord ochmångfald,biologiskmedmikroorganismer, ekosystem vatten,

förgrundförutsättningarnafysiskadegäller således naturtyperluft. Det
mångfaldensbiologiskamellan densamspelliksom alltoch ekosystem,

livsformer.olika
återställamedi arbetetviktigt verktygBiotekniken attär ett

tillbl.a.användaskanoch landskap. Den ut-skadade ekosystem att
materialgenetisktbevaraplantering skog,förmetoderveckla avnya
genbankomfattandebyggaAttförädla framoch växtsorter. upp ennya

nöd-mikroorganismeroch ärdjurmaterial frångenetiskt växter,av
237.utvecklinghållbar s.säkravändigt för att en

och kusterhavIntegrerad förvaltning av

oumbärlig delkustområden,och ärmarina miljön, dvs. havDen aven
utvecklinghållbaroch säkramed skyddajorden. Arbetetlivet på att en

kräveroch längs kusternai haventillgångarnamiljön och nyaav
miljön allamarina påoch utveckla denvårda, förvaltastrategier för att

Även ochvidtagitsredan har såvissa åtgärdernivåer. utarmasom
ii snabb takt mångakustmiljöernaochförstörs de kustnära resurserna

246världendelar s.av
hållbarförvaltning ochintegreradförskall verka ut-kuststatEn
samordnanödvändigtmiljö. bl.a.sin marinaveckling Det är attav

allainombedrivs och beslutsprocesser ägerpolitik rumsomsom
grundat påförebyggande ochsektorer. Synsättet måsteberörda vara

förhandsbedömningar. Effekternagällerförsiktighet. Det även av
247.bevakassystematiskt s.projekt måstestörre

ochförvaltningen nåintegreraför kuststatlämplig metodEn atten
inrättamiljö kan över-sin marinautvecklinghållbar ettattvaraaven

fallibör såsådantawägningsfrågor.för Ettordnat organorgan
ochriktlinjer ochgenomförandeochför planering programavansvara

ombesörja
ochobservationersystematiskamiljökonsekvensbeskrivningar,-

projekt,uppföljningar störreav
imiljöernabebyggdaförbättra deförbehövsåtgärder attsom-

reninghantering ochmed avseendekustområden, bl.a. av av-
industriutsläpp,ochfast avfallloppsvatten,

försämratsharsådanalivsmiljöer bevaras ochkänsligaatt som-
återställs,
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inom olika sektorer integrerasatt i syfte åstadkommaprogram att-
hållbar utveckling bebyggelse, jordbruk, turism, fiske, ham-en av

och industrier påverkar kustområden,nar som
miljöanpassad teknik och hållbartatt bruk främjas,-
miljökvalitetsnormer utarbetasatt och tillämpas.-

En kuststat bör också vidta åtgärder för bibehålla biologiskadenatt
mångfalden och upprätthålla produktiviteten hos och biotoper iarter
hav och kustvatten. Sådana åtgärder kan bl.a. omfatta kartläggning av
den biologiska mångfalden, förteckning hotadeöver och känsligaarter
marina och kustnära livsmiljöer inrättande och förvaltningsamt av
skyddade områden s. 248

Andra åtgärder till skydd för den miljönmarina

Förstöringen den marina miljön härrör från olikamängd källor.av en
Landbaserade källor förstår 70 % havsföroreningarna medan sjö-av

och dumpning i haventransporter förstår 10 % vardera. föro-Många
reningsämnen från källor landpå särskilt allvarligautgör hot denmot
marina miljön, på grund de inte bara giftigaatt är även svårautanav

bryta och därför ackumulerasatt i näringskedjorna.ner
Ett baserassynsätt försiktighetsprincipenpå och förebyg-påsom

gande åtgärder nödvändigtär för förhindra den marina miljönatt att
förstörs. Det räcker alltså inte med återställa sådant skadats.att som
I stället krävs bl.a. förebyggande åtgärder, miljökonsekvensbeskriv-att
ningar, produktionsmetoder, återvinning och avfallsredovisningrena
införs avfallsmängderna minimeras,samt att reningsverk uppförsatt
eller effektivaregörs och kvalitetskriterier tillämpasatt för korrekt
hantering miljöfarliga ämnen 251.s.av

kuststatEn bör integrera skyddet den marina miljön i den över-av
gripande miljöpolitiken, i socialpolitiken och i utvecklingspolitiken och
införa ekonomiska styrmedel för tillämpa teknik 252.s.att ren
Staten bör också

kontrollera tillförseln till kustvatten kväve och fosfor härrörav som-
från människan,
utveckla miljöanpassade metoder och förfaranden i jord- och skogs--
bruk i syfte undvika föroreningar rinneratt i vattendragatt ochut
åmynningar och försämrar den marina miljön,
främja användning mindre miljöfarliga bekämpningsmedel ochav-
gödningsmedel och alternativa metoder för skadedjursbekämp-av
ning,

förbudöverväga miljöfarliga bekämpningsmedel 252mot s. ff.-
För komma till med problemenatt rätta med utsläpp från fartyg

krävs ökade insatser för övervakning, kontroll och säkerhet. Andra
åtgärder kan behövas är attsom

reglera utsläpp ballastvatten i syfte förhindra organismerattav att-
inte förekommer naturligt i område sprids där,som ett

minska luftföroreningarna från fartyg 254s.-
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fisketutvecklingHållbar av

förFiskeflottorna äröverutnyttjas.internationellaFisket på vatten
användsredskap ärtillsyn,undgåförfartyg flaggas att somstora, om

dåligt.samarbetarochtillräckligt selektivainte staterna
marina tillgångarnalevandedeför bevaraverkabörAlla attstater

bibehållanödvändigthållbart Det ärutnyttja sätt. attdem påoch ett
hållbarmaximaltnivåer kanmarinapopulationer påarter gesomav

Hotadeblivit för små.återställa dem arteravkastning och att som
känsligaekologisktandraochboplatserskyddas ochmåste restaureras,

258bevarasområden s.
håll-upprätthållaförhuvudsakiförhållningssätt krävs attSamma

262 ff.kustñsken s.bara

ozonhålochVäxthuseffektfaktorer:Osäkra

ochklimatförändringarkänslig försårbar ochmiljönmarina ärDen
ochmiljönmarinadenBevarandeförändringar.atmosfäriskaandra av

tillgångarmarinaochhavkustområden,användningförnuftig aven
ochtillstånd göranuvarandebedöma attförmågakräver systemensatt

förhind-i dagråderosäkerhetframtiden. Den stora somprognoser om
möjligheternabegränsarförvaltning ochintegrerad atteffektivrar en

i miljön.förändringarbedöma
för kunnaforskning behövsdatainsamling och attSystematisk
klimatföränd-globalamiljönmarinadeneffekternaförutsäga på av

ozonlagret.uttunningenfenomenatmosfäriskaringar och avsomav
globalaförroll dehavensfastställaockså för kunnabehövsDet att

systemen.
osäker-desighöja ärkommerhavsytan storaFrågan att en avom

Även skadortillupphovhöjningar kanhetsfaktorerna. små storage
försiktighetsåtgärdersikt börkortkustområden. Påoch lågläntaöar

inomsamarbetesikt krävslångriskerna. Påminskavidtas för att
klimatmodeller.globalautvecklaforskningen för att

tillökatstrålningenultraviolettahar denvärldenolika delarI av
effekternavärderingEnozonskiktet harföljd tunnats ut.att avav

ochminska osäkerhetenförmiljön erfordrasmarinadenhärav på att
268vidta åtgärder s.förgrund attge en

kemikalierhanteringMiljöanpassad av

Internationellt

ochmänniskorallvarliga skador påmedföroreningarkemiskaSvåra
industriom-viktigastei deförekommittid någramiljö har på avsenare

investe-händer krävsundvika sådanti världen. storarådena För attatt
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ringar och utveckling teknik. långsiktiga följdernaDe föro-av ny av
reningar, omfattaräven grundläggande kemiska fysikaliskaochsom

i atmosfären, har först tidpå börjat förstå. Förstprocesser senare
har vi börjat inse hela vidden dessa verkningar.nu av
Ett internationellaantal medverkar i arbetetstort med kemi-organ

kaliesäkerhet. Handlingsprogram har antagits i länder.många En
betydande förstärkning såväl nationella internationella insatserav som
behövs emellertid för åstadkomma miljöanpassad hanteringatt en av
kemikalier 316.s.

förstaEtt allvarligt problem det ofta saknasär viktiga underlagatt
för riskbedömning det gäller kemikaliernär it.o.m. användssom-

mängder. Riskbedömning kräverstora För undvikastora attresurser.
onödigt dubbelarbete och arbetet kostnadseffektivtgöra bör detmer
internationella samarbetet stärkas och samordningen förbättras. Före

2000 bör fleraår hundra viktiga kemikalier riskbedömas internationellt
s. 318. Till dess bör också utarbetas globalt harmoniseratett system
för klassificera och märka kemikalier allt efteratt deras farlighet

321.s.

Nationellt

De grundläggande förutsättningarna för hållbar hantering kemi-en av
kalier inom land ärett

lämplig lagstiftning,-
insamling och spridning information,av-

för riskbedömning och tolkning information,resurser av-
principer för riskhantering,-

för genomförande,resurser-
för återställa förgiftade miljöer,attresurser-

effektiva utbildningsprogram,-
hantera olyckor.attresurser-

Eftersom hantering kemikalier förekommer inom flera olikaav
samhällssektorer detär nödvändigt med mekanism för samordning.en
En sådan bör knyta alla inom olika sektorer sysslar medsamman som
frågor säkerhet vid användning kemikalier, inom jordbruk,t.ex.om av
miljöskydd, utbildning, industri, arbetsmarknad, bank- och försäk-
ringsväsende, hälsovård, transportväsende, polis, räddningstjänst och
forskningsinstitutioner 329s.

I syfte direkt begränsa riskerna bör regeringarna prin-att överväga
ciper producentansvar. De bör vidare basera reglerna för kemika-om
liehantering följande principer.

försiktighet0
förebyggande insatser0
beaktande hela produktcykeln0 av
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Giftigariskerna.för begränsaåtgärder bör vidtasSamordnade att
giftiga. Vidare börmindresådanakemikalier bör med ärersättas som

teknik.ochanvändning produkter Detregeringarna främja av renare
minskas, bl.a.kemikalier inom jordbruket börberoendetstora av

skadedjurbekämpningenalternativa metoder används ochatt avgenom
integreras se ovan.

giftiga kemika-och andra hanterartillverkare, importörerAv som
krissituationer ochförberedskapsplanerlier krävas de utarbetarbör att

vid olyckor.för insatser
kemikalier bör begränsaslagringRisker till följd utgångnaavav

326avfallshanteringmiljöanpassad s.undanröjasoch genom en
återkommer nedan.Till detta

avfallMiljömässig hantering av

avfallFast

miljöan-framhållitgeneralförsamling i resolutionharFN att en:s en
miljöfrågorna detviktigastehantering avfall de närpassad ärav en av

utveckling i allahållbarjordens miljö ochgäller bevara uppnåatt en
länder.

intehushållsavfall och avfallfast avfall allt ärMed somavses
institu-kommersiellt ochbyggavfall,miljöfarligt, gatsopor samtt.ex.

tionellt avfall.
fråga påhantering avfall inte baraMiljöanpassad är attomenav

producerats.återvinna det avfall harellersäkert deponerasättett som
detill problementill med grundorsakernagäller kommaDet rättaatt -

Allakonsumtionsmönstren.produktionsmönstren ochohållbara sam-
krävs förbör delta i de åtgärderhällssektorer attsom

avfallsmängderna,minimera-
återanvändning återvinning,maximera miljöanpassad och-

för dettaavfallshantering och byggafrämja miljöanpassad systemut-
350.s.

ökarmångfalden avfall brytaMängden och svårtär att nersomav
ökningtill betydandei aldrig tidigare skådad takt. kan ledaDet aven

avfall isekelskiftet. Till 2025 kan mängdenavfallsmängderna vid år
bästafyra eller femhela världen öka med gånger. Detkomma att

ochlevnadsmönsterändravända trenden ärsättet sagt attatt som
konsumtionsmönster.produktions- och

förindustriländer infört2000 bör alla harSenast år attprogram
sluthantering nivå dåproduktionen avfall för denstabilisera somav

min-produktionen. förmöjligt minskaråder. Om bör de Program att
skalljordbrukskemikalier förpackningaravfallet från bl.a. ochska

industriländernasärskilt itillämpas i alla länder, ochårsamma
251.s.

minimeraförinnebär regeringarna börDet starta attatt program
Ideellatill sikt hållbar nivå.avfallsproduktionen och långnå påenner
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organisationer och konsumentgrupper bör delta i dettauppmuntras att
arbete 352.s.

informationDen och utbildning krävs för minimera mäng-attsom
derna avfall bör inte inriktas endast specialisterpå inom avfallshante-
ringssektorn även på vanliga medborgareutan och företag. Syftet bör

höja medvetandet informeraatt intresseradevara attgenom grupper
och den breda allmänheten. Utbildning principer och metoder förom

förebygga och minimeraatt avfall och avfallets miljöeffekter börom
ingå i skolans läroplaner s. 353

Kostnaderna för avfallshanteringen kan komma fördubblas elleratt
tredubblas till sekelskiftet. l takt med kostnadsökningen blir det ekono-
miskt allt förmånligare återvinna avfall. Senast 2000att år bör indu-
striländerna införa för effektiv återanvändning och återvin-program
ning 354.s. finnsDet många medel till för stimulera detta.att ta att
Ett land bör överväga att

stimulera lokala myndigheter återvinna möjligastörsta mängder,att-
tekniskt bistånd till informell verksamhet för återanvändning ochge-

återvinning,
tillämpa ekonomiska medel och lagstiftning, inklusive skattesystem,-
till förstöd principen den producerar avfall skallatt betala försom
hanteringen föroch stimulera till investeringaratt i teknik för
återanvändning och återvinning,
tillämpa mekanismer pant/retursystem,typav-
främja hämtning sådant hushållsavfallseparat kan återvin-av som-
nas,
förbättra villkoren för marknadsföring avfall teknisktärav- som
återvinningsbart,

till användning återvunnauppmuntra material, särskilt i förpack-av-
ningar,
utveckla marknader för återvunna produkter s. 356-
Även mängden avfall minimeras kommer del återstå.om atten

Alltså finns det för förbättra deutrymme metoder används föratt som
behandla och påatt hantera avfall.sätt Senast 1995år bör indu-annat

striländerna säkerställa minst 50 % allt fast avfallatt och avlopps-av
behandlas, eller hanteras ivatten enlighet med nationella ellerrenas

internationella riktlinjer för miljö- och hälsokvalitet 357s.

Miljöfarligt avfall

Effektiv kontroll miljöfarligt avfall viktär för folkhälsa,störstaav av
miljö, hushållning med och för hållbarnaturresurser utveckling.en
Kontroll behövs produktion, lagring, hantering, behand-transport,av
ling, återvinning och återanvändning.

De åtgärder krävs hänger nära med och påverkarsom samman
andra områden behandlas i Agenda 21. En övergripande, integre-som
rad strategi för hanteringen miljöfarligt avfall därförär nödvändig.av
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nationellt. Deinternationelltsåvälaktivt samarbetekrävsDet som
målenviktigaste är att

uppkommer,miljöfarligt avfallundvika att-
miljö,ochinte skadar hälsadetavfallsådant såhantera att-

335.avfallsupplag s.återställa- iledmiljöfarligt avfall ärminimera uppkomsten ettSträvan att av
länderna bör gårikaproduktion. Destrategi förintegrerad renareen

ochproduktiontillsträvandenaplanering integrerai allföre och renare
avfall.miljöfarligtminimering av

marknads-hjälplagstiftning medsåvälbör skeDetta avsomgenom
slutligaföretagensbör införasBestämmelsermekanismer. ansvarom

derasmiljöfarliga avfallhantering detmiljöanpassadför somaven
införasregler börstyrmedel ellerEkonomiskaproducerar.verksamhet

produk-miljöanpassadefinnaindustrin till påstimuleraför attatt mer
336tionsmetoder s.

minskasyftar till mäng-utarbetaRegeringarna bör attsomprogram
börmiljökontrolllämpligochKonkreta målmiljöfarligt avfall.den

ingå i sådana program.
depreciseraföranvändasMiljökonsekvensbeskrivningar bör att

produktionenminimeradet gällerfinnasalternativ kan när att avsom
ochkvittblivninglagring,hantering,säkraremiljöfarligt avfall genom

tillämpas.graven"—filosofin börtilldestruktion. "Från vaggan
samarbetetinternationellastärka detfrämja ochviktigtDet är att

Kon-nationsgränser.avfallmiljöfarligt övergällervad transporter av
förbättras.behöverövervakningen sådanatrollen och transporterav

346.återvinnas s.föravfallgäller attDet även transporterassom

avfallRadioaktivt

inomkärnbränslecykelninomsåvälRadioaktivt avfall produceras som
radionuklider inommaterial används,klyvbartdärandra t.ex.system

obetydligavarierar.industri. Riskerna De ärforskning ochmedicin,
avfall.högaktivtgällervadlågaktivt avfall ochkortlivat,i stora

bruk ochikärnreaktorerfleri takt medökarVolymerna tasatt
radionuklider ökar.användningenavvecklas och av

Ökningen ochkontinuerligtföljasböravfallsmängderna nog-av
avfallradioaktivthantering ärmiljöanpassadsäker ochEngrant. av

ingår ocksådettaegenskaper. Iavfallets farligatillviktig med hänsyn
365.minimerasavfallet bör s.att

miljökonventionerInternationella2.2.5

konventioner,150omkring2.2.1 finnsavsnittSom nämntsovan
registrerade hos FN:smiljöavtalmultilateralaandraprotokoll och

har tillsammans60-tal ochSverige har tillträttmiljöstyrelse UNEP. ett
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med de andra nordiska länderna ofta spelat aktiv och pådrivandeen
roll i konventionsarbetet. miljölagstiftningenDen svenska har i vissa
delar utvecklats i takt med Sverige har tillträtt internationellaatt
överenskommelser.

konventionEn klimatförändringar och biologisk mång-om en om
fald undertecknades vid FN-konferensen i Rio 1992. Den svenska
riksdagen ratificeraväntas dem före 1993.sommaren

Bland de konventioner Sverige har anslutit sig till kan nämnassom
följande. Vi räknar dem efter ålder.upp

Våtmarker

Ramsarkonventionen eller Våtmarkskonventionen 1971 skyddar
våtmarker internationell betydelse. Medlemsländerna skallav utse
minst våtmarksområde förtecknasett lista förspåsom en som av
konventionens sekretariat. Flera länder har anmält 15-40 områden per
land, Sverige 30.

Medlemsländerna skall dessutom på andra arbeta försätt våt-att
marker bevaras. Detta kan ske bilda ocht.ex. att naturreservatgenom

främja forskning, utbildning informationochatt våtmarker-genom om
betydelse och deras behov skydd.nas av

Dumpning havi

Oslokonventionen 1972 förhindrande havsföroreningarom av genom
dumpning från fartyg luftfartygoch skyddar Nordatlanten och Nord-
sjön. Enligt konventionen förbjuds dumpning vissa särskilt angivnaav
miljöfarliga ämnen medan dumpning andra materialämnen och fårav
ske endast efter tillstånd nationell myndighet.av

globalaDet kultur- och naturarvet

Pariskonventionen eller UNESCO-konventionen 1972 skydd förom
världens kultur- och innebär bl.a. åtagande skydda ochnaturarv ett att
bevara naturmiljöer särskiltär globalt värde. skaDetstortsom av vara
fråga unika exempel samtidigt har så vetenskapligt värdestortom som

skyddet dem fråga föratt är världssamfundet helhet. När-av en som
80 naturområden skyddadeär konventionen. I Sverige arbetarmare av
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Naturvårdsverket ansökanpå fjällområde omfattandeatt etten om
bl.a. Padjelanta, Sareks, Stora Sjöfallets och Muddus nationalparker
jämte Sjaunjaomrâdet skall sådant skydd.

Handel med hotade arter

Washingtonkonventionen eller CITES-konventionen 1973 regle-om
ring handel med vissa utrotningshotade djur och åläggerväxterav
medlemsländerna iendast undantagsfall tillåta internationell handelatt
med hotas utrotning. Konventionen tillåter kontrolleradarter som av
och reglerad handel med inte direkt hotadeärarter som men som
riskerar bli det.att

Östersjön

ÖstersjönsHelsingforskonventionen 1974 skydd marina miljöom av
Östersjönsyftar till minska belastningen föroreningar i frånatt av

såväl sjöfart landbaserade källor och långväga lufttransporter.som

Nordostatlanten och Nordsjön

Pariskonventionen 1974 förhindrande havsförorening frånom av
landbaserade källor betydelse för förhindraär föroreningstor attav av
Nordostatlanten och Nordsjön inklusive Skagerrak och Kattegatt. Den

nämnda Oslokonventionen täcker geografiska områdeovan samma
gäller andra föroreningar. Vart tredje hållsår den s.k.typermen av

Nordsjökonferensen ministernivå.på Dess deklarationer åtgärderom
för förbättra tillståndet i Nordsjön adresseras ofta till dessaatt båda
konventioner.

Vilda djur och växter

Bernkonventionen 1979 skydd europeiska vilda djur och väx-om av
syftar till skydda vildaden floran och faunanter och deras bioto-att

särskilt och biotoper vilkas skydd kräverarter samarbete mellanper,
flera länder. Medlemsländerna förutsätts vidta åtgärder skyddaattsom
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viktiga fortplantningsområden och rastplatser, förbjuda jakt, fångst,
plockning eller uppgrävning m.m.

Flyttande djur

Bonnkonventionen 1979 skydd för flyttande vilda djur syftar tillom
förebygga flyttandeatt bliratt akut hotade.arter Arter påfördaär på

olika hotlistor allt efter deras behov skydd. De arterav som anses
hotade förutsätts fåmest strikt skydd. Inom för konventionenramen

har två särskilda avtal slutits internationellt samarbete förom att
skydda och vårda fladdermöss i Europa respektive småvalar i Nord-
sjon.

Lángväga luftföroreningar

Genevekonventionen 1979 långväga gränsöverskridande luftföro-om
reningar syftar till begränsa och långtatt så möjligt gradvis minska
och förhindra luftföroreningar. För dettauppnå skallatt avtalsparterna
använda bästa tillgängliga teknik ekonomisktär möjligsom samt utar-
beta riktlinjer och strategier kan användas för bekämpa utsläppsom att

förorenande ämnen. Konventionen kompletterasav protokollav som
begränsningarrör vissa utsläpp, såsom svavel och kväveoxider.av

Ozonskiktet

Wienkonventionen 1985 och Montrealprotokollet 1987 med tillägg
1990 för skydd stratosfärens ozonlager syftar till elimineraav att
utsläppen ämnen bryter ned ozonskiktet.av som

Miljöfarligt anfall

Baselkonventionen 1989 kontroll gränsöverskridandeom transpor-av
och slutligtter omhändertagande miljöfarligt avfall syftar framförav

allt till komma tillatt rätta med de omfattande illegala transporterna
miljöfarligt avfall mellan olika länderav särskilt från industriländer-

till utvecklingländer. Konventionen vidare incitament till miljövän-ger
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tillverk-förmetoderutvecklatillochavfallsådanthanteringlig attav
återvinning.föravfall ochmängdermindrening gersom

Riokonventionerna

tvånämntsundertecknades1992i RioFN-konferensenVid som ovan
förskydddenkonventioneruppmärksammademycketglobalt ena om-

Riksdagenklimatförändringar.andraoch denmångfaldbiologisk om
1993.halvåretförstaunderratiñcera demväntas

till bevaramångfald syftarbiologisk att1992Riokonventionen om
uthål-påanvända dessoch ettmångfaldenbiologiskaden att resurser

defördelningrättvisfrämjatillsyftar denVidareligt attsätt. aven
Bioteknikskapar.genetiskaanvändningentillgångar resurseravsom

ansvarsfullt sätt.användas påkonventionenenligtskall ett
ochnaturvårdsarbetetraditionelltbådehandlarKonventionen om

Nationellamångfalden.biologiskaför denökat sektorsansvarettom
syften skall nås.konventionensför hurskall utarbetasplaner

s.k.densikte påklimatförändringar1992Riokonventionen tarom
iväxthusgaserkoncentrationenmålväxthuseffekten. ärDess att av

naturligt kanekosystemennivåsådanhållasskall påatmosfären atten
industrilän-föråtagandeninnehållerKonventionentill den.siganpassa

utsläppenbegränsaförvidta åtgärderoch attderna att anta program
sekelskiftetvidutsläppeninställtSiktet påväxthusgaser. äralla attav

till kon-sigansluter1990 nivå. Destabiliseras på årsskall stater som
växthusgaserminska utsläppen attsig såvälventionen åtar att somav

iväxthusgaserbindamöjligheterna t.ex.utvecklaochbevara att -
skog.

och EESi EGMiljörätten2.3

ochsamarbetsområdet EESekonomiskaeuropeiskadetAvtalet om
deni EGmedlemskap görsvenskteventuelltkringdiskussionerna ett

beak-faktorväsentligtillfram inom EGvuxit attharmiljörätt ensom
regelsystemEG:sdelaringårEES-avtaleti arbete. Ivårt stora avta

iändringarvissatillupphovredanharmiljöområdet. Avtalet gettpå
börmiljöbalkkommandemiljöskyddslagen. Enilagar, bl.a.gällande

elleravtaletregeländringarytterligare ettstruktursådan att somges en
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införasmedlemskap föranleder kankommande i EG störreutan
omgång.

miljörätt ochNedan översikt principerna bakom EG:sgörs överen
tillämpning principerna bygger EG:s allmän-dess i EES. Eftersom på

vifrån svenskaoch detta skiljer sig betydligt gårvårträttssystemna
iförst igenom de allmänna grunddragen EG-rätten.

konstitution korthetEG:s i

för finns 1957 Romfördrag. Viktiga ändringarGrunden EG-rätten i års
trädde ii fördraget har gjorts till följd den s.k. enhetsakten somav

miljöreglerna.kraft 1987. infördes de första konkretaDå
Artikel beslu-189 i fördraget, de styrmedel EG:ssomsom anger

ursprunglig. Styrmedlen för-tande har använda, dock ärärattorgan
rekommendationer.ordningar, direktiv, beslut råd ochsamt

Förordningar allmängiltiga och bindande i alla delar och gällerär
efterföljandeomedelbart i alla medlemsstater. krävs således ingenDet

enskilda förordning skallsärskild lagstiftning i det landet för att en
gälla.

allmängiltiga. anbefaller vissa mål ellerDirektiv också Deär att
förverkligas Varjeresultat skall eller i samtliga medlemsländer.uppnås

fallfår dock själv välja hur detta skall genomföras. de flestaIstat
föranleder särskild lagstiftning eller andra åtgärder i dedirektiven
länder berörs.som

inteBeslut riktar sig till bestämda adressater och således allmän-är
giltiga. eller flera enskilda.kan gälla medlemsländerDe ävenett men
Adressaterna, ingen blir direkt bundna beslut.ettmen avannan,

Råd och rekommendationer inte bindande.är
Styrmedlen det förordningar och direktivAv framför alltär ärsom

fortsattaintressanta i förhållande miljöbalk. dentill arbetet Ipå en
framställningen kommer behandlas.endast dessa att

Till skillnad från konstitutionen princi-den svenska bygger EG:s på
maktfördelning. kommissionen domstolen harRådet, ochpen om var

ioch sina klart befogenheter och balanserar varandrautstakadeen
maktutövningen. fjärde institutionen, Europaparla-Den gemensamma

främst möjligheter påverkarådgivande dessär ävenmentet, attom
politikEG:s efter hand har ökat något.

Rådet består och regeringschefer.medlemsländernas Detstats-av
direktiv.har besluta bl.a. förordningar ochatt om
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Kommissionen består 17 kan betecknasnärmastav personer som
oberoende ämbetsmän. De skall självständiga i förhållandesom vara

till medlemsländerna och alltså endast tjäna gemenskapens intressen.
De fyra Kommissionenpå år. harutses på lägga framensamrätt att
förslag inför rådet förordningar och direktiv. centralaDess makt-om
ställning förstärks dessutom regler begränsar rådets rätt attav som
ändra i Kommissionens förslag.

Till sin hjälp har kommissionen kansli, bland mycketett stort som
inbegriper miljödirektorat med 150 tjänstemän 1989.annat årett ca

Domstolen har lösa rättstvister mellan övriga inomatt EG,parter
dvs. mellan två medlemsländer, mellan kommissionent.ex. och ett
medlemsland eller mellan kommissionen och rådet.t.o.m. Detta ger
domstolen synnerligen central iroll EG-systemet högsta uttol-en som
kare EG-rätten. Formuleringarna i fördrag, förordningar och direk-av
tiv allmäntär hållna och ofta oklara. Domstolen preciserar dem mot
bakgrund konkreta situationer eller vissa frågeställningar.typerav av
Vid sidan sin direkt dömande verksamhet domstolen ocksåav ger
rättsligt verkande utlåtanden till nationella domstolar i EG-rättsliga
frågor.

Genom bestämmelser i enhetsakten har domstolen kompletterats
med första instans. Den vissaprövar enklare mål och ärendenen som
grundas klagomålpå från enskilda eller företag. Den förstapersoner
instansen får inte mål väckspröva medlemsstater ellersom av gemen-
skapens institutioner eller frågor förhandsbesked.om

Utvecklingen miljöpolitiken inom EGav

Romfördraget innehöll ursprungligen inga bestämmelser miljöpoli-om
tik. Frågan helt enkelt inte aktuell under 1950-talet då fördragetvar
arbetades fram och slöts. När småningomså miljöfrågorna alltmer
pockade på uppmärksamhet kunde de emellertid med stödtas upp av
den grundläggande bestämmelsen i Romfördraget syftet medom ge-
menskapen artikel 2, där det bl.a. talas åstadkomma "har-attom en
monisk utveckling" och "balanserad expansion".en

Rådet i Paris 1972 uttalande ekonomiskantog expansionett attom
borde leda till inte bara högre materiell levnadsstandard ävenutan
förbättrad livskvalitet och skyddet för miljön därför bordeatt ägnas
särskild uppmärksamhet. Som följd detta utarbetades förstaetten av
miljöprogram.



225Kapitel 2

miljöfrågorna artiklarna 100 och 235När väl tagits EGupp av gav
i Romfördraget bindandelaglig grund för utfärdasammantagna atten
direktiv till medlemsländerna. sistnämnda artikel 235 kan be-Den
tecknas vilken får vidtageneralldausul enligt rådet de åtgärdersom en

nödvändiga för förverkliga målgemenskapensär någotattsom av
i fallsådana där fördraget i övrigt inte anvisar formellanågraäven

befogenheter ingripa. Artikel 100 befogenhet utfärdarådetatt attger
direktiv syftar till harmonisera imedlemsländernas lagar denattsom

fördet behövs den marknaden skall fungera.mån att gemensamma
Enligt båda artiklarna enhälligt.krävs beslut rådet skallatt av vara

Även artikel 36 har ända från innehållit formule-EG:s begynnelse
ringar för miljöpolitik,används driva i detta fall inte frånattsom
rådets sida från miljömedvetna medlemsländers och domstolens.utan
Artikeln medlemsland införa restriktioner i friadenrättett attger
handel förutsätt-EG:s grundpelare, dock endast underärsom en av
ning restriktionersådana behövs med hänsyn till intressetbl.a.att att
skydda människors djursoch hälsa och liv eller bevara växter.att

Restriktioner i själva verket godtycklig diskri-medel förutgörsom
minering eller förtäckta handelshinder förbjudna enligt artikeln.är är

domstolen i sista handDet är går.avgör gränsernasom var

Miljöregler i enhetsakten

första miljöprogrammet började tillämpas 1973Det och har sedan
följts ungefärmed fem mellanrum. iårs och med enhets-Förstav nya

inlemmadesakten, bestämmelser i Romfördraget 1987, utvidga-vars
des gemenskapens kompetens formellt till omfatta miljöområ-ävenatt
det.

direkta miljöartiklarTre infördes då, nämligen artiklarna 130
130 130 Vidareoch bestämdes 100 förstaartikels engenom ny a
punkten det räcker majoritetmed kvalificerad i rådet för beslutaatt att

föråtgärder harmonisera sådana regler har betydelse förattom som
inreden s.k. marknad syftar tillenhetsakten skapa. vissaAttattsom

miljöregler diträknas framgår uttryckligen tredje punkten iav samma
artikel. stadgasDär kommissionen i sina förslag till i frågorrådetatt
enligt första punkten hälsa och säkerhet miljö- och kon-rör samtsom
sumentskydd skall från hög skyddsnivå.utgå en

miljöpolitikenDen syftar enligt artikel 130 förstagemensamma r
punkten till bevara, beskydda och förbättra kvaliteten miljön,påatt att

13-0281.Del1
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bidra till skyddet människors hälsa säkerställasamt att att naturensav
utnyttjas försiktigt och förnuftigt.resurser

EG:s åtgärder miljöområdet principerna före-på skall bygga på att
byggande åtgärder skall vidtas, miljöstörande verksamhet skallatt
angripas vid källan förorenaren artikeloch skall betala sammaatt
andra punkten. Huvuddelen de åtgärder miljöom-behövs påav som

irådet EG-länderna skall dock medlemsstaterna finansiera och genom-
föra själva. EG självt skall endast vidta åtgärder i den målenmån
bättre kan åtgärder medlemsländernauppnås på så sätt än genom av

artikel fjärde punkten.samma
Beslut direktiv miljöområdet enhäl-kräver rådetpå ärattom m.m.

ligt, såvida det inte fråga regler betydelse förharär om varorssom
fria rörlighet, för inre 130 jämförtdvs. den marknaden artikel meds
artikel 100 första punkten.a

Vidare gäller inte hind-skyddsåtgärder antagitsatt gemensamtsom
medlemsstaterna från bibehålla eller införa regler,strängareattrar

dock förutsättning i övrigt förenliga Romför-under dessa medäratt
draget artikel 130 sistnämnda viktig inskränkning. SåDet är en

det ide flesta fall strida fördraget medlemslandt.ex. mot ettanses om
ställer hårdare miljökrav och produkter vad har före-på EGänvaror
skrivit. den fria handelns skull kräver EG sådana reglerFör äratt
desamma i alla länder.

Sedan miljöfrågoma började framför underEG och allttas upp av
efter 1987 har omfattande regelverk föro-åren utvecklats rörandeett

rening luft bioteknik,och buller, kemiska produkter,vatten,av
Ävenavfallshantering varierar kraf-och naturvård. förhållandenaom

tigt mellan olika framsteg gjortsmedlemsländer har betydande och
ambitionsnivån i miljöarbetet gradvishar höjts.

Rättsakterna har oftast karaktären direktiv. innebärDet somav
tidigare de bindande för medlemsstaterna med avseendenämnts äratt

de resultat skall varje självpå uppnås lämnar stat attsom men
formbestämma och metod åstadkomma detta.att

Lagstiftningstekniken skiljer sig från den svenska. Rättsregler som
direkt gäller den enskilde blandas i direktiven med regler ärsom av
folkrättslig karaktär. Motivtext Direktiven innehåller därförsaknas.

frånallt icke bindande deklarationer till synnerligen detaljerade
bestämmelser. transformera EG-direktiv till lagreglerAtt svenska
kräver därför betydligt översättnings- och redigeringsarbete.änmer
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Maastricht och framtiden

Genom det s.k. unionsfördrag slöts i Maastricht vintern 1991/92som
enades medlemsstaterna vissa ändringar i Romfördraget syftarom som
till ytterligare integreraatt medlemsländernas politik. fördragetI anges

målen för denett marknaden tillväxtav gemensamma tarvara som
hänsyn till miljön. Miljöfrågorna ställning gemenska-ettges som av

politikområden. Beslut miljöregler kommerpens med vissa undan-om
kunna fattastag medatt kvalificerad majoritet. En miljöfond skall

inrättas för möjliggöra för allaatt medlemsländer strik-att acceptera
miljöregler.tare

Samtidigt syftet med unionsfördraget är åstadkomma fastsom att en
integration betonas emellertid den s.k. närhetsprincipen eller subsidia-
ritetsprincipen kraftigt. innebärDen beslut skall fattasatt så nära
medborgarna möjligt. Gemenskapen skall endast genomdrivasom
åtgärder de syften eftersträvas inte till fullo kanom uppnåssom av
medlemsstaterna själva. Kommissionen, det inomär EGsom organ

har lägga fram förslag tillatt åtgärder,som måste beträffande varje
förslag visa det aktuella problemetatt bättre löses på gemenskapsnivå

deän enskilda medlemsländerna. När det gäller miljöarbetetav inom
EG har kommissionen hittills haft utpräglat pådrivande roll. Det ären
svårt ännu denavgöra starkaatt betoningen på närhetsprincipen iom
unionsfördraget kommer hämsko.utgöraatt en

Unionsfördraget träder i kraft detnär har ratificerats samtligaav
medlemsländer. Danmark och Storbritannien har fortfarande inte
ratificerat fördraget. Danmark har dock i folkomröstning för-påen

1992 nej till fördragetröstat skall,sommaren sedan vissa förbe-men
håll från dansk sida godtagits övriga hålla folkom-stater,av en ny
röstning i vår.senare

Nytt miljöprogram

I 1992 presenterade kommissionen förslagmars till handlings-ett nytt
för miljöarbetet. Det 1993-2000program åren med iöversynavser

slutet 1995. Programmet innehåller strategi förav hållbaren en
utveckling. Större vikt tidigareän läggs vid förebyggande miljöarbete
och vid fördelaatt mellan olika aktörer.ansvaret

Hittills har lagstiftning varit det använda styrmedlet förmest EG:s
miljöpolitik. I det förslaget till handlingsprogram antyds för-nya en
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ändring härvidlag, med starkare betoning ekonomiska styrmedel,på
utbildning och information.

Kommissionens förslag innehåller följandebl.a. punkter.

för miljöprövningEtt samlad vid tillståndsgivning till indu-system0
strianläggningar införs.

strategi förEn utvecklas varaktigt hållbara där hänsyn0 transporter
till miljökostnader blir viktig aspekt vid beskattning och investe-en
ringar.

Större miljöhänsyn skall vid användning strukturfon-EG:s0 tas av
der.

Vidare föreslås samrådsgrupper miljöområdetinom tillsätts. Enatt tre
rådgivande bestående företrädare för företag, fackföreningar,grupp av
yrkesorganisationer lokala och regionala myndigheter skallsamt
behandla allmänna miljöfrågor. En bestående företrädare förgrupp av
nationella miljömyndigheter och för kommissionen infor-skall utbyta
mationer och erfarenheter arbeta för utvecklasamt att gemensamma
metoder miljöområdet.på tredjeEn slutligen skall EG:sövergrupp se
miljöpolitik.

EES-avtalet

enligtSamarbetet EES-avtalet frånutgår EG:s nuvarande politik och
alltså oberoendeär överenskommelsen i Maastricht. huvudsyfteEttav

med avtalet tjänste och kapitalär skall kunna röraatt varor, personer,
sig fritt inom hela EG-EFTA-området.

grundläggandeDe miljöbestämmelserna i EES-avtalet överensstäm-
i huvudsak med Romfördragets. artikel 73 iI EES-avtalet sägsmer

sålunda, precis i Romfördragets artikel 130 åtgär-att parternassom
der i fråga miljön skall syfta till bevara, skydda förbättraochattom
miljön, bidra till skyddet människornas hälsa och säkerställaatt attav

och rationellt utnyttjande Vidareett varsamt naturresurserna.av anges
grundläggande principer, fortfarande i enlighet med den nämndasom

artikeln i Romfördraget, förebyggande åtgärder bör vidtas,att att
miljöförstöring företrädesvis bör hejdas vid källan och denatt som
förorenar miljön skall betala.
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Avtalets miljöbilaga bilaga innehållerXX de särskilda bestämmel-
skyddsåtgärder skall tillämpas enligtser om artikel 73. skallDesom

dock inte enligt artikel 75 hindra någon från behålla ellerpart att- -
införa strängare skyddsregler i övrigt förenligaär med EES-avta-som
let jämför artikel 130 i Romfördraget.t

förordningarDe och direktiv EG har antagit miljöområdetpåsom
gäller i huvudsak även EES-rätt, dock i de flesta fall från andrasom
tidpunkter deän i de ursprungliga rättsakterna.som Bestämmel-anges

betydelselösaär för EFTA-staternaser harsom dock utmönstrats.
Regler ställer för utformningsom och funktionupp normer varors

skall liksom inom EG harmoniserade. detPå området tillåts alltsåvara
i princip inga nationella avvikelser från påbjuden standard. Detta
hänger ihopnära med EG:s och EES-avtalets huvudprincip om varors
fria rörlighet. Enligt artikel 36 i Romfördraget finns dock tidigaresom
nämnts möjlighet denna principatt trots införa förbuden eller restrik-
tioner import, ellermot transiteringexport på grund bl.a. miljö-av
skäl. likadanEn regel har förts in artikel 13 i EES-avtalet. Ensom stat
får sålunda besluta sådana förbud och restriktioner deom grundasom

hänsynpå till bl.a. intresset skydda människorsatt och djurs hälsa och
liv eller bevaraatt växter De får dock inte utgöra medel förm.m.
godtycklig diskriminering eller innefatta förtäckta begränsningar av
handeln mellan de länder har ingått avtalet.som

Dessa regler och andra i sak identiskaär med EG-rättens skallsom
tolkas enligt EG-domstolens praxis såsom den förelåg vid den tidpunkt
då EES-avtalet undertecknades. En särskild EFTA-domstol löser tvis-

mellan EFTA-staterter och prövar mål och ärenden vissa över-samt
klaganden rör övervakningsförfarandet avseendesom EFTA-staterna.
För främja enhetligaatt tolkningar avtalet utvecklas förettav system

utbyta informationatt domar från de domstolar har bety-om nya som
delse för rättsutvecklingen inom EES-området. Det gäller EG:s dom-
stol och dess första instans, EFTA-domstolen de domstolar isamt
EFTA-länderna högsta instansutgör i respektive land.som

För Sveriges del dettaär något I vårt land finns ingennytt. motsva-
righet till den internationella rättskipning har beskrivits ochsom ovan

innefattaräven prövning nationellsom lagstiftning. Inom de områ-av
den omfattas EG:s direktiv kansom därför väntaav utveck-attman
lingen praxis kommer påverkas påtagligtav att andra deänav organ
nationella.
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2.4 Riksdagens miljömål

avsnitten 2.1I och 2.2 har utvecklingen inom miljöområdetovan
beskrivits i drag. redovisningenAv framgåtorde dennastora att
utveckling sig hotfull.på många framstårsätt Detter numera som
uppenbart miljövårdsarbetet in imåste sammanhangsättasatt störreett
och övergripande miljöplaner arbetas fram.måsteatt

Miljöfrågorna har också fått allt betydelse i det politiskastörre
arbetet. visar inte minstDet den uppmärksamhet världenstora runt

ägnades FN-konferensen 1992 i Rio, där många världenssom av
ledande politiker deltog.

Sverige riksdagenI har i miljöpolitiska beslut 1988två och 1991
antagit antal övergripande miljömål. har skett iDet samband medett

riksdagen behandlat regeringens miljöpropositioner Miljöpoliti-tvåatt
ken inför 90-talet 1987/88:85prop. och livsmiljöEn god prop.
1990/91:90.

1988 miljöpropositionI års beskriver föredragande departements-
chefen miljöpolitikens mål följandepå sätt.

Miljöpolitiken syftar till alla människors tillrättatt trygga en
god livsmiljö och i framtiden. Viktiga inslag förebyggaär attnu
miljöstörningar och där sådana uppkommer begränsa dem samt

återställa skadad miljö. Varje samhällssektor haratt ett ansvar
för förhindra miljöskador och lösauppstår deatt att attnya
problem redan föreligger. Kostnaderna för minskaattsom
miljöskadoma och åtgärda redan uppkomna skador bör bärasatt

den har orsakat eller orsakar skadorna.av som
aktivEn miljöpolitik har avgörande betydelse för våren

samlade välfärd, ekonomi och sysselsättning. Miljöfrågorna har
Ävendärför självklar ställning inom välfärdspolitiken. kom-en

mande generationer kunna tillmåste godrättengaranteras en
miljö, vilken grundläggande förär hög levnadsnivå och goden
livskvalitet.

Miljöpolitiken har starkt komplement i naturresurspoliti-ett
ken. Enligt naturresurslagens inledande bestämmelser skall
sålunda marken, och den fysiska miljön i övrigt använ-vattnet
das frånså ekologisk, social och samhällsekonomiskatt en
synpunkt långsiktigt god hushållning främjas.

Miljöpolitiken utifrånmåste helhetssyn bedrivas sekzoröver-en
gripande. Ett framgångsrikt miljöarbete förutsätter samtidigt att
miljöhänsynen integreras i utvecklingsplaner för olika samhälls-
områden. Varje samhällssektor har således föransvaret att
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förhindra miljöskador föroch lösa deuppståratt attnya pro-
föreliggerblem redan 35-36.s.som

det citeradeI uttalandet, liksom i det propositionen föranleddaav
riksdagsbeslutet slogs det s.k. sektorsansvaret fast. beslutet konñrme-I
rades också särskilda miljömål för vissa sektorer tidigare hadesom

ibeslutats andra gäller bl.a. jordbruksammanhang. Det och skogs-
bruk, trafik, ñske och industri regionalpolitik energipolitik.ochsamt

1991 proposition sammanfattadesI års de övergripande miljömålen
följandepå sätt.

Målet med miljöpolitiken människorsskydda hälsa, bevaraär att
den biologiska mångfalden, hushålla med uttaget naturresur-av

utnyttjasde kan långsiktigt skydda ochså att samt natur-ser
kulturlandskap s. 11.

Målsättningar för begränsning utsläppav

Riksdagen miljöbesluthar i sina 1988 1991 lagt fast radoch även en
delmål för miljöarbetet i form riktlinjer för skilda miljöproblemhurav
skall hanteras framöver. Bland dessa kan följande.nämnas

Användningen skallCFC avvecklas före utgången år0 av av
1994.

Sverige för deskall verka totala koldioxid iutsläppenatt0 av
2000 inte överstigerVästeuropa nuvarande nivå för där-år att

efter minska.

Utsläppen svavel 1980 nivå minska 65 %skall från medårs0 av
till 1995år och med 80 % fram till sekelskiftet.

Utsläppen kväveoxider skall minska med 30 % till 1998år0 av
jämfört 1980.med

Utsläppen flyktiga organiska skall halveras till sekel-ämnen0 av
skiftet, räknat från 1988 nivå. Hälsofarliga organiska lös-års
ningsmedel skall inte efter 1994.användas utgången årav

Utsläppen ammoniak i Sverige 25 %södra skall minska med0 av
till 1995. Förutsättningarna förår minska utsläppen medatt
50 % till sekelskiftet skall utredas.
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Utsläppen i cancerframkallandetätorter skall halverasämnen0 av
till 2005år och längre sikt minskaspå med 90 %.

utsläpp kväve tillDe haven beror människors verk-på0 av som
samhet skall halveras till 1995.år

Utsläppen kvicksilver, kadmium och bly skall minskas med0 av
70 % till 1995,år räknat från 1985 nivå. Utsläppenårs av
övriga viktiga metaller skall halveras under tid.samma

bör anmärkasDet de beskrivna miljömålen inte haratt omsattsovan
i lagregler, vilket det normala riksdagen fattarär beslutnärannars av
detta slag. Miljömålen har endast antagits i form icke bindandeav
uttalanden reviderasoch de fortlöpande i takt med framgångar eller
bakslag i miljöarbetet. Vissa de redovisade ligger högrepåav ovan en
ambitionsnivå enligt 1991 beslut, enligt 1988års Målsätt-års.ännu,
ningarna vad gäller utsläpp koldioxid kväveoxideroch har dockav
skruvats ned. målsatta minskningenDen kväveoxidutsläppen medav
30 % skulle enligt 1988 beslut 1995.års uppnådd redan till Denvara
tidigare målsättningen för utsläpp koldioxid innebar dessa överattav
huvud inte fick öka i förhållande till 1988 nivå.årstaget

de tidigareAtt målsättningarna för dessa utsläpp har berorövergetts
främst biltrafikenpå under de haråren ökat beräk-änatt senaste mer
nat.
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lagstiftningförGrunderna3 nyen

Inledning1

ochmiljöskyddetshälsoskyddets,gjortsinsatser påSverige harI stora
miljöer.i hälsosammamänniskor leverflestaområde. Denaturvårdens
omkringmiljönnöjda medvi kännakan runtmycketochI mångt oss
allvarligimark ochförsurningenfortsätter vattendettaTrots avoss.

Syrebris-platser.i faralandskapsbilden på mångaärtakt. Den öppna
finnsInternationelltfiske.slå värthotarhavsbottnarnapå utattten

växandejordensbakgrundsärskiltmiljöstörningar motmånga avsom,
därmed också vårochjordklotetsförsämraallvarligt kanfolkmängd,

det bråttomgenerationerkommande ärtanke påatmosfär. Medegen
utveckling.vända dennaatt

vikti-dekortfattat pekat på någravi mycketharavsnitt 2.1.4I av
individuelladen pröv-miljön.svenska Trotsdenhoten attmotgaste

iförhållandenatillanläggningar lettmiljöfarliga attningen storaav
isituationenradikalt,ofta ärförbättrats,omgivninganläggningarnas

till.kommiljöskyddslagenbättreinte än närhelhetmiljön sedd som
inträf-del sådantmindre påellertill störrehoten berorMånga somav

vadsidan påandraberor åMycketutanför landetsfar gränser. som
minst inom våra tätor-intei landetställenSverige.i På mångasker -

uppvärmningsanläggningarbiltrafik,frånlokala utsläpporsakarter -
Betydandeluftföroreningar.allvarligafortfarandekällorandraoch

ochindustrier, tätorterstörningar frånförocksåvattenområden utsätts
jordbruk.

miljöhotFyra typer av

delEni fyramiljöhotenindelaskulle kunnaSchematiskt grupper.man
inochluftmedföroreningar transporterasvattendeutgörs somav

Åtskilligt bättretill detändratshänseendeihar dettautifrån. men
miljö,föroreningarna vårgränsöverskridandedealltjämt belastar
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särskilt i södra Sverige, på allvarligt del framkallassätt. Enett av
olika miljöfarliga verksamheter inom landet. dettaPå område har som

väsentliga förbättringar skett.antytts En del framkallasnyss ettav
antal diffusa utsläppskällorstort inom landet. Av dessa trafikenär

allvarligast. Också föroreningar olika kan föra med sigsom varor
förtjänar allt uppmärksamhet,större särskilt när tillövergårvarorna

bli avfall. vissEn förbättringatt har skett avgasrening bilarpågenom
och kontroll kemiska produkter, mycket återstår göra. Ettav attmen
fjärde miljöhot består i fysisk verksamhet försämrar förutsätt-som
ningarna för olika och djursväxters fortlevnad.

Åtgärder krävssom

Det framstår alltmer uppenbart förutsättningarna förattsom att
komma till rätta med de verkligt och övergripande miljöproble-stora

hänger med i vilken utsträckning kan träffa interna-men samman man
tionella överenskommelser för ned använd-att trappaom program
ningen olika miljöfarliga ellerämnen begränsningar utsläppav om av
från olika miljöfarliga verksamheter eller samarbeta inomattom
kemikaliekontrollen. internationelltEtt samarbete inompågår såväl
produktkontrollområdet miljöskyddsområdet.som

Nationellt ñnns otal åtgärdersett vidtasmåste förett iattsom
samverkan den fortskridande miljöförstöringenstoppa och vända
utvecklingen till det bättre. Det baraär begränsad del detta,en av
nämligen åstadkomma samlad miljölagstiftning,att är våren ny som
arbetsuppgift. Samtidigt dennamåste lagstiftning återspegla mycket av
den övriga verksamheten miljöskyddsområdet.på Vi i avsnitt 3.3går
översiktligt igenom olika styrmedel.

Vid utformningen lagstiftningen har vi anledning uppmärk-attav
EG:s miljöskyddsarbete. avsnitt 2.3I har behandlat miljörät-samma

i EG och EES. Enligtten direktivvåra skall miljöbalken ut-ges en
formning är anpassad till EG:s rättsordning. En sådan anpassningsom
får betydelse i många olika sammanhang. Vissa principiella synpunkter
på anpassningen lämnar vi i avsnitt 3.2. Utformningen de svenskaav
reglerna med hänsyn till EG:s lagstiftningsteknik berörs i avsnitt 4.3.
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miljöbalkeniprinciperGrundläggande3.2

hela fältetkravSamma över

miljö-skyddsobjektdet fyrakanMan säga äratt stora somavgrupper
hälsa. detmänniskors Förförsta detdetbalken bör För ärvärna om.

biologiskadentredje detmiljön. detfysiska För ärandra det denär
medhushållningenför fjärde detmångfalden. Och det är naturresur-

serna.
visser-Vi harhela balken.grundsyn börochEn genomsyrasamma

aktsamhets-ganska disparatasamordna oftafunnitligen det svårt att
nödvändigdettai olika miljölagarnaregler de upp-anser vara enmen

människorsharmonisk kod förblikunnamiljöbalken skallgift enom
i frågagrundläggande kravmiljövårdsområdet. Sammahandlande på

sig frågaställasskall sålunda ärmiljöhänsynhälso- och omvareom
hantering ke-hälsoskydd,verksamhet,fastighetsanknuten avomom

hushållning mednaturskydd ellermiska produkter, naturresur-omom
naturligtvis kanolika intressenavvägningen mellanlåt attvaraser,

farlighet.miljöhotensochintressenas styrkaberoendeutfalla olika på

Försiktighetsprincipen

mångfalden,biologiskamiljö, inbegripet denför ochSkyddet hälsa
denankommariskbedömningar. princip bör det påfrån Iutgåmåste

miljönellermänniskors hälsakan påverkavill attnågotgöra somsom
Miss-olägenhet.medföra skada ellerinte kommervisa åtgärden attatt

tillfå kommaåtgärden intedet bör den tilltänktalyckas han med
ochbegränsningarskyddsåtgärder,blirstånd. Huvudregeln sådanaatt

före-olägenheterochskadori övrigt skall iakttasförsiktighetsmått att
skadorintresseavvägning godtas,vissa fall efterbyggs. måsteI atten

fallihärför såFörutsättningarna måsteeller olägenheter uppkommer.
miljö-nuvarandedenalltså liksomi miljöbalken.regleras Denna måste

försiktighetsprincipen.sin grund iskyddslagstiftningen ha

Skador skall förebyggas

skallskadorprincipenförsiktighetsprincipen harmedsambandNära att
Romfördragetinskriven ifinnsi första hand förebyggas. Den som en

sigi och för130artikel r. Deni miljörätt ärhörnpelarna EG:sav
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självklar bör inte invänta skador för avhjälpa dem i efterhandman att-
sitt bästagöra för skadorutan huvudöver inteatt skall uppkom-taget

Det har emellertid förekommit viss diskussion i vilkenma. omfatt-en
ning hälsoskyddslagstiftningen kan användas för planeradeatt stoppa
aktiviteter se avsnitt 9.4. För framtiden bör enligt miljöbalken gälla

allt arbete sig det gälleratt hälsoskydd, miljöskydd ellervare natur-
vård skall förebyggande.vara

Det förorenaren betalarär som

Miljöskyddslagen byggde vid sin tillkomst 1969 och bygger alltjämt
principenpå det denär förorsakaratt miljöstörningar harsom attsom

bekosta de åtgärder behövs för förebygga eller avhjälpaatt dem.som
Detta emellertid inte heller då någon princip. Samma tänke-var ny
tillämpadessätt redan långt tidigare i arbetarskyddsfrågor.t.ex. Före-

har haft betalatagaren de skyddsanordningaratt samhället harsom
erforderliga för begränsaansett riskerna i arbetsmiljönatt för de an-

ställda.
Inom miljöpolitiken principenär internationellt vedertagennumera

och går under beteckningen PPP Polluter Pays Principle. Den sattes
för första gången ipå pränt rekommendation OECD 1972.åren av
Kostnaderna för de åtgärder krävs för bibehålla acceptabelattsom en
miljö bör enligt rekommendationen återspeglas i priserna depå varor
och tjänster upphov till föroreningar de producerasnär ellersom ger
konsumeras. Likaså bör priser på beroendeär naturre-varor som av

återspegla den begränsade tillgången depåsurser naturresurser som
används.

Principen har slagits fast hörnpelarna i EG:snumera som en av
miljörätt, artikel 130 i Romfördraget.se r

Även denna princip skall självfallet läggas till grund för miljöbal-
ken. Detta innebär bl.a. har misslyckats medatt förebyggaom attman
skador på grund miljöstörningar så det förorenarenär skallav som
betala kostnaden för återställa tillståndet tillatt vad tidigaresom
gällde.
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mångfaldBiologisk

möjlig-deskydd förinneburithar naturenMiljöskyddslagen ett genom
skulleföroreningarbegränsaförbjuda eller somdenheter attgett

förfarorAllvarligaochdjur växter.förlivsbetingelsernaförsämra
männi-emellertid ocksåöverlevnad skapasoch avdjurens växternas

skeringreppSådana t.ex.iingrepp genomfysiskaskans naturen.rent
ellerdämssjöarochvattendraghuggs uppskogar attatt genomner,

odlingshinderolikadikasvåtmarker attut,torrläggs, att genomgenom
ochförsvinnerängsmarkerodlingsmark, genomattborttas genomur

bebyggelse.
möjligheternaigjortsnaturvårdshänsynbegränsningarDe avsom

harlivbiologisktförförutsättningarrubbafysiska ingreppatt genom
skogsvårds-ochordbruks-verkningar. Jmarginellaganskahafthittills

produk-effektivfrämjainriktadvarit påfrämst attlagstiftning har en
inneburithuvudsakihar ettNaturvårdslagstiftningention råvaror.av
begränsadeöverlevnad påräddakunnatvälområdesskydd, arterssom

naturresursla-skydd. Förstövrigtilämnat utanområden naturenmen
andraålagdenna ärfrågan,påsamlatmöjliggör ett mengreppgen

planeringen.fysiskadenbegränsad tillsidan
rikedom pågällerdetouttömligsig närTidigare har tettnaturen
naturvårds-förmålviktigtblivithar dettid ettFörst påarter. senare

räknarjorden. Manmångfalden påbiologiskadenbevaraarbetet att
varje år.försvinnerdjurarteroch0002 växt-med överattnumera

tvivel-etisktfrån detAlldeles bortsettsinaVarje bär påart gener.
sigdetvisar naturenslivsformer, attunikaiaktiga urmanutrotaatt

ochläkemedelför annattill grundanlagvärdefullahämtagenbank kan
Även mänskligutifrån egennyttasjälv.människantjäna settkansom

Bevarandetvärde.mångfaldenbiologiska stortden ett avalltsåhar
miljövårdenochföruppgiftertill demångfald hör natur- somdenna

tid.underuppmärksammadeblivit allra mest senare
Rio-frånAgenda 21iunderstryks2.2.4avsnittframgårSom av

biologiska mång-denutarmningennuvarandedenkonferensen att av
ochaktivitetermänskligaresultatmycketoch ärifalden mångt ett av

bevaraförbehövsåtgärder attmålmedvetnaochbrådskande gener,att
biologiskautnyttjahållbartsiktemed påekosystem resur-och attarter

ochjord-bl.a.inomfrämjasbörproduktionssystemHållbaraser.
mångfalden.biologiskaöka denochutnyttja, bevaraförskogsbruk att

bioto-ochÅtgärder ekosystembevaranaturmiljönividtas förbör att
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upprätthålla ochsamt återskapa livsdugligaper bestånd i derasarterav
naturliga omgivning.

En konvention biologisk mångfald också i Rio. Konven-om antogs
tionen handlar både traditionellt naturvårdsarbete ochom ökatettom
sektorsansvar för den biologiska mångfalden. Riksdagen ratifi-väntas

den före 1993.cera sommaren

Ökad tyngd för miljökraven

De tillåtlighetsregler i dag gäller för miljöfarlig verksamhet harsom
medvetet formulerats för vid tillämpningenatt möjligheterstora attge

hänsyn till olikata intressen. Enligt uppfattningvår har utvecklingen
sprungit ifrån den ståndpunkt 1969 års lagstiftare intog. Detsom var
då fråga försiktigt införaatt regler för heltom lagstiftningsom-ett nytt
råde och för långtgåendestor kravoron att kunde slåvar viktigut
industri. Medborgarnas insikt miljöfrågor liksom deras krav påom
bättre miljöförhållanden har ökat väsentligt sedan slutet 60-talet. Iav
dagens läge visar erfarenheten industrin har både viljaatt och möjlig-
heter komma till Ävenatt rätta med miljöproblem.svåra den interna-
tionella konkurrensen, i fall inom Europa,vart kommer belastasatt
med miljökrav. Det det lättaregör för industrisvensk bära kost-att
naderna.

Våra direktiv innehåller uppdrag arbetaett fram förslagatt som
innebär skärpningar miljökraven. Miljöbalken bör utformasav så att
miljökraven får ökad tyngd i förhållande till andra intressen. Av akt-
samhetsreglerna i miljöbalken bör klart framgå all miljöfarlig verk-att
samhet skall bedömas människors hälsamot och miljön och vidatt en
sådan prövning hälsan och miljön skall istå centrum.

De allmänna kraven försiktighetsmåttpå i miljöbalken bör därför
frånutgå den nuvarande regleringen i lagen kemiska produkter.om

Erfarenheterna lagens tillämpning inte stöd förav de krav iattger
fråga skyddsnivån lagen innhåller skulle behövaom ändras.som Detta
innebär denatt gör något kan påverka hälsa ellersom miljö skallsom
vidta de åtgärder och iaktta de försiktighetsmått i övrigt behövssom
för hindra elleratt motverka skada på människor eller i miljön.

Att riskerna för skador olika slag skall undanröjas överensstäm-av
också med de riktlinjer riksdagenmer antagit på grundvalsom av

propositionen 1990/91:90 En livsmiljö.god Riktlinjerna tyder på att
lagstiftarens ståndpunkt riskerär för skadaatt på miljö eller hälsa inte
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efterÅtminstone interiskersådana accepterasskall engodtas.skall
övergångstid.

alladärförbör attmiljöbalkeniprincipenövergripande varaDen
människorsskyddaförbehövsvidtasskall attförsiktighetsmåttde som

dennavill tillägga ävenVi attmiljön och omhälsa, naturresurserna.
såmiljöskyddslagen,iuttryckssättenfrånawikerväsentligtprincip

tillstånds-tillämpaspraxisdenden avtorde nära numeramotsvara som
miljöskyddsområdet.påtillsynsmyndigheternaoch

förutlärförsikthetsmåtttillgängligaallakrav på somabsolutEtt
finnasbörVisstsituationer.i alla utrymmetillämpaskunnainteantytts

förordandramedellerintressenmotståendemellanavvägningför en
emellertidbörstoppregelgrundläggandeskälighetsprövning. Enen

kandetgrundregelnfrån attsådanafårinte göra avstegatt manvara
miljönskada påpåtagligellerhälsamänniskorsskador påbefaras att

medhushållninggodlångsiktigt naturresurserelleruppkommer att en
allvarligt äventyras.

bytasbörFarliga ämnen ut

sub-ellerutbytesprincipinnehållerprodukterkemiskaLagen en -om
skallprodukterkemiskasådanainnebärstitutionsprincip attsom-

be-intePrincipen ärfarliga.mindremedkan ersättasundvikas som
produkterkemiskaanvända motredantill utbytegränsad enbart av

förprodukterkemiskavid valtillämpasocksåskall nyaandra. Den av
karaktäriserasockså kunnaskulle alltsåochanvändningsområden som

miljöbalkeniprincip börproduktvalsprincip. Denna merengesen
ärställninggrundläggande äninnebörd och som nuvidsträckt meren

förgrad närva-högre äniden äninnebär dettaSamtidigtfallet. att
därförrättssäkerhetsskälochgeneralklausul attfår karaktärenrande av

Utbytesprin-straffsanktionerad.direktkaninteför den görastalar att
sanktio-behovvidfårmiljöarbetet-helaskallcipen genomsyrasom-

tillstånds-vidföreskrifter,utfärdandetvidtillämpasatt avgenomneras
tillsynsverksamheten.och iprövningen

kretsloppMateriens

Omsätt-varuströmmar.samhälletstillkopplademiljöproblem ärStora
förbrukningökadbl.a.innebärvilketökat,har avningen varorav
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och i varuproduktionenresurser, används och ständigtett ökandestort
antal kemikalier, vilka många otillräckligtärav kända såvitt avser
inverkan på hälsa och miljö.

Det årliga inflödet miljöskadliga iämnen ochav anläggningarvaror
flerfaldigtär större deän nuvarande årliga utsläppen till naturen.

Således ackumuleras växande mängd miljö- och hälsofarligaen ämnen
i bl.a. Så länge sådana ämnen finns ivaror. produkter och kom-varor

de också ñnnas i avfallet.attmer Det kan lång tid innanta varorna
deponeras på tipp eller förbränns. Utlakningen skadliga frånämnenav
tippar kommer i sin pågå undertur att lång tid. Det kan inteännu
bedömas vad händer med miljön, alla desom kemikalierom som nu
finns i vårt samhälle och kommer hamna iatt vårt avfall så små-
ningom frigörs till omgivningen. Det kan i detta sammanhang nämnas

återvinningatt och avfallshantering försvårasannan attav samman-
sättningen blir alltmer komplex.av Denvaror spridning ochstora
upplagring miljöfarliga ämnen uppkommerav när produ-som man

konsumerar och inte minstcerar, siggör med olika slagav varor av
innebär växande hotett miljön.mot

De krav i dag ställs på varuproduktion,som konsumtion och av-
fallshantering såledesär inte tillräckliga för motverka negativaatt
effekter i miljön. För åstadkommaatt varaktig förbättring miljönen av
torde krävas miljöhänsynatt inomtas varuproduktionen från idé till
färdig och fram till slutlig hanteringvara efter det denav attvaran
kasserats eller andra skäl inte längre används.av Varans hela om-
loppscykel måste sålunda bedömas från miljösynpunkt. Idealet vore om

kunde "rena" från början.varorna Omvara så fallet skulle intevar
enbart miljöstörningarna minska också kostnader förutan bl.a. investe-
ringar i reningsutrustning undvikas och kostnaderna för avfallsbehand-
lingen minska.

Miljöbalken bör därför bygga på principen vid all hanteringatt av
skall långtså det möjligtärvaror hela livslängdsom beaktasen varas

vid bedömningen de risker för hälsa och miljöav för medsom varan
sig. Därvid måste också hänsyn till möjlighetentas återanvändaatt en

sedan den tjänat ellervara, ut, återvinnaatt ämnen, material eller
energi ur varan.

I enlighet med det anförda bör vid bedömningen miljö-av en varas
påverkan beaktas både råvaru- och energiförbrukningen vid tillverk-
ningen, hur användaren hanterar och hur den på bästa skallsättvaran
kunna omhändertas den intenär längre används. Kravet bör därvid
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ställas långtså möjligt skall kunna återanvändas eller i andraatt varan
hand materialet i den skall återvinnas.kunna

Avfallshanteringen bör till åtgärdernas effekt för miljö-anpassas
skyddet. Resurshushållning minskningoch avfallsmängderna redanav

Återanvändningi samband med produktionen bör högsta prioritet.ges
bör komma i andra hand. Därefter bör återvinningav varorna av

materialet prioriteras. Om inte materialet kan återvinnas på sättannat
bör sådana fraktioner i avfallet miljörisker kan föranvändasutansom
energiproduktion för energiutvinning. Därigenom bör be-sorteras ut
hovet deponering kunna skäras ned till minimum.ettav

Hushállning med naturresursema

linje med vadI återanvändning och återvinning stårsagtssom nyss om
det krav hushållning med knappapå årpånaturresurser som senare
alltmer kommit prägla miljörätten. Alltför länge framstod jordensatt
tillgångar outtömliga. Det uppvaknandet kom egentligenstorasom
först med oljekxisen 1973. Hushållningskravet präglar naturresursla-år

miljölagstiftning.saknas i äldre plågsamtNumera mångaårgen men
medvetna det redan och kommandemed tankeän påattom nu, mer
generationers behov, råder brist viktiga naturtillgångar.på Kravet på

långsiktigt hushållninggod med naturtillgångarna därförmåsteen
komma till i de centralauttryck aktsamhetsreglerna i miljöbalken.

Även för biologiskaskyddet den mångfalden hushållningkräver
med särskilt det gäller marken och Jord-närnaturresurser, vattnet.

bedrivasoch skogsbruk vanligamåste så det beståndet ochväxtatt av
djurarter bevaras och, finns,det behövs och förbättras.när utrymme

upprätthållaFör livskraftiga bestånd hotade måste störreatt arterav
områden till Enskilda biotoper föravsättas naturreservat. arter som
behöver skydd ocksåmåste bevaras.

Som förut anförts det först naturresurslagen hushåll-är genom som
ningstanken slagit igenom i lagstiftning.svensk hänför sig i främ-Den

till tillgången mark och och lika mycketpå ärsta rummet vatten en
planerings- bevarandelag. Genom prövning med stödsom en en av
naturresurslagen olika verksamheter skall lokaliseras blir detav var
möjligt använda mark och för det eller de ändamål för vilkaatt vatten
de lämpade.år Naturresurslagen kan i syfteanvändas ocksåmest att
skydda ekologiskt betydelsefulla områden och för välja lämpli-att mest

plats för miljöstörande verksamhet.ga
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specialfallEtt kravet hushållning med knappapå naturresurserav
gäller energin. första hand föranleder det från förnyelse-I energiatt
bara källor bör användas. viktigt inte minst för minskaDetta är att
växthuseffekten. energiåtervinningSom bör behovetsagtsnyss av
beaktas också i samband med avfallshanteringen

Sverige och EG

kortfattadEn redogörelse för miljörätt har i avsnitt 2.3.EG:s lämnats
harmoniseringsdirektivDe enligt 100 har införts i Rom-art.som a

fördraget till genomförande den marknaden kan underav gemensamma
vissa förutsättningar åsidosättas tillämp-medlemsstat till förmån förav
ningen nationella bestämmelser. kommer dock bli frågaDet här attav

undantagssituationer. princip blir Sverige vid anslutning tillIom rena
skyldigtEG genomföra de direktiv antagits med stödatt art.som av

100 särskilt harmoniseringsdirektiv beträffandeDet ära. varor som
Sverige följa.måste Annars uppkommer tekniska handelshinder. Bl.a.
EG:s rättsregler kemikalier därför iakttas Sverige.måsteom av

förhållerAnnorlunda det sig med direktiv miljöskyddetsde påsom
införtsområde med stöd 130 minimi-genomgåendeDessa ärart.av r.

direktiv. Därför finns det inte heller EG-rättsligt hindernågot mot att
föreskriva gränsvärden de gäller enligt sådanasträngare änt.ex. som
direktiv. framgårSom det följande i fortsättningenattav anser
gränsvärden för miljöfarliga utsläpp bör införas i svensk i formrätt

generellt verkande föreskrifter. sker bl.a. för detDetta göraattav
möjligt genomföra EG-direktiv innehåller sådana gränsvärden.att som

föreslagna ordningen innebärDen principiell omställningen av
normgivningen området. framstårpå Det då angeläget attsom normer-

uttryck för ökad ambitionsnivå. inteEG:s regler de bästaärna ger en
för detta syfte. i varje fallTvärtom särskiltmåste övervägas, om
föreskrifterna kan läggas högre ambitionsnivåpå motsvarandeänen
minimidirektiv från sida.EG:s

Sammanfattningsvis kan EG:s infallsvinkel till miljö-säga attman
politiken fruktbärandemånga gånger och väl ägnad läggas tillär att
grund för den svenska miljölagstiftningen. det gäller det sakligaNär
innehållet ligger den svenska lagstiftningen ofta före. Samtidigt finns
inom EG höga ambitioner miljöpolitikens siktpå område och kanpå

positiv utveckling förutses. den frågaI minimidirektivmån ären om
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ståndpunkt, i avvaktanbör vi alltså behålla långtgående påvår attmer
kommer i kapp.EG

3.3 Styrmedel

Nationella miljömål

politiskaMiljöfrågorna fått betydelse, inte minst i dethar allt större
handlar detSverige liksom för övriga länderarbetet. För attom--

internationellaligger i linje med såvälutforma miljöpolitiken som
ytterligare insatseråtaganden och utfåstelser de måste görassomsom

landetstill miljöproblem inom detför komma medrättaatt egna
gränser.

föremål förfrågor blikan förutsätta de kommerMan attatt som
huvudsakligenfortsättningen liksom hittillsriksdagens behandling i --

olika nationellaövergripande karaktär,kommer t.ex.att avsevara av
kemikaliekontrollen, och hushåll-mål för miljöarbetet, naturvärden

viktenligt uppfattningningen med Det vårär attstornaturresurser. av
i ljusetsådana fortlöpande reviderar demriksdagen fastställer mål och

och erfarenheter arbetet med uppnåkunskaper attavav nyvunna
till skydd förtidigare uppställda mål. kan arbetetBara på så sätt

miljön inriktning behövs.människors hälsa och den stadga och som
fråga miljöarbe-viktigare hur samhället skall kunnaalltEn är styra

linje målsättningarnaligger i med de övergripandehålltet ett som
bliriksdagen fastställt. kommer säkert alltDet tyngreatt ettsom

olika nationella mål till delmål för olika verksam-arbete omsättaatt
förslag hur de instrumenthetsområden. uppgift lämnaVår är att om

skalli form med vilka målen uppnås.lagar skall utformasav- -

Allmän medvetenhet bästa skyddet för hälsa och miljö

nödvändigt särskilt framhålladetta har konstaterats detNär är attatt
främsta medlet förlagstiftning inte kan det enda eller det attvara ens

tillvarata naturvårdens intressen.hälso- och miljöskyddets och Längst
opinionsbildning.otvivelaktigt kunskapsförmedling ochleder Det är

miljön ochförst människorna allmänt medvetna hotennär är motom
tillmöjligheterna komma till med dem hänsynenrättaatt somom

industriidkare, de industrian-miljön blir naturlig för alla iaktta, föratt
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ställda och deras organisationer, jordbrukare och skogsbrukare lika väl
för konsumenter, och leder till livs- och handlingsmönstersom som

verkligen och miljön i övrigt. sådan ändrad inställ-Ennaturengynnar
ning kommer också påverka de demokratiska ochatt processerna
därmed småningomså återspegla sig i lagstiftningen.att

Vi vill i det sammanhanget särskilt riskenpeka på ställaatt natur-
vårdens och friluftslivets intressen i till varandra. enskildaDemotsats
människornas för naturvärden kan stärkastvärtomengagemang av
upplevelser i skog och mark och förstöd de insatserutgöra krävssom
för förändringar produktionssystem skyddaatt naturengenom av m.m.
och dess biologiska mångfald. Konsumenterna kan sinagenom pro-
duktval insats förgöra få utveckling miljöanpassadestor att moten en
produkter. Så har också redan skett. bästaDet exemplet kanskeär

tillövergången användning s.k. klorfrittav papper.
Korrekt och tydlig information förutsättning förär konsu-atten

skall kunna träffa sådana val. Likaså har utbildning, allamenterna på
nivåer i skolan, universitetpå och högskolor och i arbetslivet, en
avgörande betydelse för möjligheterna både förstå de krav hälso-att
skydd, miljöskydd och naturvård ställer och medverka till lösningaratt

tillgodoser dessa krav.som

Sektorsansvaret

En grundläggande i dagenssträvan och framtidens miljöarbete bör
bygga in miljötänkandet i alla de olikaatt slag verksamhetervara av

kan befaras påverka miljön negativt. gällerDetta ocksåsom t.ex.
jordbruk och skogsbruk. Omtanken den biologiska mångfalden börom
ingå självklar och väsentlig faktor i planering,all skötsel ochsom en
drift inom dessa näringar, på omtankensätt det ekono-samma som om
miska utfallet. Bara de enskilda jordbrukarna och skogsbrukarnaom
uppfattar miljöskydd och naturvård sin angelägenhet kansom egen

sig behovetvänta skydd för den biologiska mångfalden blirattman av
tillgodosett. På bör det i första handsätt sektorslagarnasamma vara

reglerar hänsynen till miljöskyddets och intressennaturvårdenssom
och näringens myndigheter bevakar dessa intressen.egna som

Motsvarande gäller vid planering bebyggelse. själv-Denna börav
fallet också i fortsättningen ske tillämpningmed plan- och byggla-av

Det kommunernas självklaraär uppgift vid tillämpningenattgen. av
den skapa goda miljöförhållanden bostäder och arbetsplatser.runt
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utsträckning beroendemiljöförhållanden i betydandetrañkensOckså är
Även miljö-behandlingplanlagstiftningen. trafiklagstiftningens avav

meningavgasrening, enligt kvarfrågor, exempelvis bör vår ståsom
inom sina respektivetrafikverken föroch sektorsansvaret om-svara

råden.
männi-olika påverkarverksamhet i samhällets sektorerdenI mån

förmiljön bör emellertidskors hälsa och på närva-sätt somsamma
Även kommermiljölagstiftningen tillämpas. jordbrukets utsläpprande

sålunda falla under miljöbalken.att

Ekonomiska styrmedel

i huvudsakliksom andra industriländer hittillsSverige har använt
Ekonomiskaför miljömål.administrativa styrmedel nå uppsattaatt

ifått betydelse såvälemellertid understyrmedel har år störresenare
användning avgifter och andraSverige utomlands. ökadEnsom av

förbättra möjligheternagenerella ekonomiska styrmedel kan uppnåatt
avgifterproblem med användade nationella miljömålen. Ett att som
Avgifter fårmätsvårigheterna.styrmedel miljöskyddsområdetpå är

Avgif-därför i utsträckning knytas till insatsvaror och produkter.stor
utprägladsig inte lämpliga för reglera frågorhellerter attter av

utsläppsavgifter syftarskydds- och säkerhetskaraktär. Produkt- och
till minskning vadfrämst till incitament utsläppen utöveratt ge en av

föreskriftertillåtits eller tillståndsbeslut.som genom
iekonomiska styrmedelanvända ocksåEG på väg attsynes vara

Lagstiftning främst i form direktiv kanmiljöskyddsarbetet. och då av
för miljöpolitik.ha varit det framträdande styrmedlet EG:ssägas mest

miljö-EG-kommissionen fram förslag till femtehar 1992 lagtår ett
inriktning.handlingsprogram delvisoch därvid signalerat en annan

utveckling. Därvidinnehåller strategi för hållbarProgrammet en en
vikt EG-kommissio-skall bl.a. läggas vid ekonomiska styrmedel.stor

energiskatt för kol-har bl.a. diskuterat frågan motverkaattnen om
dioxidutsläpp.

juli 1990 redovisade Miljöavgiftsutredningen betänkandetI MIA
1990:59 miljön Miljöavgifter och andraSOU Sätt värde på styr-

i ökadmedel. möjligheternadetta bredI genomgånggörs attaven
omfattning införa ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken.

vid 1989/90 riksmöteSverige fanns redan före beslutenI års en
till-lång rad avgifter miljöområdet. Flertalet dessa harpå avm.m.
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kommit under 1980-talet. MIA:s uppfattning flertalet deattvar av
statliga avgifterna presenterades i sammanställningen bortsettsom -
från sanktionsavgiften i miljöskyddslagen föreföll enkla ochvara-
billiga administrera. Det också utredningens uppfattningatt deattvar
svenska miljöavgifterna väl siganslöt till omvärldens. Förutom genom
valet avgifter hade Sverige enligt utredningens mening främst profi-av
lerat sig relativt antal avgifter. hadeDet dock inteett stortgenom
dittills varit vanligt avgiftsmedlen för miljöinsatser.använtsatt

I MIA:s betänkande förs ingående behovetett resonemang om av
generella styrmedel. uttaladeMIA bl.a. följande.

Inom kannågra år sigvänta tyngdpunkten i miljöarbetetattman
förflyttas från föråtgärder nedbringa utsläppen från deatt stora
punktutsläppen inom energi- och industrisektorerna till hand-att

de utsläppskällorna,många små s.k. diffusa utsläpp ochom
inriktadeåtgärder resursflödetspå miljöpåverkan i Ettstort.

viktigt inslag i sådan politik blir begränsa och i vissa fallatten
helt utesluta tillförseln till samhället miljö- eller hälsofarligaav
kemikalier.

Allt högre ställda mål för traditionella föroreningartyper av
angelägna insatsområden i miljöpolitiken ökar behovensamt nya

effektiva styrmedel. Kostnaderna för viss given utsläpps-av en
reduktion tenderar öka i takt med industriutsläppent.ex. att att
nedbringas till allt lägre nivåer. innebärDet allt kravstörreatt
kommer ställas insatserna effektivapå blir samhälls-att att ur
ekonomisk synvinkel, med andra ord möjliga miljöeffektmesta
till lägsta möjliga resursuppoffring.

Ekonomiska styrmedel kan naturligtvis inom många områden välvara
effektivaså administrativa. Erfarenheterna visar det mycketattsom

väl förenagår administrativt regelsystem miljöavgiftermedatt ochett
miljöskatter. De administrativa och ekonomiska kanstyrsystemen
verka parallellt med varandra. Införandet avgifter och skatter inomav
miljöområdet kan således inte ersättning för de admini-ses som en
strativa styrmedlen.

Vi i dettagår betänkande inte frågannärmare på den typom av
miljöavgifter MIA arbetat med. Däremot möjlighetenär attsom an-
vända sanktionsavgifter komplement till straffsanktioner direktsom av
betydelse för arbete.vårt
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Övergripande aktsamhetsregler

aktsamhetsregler.innehålla allmännamiljörättsliga lagarna brukarDe
akt-exempleninnehålla sådana. bästa påOckså miljöbalken bör De

miljöskyddslagenmiljölagstiftning 5 §i nuvarandesamhetsregler är
väsentligaskiljer sig ikemiska produkter.5 § lagen Dessaoch om

hänseenden.
uttryck för högreframhållits miljöbalkenförut börSom ge en

till uttryck i deambitionsnivå miljöskyddslagen. bör kommaDettaän
inteaktsamhetsreglerna i balken. börgrundläggande Dessa motsvara

bestämmelserverksamhet ochtillåtlighetsreglerna för miljöfarligbara
aktsamhetsreglernakemiska produkter. Också påhanteringom av

med dessa bestämmelser. Derättsområden bör samordnasandra nya
enhetliga grund-därvidi miljöbalken bör bygga påbestämmelserna

värderingar.läggande
skallmiljöpåverkanprincip fordras denbör utövarl att varasom

befaradeförförsiktighetsmått behövsskyldig vidta alla de attatt som
innebördenundvikas. bör alltsåoch miljöskador skallhälso- Detta vara

i balken.aktsamhetsregelnden grundläggandeav
vissa hjälpreg-aktsamhetsregeln bör knytasTill den grundläggande

till hjälpregel i miljöskyddslagenanknyta denler. dessa börEn somav
bedömasföretagarens åligganden böromfattningenhandlar att avom
väljer vimöjligt. deli vad tekniskt För vårmed utgångspunkt ärsom

tillgängliga teknik.tala bästaatt om
vidgadeutbytesprincipen i denhjälpregel börEn ta uppannan

Åter kretsloppsprin-fasttalat andra bör slåbemärkelse vi tidigare om.
hushållningsprincipen. Till innehållet i aktsam-detcipen och närmare

återkommerhetsreglerna vi i kap.
fåolikaallmänna aktsamhetsreglerna kommer sättDe att en

kommereffekt inom balkens tillämpningsområde. Destyrande hela att
detfölja i sitt handlandede riktlinjer alla förutsätts närsomange

till grund fördärmed läggasgäller skydda hälsa och miljö. kanDeatt
aktsamhets-opinionsbildning. Vidarekunskapsförmedling och måste

utfärdarmyndigheter deiakttas regeringen andrareglerna och närav
tillämpningsområdeföreskrifter. Miljöbalken sitt vidsträcktablir med

bestämmelser med bemyn-nödvändighet talrikamed ramlag och deen
inteinnehålla kandiganden utfärda föreskrifter balken måsteatt som

sig Aktsamhetsreg-detaljerade i och för önskvärt.sågöras voresom
till grund för före-blir de skall läggaslerna då styrande på så sätt att

skrifterna.
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Aktsamhetsreglerna skall också iakttas de rättstillämpandeav myn-
digheterna i enskilda mål och ärenden. Detta gäller såväl vid tillstånds-
prövning i fråga tillsynsbeslut. Myndigheterna skall sålundasom om
tillämpa de krav aktsamhetsreglerna ställer det gällernärsom exem-
pelvis vid tillståndsprövning meddela villkor föratt verksamheten eller

i samband med tillsyn meddela föreläggandenatt och förbud.
börDäremot aktsamhetsreglerna inte direkt straffsanktione-vara

rade. Så visserligen falletär med aktsamhetsregeln i lagen kemiskaom
produkter, inbegripet utbytesregeln. Miljöbalken kommer emellertid

få vidsträcktså tillämpningsområdeatt dess aktsamhetsregler inteatt
kan tillräckligt precisa förhållningsregler för kunna läggas tillge att

förgrund straffrättslig bedömning.en

Generella föreskrifter

direktivI våra framhålls det nödvändigtär lagstiftningen inomatt att
miljöområdet föruttryck de miljöpolitiska mål fastställtsger som av
riksdag och regering. Vi delar denna uppfattning. Redan konstitu-av
tionella skäl bör de riksdagen målen uttryck i lagarantagnaav ges
eller andra domstolar och andra myndigheter har följa.normer attsom
Detta kan naturligtvis åstadkommas på många olika Hittills harsätt.
bindande föreskrifter i utsträckning saknats. huvudsakI harstor cen-

riktlinjertrala fått formen icke bindande anvisningar. Regeringenav
har sålunda uppdragit Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen

fram förslag till aktionsplaner eller handlingsprogramatt ta för olika
delområden. Vi viktigt förstyrmedel framtiden böratt ettanser vara
generella föreskrifter meddelas regeringen eller myndighetsom av som
regeringen bestämmer på grundval bemyndiganden i miljöbalken.av

Möjlighet meddela generella föreskrifter finns bara iatt mycketnu
begränsad utsträckning enligt miljöskyddslagen. Däremot dennaär
lagstiftningsteknik typisk för lagen kemiska produkter och anslut-om
ande lagar förordningaroch inom för kemikalielagstiftningen.ramen

Som framgått hänger dagens miljöproblem i utsträckningstor
med användningen olika kemiska ellerämnen produktersamman av -

inom tillverkningsindustrin, inom jordbruket,t.ex. inom transportsek-
eller inom energiområdet. Sammatorn styrmedel bör kunnatyp av

användas både för verksamheterna sådana och för de kemiskasom
produkter och kommerämnen till användning inom verksamheter-som
na.
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i formföreskriftermed generellautsträckningiarbetarEG stor av
EG-2.3 ställeravsnittframgåttgränsvärden. Somfastställdabl.a. av

tillräck-skall medlagstiftningmedlemsstaternasdomstolen krav på att
svenskVidregler.direktivenstydlighetprecision och återgelig en

vidarebetydligtskäldettaredan ut-anslutning till EG måste ettav
miljöbalken.föreskrifter i dengenerellaåt nyarymme ges

användningtillkommadessutomföreskrifter börGenerella som
räckerMiljöbalkenmiljörätten.nationellainom denstyrmedel ensam
miljö-ochhälso-behövs rörandebestämmelserför alla deinte till som

allasig medbefattariksdagen skallrimligtinte hellerskydd. Det är att
grundläggandededrai ställetRiksdagen bördetaljbestämmelser. upp

debeaktamyndigheter har närregeringen och andrariktlinjer attsom
föreskrifter.utfärdaskall

bygga påhänseendengrundläggandedärför i vissaMiljöbalken bör
kemiska produkter. Defrån lagenhämtademönster somnormerom

ochriksdagendirektibland beslutasvisserligenkanskall gälla av
i formemellertidfall deandra börlagform. Isålunda iklädas avges

grundmyndighet påregeringen ellerbeslutadeföreskrifter annanav
bemyndigande.riksdagensav

Miljökvalitetsnormer

varit dämp-miljöskyddspolitiken harsvenskaför denUtgångspunkten
vadfall skallvarje enskiltmiljöskyddslagen. görasi Iningsprincipen
ochskadormotverkaochför förebyggakrävasrimligen kan attsom

intehindrarmiljön.människors hälsa och Detta attolägenheter på
vadmiljön långtpåverka utöverkanalla störningskällorsammantaget

hinder föringetinnebärDämpningsprincipenacceptabelt. attärsom
vilkenutgångspunkti ärmiljön förstörs grund. En att angeannan
för alltochgodtashuvud kan sättamiljöpåverkan stoppöver tagetsom

innebördFöreskrifter sådanytterligare.försämra miljönskulle avsom
börsådanaVimiljökvalitetsnormer.vibenämner att normeranser

använd-ochmiljöskyddsarbeteti framtida hälso- ochanvändas det att
i miljöbalken.ningen bör regleras

defunktion börfylla sinkunnakvalitetsnormerna skallFör att ge
utgångspunktmedmiljönställasför börjust de kravuttryck som

medkompromisserEventuellatål.människan ochfrån vad naturen
enskildaimöjligt detekonomiskttekniskt ochtill vadhänsyn ärsom

skullekvalitetsnormerna. Dessaförinomfallet bör inte göras ramen
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i fallså bli vilseledande och därmed meningslösa. Det möjligtär att
det inte alltid och i fall inte omedelbartvart går uppnå de målatt- -

kvalitetsnormerna uttryck för. Men i fall får ofrånkomligasåsom ger
kompromisser göras med öppna och fullögon vetskap hälsaattom
eller miljö belastas de egentligenän tål.mer

Möjligheterna använda miljökvalitetsnormeratt också olika förär
skilda miljöer. frågaI luft kan enhetliga krav ställas. För mark ochom

gäller däremot skilda förutsättningarvatten alltefter naturliga utgångs-
värden.

Erfarenheterna från de åren visar miljöproblemmångaattsenare
blivit allvarligaså det krävs omedelbara ochatt samordnade insat-nu
för komma till medatt rätta dem. l fallmånga framstår detser som

uppenbart belastningen miljönpå vissaatt vidaämnen överskriderav
vad "tål"naturen någon för denutan gräns skullatt klart deñnierats.

sådanaI fall måste naturligtvis skyddsåtgärderna drivas långtså som
huvudöver möjligt.ärtaget

Enligt vår mening kan miljökvalitetsnormer till början bety-en
delse främst för hälsoskyddet, eftersom det dettapå område särskiltär
angeläget strikta kvalitetskrav iakttas.att

viktigEn fråga hur kvalitetsnormerär bör utformas och vilken
de skall ha. Ofta tordestatus det svårt dem direkt bindandeattvara ge

effekt. En del belastningen luft,stor på mark och i Sverigeav vatten
kommer från utländska föroreningskällor. Strikt tillämpad skulle miljö-
balken kunna betyda inga nytillkommandeatt svenska verksamheter
skulle kunna tillåtas inom visst område. Miljökvalitetsnormernaett bör
därför kunna genomföras successivt. De därförmåste läggas till grund
för statlig och kommunal planering och tillomsättas åtgärdsplaner,

i sin kan uttryckas i föreskrifter,tur realiserassom prövningengenom
i enskilda tillstánds- och tillsynsärenden osv.

Miljökvalitetsnormer skulle emellertid i vissa fall också kunna
rättsligtgöras bindande. Sålunda kan efter tyskt exempel tänka sigman

förbud skulle inträdaatt trafik i storstädernas kärnor,mot vissaom
i luftenämnen såsom kolmonoxid iöversteg lag eller förordning an-

givna gränsvärden.
viktigtEtt skäl till miljökvalitetsnormer skallatt kunna direktges

verkan exempelvis luftvårdsområdetpå vissaär EG-direktiv inne-att
håller sådana I fallså vidmåste svensk anslutning till EGnormer.
dessa motsvarighet i svensk lagstiftning.ges
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Skyddet för den biologiska mångfalden

detvi i det föregående talat det gällerinstrumentDe när renaom
får också det gäller bevaramiljöskyddet avgörande betydelse när att

mångfalden. känsliga för försurning delbiologiskaden Växter är en-
metallermark. Försurningen lösertrivs bättre, andra påsämre utsur

för näringskedjandirekt påverka livsbetingelsernakan Iväxter.som
förbättrarövriga luft, mark ochpåverkas sedan varelser. Renare vatten

möjlighet till fortlevnad.arternas
fysiskabiologiska mångfalden också beroende dendenMen är av

viinstrumenten blir härvid sektorsansvaret,strukturen. Ett somav
tidigare. hotade och djurarterbehandlat det gäller måsteNär växt-

förderas livsbetingelser säkerställas att utrymme reserverasgenom
Vi formerna för detta nationalparker,dem. de nuvarandeattanser -

i fortsätt-naturvårdsområden och biotopskydd ocksånaturreservat, -
utsträckning förningen och kvantitativt i ökad bör användas detta

ändamål.
biotoper, eftersomStränder flera skäl mycket värdefullaär av som

ilever mellan mark och Detmängd övergången vatten.stor arteren
därför framgå tydligt de grundläggande bestämmelsernabör omav

tillskyddet motiveras inte barastrandskydd hänsynatt av som nu
till och djurlivet. strandskyddfriluftslivet Reglernaväxt-ävenutan om

i det hänseendet.bör sålunda förstärkas
särskilt betydelse förVåtmarker hör till de harnaturtyper storsom

viktiga biotoper för olika fågelaxter,den biologiska mångfalden. De är
insekter. kan också tjäna reningsverkoch Deväxter, somsvampar -

näringsämnen förs med frånkvävefállor för läckage ut vattenav som-
oöverträffadejordbuks- och skogsmarker. de antagligenSom sådana är

i kostnadseffektivitet. Vi också skyddet för våtmarkerna börattmenar
förstärkas i syfte bevara biologiska mångfalden.denatt

Medel miljöpåverkanatt styra varornas

miljöpåverkan effekt värde sällan återspeglas påVarors är ettvarsen
rättvisande i priset ingår i allmänhet inte kostna-T.ex.sätt på varan.

intederna för slutliga omhändertagande i priset. Härigenom gesvarans
för efterkonsumenten korrekt besked kostnaderna detatt att varanom

miljövänligt finns risk förhand den på Detanvänts sätt.ta ett enom
konsumenterna väljer farliga för miljön och deäratt somvaror som
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inte skulle ha valt priserna bättre hade återspeglat verkli-om varornas
miljökostnader.ga
Om tillverkarens, importörens eller säljarens föransvar en vara

utvidgas till omfatta också slutligaatt omhändertagande, inbe-varans
gripet återanvändning och återvinning, kommer pris bättre attvarans
återspegla dess totala miljökostnader. Ett sådant kan ocksåansvar

incitamentutgöra för tillverkarenett utforma så den vidatt attvaran
det slutliga omhändertagandet upphov till mindre miljöstörningar.ger

kanMan tänka sig olika former sådant producentansvar. Ettettav
alternativ tillverkaren,är importören elleratt säljaren fysisktrent tar
hand den uttjänta eller till det ñnns utförnågonom attvaran ser som
denna tjänst. Ett sätt han betalarär avgifterannat täckeratt kost-som
naderna för insamling och slutliga omhändertagande.en varas

Konsumenterna kan sina produktval insatsgöra förstorgenom en
utveckling miljöanpassadeatt produkter. Korrektmot och tydligen

information förutsättningär för konsumenterna skall kunnaatten
träffa sådana val. informationsskyldighetEn i dessa hänseenden åvilar
redan företagen enligt lagen kemiska produkter. Avfalls- ellerom
miljövarudeklaration bör införas stegvis med början för vissa utvalda

Deklarationerna bör innefatta bedömning vilkavarugrupper. en av
konsekvenser kan i avfallsledet, anvisningar för hur den börvaran
hanteras deklaration återvinningsmöjligheterna.samt Motsvarandeav
gäller med avseende riskerpå för arbetsmiljön.

Genom miljöavgifter och miljöskatter bör också pris kunnaen varas
påverkas på sätt konsumenterna incitamentett användasom attger
mindre miljöfarliga Avgifter skulle kunna bidra till finan-varor. att
siera åtgärder för omhändertagande och destruktion speciellt miljö-av
farligt avfall. Miljöskatter/avgifter bör särskilt användas i sammanhang
där administrativ lösning inte blir effektiv.en

miljöbalkenI bör det liksom i lagen kemiska produkter ochom
renhållningslagen finnas bemyndiganden det möjligtgör med-attsom
dela föreskrifter källsortering och ätertagande. Balken bör bl.a.om ge
möjlighet för regeringen eller myndighet regeringen bestämmersom

föreskriva återtagandepliktatt för producenter/ leverantörer utpekadeav
varugrupper.
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Tillstdndsprdvning

miljöfarliga verksamheter måsteindividuella prövningenDen störreav
förutsätt-prövningen skaparsjälvfallet finnas individuellakvar. Den

miljöskyddsåtgärdernakostnadseffektiv utformningningar för så aven
regelmässigtmöjligt. verksamheterna såprövadeDe är attstorasom
för och dem.riskerna för miljöstörningar analyserasmåste var en av

tillstånd bibehål-skyldigheten sökasådana företag därförFör måste att
möjlighetertillförsäkras enskilda intressenEndast härigenomlas. att

påverka i ärende.utgången ett
miljöproblemen torde detsamband med de storskaliga mångaI

utsläppen skerrelativt ointressant exaktgånger att veta varvara -
situa-föroreningsutsläppen totalt minskar. sådanahuvudsaken Iär att

nedbringaflera företag i syfte detioner skulle samverkan mellan att
Är frågatill fördel för miljöskyddet. detkostnaderna kunnatotala vara

fall harnärmiljön blir situationen sådanastörningar i Iannan.enom
kunnakan berättigat intressenaturligtvis de beröras attett avsom

utsläppsför-förändringaroch ha inflytande eventuellapåverka över av
inom område.hållandena ett

sigkan tänkasådan samverkanFör nämnts ett sys-som nyss man
överlåtbara utsläppsrätter efter amerikanskt Dennamed mönster.tem

åtskilliga iförenad med praktiska problem. Kärnanordning är syste-
för miljöskyddande åtgärder bör läggasemellertid kostnaderär attmet

syfte.företag samverka i dettade och bördär gör mest nytta attner
möjlighetanledning fasta tanke ochfinns all dennaDet öppnaatt ta

inomsamverkan också svensk miljörätt.för sådan
förföretag bör bygga frivillighet.Samverkan mellan Formernapå

tillståndsprövning. Sedansamverkan emellertid reglerasmåste genom
villkor varandraväl tillstånd lämnats blir företagens beroende påav

inte sig samverkan upphörsådant kan tänkasätt utan attatt att enman
vissatill stånd.omprövning båda företagens villkor kommer Iav

samtidigt.företag kunnasammanhang bör villkor för flera prövas
tioårsregelnomprövning enligt den s.k.Erfarenheterna har visat att

möjligheten införamedfört del problem. Vi har diskuterat att enen
efter tioårs-obligatorisk omprövning tillståndsvillkor utgången avav

emellertid kommit tillperioden tid. Vi hareller bestämdnågon annan
lösningar förden uppfattningen bör andra påbygga attatt man

till tillsynsmyndigheternasbästa sätt ta resurser.vara
anläggningar ochOmprövning villkor bör för vissaav grupper av

föreskrifter. Tänkbaraverksamheter kunna med generellaersättas
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anläggningar för vilka detta skulle kunna gällatyper exempelvisärav
sopförbränningsanläggningar och kommunala avloppsreningsverk.
Föreskrifter denna behöver i sig inte medföra betungandeartav mer
skyldigheter andra generella förpliktelserän kan komma attnya som
åläggas företagen. Behovet rimliga planeringsförutsättningar förav
företagen beaktasmåste den myndighet meddelar föreskrifter-av som
na.

Administrativ eller domstolsprövningprövning

Vi föreslår miljöbalken skall i betydligt högre miljöskydds-gradatt än
lagen bygga möjligheterpå för regeringen eller myndighet som rege-
ringen bestämmer meddela generella föreskrifter bl.a. skyddsåt-att om
gärder och andra försiktighetsmått. Vi förutser sådana generellaatt
föreskrifter skall minska behovet kräva tillstándsprövning, särskiltatt
i fråga mindre verksamheter.om

I Europakonventionen, artikel föreskrivs skall ha rättatt envar
till domstolsprövning, bl.a. det gäller hansnär civila rättigheter och
skyldigheter. Otvivelaktigt måste möjlighet finnas kunna fåatten
förvaltningsmyndigheternas avgöranden överprövade domstol.av
Annars tillgodoses inte Europakonventionens krav.

Vi för närvarande talar de starkaste sakliga skälen föratt attanser
ärenden tillstånd till miljöfarlig verksamhet iockså fortsättningenom
skall förvaltningsmyndigheterprövas länstyrelsen och Kon-av som
cessionsnämnden för miljöskydd. Denna har skött sina arbetsuppgifter

fullödigtpå Behovet Koncessionsnämndenssätt.ett beslut skallattav
kunna domstolöverprövas bör kunna tillgodoses inom förav ramen en
generell lösning problemet med domstols överprövning förvalt-av av
ningsbeslut.

Om lösning skall väljas till dom-övergångatten annan anser en
stolsprövning i regionala miljödomstolar uppbyggda de nuvarandepå
vattendomstolarna värd allvarligt undersökas.attvara

Vi har arbetevårt med framför allt tillståndsfrågorna varitunder
väl medvetna statsmakterna kan komma vilja tillgåatt överattom
domstolsprövning i sådana frågor. Vi har i den mån det varit möjligt
försökt utforma förslagvåra sådantpå lösningarna skall kunnasätt att

i båda systemen.passa
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och tillsynenKommunerna

fåttSverige har i blivit alltmer decentraliserat. Vi harmånga årnu
befogenheter sköta sinakommuner med ständigt vidgadestora att egna

tidigareskyldigheter områdenangelägenheter också ökade på sommen
naturligtvarit statliga. Som exempel det i förevarande sammanhangär

utveckling hapeka bebyggelseplaneringen. kanpå Detta äratt somen
fördelar Nackdelarnabåde och nackdelar för kommunmedlemmarna.

främst svårigheterna för kommunerna ñnan-hänger med attsamman
siera sina vidgade uppgifter.

del naturligt förslag till miljöbalk tilldetFör vår är vårtatt anpassa
den utveckling och alltjämtsålunda pågår. Kommunernaägtsom rum

fulla hälsoskyddssidan renhåll-har redan det lokala ochpåansvaret
ningssidan tillsynen miljöskyddet denna ioch det gäller harnär över

utvidgning från tillbetydande delegerats länsstyrelserna kommunerna.
Enligt mening utveckling fortsättabör denna och kommunernavår ges
tillsynsuppgifter omfattning.i ökad Större och komplicerademer
tillsynsuppgifter, särskild liggakräver kompetens, bör dock kvarsom

länsstyrelsen eller i fallpå några på Naturvårdsverket.
i utsträckning förhuvudsak närvarande bör det ocksåI samma som

föreskrifter frågorankomma kommunerna meddela ochpå prövaatt
tillstånd.om

vidgade tillsynen enligt finansieraskommunala bör meningDen vår
avgiftsvägen.

Miyökonsekvensbeskrivningar

Miljökonsekvensbeskrivningar avsedda användas för förbättraär att att
beslutsunderlaget i kan påverka människors hälsa elleravgöranden som
miljön eller hushållningen med Undersökningaräventyra naturresurser.
i syfte har prövningdetta länge vid enligt olika lagar,använts t.ex.
miljöskyddslagen införts ioch väglagen. har lagBegreppet engenom
ändring i Enligt meningnaturresurslagen 1991. bör kravetår vår på
miljökonsekvensbeskrivningar viktig utgångspunkt i miljöbal-vara en
ken. sådana beskrivningar redovisas inteI bör bara den verksamhet

tilltänkt tillockså realistiska alternativ densamma.närmast är utansom
Däri bör inbegripas nollalternativet, möjlighetenockså det s.k. dvs. att

ändring inte kommer till stånd.någon
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Sanktioner

viktig frågaEn vilka sanktionsformerär skall väljas för överträ-som
delser miljöreglerna. finnsDet anledning straffpåföljdanta, attav en
i situationermånga har god avhållande effekt just miljöområdet.påen

kanDe tänkas begå miljöbrott i regel väletableradeärsom personer
har särskild anledning frukta straffets sociala konsekvenser.attsom

överträdelser miljöregler ibegås utsträckning inomstorav ramen
för näringsverksamhet. Sanktioner för miljöbrott inom för ettramen
företags verksamhet bör i första hand rikta sig företaget. Ekono-mot
miska påföljder för företag kan bestämmas till betydligt högreett
belopp dagsböter förän enskild I sådana situationer kanen person.
ekonomiska sanktioner för företag i form exempelvis företagsbotav
eller sanktionsavgifter bättre ägnade straff hosän allmänhetenattvara
inskärpa vikten miljölagstiftningen efterlevs.attav

Bestämmelser straff för olika brott miljöskyddsom-påtyperom av
rådet finns såväl i brottsbalken i författningarantal medett stortsom
miljöanknytning. Det har under år önskvärt haansetts attsenare
bestämmelser särskilt allvarlig brottslighet i brottsbalken. sådanEnom
placering ägnad inskärpaär hur allvarligt samhället dennapåatt ser

brottslighet. anfördaAv skäl bör det ske fördelningtyp av nu en av
bestämmelserna miljöbrott brottsbalkenpå och miljöbalken.om

Behandlingen miljöbrott i brottsbalken bör inskränkas till attav
de allra allvarligaste fallen, då allmänhetens hälsa elleravse naturens

renhet verkligen spelsätts på med elleruppsåt klar oaktsamhet. Iav
miljöbalken bör huvuddelen straffreglerde finns i denav som nu
omfattande specialstraffrätten smältas samman.

Sedan miljöskyddsavgiften infördes ekonomisk sanktion isom
miljöskyddslagen 1981år har behovet sådan sanktion i vissaav en
grundläggande hänseenden ändrats bestämmelser i brotts-genom nya
balken. Med hänsyn härtill det inte motiveratär behålla institutetatt
miljöskyddsavgift i dess nuvarande form. Emellertid finns otvivel-det
aktigt anledning i den miljöbalkens sanktionssystem kom-att nya som
plement till straffansvaret ha tillgång tillockså form sanktionsav-en av
gifter för företag vid enklare former överträdelser miljöskyddetspåav
område. Sådana avgifter bör kunna åläggas företag oberoende av
vållande.



257

4 Samordning miljölag-av

stiftningen

4.1 Behovet samordningav en

Som framhållits i avsnitt 2.1.5 har den miljölagstiftningensamlade
blivit alltmer svåröverskådlig delvisoch motstridig. har kommitDen
till vid olika tidpunkter och följd därav uttryck för skildager som en
värderingar. Likartade frågor får skilda lösningar i olika lagar. Flera
lagar tillämpaskan frågapå och myndighet.samma av en samma
Myndigheten i fråga väljer kanske tillämpa lagdenatt som man
känner bäst till, hälsoskyddslagen, i för förstället den ändamålett.ex.

lämpade, exempelvis lagen kemiska produkter. Straffbestäm-mest om
ñnnsmelser idels brottsbalken, dels i de olika miljölagarna.nu

Många de miljöstraffrättsliga reglerna i gällande griper in irättav
varandra. De kan också lämna verkliga eller skenbara luckor.

har därförDet från flera håll framförts önskemål samord-om en
ning miljölagstiftningen och i ursprungliga direktivvåraav anges som

huvuduppgiftervåra lagarna skall bättre samordnaspå sättatt etten av
och bli lättare ochtillämpa överblicka.att

samordning visserligenEn lagteknisk operation inte i sigär en som
kan förbättra miljön. Alla människor förde sig miljöstör-som oroar
ningar och sig i miljöfrågorolika kan emellertid med fogengagerar
kräva miljölagstiftningen tydlig, begriplig och enhetlig, deär såatt att
kan skaffa sig kunskap vad gäller. gällerDetsamma bådeom som
näringslivet och andra direkt skall sig efter lagstiftningen ochrättasom
myndigheter skall tillämpa den.som

tydlig, begripligEn och enhetlig lagstiftning underlättar vidare en
jämförelse med internationella förhållanden och därmed också en
anslutning till internationella överenskommelser inte minstsamt en
svensk anpassning till regelsystem.EG:s kan också förbättraDen
möjligheterna till information opinionsbildningoch kring miljöfrågor-

På kan samordning lagstiftningenså sätt bli medelett attna. en av
miljöarbetet håll ligger i linjeåt med de nationella miljö-styra ett som

målen.

9 l3-O28l.Dell
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samordning4.2 Omfattningen av en

samordning kan drivas eller mindre långt. Om den önskadeEn mer
överskådligheten skall vinnas, kan inte alltför disparata lagar föras

i direktiv för efteroch lag. gällerDe osssamman en samma som
regeringens ställningstagande till principbetänkande och riks-vårt

behandling propositionen 1990/91:90 god livsmiljödagens Enav
innebär sikte i miljöbalk samla allaarbete skallvårt på attatt ta en
lagar i första hand bevara, skydda och förbättra till-attsom avser
ståndet i miljön, medborgarna till ochrättenatt garantera en ren

hushållning medhälsosam miljö och säkerställa långsiktigt godatt en
enligt beslutsådan miljöbalk bör statsmakternasInaturresurserna. en

in. uttaladenaturresurslagen och naturvårdslagen föras Riksdagenäven
för ocksåvidare särskilt det fanns starka skäl taladeatt attsom

delvisstrålskyddslagen och lagen kärnteknisk verksamhet helt ellerom
infogas iborde framtida miljöbalk.en

Syftet med bestämmelserna i naturresurslagen främja frånär att en
långsiktigtekologisk, social och samhällsekonomisk synpunkt god

hushållning fysiska miljön i övrigt.med marken, och denvattnet
i första inriktad ledning i situationerhand sådanaLagen påär att ge

användningendär olika intressen varandra i frågastår mot om av
marken och vattnet.

och med det 1991 införts bestämmelser miljökonse-I åratt om
kvensbeskrivningar i miljölag-naturresurslagen har dess karaktär av
stiftning förstärkts. anförts 1990/91 :90 132 fårSom i s. genomprop.

framtida miljölagstiftning räckvidd täckernaturresurslagen somen en
till inordnaalla de lagar anknutna naturresurslagen. Genomär attsom

föreskrifter motsvarande naturresurslagens i miljöbalken skärps kraven
samhällsplaneringen sker miljömedvetet inne-på på Dettasätt.att ett

bär det god miljö i fråga bostäder ochbl.a. skapas bådeatt en om
arbetsplatser och i omgivningen. Tillståndsfrågor för olika exploate-
ringsföretag betingelser ikommer dessa och lång-prövas ettatt mot
siktigt perspektiv. Endast härigenom miljöfrågornagaranteras en cen-
tral plats i den fysiska planeringen och vid utnyttjandet av gemensam-
ma resurser.

Lokaliseringen central betydelse det gäller motverkaär när attav
olägenheter från miljöfarlig verksamhet. Vid tillståndsprövning har
miljömyndigheterna tillämpa inte bara lokaliseringsbestämmelsernaatt
i miljöskyddslagen 2 3också och kap. naturresurslagen. Attutan
denna dubbla prövning skulle till dekrävs komma bättre uttryck om
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båda regelsystemen samordnas i miljöbalk. skullePå så sätten en
samordning förstärkakunna miljöskyddet via lokalisering miljöfar-av
lig verksamhet.

anförda stöd för ingåDet naturresurslagen bör bland deattnu ger
lagar skall i miljöbalken.samordnassom

Miljöskyddslagen, hälsoskyddslagen, lagen kemiska produkterom
och renhållningslagen har alla karaktären skyddslagstiftning. Dessaav
lagars syften kan delvis sammanfallande. Miljöskyddslagensägas vara
syftar till luftföroreningarreglera och ochbuller andraatt vatten- samt
störningar i den miljön. Sådana störningar naturligtvispåverkaryttre
inte enbart ofta direkt indirekteller människorsävennaturen utan
hälsa. Hälsoskyddslagens syfte hindra undanröja störningarochatt som
kan skadliga för människors hälsa kan sammanfalla medsägasvara

Ävenmiljöskyddslagens syfte till viss del. lagen kemiska produkterom
syftar till förebygga skador människors hälsa eller i miljön.påatt

syfteLagen ställer med detta krav dem importe-pá hanterar ellersom
kemiska Renhållningslagenprodukter. i sinställer krav dempåturrar

hanterar avfall. Enligt lagen skall avfall hanteras sådantpå sätt attsom
det inte uppkommer olägenheter från hälsoskydds- och miljövårdssyn-
punkt. sammanfallande syften förLagarnas talar samord-anser en
ning.

enbart lagarnas syften sammanfallandeInte till viss delär ävenutan
deras tillämpningsområden. Hälsoskyddslagen i likhet medreglerar
miljöskyddslagen störningar frånhärrör användningen fastsom av
egendom den också omfattar störningar från lös egendom.även om
Även betydande störningskällaså trafiken regleras till viss delen som

miljöskyddslagensåväl hälsoskyddslagen. Trafikensav som avgaser
och buller har i del fall Sanitär föran-olägenhet ochutgöraansettsen
lett ingripande med stöd hälsoskyddslagen och störningar från fastaav
trañkanläggningar faller in under miljöskyddslagen.

Även tillämpningsomrâdena för lagen kemiska produkter ochom
miljöskyddslagen till viss sammanfallande.del förbud kan medär Ett
stöd miljöskyddslagen meddelas användningen visstmot ettav av

i särskild anläggning,ämne kan förekomma i utsläppenämneten om
från anläggningen. företag har erhållit tillståndEtt enligt miljö-som
skyddslagen använda viss kemikalie i sin verksamhet kan åatt en

sidanandra förlora denna kemikalien förbjuds stödmedrätt om senare
lagen kemiska produkter. förbud meddelat med stödEttav om av

lagen kemiska produkter kan således helt rycka undan förutsätt-om
Ävenningarna för tidigare meddelat tillstånd. utsläpp från miljöfar-ett
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lig verksamhet föreskriftkan regleras med stöd båda lagarna. Enav
meddelad med stöd kemiska produkter hanteringlagen t.ex.om omav

visst tillämp-kan direkt påverka utsläpp. Lagarnasämneett ettav
ningsområden överlappar således varandra i inte obetydlig omfattning.
Härtill möjlig-kommer vi enligt direktiv bör särskilt beaktavåraatt
heterna till samordning reglerna i miljöskyddslagen och lagenen av

kemiska produkter med sikte ingripande viss produktpå motom en
alternativ eller komplement till ingripande verksamhet.ett motsom en

Renhållningslagen reglerar avfallsfrågor. Sådana frågor faller emel-
lertid in under övriga behandlade tillämpningsområden.lagarsäven nu
Vid bristfällig avfallshantering kan krav komma ställas hante-påatten

förutom enligt renhållningslagen enligt hälsoskyddslagen,ävenraren
hanteringen till sanitär avfal-upphov olägenhet. det fallFör attom ger

let innehåller kemisk fram-produkt kan krav dessutom komma atten
ställas kemiskapå hanteraren med stöd lagen produkter. Slut-av om
ligen kan tillämpligaaktsamhetsreglerna i miljöskyddslagen bliäven

förutsättningunder avfallshanteringen till miljöstör-upphovatt ger
ningar inte helt tillfälliga.ärsom

Ytterligare skäl för samordning det till viss delär ärett att samma
myndigheter tillämpar lagarna; lokal tillsynsmyndighet iär samt-som
liga lagar kommunal regional tillsynsmyndighetnämnd och ären
länsstyrelsen. Såvitt kemiskagäller lagen produkter dockutövasom
den regionala tillsynen arbetsmiljön Yrkesinspektionen ochöver av

sjukvårdsstyrelse. Tillsynen central nivå uppde-Försvarets på är mer
lad. kan dock Naturvårdsverket, central till-Det nämnas äratt som
synsmyndighet enligt miljöskyddslagen och renhållningslagen, utövar
jämte andra myndigheter tillsyn tillämpningen hälso-även över av
skyddslagen och lagen kemiska produkter.om

bästa samordning sanktionsreglernaDet miljö-sättet nå påatt en av
skyddets område till miljöbalken enhetliga sanktions-knytaär att
bestämmelser. lagen kemiska produkter utanförLämnas t.ex. ettom
sådant enhetligt lagverk blir det sanktions-samordnasvårarenytt att
reglerna. samordning under förutsättning medföraEn denna skulle en
ganska omfattande, parallell reglering i de båda regelverken sank-av
tionerna, vilket inte önskvärt.är

samordning lagen kemiska produkter övrigaEn med skydds-av om
innefattarlagar självfallet också bestämmelser kemiska bekämp-om

ningsmedel. Vad lagen svavelhaltigt bränsle intarangår dennaom en
mellanställning miljöskyddslagenmellan och kemiskalagen om pro-
dukter. Vid samordning lagen svavelhaltigt bränsle meden av om
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övriga bestämmelser i miljöbalken finns ingetdet behov före-attav
skriva särskilda aktsamhetsregler för erfor-några bränslen. Behovet av
derliga bemyndiganden kan i tillgodosesstället balkens all-genom

bestämmelser föreskrifter och särskildamänna de aktsam-om genom
hetsreglerna för kemiska produkter.

Även bestämmelserna i lagen spridning bekämpningsmedelom av
skogsmark och lagen förbud dumpning avfallöver imot vattenom av

kan med fördel integreras i miljöbalken. Beträffande grundläggande
bestämmelser i de båda lagarna får dessa följa balken sådan.av som

övrigt kan bestämmelsernaI i den förstnämnda lagen intas bland bal-
kens regler förskydd och djurlivet. särskilda bestämmel-växt- Deom

i den lagen kan motsvarandepå in i balkens kapi-sätt tasserna senare
tel avfall.om

förhandsgranskningLagen biologiska bekämpningsmedelom av
innehåller bl.a. bestämmelser godkännande sådana bekämp-om av
ningsmedel och vissa skyldigheter vid hantering dem. Dessutomom av

lagen regler tillsyn, avgifter och Vi förordarupptar attom ansvar.
denna lag integreras i miljöbalken.även vad detta skall skePå sätt

återkommer vi till i kap. 12.
Naturvårdslagen innehåller särskilda regler tillanknyternärasom

miljövårdens intressen. inledsLagen sålunda med konstaterandeett att
nationell tillgång skall skyddas vårdas.utgör ochnaturen en som

Under hänvisning härtill anfördes i 1990/91 :90 livsmiljögodEnprop.
133 det framstods. befogat föra naturvårdslagenatt attsom samman

med övriga lagar ingåskall i miljöbalk. sådantFör ettsom en sam-
manförande talar de grundvaläven på nämnda proposition nyligenav
företagna ändringarna i naturvårdslagen innebär miljövårdensattsom
intressen förstärkts i lagen.

Naturvården brukar kallas den miljövården. Naturvårdslag-gröna
stiftningen också betydelse för hushållningenär med den fysis-storav
ka miljön. En samordning enligt riksdagens beslut alla lagarav som

bevara, skydda och förbättra tillståndet i miljön,att att garanteraavser
medborgarna tillrätten och hälsosam miljö och säkerställaatten ren

långsiktigt god hushållning med förutsätternaturresurserna atten
naturvårdslagen införs i miljöbalken central del densamma.som en av

lagenSåväl skötsel jordbruksmark skogsvårdslagenom av som
innehåller allmän hänsynsregel. Enligt dessa vidskall skötselen av
jordbruks- och skogsmark hänsyn till bl.a. naturvårdens intressen.tas
Skogspolitiska kommittén har lagt fram förslag 1992:76SOU som
innebär ytterligare beaktande miljövårdens krav i skogsbruket.av
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bemyndigande-skötsel jordbruksmark ocksåLagen upptarom av en
regel sikte särskilt miljöskyddsfrägor. Regeln medger atttarsom

får meddelas föreskrifter skäligen kan fordras från miljö-det de som
gödselhanteringskyddssynpunkt, dock endast såvitt gäller djurantal,

och växtodling. i avsnitt 11.3 talarSom utvecklar över-närmare
inrikt-vägande skäl för hänsynsregler och liknande föreskrifter medatt

ning miljöskydd får kvar i skötsellagen och skogsvårdslagen. Depå stå
allmänna bestämmelserna i miljöbalken bör tillämpas också i jordbruk

miljö. Miljöbalken behö-och skogsbruk dessa påverkar hälsa ellernär
inte innehålla särskilda för jord-däremot aktsamhetsreglernågraver

jord-och skogsbruket. Skulle i framtiden fortsatt avreglering ochav
blir iskogsbruk medföra det i bara miljöregler kvar sek-att stort sett

torslagarna bör föras till miljöbalken.dessa över
Fiskelagen framför allt bestämmelser till fiske irättenupptar om

svenska innehåller skyddskaraktär.också regler AvLagenvatten. av
intresse bemyndiganderegel enligtvad gäller skyddsregler denstörst är

vilken får föreskrifter fiskets bedrivande.det meddelas värd ochom
Av motsvarande skäl anförts beträffande jord- och skogsbrukslag-som
stiftningen i fiskelä-dock sådana skyddsregler bör stå kvarattanser
gen.

verksamhetsåväl strålskyddslagen lagen kärntekniskI som om
regleras verksamheter väsentlig betydelse från miljösyn-ärsom av
punkt. Emellertid föreligger det avgörande skillnad mellan de bådaen
lagarna. Skillnaden i skyddslag medanbestår strälskyddslagen äratt en
kärntekniklagen säkerhetslag. Kännetecknande för säkerhets-är en en
lag den bedrivas för olyckorreglerar hur verksamhet skallär att atten
skall undvikas. tillkommen uppbyggd iskyddslag däremot ochEn är

syftet idet direkta skydda bestämda objekt och tillämplig påäratt
princip riskerar objekten i fråga.alla verksamheter påverkaattsom

Strålskyddslagen tillämplig mycket antal verksam-påär ett stort
heter. miljön torde och förbli tämligen opåverkadDen yttre vara av
flertalet dem. finns emellertid lagenverksamheterDet ärav som
tillämplig kan allvarliga hot miljön de missköts.på utgöra motsom om
Kärntekniklagen definierad och mycketdäremot reglerar en noga
speciell verksamhet. denna ställs i lagen unika krav säkerhet.På på

miljön starkt beroende uppställda säkerhetskravDen äryttre attav
uppfylls.
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finns fleraDet lagar, åtgärder vattenföroreninglagent.ex. motom
från fartyg och lagen farligt gods, i likhet medtransportom somav
kärntekniklagen reglerar verksamheter där säkerhetskravstränga måste

förupprätthållas minimera risken för miljöstörningar. Det göratt som
kärntekniklagen speciell i osedvanliga räckvid-sammanhanget denär
den skador miljön följdenkan bli allvarlig olycka ipåav som av en

kärnteknisk anläggning. således fråga kvantitativDet ären om en
skillnad i fråga den potentiella risken för skador.om

infogaAtt alla lagar syfte säkerställa gifter och oljorär att attvars
inte kommer lösa i till inteoch havet torde leda balken blirnaturen att
bara väsentligt omfattande vad tanken hittills har varitän utanmer

besvärande svåröverskådlig.även
huvudsyftenaEtt med samordna lagstiftningen miljöområ-påattav

det lättareden skall bli överblicka och tillämpa. Några sådanaär att att
samordningsvinster torde inte vinna foga kärnteknik-stå medatt att
lagen i balken. flesta lagens specielltDe regler formadesåärav
utifrån de särskilt krav säkerhetpå ställs kärntekniskstränga påsom
verksamhet de i endast ringa grad siglåter samordnas med regleratt
i övriga lagar bör ingå i balken. dem har i förstaFör attsom som
hand tillämpa reglerna för kärnteknik torde det så attsnarare vara
reglerna riskerar bli otympligare hantera och svårare över-att att att
blicka i miljöbalk vad fallet med nuvarande lagstiftning.än ären som

Arbetet med åstadkomma miljöbalk långsiktigt. Arbetetär äratt en
meningsfullt främst under förutsättningen balken kan bestå underatt

tid efterlång det den i kraft under 1990-talets hälft.trättatt senare
Perspektivet det gäller kärnkraften i Sverige i framtidennär där-är

jämförelsevis Eftersomkortsiktigt. det enligt riksdagens beslutemot
skall fortlöpandeske avveckling kärnkraften under fram tillårenen av

2010, kanår räkna med ändringar ofta behöver i degörasattman
lagregler gäller för kärnkraften. Sett dessa aspekter förefallersom ur
det praktiskt behålla kärntekniklagen fristående från miljöbalken.att

sammanvägningEn de redovisade omständigheterna lederav nu oss
till slutsatsen kärntekniklagen inte fogas in i miljöbalken.böratt
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Syftet med strålskyddslagen enligt portalstadgande skyddadessär att
människor, djur och miljö skadlig strålning.verkan Dettamot av

väl med de syften ligger till grund för arbetetstämmer överens som
med miljöbalken. praktiken föreligger viktiga olikheter.I dock

Strålskyddet inte längre utpräglad arbetsmiljöfråga.anses vara en
stället har perspektiven vidgats till omfatta patientskyddI bl.a.ävenatt

och sedan tillbaka förgäller Strålskyddslagen skyddnågra år även som
den miljön. Verkan och skydd strålning i mångautgöryttre motav
hänseenden problem slag sådana miljöbalkenän ärannatav som av-
sedd reglera. naturligt, inte bara med tanke hur strål-Detta påäratt
skyddstänkandet för 1900-talet,har utvecklats understeg steg utan

med hänsyn till begreppet strålning" i helavad "verksamhet medäven
dess vidd innebär.

Strålning i oändligtanvänds antal sammanhang.närmastettnumera
del fall det vikt vidta för denI åtgärder skyddaär yttersta att atten av

miljön. gäller framför allt vid hantering radioaktivaDettayttre av
åtskilliga fallandra däremot riskerna begränsadeämnen. I är snävt

lokalmässigt behöver skyddas strålningen inomDe ärsett. motsom
verksamhetsområden människor imånga uteslutande arbetar verk-som

samheten eller medverkar i patienter i sjukvår-på den,annat sett t.ex.
den eller konsumenter. Strålskyddslagen innehåller bestämmelser för
sådana situationer.

grundläggande syfte miljöbalk männi-Ett med är värnaatten om
skors hälsa. Tanken emellertid inte alla aspekter kan läggasär att som

begreppet skydd för Särskildahälsan skall regleras i balken. lagarpå
skall också i fortsättningen för exempelvis arbetsmiljö sjuk-gälla och
vård. heller avsikten lagstiftning iInte säkerhet konsument-är att om
produkter skall ingå i balken. Skulle dessa områden reglerasäven tre
i miljöbalken torde denna omfång grundläg-sådantett att ett annat
gande syfte med balken förfelas, nämligen miljöområdetlagarna påatt

samordnas skall bli lättare överblicka och tillämpa.att attgenom
Strålskydd handlar till del arbetarskydd, patientskydd ochstor om

produktsäkerhet. vissa härvidlaghänseenden företer strålskyddslagenI
likheter med vilken ilagen kemiska produkter, skall inordnasom
miljöbalken. iVal kemiska och produkter användsämnenav som
industrin, i hushållen i i övrigtoch samhället emellertid frågorär som

miljöarbetet i i vilka situationerOavsett använd-stort.genomsyrar
ningen sker kan befara kemiska till slutoch produkterämnenattman
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hamnar i och påverkar den miljön. kemiskaLagen produkteryttre om
detta skälär icentral miljöbalk och det får godtas vissaav atten

frågor rör arbetarskydd följd härav kommert.ex.som attsom en
regleras i balken.

Strålskydd däremotår speciell karaktär. Många de vittav mer av
skilda allmänt förekommandetyper verksamheter med strålningav

regleras i strålskyddslagen kan inte i nämnvärd denmån störasom
miljön. Som exempel kanyttre nämnas röntgenundersökning tänderav

eller matberedning i mikrovågsugn. kanDet sig naturligt förte att
sådana verksamheter alltjämt ha strålskyddsbestämmelser i special-en
lag. lämpligEn lösning skulle i fallså kunna föraendast överattvara
vissa delar strålskyddslagen till miljöbalken, bestämtnärmare deav
delar där skyddsaspekterna omfattar den miljön.yttre

finns fleraDet tänkbara samordnasätt lagens och balkens regleratt
utifrån sådan målsättning. möjlighetEn miljöbalkenär göraen t.ex. att
tillämplig allpå eller vissa strålning och låta balkenstyper ochav
strålskyddslagens regler gälla parallellt. förstaI hand torde detta vara
aktuellt det gäller joniserandenär strålning. Andra alternativ är att
strålskyddslagens regler radioaktiva förs i miljöbalken,ämnenom

reglerna all joniserande strålningatt förs dit eller endast regler-om att
radioaktivt avfall förs till balken.överna om

Ingen de redovisade möjligheterna delvis inordna strål-attav nu
skyddslagen i miljöbalken fn från invändningar.är Alternativet låtaatt
begreppet miljöfarlig verksamhet inbegripa joniserande strålning som
kan befaras medföra störning för omgivningen leder med största san-
nolikhet till osäkerhet vad gäller ansvarsfördelningen mellan de olika

för tillståndsgivning och tillsyn enligt nuvarandeorgan som svarar
miljöskyddslag och strålskyddslag. Det står således i strid med ett av
de grundläggande syftena bakom miljöbalken lagstiftningengöraatt-
effektivare i arbetet för bättre miljö.en

Även alternativet till miljöbalken föra enbart de regleratt över som
gäller radioaktiva ellerämnen gäller joniserande strålning tordesom
försvåra tillsynsarbetet på strålskyddsområdet, eftersom lagstiftningen
blir svår överblicka. Vad slutligen gälleratt alternativet föra överatt
enbart reglerna radioaktivt avfall leder detta till den samladeom att
regleringen strålskyddet splittras syftet samla de reglerutan attav att

har betydelse för den miljön vinns.yttresom
En möjlighet givetvisär strålskyddslagen lämnas helt utanföratt

balken. iFör fallså markera strålskyddetatt innefattar frågorävenatt
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till strål-hänvisningi balken, kanreglerasskulle ha kunnat ensom
paragraf i balken.särskildiskyddslagen göras en

syftet med balkenstridaskullevi det attEmellertid motattanser
Miljöbalken tänktutanför denna. ärstrålskyddsfrågomalämna atthelt

förförutsättningarnade lagligaskallsamlat lagverk attbli ett som ge
princip börmiljö.bättre Ihittills arbeta föreffektivare änpå sättett en

för möjligheternacentral betydelsealla lagregler attdå ärsom av
strål-deingå i balken. Ommiljöndenskydda och förbättra yttre

minskar tyngdenutanförmiljönviktiga för lämnasskyddsregler ärsom
helhet.miljöbalkenbetydelsenoch somav

endavi denbedömerlämpliga alternativ saknas,Eftersom andra
miljö-strålskyddslagen medsamordnarealistiska möjligheten att annan
i dessstrålskyddslagenintegrerai dennalagstiftning i balk atten vara

därverksamheterdärvid godtas mångahelhet. ävenDet måste att
till vissa lokalerbegränsadestrålning mycketriskerna med snävtär

i balken.reglerasdärigenom kommerinomhus att

tillfartyg syftarfrånvattenföroreningåtgärder attLagen motom
skälfartyg.vattenföroreningar från Påförebygga och begränsa som

kommit till slutsatsenkärnteknik viharredovisat i fråga attomnyss
miljöbalken.fogas in ilagen inte bör

talarförordats,hittillsinnehållfår det bredamiljöbalkenOm som
Visserligenmiljöskadelagen.föraför till dengoda skäl ävenöveratt

ochmiljöskyddslagen1986ersättningsreglema årbröts ut samman-ur
grannelagsförhållan-iskadeståndreglerfördes med jordabalkens om

svårighetentillhänvisning bl.a.undertill miljöskadelagen attden
verk-"miljöfarligtill begreppetskadeståndsreglernade nyaanpassa

allmänVidi miljöskyddslagen.bestämmelseroch andrasamhet" en
anledningemellertidfinns detmiljölagstiftningen att ut-översyn av

deskadeståndsreglerna såmiljöreglemaforma såväl att passarsom
grannelagsrätts-omfattar vissaskadeståndsreglerna ävenAttsamman.

avgörande hinder. Bestäm-vi inte någotliga förhållanden utgöraanser
anknyt-Eftersomjordabalken.föras tilli den delenmelser kan över

miljöbalken,vägledande förinte börtill fast egendomningen vara
tillskadeståndsreglernaför begränsafaller därmed också skälen attatt

fördel.för sigi ochegendom.fast Dettaverksamheter på är enavse
kommitnyligenlagverkomfattandeoch bygglagenPlan- är ett som

visserligenharlagstiftningarbete. Dentidsödandetill efter mycketett
balkenvi föreslår, delsmiljöbalksamband med den attnära genomnu

hushållningsfrågoromfatta också deskallenligt förslaget som nu
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regleras i naturresurslagen, dels planeringen har bety-att storgenom
delse för miljöskyddsarbetet i allmänhet och den miljövården igröna
synnerhet. föranlederDet emellertid ingen olägenhet de båda lag-att
komplexen tillämpas parallellt. i miljöbalkenAtt föra in alla bestäm-
melser den fysiska planeringen torde däremot belasta den lagtek-om
niska konstruktionen bristningsgränsen.över anfördaDet talar för att
plan- och bygglagen inte förs till miljöbalken.över Detsamma gäller
den minerallagen. Vad vattenlagenangår talar övervägande skälnya

de anförts beträffande plan- och bygglagen förartav samma som som
denna lagäven hålls utanför balken. kanske viktigasteatt Den upp-

giften inom för den följdlagstiftning vi arbeta med iattramen avser
fortsättningen blir emellertid hurnärmare vattenlagenövervägaatt
skall till miljöbalken. Om det därvid befinns möjligattanpassas en

till anpassningväg i miljöbalken föraär in vissa delar vattenla-att av
främst tillåtlighetsreglerna i 3 kap., får frågan påövervägasgen, nytt.

Trafiklagstifmingen kräver särskilda överväganden. Miljöstör-
ningarna från trafiken härrör också från antal rörliga källor iett stort
form fordon olika slag bilar, fartyg flygplan.och Förav attav -
reglera sådana fordons miljöpåverkan behövs styrmedel påverkarsom
tillverkare och enskilda trafikanter i form standardiseringskrav ochav
typgodkännanden olika former skatter och avgifter. Sådanaresp. av
bestämmelser har knappast sin plats i miljöbalken. Däremot bör de
allmänna bestämmelserna i miljöbalken i olika hänseenden tillämpas

fastapå trañkanläggningar. förFaror hälsan luftföroreningar frånsom
trafiken kan medföra bör också behandlas i miljöbalken.

Vi har funnit det ändamålsenligt bryta fråganmest trañk-att ut om
lagstiftningens samordning miljöbalkenmed till särskild behandling.

förslagVåra beträffande den frågan redovisar i 10 kap.

4.3 Utformningen samordningav en

miljöbalkEn kan utformas olikapå finnsDetsätt. många bestämmel-
tillsyn, med vissa variationert.ex. i olika lagar.ser, om som upprepas

Sådana bestämmelser kan föras och enhetlig utform-samman ges en
ning i miljöbalken. Beträffande de grundläggande reglerna, fram-mer
för allt aktsamhetsreglerna, kan diskuteras skall föra deöverom man

gällande lagarna till särskilda kapitel eller avdelningar i balknu en
eller skall på genomgripande arbetasätt deettom man mer samman
olika lagarnas bestämmelser till enhetliga regler.nya
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Även kommaenligt det föregående kanvissa de lagarom av som
likheter, ochuppvisari fråga för samordning i avseendenmånga stora

skyddslagstift-särskiltdetta gällerdelvis överlappar varandra om-
skillnader beak-mellan dessa lagar måsteningen finns det också som-
särställning, eftersom desskemiska produkter intarLagentas. enom

miljöskyddslag-inomaktsamhetsregel den modernaallmänna är mest
föreskrifter för imeddelasstiftningen det stöd denna kanoch med av

i vilket led det han-miljöfarligtprincip varje hälso- och ämne oavsett
marknadsföring. Sådanatillverkning ochsåledes vidoch äventeras

Miljöskyddslagenföreskrifter vid sidan de övriga lagarna. ärgäller av
erforderligaomfattningenenligt grundprincipenuppbyggd att av

iförhållandenatillskyddsåtgärder skall bedömas med hänsyn tagen
utfor-från antal i lagen allmäntvarje enskilt fall med utgångspunkt ett

meddela före-litet förmade tillåtlighetsregler. Lagen utrymme attger
skrifter generell karaktär.av

ochtillsyns-, besvärs-förhållandevis lätt samordnaDet går att
ingå i miljöbalken. Eni skallsanktionsbestämmelsema de lagar som

tillsynsmyndig-underlättasamordning torde kommasådan avsevärtatt
heternas arbete.

omfattningi avsevärd kunnaOckså övriga lagreglema börde sam-
alltifrånnaturligtvis drivas olika långtSamordningen kanordnas. att

iplacerastill varandrareglerna för olika ämnesområden närmas men
smälts iavdelningar lagen till de heltskilda att gemensam-sammanav

sammanställningmiljöbalken tillregler. enbartAtt göra nuavenma
iolikasjälvfallet meningslöst. lagarna måstegällande lagar Deär

föruttryckmiljöbalkenhänseenden smältas såmånga att gersamman,
ambitionen blirmiljöfrågorna ochenhetlig inställning till så atten

iolika områden behandlas balken.densamma depå som
mycketmiljöfarliga verksamheter i Sverige DetAntalet är stort.

tillståndsprövning alla.finns inte för individuell Mångautrymme aven
alltsåliten räckvidd. behövstillståndsfrågor har också mycket Det

verksamheter.tillståndsprövning för antalandra styrmedel än ett stort
verksamhet kunnamiljöfarligLiksom verksamhet bör ocksåannan

räckvidd. Visserligen kanföreskrifter med generellregleras genom
tillsyn verksamheten. Ersättsinte komma ifrån problemen med avman

företagen harföreskrifter,tillståndsprövningen med generella attsom
rationaliseringsvinstervissahand sig efter, bör dock ståpå rättaegen

hämta.att
ñnns i mycketMöjlighet generella föreskrifter barameddelaatt nu

utsträckning enligt miljöskyddslagen. dennabegränsad Däremot är
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lagstiftningstekrtik kemiska anslu-typisk för lagen produkter ochom
tande lagar och förordningar inom för kemikalielagstiftningen.ramen

framgåttSom hänger dagens miljöproblem i utsträckningstor
med användningen olika kemiska eller produkterämnensamman av -

inom tillverkningsindustrin, inom jordbruket, inom transportsek-t.ex.
eller inom energiområdet. Samma styrmedel bör kunnatorn typ av

användas både för för kemiskaverksamheterna sådana och desom
produkter och till användning inomkommer verksamheter-ämnen som
na.

Om den önskvärda översiktligheten skall vinnas, torde det krävas
miljöbalken i viss utsträckning får ochkaraktär ramlagatt attav rege-

ringen eller myndigheter regeringen bestämmer riksdagensom av
bemyndigas självfallet i enlighet med de riktlinjer riksdagenatt- som
drar föreskriftermeddela de behövs. Fördelen mednärmareupp som-

sådant främst riksdagen kan dra de övergripandeärett system att upp
riktlinjerna medan detaljerna överlämnas myndigheterna.åt En annan
fördel det fortare genomföra ändringar i regelsystemetgårär att att

förhållandenändrade påkallar det. miljöskyddets områdePånär är
detta fördel, eftersom och oväntade faror kan snabbt dykaen nya upp
och allvarlig de kräverså omedelbara åtgärder.natur attvara av

Miljöbalken därför vissabör i grundläggande hänseenden bygga på
hämtade från lagen kemiska produkter.mönster Deom normer som

skall gälla visserligen iblandkan beslutas direkt riksdagen ochav
sålunda iklädas lagform. fallI andra bör emellertid i formde ges av
föreskrifter beslutade regeringen eller myndighet grundpåav annan

riksdagens bemyndigande.av
Sådana föreskrifter bli direkt tillämpliga i regelkommer ochatt

straffsanktionerade. emellertid tillämpas tillstånds-De skall också av
och tillsynsmyndigheter tilloch sålunda läggas grund för dessa myn-
digheters beslut. Det bör medföra effektivitetsvinst rutinbe-en om mer

försiktighetsmåtttonade kan regleras direkt i föreskrifter och inte
behöver skräddarsys för individuella verksamheter.

Förutsättningarna för föreskrifteranvända generella varieraratt
mycket efter verksamhetens omfattning.och nödvändigtDet är attart
med skilja mellan föreskrifterverksamheter där generella kanomsorg
användas och verksamheter kontrolleras tillstånds-måstesom genom
prövning och/eller tillsynsbeslut. typiska föreskriftsfalletDet kan sägas

relativt enhetlig och bransch eller verksamhetstyp medvara en mogen
anläggningarmånga små utsläpp eller påverkan i övrigtvars samman-
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betydelseär och där det finnstaget väl definierade metoder förav att
begränsa påverkan.

riskEn förenadär med generella föreskrifter den deär kansom att
låsa den tekniska utvecklingen. Föreskrifter skall självklart kunna
förnyas och förändras tillrätt någon ersättning förutan tillämparna-

det kommer bli omfattande arbeteatt framettmen sådana.att ta-
Trögheten kommer leda till motstånd framatt föreskrifterett att ta nya
så de gamla föråldrade.ärsnart Det nödvändigtär de centralaatt
miljövärdsmyndighetema och särskilt Naturvårdsverket tilldelas behöv-
liga för fram förslag till föreskrifter.att taresurser nya

Ett med bemyndigandensystem vidare fördelaktigtär då det gäller
den svenska miljölagstiftningenatt till EG.-s regler miljö-anpassa på

omrâdet.
EG arbetar i utsträckning medstor generella föreskrifter i form av

bl.a. fastställda gränsvärden. EG-domstolen ställer krav med-på att
lemsstatemas lagstiftning skall med tillräcklig precision och tydlighet

direktivensåterge regler. Vid svensk anslutning till EG redanmåsteen
detta skäl betydligt vidareett åt generella föreskrifterav utrymme ges

i den miljöbalken.nya
tillämparEG lagstiftningsteknik Sverige.än Rättsregleren annan

för den enskilde blandas med regler folkrättsligär karaktär.som av
För EG finns det endast konstitutionell nivå. Dessutom saknasen
motivtext. Direktiven innehåller allting från icke bindande deklaratio-

till synnerligen detaljerade bestämmelser. Därför kommer det oftaner
svårt känna igenatt transformeradatt EG-regel i denvara svenskaen

lagstiftningen. En grundläggande princip för tillämpning svenskav
lagtext grundar sig Sverigespå internationella förpliktelsersom är
emellertid tolkningen skallatt konventionstrogen. Den svenskavara
lagtexten skall sålunda innebörd den internationellages samma som
rättsakt den grundar sig på. EG:s direktiv exempelvissom upptar ett

antal definitioner.stort När motsvarande begrepp används i svensk
lag, grundar sig på EG-rätten, skall begreppen alltså användas isom
enlighet med EG:s definitioner, dessa behöver i denutan att upprepas
svenska lagtexten.

Riksdagen har under hösten 1992 antagit ändringar i svensk lag för
genomföra EES-avtalet.att Genom dessa ändringar har delstoren av

den anpassning krävs till EG:s rättssystem miljöområdetpå redansom
genomförts, Ävenlagarnaäven inte iännu kraft.trättom anpass-
ningen till EG:s föranlederrättsystem miljöbalken i viktiga hän-att
seenden karaktär ramlagstiftning och alltså bemyndigande-ges attav
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regeringenmeddeladeföreskrifteri förening medi balkenregler av
medel för EG-skall utgöraregeringen bestämmermyndigheteller som

i svenskinförande rätt.reglernas
uttryckbestämmelsermedinledsrimligt balkenDet är geratt som

grundläggandedeochmålmiljövårdensför moderna presenterarden
bör bygga påMålsättningsparagrafernadessa mål.förmedlen nåatt

övergri-miljöpolitikensgrundsatsenredovisade2.4avsnitt attden i
biologiskadenhälsa, bevaramänniskorsskyddapande mål är att

kandeså ut-hushålla med attmångfalden, naturresurseruttaget av
kulturlandskap.ochskyddalångsiktigtnyttjas natur-samt

kravallmänna pådeocksåböri balkentidigt skedePå ett anges
långsiktigt godochmiljönhälsa,människorsbeträffandeaktsamhet en

Ambi-miljöarbetet.präglabörhushållning med naturresurserna som
deli dennabörMiljöbalkenhög.avsnitt böri dettationsnivån vara

nämligenskyddslagstiftningen,modernastei densin förebildsöka
strålskyddslagen.ochprodukterkemiskalagen om

generellamedarbetamöjlighetenframhållits bör attSom nyss
enligtgällertill vadförhållandeväsentligt iföreskrifter vidgas som nu

önskvärt såskäl detkonstitutionella är attmiljöskyddslagen. Av
tillföreskriftermeddelaregeringensbindamöjligt rättmycket attsom

skall kunnaförutsättningarsådanaförutsättningar. Förbestämda att
bemyndigan-anknytningbehövsbegripligt närasättpå ett avenanges

Därföri balken.sakfrågornade olikabehandlingentilldereglerna av
ellerverksamhetersärskildabestämmelsermedkapitelolikamåste om

meddelaregeringenbemyndiganden förinnehålla attämnesområden
föreskrifter.

bemyndigandentypiskaganskalösningnackdel med denna ärEn att
skyddsåtgärder måsteangåendeföreskriftermeddela t.ex.rätt attom

denbakgrundi balken. Motåtskilliga kapiteli nyssavupprepas
arbeta medmöjlighetervidgademedprincipiellanämnda nyheten att

moti-starktpedagogisktvidareframstår detföreskriftergenerella som
bemyndi-grundläggandeVissaisärskilt kapitelha ämnet.ettverat att

börför miljörättenräckviddgenerellhargandebestämmelser som
avsnitt i balken.inledanderedan idärför etttas

klarlägga grän-i förväg kunnabehovföreliggerDet attett varav
detta ärbör Ett göramiljöpåverkan gå. sätt attför tillåten attserna

vilkenmiljökvalitetsnormer,s.k.medinföra system angerett som
recipienterolikagodtas påkanbestämdabelastning ämnen somav

det behovuppfattning finnsluft. Enligtoch vårmark,såsom vatten av
olikaförtill grundmiljökvalitetsnormerläggautsträckningi ökadatt
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bedömningar enligt miljöbalken, det gällernär avgörat.ex. att var
för ytterligaregår frångränsen utsläpp miljöfarlig verksamhet inom ett

Ävenvisst område. bestämmelser miljökvalitetsnormer bör därförom
föras in i tidigt avsnitt balken.ett av

Milj6konsekvensbesknvningar avsedda användas för för-är att att
bättra beslutsunderlaget vid avgöranden kan påverka människorssom
hälsa eller miljön eller långsiktigt god hushållningäventyra meden

miljökonsekvensbeskrivningEn omfatta intenaturresurser. måste bara
den verksamhet tilltänkt också realistiskanärmast är alterna-utansom
tiv, inbegripet s.k. nollalternativ, till denna. Enligt mening börvår
kravet miljökonsekvensbeskrivningarpå viktig utgångspunktvara en
i miljöbalken och bestämmelseräven sådana beskrivningar börom
därför införas i tidigt avsnitt balken.ett av

Att bestämmelser miljökonsekvensbeskrivningar också skulleom
tillämpas i ärenden enligt plan- och bygglagen har i tidigare lagstift-
ningsärende inte böra ske. Emellertid vi tidenansetts ärattanser nu

för införandet sådan anknytning.mogen av en
Vid riksdagsbehandlingen 1990/91:90 livsmiljögodEnav prop.

yttrade Bostadsutskottet det lämpligt föreskrifterdeäratt att som
naturresurslagen in särskild avdelning i balken.motsvarar tas som en

Därigenom skulle bestämmelserna hållas för närvarandesamman som
eller kunde bli följdensåsom lagen kompletterades kapitelmed ettom

miljökonsekvensbeskrivningar. Enligt Bostadsutskottet skulleom en
sådan konstruktion få till följd miljöfrågorna stärktes och fickatt en
central plats i den fysiska planeringen och i samhällsplaneringen i vid
mening.

Inte bara de nuvarande hushällningsbestämmelserna i naturresursla-
balkens bestämmelser miljökvalitetsnormeräven ochutangen om

miljökonsekvensbeskrivningar blibör gällande vid prövning enligt de
s.k. NRL-anknutna lagarna. bör i balken kommaDetta till uttryck i en
inledande paragraf i kapitel tillämpningsområde definitio-ochett om

angivnaDe bestämmelserna, sålunda får karaktär s.k.ner. som av
paraplybestämmelser, bör isamlas särskild avdelning balken.en av

tilläggsdirektivI våra mycket klart uppdrag inte omfat-sägs vårtatt
det sakliga innehållet iöverväga naturresurslagens hushållnings-tar att

bestämmelser. Till följd denna begränsning i direktiven kommerav
miljöbalken innefatta bestämmelser exploateringskaraktärsåvälatt av

skyddskaraktär.som
Naturvårdslagen innehåller bestämmelser olikaskyddaattom

områden till fromma för vetenskap, kultur- och frilufts-naturvård samt
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liv. Dessa bestämmelser den s.k. miljövårdengröna bör hållasom
i balken. Detta avsnitt bör då också innehålla bestämmelsersamman

biotopskydd skall syfta till bevara den biologiska artrike-om attsom
domen. N aturvårdslagens bestämmelser tillsyn och sanktioner börom
däremot kunna föras med motsvarande bestämmelser hämtadesamman
från andra lagar.

Ett antal aktsamhetsregler hänförligastort till olika sektorer av
hälso- miljöskyddetoch bör ha sin motsvarighet i miljöbalken. Det är
därför inte lämpligt smälta dem med andraatt regler. Ensamman
lämplig disposition i balken föra in särskilda kapitelattsynes vara som
behandlar aktsamhetsregler för olika ämnesområden, miljöfarlig verk-
samhet, kemiska produkter, hälsoskydd, avfall och strålning. Denna
avdelning bör också innehålla kapitel med bestämmelser biotek-ett om
niska produkter. kanDet till fördel för överskådligheten iattvara
denna avdelning utforma kapitlen de innehållerså både sådana kravatt

tillståndsprövningpå kan ñnnas och aktsamhetsregler.som
Bestämmelser tillståndsprövning, tillsyn och sanktioner kan medom

fördel föras i balken och i utsträckning enhetligstorsamman ges en
utformning för hela balkens område.

Från såväl systematisk synpunkt från överskådlighetssynpunktsom
det lämpligt lagstiftning den omfattningatt miljö-synes en av som en

balk inte barautgör indelas i kapitel iäven block i formstörreutan av
avdelningar. En sådan teknik ingenär nyhet är ganskatvärtomutan
vanlig då det lagstiftninggäller central betydelse. Som exempel påav
regelverk där tekniken med avdelningsindelning tillämpats kan nämnas
äktenskapsbalken, jordabalken, fastighetsbildningslagen, brottsbalken
och rättegångsbalken.

förslagVårt innebär miljöbalken indelas i sju avdelningar,att som
innefattar varierande antal kapitel. respektiveett I avdelning börenvar

samlas sådana bestämmelser bedöms ha sådant samband medsom
varandra de i elleratt hänseende bör hållas ihop.ett annat

Första avdelningen bör innehålla allmänna bestämmelser bl.a.om
balkens målsättning, balkens inriktning i fråga bl.a.som anger om
miljöskydd, hälsoskydd, naturskydd och naturresurshushållning.
Vidare bör däri ingå bestämmelser balkens tillämpningsområde ochom

definitioner. Särskilt kan därvid föreskrifternämnas vissaom attom
balkens centrala bestämmelser också skall tillämpas enligtav vad som
föreskrivetär i de s.k. NRL-anknutna lagarna, däribland plan- och

bygglagen och vattenlagen.
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Även allmännaaktsamhetsregler ochallmännaövergripandebalkens
regeringenförbemyndigandenföreskrifter, dvs. attbestämmelser om

ingåbörförsiktighetsmått,olikabl.a.frågaföreskrifter imeddela om
iavdelning.i denna

hushåll-bådanaturresurslagensintasavdelningen börandradenI
ochmiljökvalitetsnormerbestämmelserningskapitel omsamt om

paraplykaraktärfåavdelning börmiljökonsekvensbeskrivningar. Denna
naturresurslagenioch 3 kap.2gällervadlikhet medoch i omnusom

byggla-ochplan-rättsområden, påandratillämplig påäven t.ex.göras
bestämmelseringåocksåavdelningen börvattenlagen. Ioch omgen

tillåtlighetsprövning.regeringens
denbestämmelserinnehålla balkensböravdelningentredjeDen om

förskyddbestämmelserframför allt natur-miljövården,s.k. gröna om
frilufts-skydd fördjurlivetför ochskyddområden, växt- samt omom

livet.
särskildaföraktsamhetsreglersamlasavdelningen börfjärdedenI

verksamhetmiljöfarligtillåtligheten samtverksamheter, såsom avom
hälsoskydd,produkter,biotekniskakemiska ochbestämmelser om

strålning.avfall och
bestämmelser pröv-innehålla balkensavdelningen börFemte om

utredningfrågor,sammanhängande såsomdärmedtillsyn ochning och
bestämmelserocksåavdelningen böromprövning.och I tas om

överkla-ochenligt balkenverksamhetmyndighetsföravgifter omen
balken.stödmedmeddelatsbeslutgande avsomav

bestämmelser på-balkenssamlasavdelningen börden sjätteI om
miljöskyddsavgifter.ochförverkandedvs.följder, ansvar,om

bestämmelserhänförasbörsjunde avdelningenavslutandeTill den
ochskadeståndintrång,ersättning förnämligenersättning, omomom

miljöskadeförsäkring.om
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5 Aktsamhetsregler

5. l Inledning

Enligt direktivvåra skall vi möjligheternaöver skärpa de reglerattse
för närvarande gäller enligt miljöskyddslagen och samordna dessasom

bestämmelser med motsvarande regler i övriga miljölagar. Lagstift-
ningen bör bättre uttryck för de miljöpolitiska mål fastställtsge som

statsmakterna. Dessa mäl bör formuleras likartatpå detsätt närav ett
gäller verksamheter där det finns särskilda skäl hänsyn till riskeratt ta
för skadlig miljöpåverkan. Den svenska miljölagstiftningen bör vidare

till EG:s regelssystem.anpassas
I direktivvåra olika förvägar uppnå de redovisade mål-attanges

sättningarna, nämligen dels skärpa aktsamhetsreglerna, delsattgenom
generellt eller för vissa branscher eller föratt utsläpp vissagenom av

skadliga införaämnen normregler. I detta kapitel behandlar vi frågor
skärpta och samordnade aktsamhetsregler. de följandeI kapit-tvåom

len behandlar vi frågor normregler för verksamheter och skadligaom
amnen.

5.2 Nuvarande aktsamhetsregler

5.2.1 Inledning

Samtliga lagar vi föreslår skall ingå i framtida miljöbalk syftarsom en
i eller tillavseendeett skydda människor och miljöannat frånatt
störningar orsakade olika mänskliga aktiviteter.av

Lagarnas tillämpningsområden skiljer sig emellertid från varandra.
Miljöskyddslagens bestämmelser syftar till skydda människor ochatt
miljö från störningar kan skadliga. Bestämmelserna omfattarsom vara
endast sådana störningar hänför sig till användning fastsom av egen-
dom. Bestämmelserna i hälsoskyddslagen syftar endast till skydd av
människors hälsa. omfattarDe störningar från användning fastsåvälav
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männi-skyddasyftar tillKemikalielagstiftningenegendom.lös attsom
kemiskahanteringorsakadefrån störningaroch miljöskor m.m. avav

egendomsbegreppet.tillinte knutnaBestämmelsernaprodukter. är
människor, djurskyddasyftar tillbestämmelserStrålskyddslagens att

bestämmelserRenhållningslagensstrålning.från skadligoch miljö
miljöskyddssyn-från hälso- ocholägenheterförhindrasyftar till att

innehållerNaturvårdslagenavfall.hanteringsamband medpunkt i av
medivarsamhethänsyn och umgängetbestämmelser naturen.om

intebestämmelsernauttryckliga lagreglervissa fall finnsI attom
sådanafall saknasandrai andra lagar. Ifrågor behandlasomfattar som

lag skalli vissbestämmelsernavidareförekommerregler. Det att en
tillståndellerenligt lagvid prövningocksåtillämpas att ettannan

fattatsbeslutinte får stridalagmed stödmeddelat mot ett somenav
stödmed annan.av

demsig vanligtvisriktarolika lagarnaReglerna i de mot som
utför arbets-produkt,verksamhet, hanterarmiljöfarlig ettutövar enen

emellertid ocksåfinnsnaturmiljön Detskadaföretag kan m.m.som
det sist-Reglermyndigheterna.riktar sig tilllagregler avmersom

bestämmel-intagitsi vilkavanliga i de lagarsärskiltnämnda slaget är
aktsamhetsreglernatillämpningendärtillståndsplikt, dvs. avser om

prövning.myndigheternasföremål förskall bli
undantagmöjligen medsamtliga lagar,kan konstateraMan att av
inriktade påaktsamhetsregler uteslutandeinnehållernaturresurslagen,

utformade påkanmiljön. reglerhälsan eller Dessaskyddet varaav
grundläggande aktsam-såvälinnehållerolika flesta lagarnaDesätt.

sådana.speciellahetsregler mersom
iaktsamhetsreglernagrundläggandedeskyddslagarnaBland är

fastläggsdessarelativt likformigt Isätt.allmänhet utformade på ett
förskyddsåtgärderfrågaskyldigheter ivissa allmänna attm.m.om

miljön.människor ellerskadormotverka på
huvud-imiljölagarna tvånuvarandei princip indela dekanMan

markanvändningslagar.skyddslagar, delskategorier nämligen dels-
hälsoskyddslagen,kemiska produkter,skyddslagarna hör lagenTill om
markanvändnings-Blandrenhållningslagen.strålskyddslagen och

och bygg-och plan-naturvårdslageningår naturresurslagen,lagarna
mark-skyddslagsåvälhar karaktären somMiljöskyddslagenlagen. av

användningslag.
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5 .2.2 Skyddslagarna

De grundläggande skyddsbestämmelserna finns intagna i 5 miljö-§
skyddslagen och 5 lagen§ kemiska produkter.om

5 § miljöskyddslagen består huvudregel till vilken fogats tvåav en
hjälpregler. Enligt huvudregeln denär ellerutövar ämnar utövasom
miljöfarlig verksamhet skyldig vidta de skyddsåtgärder, tåla denatt
begränsning verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigtav

skäligen kan fordras för förebygga eller avhjälpa olägenhet.attsom
Skyldigheten avhjälpa olägenheter kvarstår efter detatt även verk-att
samheten har upphört.

Enligt den första hjälpregeln skall omfattningen åliggandenaav
enligt huvudregeln bedömas med utgångspunkt i vad teknisktärsom
möjligt vid verksamhet det slag i fråga ochär med beaktandeav som

såväl allmänna enskilda intressen.av som
Enligt den hjälpregelnandra skall vid avvägningen mellan olika

intressen särskild hänsyn till sidanå beskaffenheten dettas ena av
område kan bli för störning och betydelsen störningensutsattsom av
verkningar, andra sidanå verksamheten kostnaden förnyttan samtav
skyddsåtgärd och den ekonomiska verkan i övrigt försiktighetsmåttav

kommer i fråga.som
Kraven enligt miljöskyddslagen5 § hänför sig alltså till olikatre

faktorer, varvid utgångspunkten vad teknisktär möjligt.är Emel-som
lertid skall ekonomiska faktoreräven beaktas. Koncessionsnämnden
talar i sina beslut vad "ekonomisktär rimligt". ekono-Deom som
miska faktorerna iskall princip bedömas objektivt följer detattvarav
i allmänhet skall bortses från företagares personliga förhållanden.en
Förutom bestämma de åtgärder tekniskt möjligaatt och ekono-ärsom
miskt rimliga måste även bedömas, åtgärderna miljömässigtärom
motiverade eller med andra ord åtgärderna i rimligt förhål-stårom
lande till den effekt de kan beräknas få. Vid tillåtlighetsprövning ären
det oftast fråga flera olika försiktighetsmåttpröva och hur dessaattom
skall kombineras med varandra. Genom varje enskild åtgärd måsteatt

miljömässigt motiverad det möjligt komma framär till denvara att
kostnadseffektiva kombinationenmest åtgärder beträffande denav

verksamhet prövas.som
Också i 5 § lagen kemiska produkter finns huvudregel. Tillom en

denna har kopplats hjälpregel. Enligt huvudregeln åligger det denen
hanterar eller importerar kemisk produkt vidta de åtgärdersom atten

och iaktta de försiktighetsmått behövs för hindra elleratt mot-som
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skallhjälpregelnEnligti miljön.människor ellerskadaverka på
mindremedundvikas kanprodukter ersättaskemiskasådana som

utbytesprincipen.farliga produkter
mycketutformningtill sinmiljöskyddslagen5Huvudregeln i § är

första hjälp-skyddslagarna.i andra Dendelik aktsamhetsreglerna
i lagenutbytesprincipenmedlikheteruppvisarregeln stora om

enskildaochanknytning till allmännakemiska produkter. Den
imotsvarighetemellertid sinsaknari hjälpregelnintressen görssom

hjälpregelnandrakemiska produkter. Denaktsamhetsregeln i lagen om
övrigatill dei förhållandespecielli 5 miljöskyddslagen§ är mer

markanvänd-aktuellahänför sig till dendenberoendelagarna på att
ningen.

olika akt-deförhållandeti detnärvarande råderFör attstort sett
sidan varandra. Dettavidgällersamhetsreglerna i skyddslagarna av

medställasolika avseenden kanskyddsåtgärder iinnebär krav påatt
intei allmänhetdockomständighet harflera lagar.stöd Dennaav

tillämpningsområdeneftersom lagarnasinneburit problemnågra större
varandra.åtskilda frånregel ärsom

i strålskyddslagenaktsamhetsreglernamed stödföreläggandeEtt av
strålningjoniserandeupphov tillkanverksamheti fråga geen somom

utgångspunktmedställasinte de krav kanexempelvispåverkar som
i miljö-reglernaeftersomi miljöskyddslagenaktsamhetsreglernafrån

strålning.joniserandefrågoruttryckligen inte omfattarskyddslagen om
kemikalie-miljöskyddslagentillstånd enligtpåverkarhellerInte ett

produk-kemiskamed stöd lagenmöjlighetermyndigheternas att omav
vidsådan produktanvändningförbudmeddela motter somav en

prövning enligtprodukten vidleda till skadorhanteringen kan trots att
godtagbar.befunnitsregelsystemmiljöskyddslagens

parallellthälsoskyddslagenibestämmelsernaprincip gäller ocksåI
nämligenBåda lagarnai miljöskyddslagen.bestämmelsernamed ger

tillföreläggandenmeddelaför tillsynsmyndigheternamöjlighet att
dockdetta fall harför människor.olägenheter Iundvikande manav -

infört regelovannämnda exemplettill skillnad från det att ettomen-
verk-får meddelashälsoskyddslagen inteenligtföreläggande mot en

inteåtminstoneenligt miljöskyddslagen,tillstånderhållitsamhet som
hälsoskyddslagenföreläggande enligtomfattar.i de delar beslutet Ett

ansökerriktasföreläggandetvilande denskall vidare motsomomvara
till-förfallerFöreläggandetmiljöskyddslagen.tillstånd enligt omom

stånd meddelas.
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5.2.3 Markanvändningslagarna

Inledning

Aktsamhetsreglerna i markanvändningslagarna naturligtär nog mer
inriktade på säkerställa lämplig användning marken ochatt en av

skydda värdefulla områden från arbetsföretag olikavattnet samt att av
slag. Miljöskyddslagens lokaliseringsregler endast tillämpligaär på
miljöfarliga verksamheter.

Vi föreslår bestämmelserna i naturresurslagen och naturvårdsla-att
skall föras in i den miljöbalken. Däremot bestäm-gen attnya anser

melserna i plan- och bygglagen bör hållas skilda från bestämmelserna
i balken. Med hänsyn till denna ordning skulle kunna förorsakaatt
vissa problem har funnit anledning här lämna utför-någotatt en
ligare redovisning dessa lagar. Härtill kommer markanvänd-attav
ningslagarna till sin karaktär i många avseenden skiljer sig från
skyddslagarna.

Naturresurslagen

Naturresurslagen har karaktären övergripande lag inom miljö-detav
rättsliga området. Lagens syfte kan bevarasägas godatt natur-vara en
och kulturmiljö, i långsiktigt perspektiv landets försörj-att ett trygga
ning med främja ändamålsenlig samhällsut-naturresurser samt att en
byggnad. innehållerLagen bl.a. grundläggande och särskilda hushåll-
ningsbestämmelser. Dessa skall tillämpas enligt vad föreskrivetärsom
i plan- och bygglagen, miljöskyddslagen,vattenlagen, naturvårds-
lagen, lagen vissa torvfyndigheter, väglagen, lagen innefattandeom
vissa bestämmelser elektriska anläggningar m.fl. lagar.om

De grundläggande hushållningsbestämmelserna kan anvis-sägas ge
ning avvägningar skall vid planläggning och tillstånds-görasom som
prövning i fråga den framtida användningen marken och vatt-om av

I de särskilda hushållningsbestämmelserna har denna vägningnet.
redan gjorts lagstiftaren, bestämmelserna i kapitlet tagitav som genom
ställning till vissahur områden i landet skall användas. Som ett exem-
pel dessapå områdesbestämmelser kan vissanämnas älvar undanta-att
gits från vattenkraftutbyggnad.

Naturresurslagen uppvisar framgår del principiella olikhetersom en
i förhållande till de övriga lagarna värda uppmärksamma.är attsom
Bestämmelserna i naturresurslagen syftar nämligen inte enbart till att
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avvägningsinstru-i ställetmiljöintressena.tillgodose Lagen utgör ett
användningenfrågorsamhällsintressen iolikamellanment som avser

innebärmiljön i övrigt.fysiska Dettamarken, och den attvattnetav
deintressentillbaka för andrai vissa fall kanmiljöintressena stå om

tillräckligtär tunga.senare
detfrån de övriga lagarna påskiljer sig ocksåNaturresurslagen

framåtsyftande. Ibygglagen,i likhet med plan- ochden, ärsättet att
naturresurslagtill1985/86:3 med förslagpropositionregeringens

frågorinriktaslagen skulle pådepartementschefen denuttalade att nya
i övrigt.fysiska miljönoch denanvändningen marken, vattnetavom

olika lagarfördet skapadesinriktningen innebarvaldaDen att en
användning mark- ochför beslut ändradgrund vat-avomgemensam

för ingri-grundinte avsedddäremot utgöraLagen atttenresurser. var
bestämmel-användning dessa Lagenspågåendepande mot resurser.av

ärenden bygg-planläggning och itillämpas vidavsedda att omser var
vid prövningbygglagen,enligt plan- ochoch förhandsbeskedlov av

prövning frågorvidenligt miljöskyddslagen,miljöfarlig verksamhet av
naturvårdslagennaturvård enligtrörde m.m.som

särskilt knu-till sin karaktärhänsyn näraNaturresurslagen medär
kallasi naturresurslagenBestämmelsernatill plan- och bygglagen.ten

skall tilläm-de i första hand"paraplybestämmelser" eftersomofta för
enligtvid prövning andra lagar.pas

hushållningsbegreppetframhållafinns också anledningDet att att
kopplatinnebörd eftersom detrelativt äri naturresurslagen har snäven
övrigt.fysiska miljön ioch denanvändningen marken,till vattnetav

betydelsebetydligt vidarehushållning emellertid änharBegreppet en
samhällsplaneringsområdetinte endast inomanvändsså. Begreppet

resurssnålareför allmänockså uttryck strävan mot ettettutan som en
återanvändas och därmaterial produkter kansamhälle där och ett

och tillverkare.kan läggas producenterpåstörre ansvar
ierinra redananledningfinns i sammanhangetDet attatt om

hävd be-nyttjande och1983:56betänkandet SOU Naturresursers
vidnaturresursfrågorna imiljökommitténochhandlade Naturresurs-

till ochhänvisningKommittén framhöll, medbemärkelse. naturens
naturresurshushållning bordesamhällets ömsesidiga påverkan, att en

huvudsyftet medEftersomi naturresursutnyttjandet.omfatta alla led
hushåll-kommitténförsörjning,sådant utnyttjande ansågallt attvar

syfta tillgenerationer bordeningen i solidaritet med kommande att
sikt och denlångförsörjningen såväl kort ävenpå atttrygga som

negativa sidoef-till förebyggainnefatta åtgärder syftademåste attsom
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fekter naturresurshanterin Hushållningen borde också inbegripaav gen.
tekniskt effektiv hantering och deras använd-en naturresursernaav

ning. Kommittén ansåg naturresurshushållningen borde byggaatt på
ekologisk grundsyn, innebärande naturresurshanteringen inrikta-en att

des ekosystemensså och biokemiskade kretsloppensatt förmåga att
varaktigt producera nyttigheter för människorna bibehölls eller ökades.

Kommittén uppmärksammade särskilt frågor icke förnyelsebaraom
och oåterkalleliga miljöförändringar.naturresurser Enligt kommittén

innebar effektiv hushållning med sådana hantering dären resurser en
återvinningsgraden hög eller där förbrukningen leddevar av resurser
till andra skapades. Med hänsyn tillatt osäkerheten huruvidaresurser
användbara metoder skulle komma finnas för substitution, återvin-att
ning eller avfallsanvändning borde sparsamhet iakttassträng med icke
förnyelsebara hushållningsmålEtt detta slag innebar enligtresurser. av
kommittén krav måste ställas på exploateringstakt,att utvinnings- och
produktionsmetoder, konsumtions- och resthanteringspolitik påsamt
återbruk i möjligastörsta utsträckning. Kommittén föreslog raden
åtgärder lade inte fram förslagnågot till lagstiftning för få tillmen att
stånd bättre hushållning med naturresurserna.en

börjanI 1984år upprättades inom bostadsdepartementetav en
promemoria 1984:3Ds Bo med förslag till nuvarande naturresurslag.
Denna låg sedan till förgrund den ovannämnda propositionen. I pro-
memorian konstaterades det försök gjortsatt Naturresurs- ochsom av
miljökommittén behandla naturresurshushållningenatt utifrån total-en

hushållningsfrågornapå värde. Det dock intesyn stortvar av var
möjligt i sammanhanget anläggaatt brettså perspektiv hushåll-påett
ningsfrågorna kommittén hade gjort. De grundläggande synsättensom
i kommitténs förslag emellertidansågs böra bilda utgångspunkt även
för begränsat reformarbete medett inriktning på åstadkommamer att

hushållningbättre med våra Enligt promemoriannaturresurser.en var
rimlig utgångspunkt för reformarbete bygga vidare erfa-påetten att

frånrenheterna den fysiska riksplaneringen. kan iDet sammanhanget
lagrådetnämnas med anledning regeringensatt proposition uttaladeav

gärna fullständigareatt och bättresett överblickbar lagman en om
utnyttjande.naturresursernas
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bygglagenPlan- och

markplanläggningbestämmelserinnehållerPlan- och bygglagen avom
och bygglagenförsta hand plan-byggande.och och I år ettvatten om

vidbebyggelseutvecklingen iinstrument för kommunerna att styra
detaljplaner, områdesbe-Översiktsplaner,mening. skerDetta genom

iplanläggning ochVidvid prövningen bygglov.stämmelser samt av
tilläm-naturresurslagenförhandsbesked skallbygglov ochärenden om

pas.
imarkanvändningsfrågornareglerasEnligt plan- och bygglagen

dessaområdesbestämmelser. Genomdetaljplaner ochhuvudsak genom
påverkamöjlighetergivitsplaninstrument har kommunerna attstora

förhindramarkanvändningen och dårigenonframtidaden att t.ex.
verksam-olika miljöfarligaför störningar frånbostadsområden utsätts

164 uttalade depar-propositionen till plan- och bygglagen s.heter.
kundemiljön verksamtutformningen den fysiskatementschefen att av

framhöllsomgivningshygieniska problem. Detbidra till förebyggaatt
dekunde räkna medviktigt erhållit bygglovdet de attatt attvar som

varaktig-ha vissvid bygglovstillfållet skulleförhållanden råddesom
borde detmiljöfarliga verksamheterVid valet placeringhet. varaavav

bordemiljöegenskaper för framtiden.möjligt säkerställa vissa Dettaatt
möjligtbordebestämmelser i detaljplan.kunna ske Det attvaragenom

angiven markanvänd-i detaljplan förena vissbestämmelser engenom
sådana störningartillåtna värden förning med bestämmelse högstaom

sådantskakning, ljus ellerluftförorening, buller, annat somgenom
bestämmelsesådanmiljöskyddslagen. Effektenenligtprövas enav

sinden vidbyggnadsnämnden har beaktaborde dels pröv-attattvara
i stridkoncession inte får meddelasdelsning lov i grannskapet, attav

intetillståndsbeslut borde kunnaRedan meddelademed bestämmelsen.
god-Departementschefens förslagbestämmelse.påverkas sådanav en

sedan riksdagen.togs av
möjligheter för kommunernaDetaljplanerna således goda attger

planområdeutanför påver-förhindra tillkommande verksamheter ettatt
ofördelaktigt kaninom detta Detkar miljöförhållandena på sätt.ett

omgivningenlika skyddanaturligtvis angelägetmånga gånger attvara
planområde.utanför Ifrån störningar från verksamheter belägna ett

för omgivningeninföra vissa bestämmelsersådana fall kan kommunen
områdesbestämmelser.s.k.-

bygglagen har kommunernabestämmelserna i plan- ochGenom
miljöfarliga verksam-möjligheter förhindrasålunda givits goda att att
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heter placeras i närheten planområden och bebyggelse placerasattav
i närheten sådana verksamheter. Möjligheterna till befint-rättaav att
liga miljöproblem är emellertid begränsade i fall ivart ettmer mer-
kortsiktigt perspektiv.

Miljskyddslagen

miljöskyddslagenI inleds tillåtlighetsreglerna med bestämmelseen av
innebörden för miljöfarlig verksamhet i principatt skall väljas lämpli-

plats. Härigenom markeras lokaliseringsfrågornasgaste betydelse.
Därefter följer bestämmelse skyldighet vidta skyddsåtgärderatten om
och andra försiktighetsmått. Sedan kommer bestämmelse förbuden om
i princip åtgärd kan medföra olägenhetmot väsentlig betydelsesom av
även skyddsåtgärd vidtagits. Slutligen innehåller tillåtlighets-om
reglerna bestämmelse fall där viktiga samhällsekonomiska ochen om
liknande synpunkter avgörandeär skall regeringsnivå.prövas på

frågaEn uppmärksammats sökandeär i tillstånds-som ettom en
ärende skyldigär lämna förslag till alternativa lokaliseringsplatser.att
Frågeställningen behandlades departementschefen i samband medav
ändring miljöskyddslagen 1981.år Härvid uttalades Konces-av att
sionsnämnden inte med stöd gällande bestämmelser kunde avkrävaav

sökande lika omfattande utredning rörande miljöeffekternaen en av en
alternativ lokalisering det gälldenär den förläggningsplatssom som
föreslagits. Om frågan alternativ lokalisering kom i ärendeom ettupp

efter invändning från Naturvårdsverkett.ex. hade Koncessions-- -
nämnden befogenhet avkräva sökanden utredningsmaterialatt ett som

utförligtså Koncessionsnämnden kunde bilda sigatt uppfattningvar en
huruvida den sökanden valda platsen kunde godtas. Kundeom av

sökanden inte visa förläggningsplatsden han hade valtatt lämpligvar
med hänsyn till befarade olägenheter, riskerade han sin till-att
ståndsansökan ogillad.

Är det fråga tillståndsprövning krävs detom atten numera upp-
miljökonsekvensbeskrivning.rättas För kunna genomföraen att en

samlad bedömning frågan hur olägenheterna skall kunna minskasav
mycketså möjligt, bör prövningsmyndigheten kunna kräva redo-som

visning alternativa förslag till lokalisering. avsnittI l3.2.4 föreslårav
vi uttrycklig bestämmelseatt redovisning alternativ skallen om av
införas i miljöbalkens kapitel miljökonsekvensbeskrivningar.om
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inte fårtillståndbestämmelseñnnsmiljöskyddslagenI att ettomen
områdesbestämmelser. Ettdetaljplan ellerstrid medmeddelas i en

ofta tillkom-bostadsbebyggelseuppmärksammatsproblem är attsom
verksamheter.miljöfarligatillståndsprövadei närheten avmer

och bygglageni såväl plan-bestämmelsernasyftarSjälvklart som
miljö.människa ochförhindra störningar påtillmiljöskyddslagen att

tillstånd enligtsåväli allmännhetkrävsmiljöfarliga verksamheterFör
bygglagen.enligt plan- ochbygglovmiljöskyddslagen som
mellan de lagarnafinns tvåskillnadergrundläggandedeEn somav

utsträckning dei äni miljöskyddslagenbestämmelserna störreär att
medtillför kommautnyttjas rättabygglagen kani ochplan- att

givetvis ändras. DettaKommunala planer kanrådande miljöproblem.
kan berörasfrån demersättningsanspråkemellertid ofta tillleder som

hellerinteregleroch bygglagensplanändringen. Plan- sammagerav
ställa direkta krav påmiljöskyddslagenireglernamöjligheter attsom

frågafall inte iianläggningarvid enskildaskyddsåtgärder vart om-
bygglagensplan- ochförsta handmiljön. ärskyddet den Iyttreav

planmässiga frågor.ochbyggnadstekniskaregler inriktade på
dubbelprövningförföremål ärförsta handfråga i ärDen som

till-Prövningenverksamheter.miljöfarligalokaliseringen ettavav
enligtbygglovsärendemiljöskyddslagen ochenligtståndsärende ett
självvederbörandeordningi denkan skeoch bygglagenplan- som

till ståndskall kunna kommaverksamhetenlämpligt.ñnner För att
bygglov.såväl tillstånddockkrävs som

bygglagentill ochkopplad plan-Miljöskyddslagen nämnts,är, som
får stridaverksamhetermiljöfarligatillstånd tilldet motpå sättet att
hindrar emel-områdesbestämmelser. Ingetellerfastställda detaljplaner

medde-stridakanmiljöskyddslagentillstånd enligtlertid mot ettettatt
lat bygglov.

departe-453 uttaladebygglagentill plan- och s.propositionenI
dubbelpröv-gälla vidvad skulleföljande i frågamentschefen somom

bygglagen.plan- ochmiljöskyddslagen ochning enligt

specialmyndighet hartilli sitt yttrandekommunOm enen
tillhänföras plan-kanföretag grundersig påmotsatt ett som
lämnas,speciallag ändåtillstånd enligtbygglagen,och enmen

vidinte binda kommunen pröv-detta tillståndbör dock senare
nämligen bygg-Oftaenligt plan- och bygglagen.ning rymmer

specialmyndighetenaspekter delovsprövningen andra änäven
skallemellertid aspekterspeciella fall kanbeakta.har Iatt som

speciallag plan-enligttillståndsgivningenbeaktas vid resp.en
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och bygglagen tämligen lika. Utgången speciallagsären-vara av
det måste enligt min mening då tillmätas betydelse vidävenstor
prövningen enligt plan- och bygglagen.

frågaEn särskilt uppmärksammats under år angelägen-som ärsenare
heten lägga skyddsområdenatt olikaut särskilt miljöfarliga verk-runt
samheter. Erfarenheterna visar nämligen det inte sällan förekommitatt

bebyggelse tillåtits krypaatt alltför miljöfarliganära verksamheter. Det
finns också exempel på sådan utveckling lett tillatt eller bidragiten -
till den miljöfarliga verksamhetenatt tvingats upphöra.-

Bestämmelserna i miljöskyddslagen inte för regleringutrymmeger
frågan skyddsavstånd. Vid lokaliseringsprövning enligtav miljö-om

skyddslagen utgår från de förhållanden råder vid prövnings-man som
tillfället. Viss vägledning de framtida förhållandena kan dock kom-om

översiktsplan Denna emellertid inteär bindandemunens karak-ge. av
tär.

Socialstyrelsen, Naturvårdsverket och dåvarande Planverket fram-
lade 1982år omgivningspåverkanrapport vid planeringen om av
arbetsområden Naturvårdsverkets meddelande 4/ 1982. dennaI redo-
visas rad synpunkter behovetpå och utformningen skyddsområ-en av
den miljöfarliga verksamheter.runt Man ansåg skyddsområdeatt ett
skulle kunna indelas i olika enligt följandetre zoner resonemang.

Man kan ofta urskilja olika i skyddsområden vid störrezoner
industrier. Kring den enskilda industrianläggningen/verksam-
heten finns i allmänhet mark inte får bebyggas ellersom som
skall planterad s.k. industripark. Denna mark ingårvara som
i industritomten fungerar första skyddszon. Utanförsom en
denna skyddszon finns ofta kommunikationsytor eller grönom-
råden skall Dessa fungerarsom andraytorsparas. som en
skyddszon kan ha varierande bredd och utseende beroendesom

denpå aktuella situationen. kanDet också förekomma tredjeen
skyddszon hela industriområdet,runt syftar till begränsaattsom
tillkommande bebyggelse i omgivningarna till industriområdet
i fråga. Pågående markanvändning är regel tillåten. Befint-som
lig bebyggelse får finnas kvar inte utökas.men

En sådan uppdelning innebär för marken inomatt ansvaret
skyddszon liggerl på den drivertyp den givningspåver-som om
kande verksamheten, inom skyddszon 2ansvaret och 3typ
ligger regel kommunen.på Dock ligger marken inom densom
sistnämnda skyddszonen ofta kvar i enskilda fastighetsägares
ago.
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Skyddszoner l regleras i detaljplaner. Skyddszonernormalttypav
enligt 2 lämpligen i detalj-behandlas och områdesplaner. Skyddszoner

3 redovisas i riktlinje marköversiktenkommunala planer itypav som
eller områdesplanen.

fråga lokaliseringen miljöfarliga anfördesI verksamheterom av
bl.a. följande.

kommuner har i sin planering ellerMånga avsatt ett ett par
områden lämpar sig för industriella verksamheter.tyngresom

oftastområden ligger utanför Områden medDessa tätorterna.
enbart småindustri mindre liggakräver skyddsomrâden och kan

eller inne inärmare tätorter.
problem vid bedömningEtt skyddsomrâden och andraav

skyddsåtgärder vid arbetsplatsområden inte för-påär att man
omfattandehand vilka arbetsplatser kommer till och hurvet som

verksamheten bli inomkommer områdena. dåHaratt man
arbetsområden med korta avstånd till omgivande bebyggelse kan

leda till vissadetta verksamhet inte kan tillåtas påatt typer av
viss plats alternativt omgivningsstörningar uppkommeratten

bemästras förbimåste Ett kommapå sätt. sättannat attsom
detta kan förhand klassificera lämplighetområdespåatt ettvara
tålighet för störning och ändamålsbeteckningar i planergöra
i enlighet härmed.

gjordes försök till indelning i olikaI verksamheterrapporten ett av
miljöfarlighetsklasser enligt följande.

Miljöstörande anläggningar med skyddsavstånd normalt
1000större än m.

Miljöstörande anläggningar skyddsavstånd normaltmed
mellan 200 1000 m.-

Miljöstörande verksamheter med skyddsavstånd normalt
mellan 50 200 m.-

4. Verksamhet kan samlokaliseras med bostäder.som

kan regeringenDet i proposition 1990/91:90 godnämnas Enatt
livsmiljö riktlinjeruttalat de skyddsavstånd tagits fram iatt om som
den redovisade följas vidnormalt bör planläggning enligtrapporten
plan- och bygglagen vid prövning miljöskyddslagen.och enligt
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skyddsområdenFrågan berördes också i propositionen till plan-om
och bygglagen. dennaI används vissa begrepp i fråga plan-nya om
instrumenten i förhållande till vad gällde den ovannämndanärsom

redovisades.rapporten

Naturvårdslagen

ligger i sakensDet det finns beröringspunkter mellannatur att stora
plan- och bygglagen och naturvårdslagen. Båda lagarna utprägladeär
markanvändningslagar. Syftena med lagarna delvisocksåär samman-
fallande. Bestämmelserna i plan- och bygglagen skiljer sig från dem
i naturvårdslagen bl.a. det de i första handpå instru-sättet äratt ett

för kommunernas markanvändningsplanering. möjligheterStatensment
påverka denna planering begränsade.äratt
Bestämmelserna i naturvårdslagen har traditionellt sedan läng tid

tillbaka varit instrument i det statliga arbetet bevara förett att natur-
värden eller friluftslivet värdefulla områden. Under harärsenare
emellertid kommunernas också inom detta område påtagligtansvar
ökat. naturvärdslagens inledandeI avsnitt fastläggs naturvärden äratt
såväl statlig kommunal angelägenhet.en som

Naturvårdslagen innehåller huvudsakligen bestämmelser avsät-om
tandet värdefulla områden eller naturvärdsomrä-naturreservatav som
den, skyddet för djurarter,ochväxt- strandskydd samtom om om
prövning vissa arbetsföretag.av

Som följd kommunernas ökade för naturvärden haren av ansvar
kommunerna möjlighet vid sidan tillämpa vissagetts att statenav
bestämmelser i naturvårdslagen. kan självaNumera kommunernat.ex.
inrätta eller naturvärdsomräden. Beträffande vissanaturreservat
bestämmelser, prövning dispens från strandskyddet, hart.ex. av
införts delegationsmöjlighet till kommunen. fråga andra bestäm-I om
melser, prövning täkter markavvattningsföretag,och liggert.ex. av
beslutanderätten kvar hos de statliga Under harårorganen. senare
emellertid försöksverksamhetpågått i fråga kommunal till-en om
ståndsprövning SFS 1985:876.

Liksom i andra tillmånga plan- och bygglagen gränsandenära
speciallagar har i naturvårdslagen införts den regeln beslutatt ett som
kan påverka markanvändningen inte fär strida detaljplaner ochmot
områdesbestämmelser. inneburitDetta har de kommunala plane-att
ringsintressena stärkts.
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redovisats i tidigare avsnitt detaljpla-Som har kommunerna genom
och områdesbestämmelser möjligheter markom-stora attner reservera

för olikaråden ändamål. nyligen genomförda ändringarna iDe natur-
vårdslagen kommunerna ytterligare sådana möjligheter. Problemger
kan givetvis uppkomma vilken lag i visst fall tillämpas.bör Iettsom
propositionen till plan- bygglagen 106och s. uttalade departements-
chefen följande.

Gränsdragningen mellan plan- och bygglagen och naturvårdsla-
vill jag i korthet områdesbestämmelserpå så sätt attgen ange

bör få användas kommunen för erforderlig bebyggelseregle-av
ring, medan naturvårdslagens bestämmelser naturvårdsom-om
råde och bör användas kommunen vill avsättanaturreservat om
mark för friluftsändamål.

har med strandskydd iFrågor behandlasgöra närmareattsom
kap. 11. detta frågorI sammanhang konstateras endast dessa beröratt
såväl plan- och bygglagen, naturvårdslagen miljöskyddslagen.som
Ofta har inte uppmärksammat tillstånd enligt miljö-att ettman
skyddslagen i förekommande fall också innebär dispens från strand-en
skyddet.

spridningenEtt exempel handelsgödsel skogsmark.är överannat av
denna hantering kan i dag i lagenFör bestämmelserna såväl om

kemiska produkter, miljöskyddslagen naturvårdslagensom vara
Äventillämpliga. skogsvårdslagen innehåller hänsynsregler kansom

tillämpas gödselspridningpå skogsmark. Sistnämnda lag skallöver
enligt förslag ingå ivårt balken.

Övrigt5.2.4

här behandlade lagarna innehållerDe också antal bestämmelserett som
speciella de inte kan läggas till bestäm-är så att samman gemensamma

i miljöbalken.melser Bland dessa lokaliserings- kontroll-märks och
i miljöskyddslagenreglerna märkningsreglerna i lagensamt om

kemiska produkter och strålskyddslagen. bestämmelserDessa måste
med hänsyn härtill placeras i särskilda avsnitt i balken och utformas
efter från nuvarande lagar.mönster

bör slutligen olikaDet uppmärksammas det många gånger äratt
myndigheter har tillämpa aktsamhetsreglerna och besvärs-att attsom
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beroendegången vilken tillämpas.är lag besvärs-Frågorav som om
ordning behandlar i kap. 16.närmarem.m.

5.3 EG: regelsystems

avsnitt 2.3I har vi redogjort för den rättsordning tilläm-närmare som
inom ViEG. konstaterade där de egentliga miljöreglerna inför-attpas

des i Romfördraget först den europeiska enhetsakten 1987. Igenom
artikel 130 läggs rad grundläggande principer fast för miljö-EG:sr en
arbete, bl.a. detta skall grundas de principerna förebyggandepåatt att
åtgärder bör vidtas, miljöförstöring företrädevis hejdasbör vidatt
källan och den skadar miljön skall betala.att som

EG:s Ministerråd har förslag EG-Kommissionen antagitpå ettav
direktivantal inom miljöområdet. direktiv omfattar vittDessastort

skilda frågor. flesta direktivenDe innehåller bestämmelser såärsom
specifika de knappast intressehar i detta sammanhang. Dessa be-att
stämmelser behandlar vi i kapitlen 6 ochnärmare 7.

ramdirektivens.k. emellertidDe intresse.är direktivDessa ärav
till singrundläggande karaktär övriga direktiv. behand-än I dessamer

las bl.a. frågor tillståndsprövning och vilka regler bör gällaom som
vid sådan prövning. Följande direktiv kan ramkaraktär:sägas vara av

76/464 Om förorening utsläpp vissa farliga iämnen vatten-av av
miljön

84/360 motverkandeOm luftföroreningar från industriellaav
anläggningar

67/548 Om harmonisering lagstiftning rörande klassificering,av
förpackning och märkning farliga ämnenav

75 /442 Om avfall

Särskilt intressant ramdirektivet luftföroreningar.är Bakom direkti-om
ligger konventionen luftföroreningar.långväga direktivetIvet om

fastläggs tillståndsplikt skall införas för luftförorenande anlägg-att
ningar visst slag. Direktivet innehåller vidare rad bestämmelserav en

aktsamhetskaraktär skall tillämpas vid myndigheternas pröv-av som
ning tillståndsansökan. tillstånd till verksamhet krävsFörav en en ny

alla lämpliga förebyggande luftföroreniåtgärder har vidtagitsatt mot ng
inklusive tillämpning bästa tillgängliga teknik förutsättningunderav

10 l3-028l.Dell
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inte medför oskäliga kostnader, verksamhetensådana åtgärderatt att
medföra luftföro-i fråga särskilt angivna inte får betydandeämnenom

rening, gällande gränsvärden för emissioner innehålls och gäl-att att
för innehålls. särskilt utpekadelande gränsvärden luftkvalitetet För

förorenade för emissionerområden kan gränsvärden sättas.strängare
befintliga särskilda regler. sikt skall ocksåverksamheter gällerFör På

dessa omfattas kraven bästa tillgängliga teknik. ankommerpå Detav
följa utvecklingenvidare medlemsländerna det gäller bästapå näratt

teknologi och miljösituationen och successivt ställa de ytterligare krav
liksomkan motiverade. aktuella bestämmelsernaDe ärsom vara
vilketi flertalet övriga direktiv minimikaraktärbestämmelserna av

innebär det enskilda landet har frihet ställa krav understrängareatt att
dessalkravförutsättning inte strider övriga regler.EG:satt mot

hushållningsfrågorna under fått alltoch har årResurs- störresenare
i internationella femte miljöhandlings-betydelse sammanhang. EG:sI

frånhuvudmålen flödet material och produkterär ett attprogram av av
råmaterial produktions- framställningsprocesser till kon-ochgenom

dagligtsumtion avfall i möjligaste skall cykliskt. taloch Imån vara
används begreppet "från till graven".vaggan

Även inklusivefrågan användning ekonomiska styrmedelom av
tid.skatter och avgifter har aktualiserats inom underEG senare
harDiskussionen inom användningen ekonomiska styrmedelEG om av

länge frågan harmonisering skall ske EG-nivå ellerpårört omom en
varje enskilt medlemsland stöd miljöbestämmelserna i artikelmed av
130 i subsidiaritetsprincipen, införa ekono-enhetsakten, den s.k. kanr
miska styrmedel.

miljöministrar i oktober 1990 vissa principer förEG:s antog
användningen ekonomiska i miljöpolitiken vederbör-styrmedel medav
lig hänsyn till s.k. subsidiaritetsprincipen. EG-harmonie-den Entagen
ring miljöministrarnaekonomiska styrmedel skall enligt ske detnärav
gäller förhindra uppbrytning den marknadenatt en av gemensamma

snedvridningoch användningen sådana instrument föranledernär av en
konkurrensen. främst inom områdena klimatförändringar,Det ärav

föroreningsutsläpp i miljöföreskrifteravfall, luft och ochvatten som
kan motverka gemenskapspolitik genomförandet densåsomannan av
inre marknaden, ekonomiska harmonierasstyrmedel skall påsom
EG-nivå.

samband med EGs miljöministrar i december 1990 beslutadeI att
avvecklingsplan enlighetsnabbare för CFC i med Londonproto-om en

kollet framhölls vikten tillgripa olika ekonomiska styrmedelattav som
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medel i denna Härvid skulle de åtgärder hittills vidta-strävan.ett som
gits i medlemsländerna kunna grunden för harmonieringutgöra påen
EG-nivå.

Ekonomiska styrmedel också för minska koldioxidut-Övervägs att
släppen. fråga befinnerDenna sig emellertid diskus-längeännu så på
sionsstadiet. Speciellt intresse har EG den svenska modellenåtägnat

koldioxidskatter.av
Även EG inte för närvarande har regler inågraom gemensamma

fråga miljöavgifter eller miljöskatter torde det inte dröja längeom
innan sådana införs. Såvitt kan bedömas torde sådana reglernu
knappast påverka miljöskyddskommitténs arbete i första handsom

inriktat materiellade reglerna i den framtida miljölagstiftningen.är på

5.4 Aktsamhetsregler i miljöbalken

5.4. 1 Allmänna aktsamhetsregler

Inledning

Som redovisats finns idet de nuvarande miljölagarna radovan en
bestämmelser gäller för olika verksamhetsområden. Vi har samti-som
digt konstaterat dessa bestämmelser ofta utformade relativtär påatt ett
likformigt Vi har också konstaterat de nuvarande skyddslagar-sätt. att

innehåller antal mycket speciella regler knappast kan görasettna som
allmängiltigt gällande. Dessutom har naturresursla-noterat attmer
bestämmelser avviker frånpå många bestämmelserna i desättgens

övriga lagarna. dettaI sammanhang finns särskild anledning pekaatt
på bestämmelserna i naturresurslagen har vidare tillämp-mycketatt ett
ningsområde de övriga de har nämligen karaktärenän s.k.av para--
plybestämmelser.

Enligt uppfattningvår bör de allmänt utformade aktsamhetsreg-mer
lerna i de nuvarande lagarna tillläggas grund för antal övergri-ett
pande aktsamhetsregler i balken. bör då tillämpligaDessa allapåvara

enligt balkens definition miljöpåverkan. speciellautövar Desom mer
bestämmelserna i de nuvarande lagarna förasbör in i särskilda kapitel
enligt från nuvarande ordning.mönster

de speciellaAtt bestämmelserna för respektive verksamhetsområde
skall tillämpas i stället för de allmänna betämmelserna, i den demån
innehåller avvikande regler, följer redan grundläggande lagstift-av
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innebär specialiserade föreskrifter långtningsprinciper, såatt mersom
generella.de gäller övertar mer

övergripande i miljöbalkenInförandet allmänna aktsamhetsreglerav
för antalinnebär tillskapar bestämmelser ettatt man gemensamma

grundläggandesinsemellan relativt olikartade företeelser. Samma
och hälso- ochfilosofi beträffande awägningen mellan kostnader

sig fråga fastighetsanknu-miljöhänsyn kunnamåste ärgöras omvare
hantering kemiska produkter, låtverksamhet eller fråga ärten avom

aktivite-naturligtvis utfalla olika beroendeavvägningen kan påattvara
miljöfarlig verksamhetfarlighet. Därvid klart framgå allmåste atttens

miljön och vid sådanskall bedömas människans hälsa ochmot en
övergripandeprövning hälsan och miljön helt skall istå Decentrum.

reglerna skall alltså miljöhänsynen ökad tyngd och ställa strängarege
miljöskyddslagens. aktsamhetsreglernaaktsamhetskrav allmännaDeän

miljöpåverkan skall vidta debör därför innebära den utövaratt som
iaktta försiktighetsmått i övrigt behövs föråtgärder och de attsom

människa miljö.hindra eller motverka skada ellerpå
finns vissaBland de nuvarande aktsamhetsreglerna det såärsom

övergripan-utformade läggas till grund förde mycket väl kanatt mer
5aktsamhetsregler. dessa 5 § miljöskyddslagen och §de Bland är

särskilt förralagen kemiska produkter intresse. Genom denom av
försiktighetsmåttbestämmelsen regleras frågor skyddsåtgärder ochom

för miljöfarliga finns motsvarande bestäm-verksamheter. denI senare
för hanteringen kemiska bestämmelsernamelser produkter. bådaDeav

viktiga principer, nämligen dels bästakan uttryck för tvåsägas ge
möjliga teknikprincipen, utbytesprincipen. Utbytesprincipen inne-dels

skyldighet föreligger för undvika sådana kemiskabär ochatt attvar en
mindre farliga. första principenprodukter kan med Denersättassom

tillämpas i form i flesta andra principeneller de länder. Denen annan
torde däremot speciell för Sverige. Ett drag ärvara mer som gemen-

teknikprincipen utbytesprincipen vidför bästa möjliga och är attsamt
försiktighetsprincipen följandetillämpningen dem båda bör se detav

Även för miljöbalken avsnitt 3.2 börbeaktas. de övriga grunderna se
komma till uttryck i de allmänna aktsamhetsreglerna.

Försiktighetsprincipen

förallmänna aktsamhetsreglerna i miljöbalken bör uttryckDe ge
förförsiktighetsprincipen, till riskernadvs. hänsyn skall redanatt tas
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skador människors hälsa miljön.på och princip tillDenna kommer
uttryck i flertalet de nuvarande lagarna. Departementschefenav
framhöll i 1969 proposition tillårs nuvarande miljöskyddslag detatt

nödvändigt den lagen de tillämpande myndigheternaattvar nya gav
möjlighet beakta den fara från allmän hälsosynpunkt eller andraatt
allmänna synpunkter kunde förbundna med hittills okändasom vara
eller otillräckligt utforskade föroreningsämnen. Den osäkerhet som
kunde råda rörande farlighet inteskulleämnes gå allmän-överett ut
heten borde drabba den släppte i luften eller iämnetutan utsom

Man behövde således inte ingripande.tillmed dessväntavattnet. ett
skador inträffat. Den ville släppa otillräckligt känt ämneut ettsom

hade grundad anledning skadligt visamåste kunnaantasom man var
olägenhet inte behöver befaras. Vi detta bör vidgasatt synsättattanser

till omfatta hela balkens tillämpningsområde. bör enligtDetatt vår
uppfattning lika naturligt kunna hänsyn till risken för skadoratt tavara

arbetsföretag kan påverka den biologiska mångfalden attav som som
hänsyn till risker förknippade med användningenär okändata som av

eller otillräckligt utforskade föroreningsämnen m.m.

Skälighetsprövning

tidigareSom redovisats miljöskyddslagensutgår allmänna aktsamhets-
bestämmelser från huvudregel den vill miljöfarligutövaatten som
verksamhet skall vadgöra "skäligen fordras"kan för attsom
förebygga eller avhjälpa olägenheter för miljön. Till huvudregeln knyts
vissa hjälpregler. Iden första hjälpregeln slås fast omfattningenatt av
skyddsåtgärderna skall bedömas med utgångspunkt från vad ärsom
"tekniskt möjligt" vid verksamheter det slag i fråga och medärav som

Ävenhänsyn till allmänna och enskilda intressen. ekonomiska faktorer
skall beaktas. Koncessionsnämnden talar därvid i sina beslut vadom

"ekonomiskt rimligt".är regeringensI proposition 1969:28som
210 med förslag till miljöskyddslag uttalade departementschefen is.

den allmänna motiveringen förutgångspunkten tillåtlighetsreglernaatt
bör immissioner långtså möjligt skall förebyggas.att Ivara som
specialmotiveringen till 5 första§ stycket miljöskyddslagen s.265
uttalades vidare de allmänt hållna bestämmelserna i första stycketatt
lämnade för fn skälighetsprövning. Bestämmelsernaston utrymme en
i de styckena hade formen hjälpregler.senare mer av
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allmänna aktsamhetsregeln i lagen kemiska produkterDen om
innebär den hanterar kemisk produkt skall vidta alla deatt som en
åtgärder och iaktta de försiktighetsmått i övrigt behövs" för"som att
hindra eller motverka skador människor eller i miljön. Använd-på
ningen utrycket intryck intebehövs kan att utrymmeav som gesge av
för skälighetsprövning, i till vad enligt miljö-gällermotsats som
skyddslagen. Så torde emellertid knappast fallet. Redan i SOUvara
1972:31 låg till för regeringens proposition l973:17 tillgrundsom
lag hälso- och miljöfarliga följande, i principuttaladesom varor som
godtogs departementschefen.av

Valet beträffande miljöfarlig tillåtgärd hälso- eller börav en vara
början kunna ske med utgångspunkt från menliga verkningaratten

för människan möjligt.eller miljön skall förhindras långtså som
Ingripanden skall andra sidan inte ske de onödigtvis hindrarå så att
tekniska framsteg samhälleliga intres-och omdaningar eller skadar

näringslivets och förbrukarnas sida bör kunna krävas,Från attsen.
åtgärder inte föreskrivs, betungande skäligtär än ärsom mera som
med hänsyn till det syftet. avvägningmed åtgärden avsedda En

ske mellan de risker förenade med produkten och demåste ärsom
fördelar för samhället för sig. Ställning därvidden med måste tas
till frågan huruvida tjänar socialt ekonomisktprodukten ochett
nyttigt ändamål.

Erfarenheterna kemiskade tillämpning lagengångna årensav av av
produkter visar skälighetsbedömning ocksåhar kunnat görasatt en
inom för den lagen. modernare uttrycket "behövs"Detramen ger
emellertid uttryck för ambitionsnivå för miljö-högre hälso- ochen
skyddsarbetet.

innehöll iNaturvårdslagen ursprungligen l § tredje stycket en
bestämmelse innebörd vid arbetsföretag eljest skadaeller påattav om

kunde undvikas, skulle skäliga åtgärder vidtas förnaturen att
begränsa eller motverka Efter lagändring 1974 uppställs iskadan. år
stället krav de skall vidtas förpå åtgärder "behövs"att som samma
ändamål. Syftet med ändringen ansvarighetenden begränsadeattvar

ingreppvid i skulle i princip fulltersättasnaturen ett ansvar.av
Departementschefen framhöll ändringen självfallet inte uteslötatt att
i det enskilda fallet avvägning naturvårdsintresset ochmellanen
motstående allmänna och enskilda i framtiden imåste göras även
enlighet med bestämmelserna i 3 § naturvårdslagen.

föreslårVi i den grundläggande aktsamhetsregeln i miljöbalkenatt
föreskrivs försiktighetsmått behövs försådana skall iakttasatt attsom
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olägenheter ellermiljön skador ochskydda människors hälsa och mot
hushållning medför främja långsiktigt god naturresurser.att en

ansvarig-Liksom vid ändringen naturvårdslagen bör det begränsadei
Vii princip fulltheten vid miljöstörningar ersättas ett ansvar.av

i princip alltatti inte bör lägresålunda dag kraven änsättas attmenar
för och miljönsmeningsfullt hälsansskall ärgöras samtattsom

praktiska ellernaturresurshushållningens tillgodoses.krav skall Av
genomförbart. kanekonomiska emellertid inte alltid detta Detskäl är

nödvändigt tillåta mindretill intressenhänsyn motstående attvaraav
miljö- ellerförsiktighetsmått från strikt hälso-,långtgående än som

i miljöbalken börhushållningssynpunkt skulle motiverat. Ocksåvara
skälig-för skälighetsprövning. denalltså ñnnas Utöverutrymme en

emellertidligger i behövs" börhetsprövning uttrycket "somsom
medgerundantag från den allmänna aktsamhetsbestämmelsen som

strikt kan inskälighetsprövning begränsade. Sådana undantag tasvara
i hjälpregler till allmänna aktsamhetsbestämmelsen.den

Å meddelasidan vi också regeringen bör kunnaandra attanser
föreskrifter miljökvalitetsnormer tjäna kompletteran-skallsom somom

föreslår vidare skallde aktsamhetsregler. Vi stoppregler angesom
nivå för hälso- och miljöskyddet.lägsta godtagbara

tillgängliga teknikBästa

principiellt betydelsefullt arbete inomnärvarande mycketFör pågår ett
direktiv rörande samordning före-EG med utarbetande ett nyttav av

föroreningar, Pollutionbyggande åtgärder och kontroll Integratedav
direk-Prevention and Uppgiften utarbeta sådantControl IPC. att ett

femte miljöhand-tiv prioriterad enligt förslaget till EG:såtgärdär en
föroreningar frånlingsprogram. Direktivet skall främst störreavse

föranletteller miljöfarliga industrier. uppenbarligenDet är attmer av
vissa olika för luftförore-EG-stater, bl.a. Tyskland, har regelsystem
ningar, markföroreningar vattenföroreningar och behovetoch attav

föroreningar. kanåstadkomma samlade regler för olika Mantyper av
det tilltänkta direktivet den nuvarandesäga närmastatt motsvarar

miljöskyddslagen.svenska
föreslagnaDirektivet under arbete. Denär textensagtssom nyss

har detaljnivå. mindrebetydande stadga och Inte destonätt måttett av
det naturligtvis omöjligt i vilken form detför dagen bedömaär att

slutligen kommer enbart utifrån angelägenhetenSett attatt antas.
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svensk till EG skullerätt det alltför tidigt lägga detanpassa attvara nu
föreliggande direktivutkastet till grund för frånnågra övervägande vår
sida. Nu detär emellertid utkastetså speglar förhållandevisatt en
avancerad nivå miljötänkande bl.a. det beaktarså beho-sätt attav -

både långsiktigt god hushållning medvet ochnaturresurserav en av
kombinera dämpningsregler enligt direktivenatt med miljökvalitets-

har alltsåDet visat sig förrså många gånger precisnormer. attsom- -
idéer aktuella vidär lagstiftningsarbete i Europa härsamma ute som

hemma i Sverige. Sådana modeller kommer fram i EG-arbetetsom
vi det viktigt Också vissapå. enskilda idéer i detatt taanser vara vara

pågående direktivarbetet finns det all anledning Dettaatt anamma.
gäller kanske särskilt begreppet BAT "best available techniques".-
Begreppet kan fåväntas större genomslagskraft begreppetän renare
teknologi ianvänds den danska miljöskyddslagen.t.ex.som nya

Begreppet BAT är äldre, i olikaersätta EG-direktivavsett att ett
flitigt begreppanvänt BATNEEC "best available technologies not-
entailing excessive costs". Det intressant konstateraär begreppetatt att

iBAT det pågående direktivarbetet definieras på sätt näraett som
ansluter till det tjugofem gamlaår departementschefsuttalandet vid
miljöskyddslagens tillkomst.

Vad bästa tillgängligaär teknik måste utifrån bedöm-som ses en
ning resultatet för miljöskyddet helhet. Hänsyn måstesettav tassom
också till råvaror och energiförbrukning, denså teknikatt utnytt-som
jar mindre miljöfarliga ellerråvaror exempelvis produkteråtervunna
eller energisnålär kan bättre för miljön teknikänsom vara en som

det möjligtgör minskanågot utsläppen.att
bästaBegreppet tillgängliga teknik innefattar också tekniskasåväl

ekonomiska hänsynstaganden. Med teknik förstås inte enbartsom
produktionsanordningar metoder för produktionäven utbild-utan som
ning och arbetsledning. integreradeDet teknikpå och organisa-synsätt
tion EG:s direktivarbete från börutgår komma till uttryck ocksåsom
iden miljöbalken. Miljöarbetets förskjutning från reningsteknik tillnya
kretsloppstänkande innebär företags hela organisation berörsatt ett av
miljökraven.

Begreppet bästa tillgängliga teknik bygger vad frånpå tekniskasom
och ekonomiska synpunkter möjligt inom branschen.är Däri ligger
också skälighetsprövning. Vi krav bästa tillgängligapåatten anser
teknik bör användas hjälpregel till huvudregeln med aktsam-som en
hetskrav i miljöbalken.
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Utbytesprincipen

Som förut anförts torde utbytesprincipen speciell för Sverige.vara mer
ñnns dockDet motsvarighet i utkast till EG-direktiv angåendeetten

utsläpp organiska lösningsmedel från vissa och industriel-av processer
anläggningar. I bestämmelserna i utkastet föreskrivs atten av om

det till fördel för hälsa miljöär och skall organiska lösningsmedel som
skadliga för hälsan och miljönär eller skapar allmän olägenhetsom

långt det teknisktså och ekonomisktersättas är genomförbart med
sådana förorsakar mindre olägenhet.som

Utbytesprincipen finns sedan 1990år införd i lagen kemiskaom
produkter 5 första§ stycket andra meningen. anslutning till denlsom
allmänna aktsamhetsregeln i första meningen föreskrivs där vidatt
tillämpningen den skall sådana kemiska produkter undvikasav som
kan med mindre farligaersättas produkter. Utbytesregeln, i ochsom
för sig tidigare ha gälltäven resultat den allmännaettanses som av
aktsamhetsregeln, i likhet med denna straffsanktionerad vidär uppsåt-
liga eller oaktsamma överträdelser.grovt

förutSom framgått finns krav avvägning vid tillämpningenpåett
inbyggt i den allmänna aktsamhetsregelnäven i kemiskalagen om
produkter. sådant kravEtt måste gälla också utbytesprincipen.anses
Bl.a. ligger i uttrycket "kan ersättas" utbyte skall kunna skeatt ett

bibehållenmed funktion. detNär gäller prövning vad ären av som
mindre farligt också ske helhetsbedömningmåste tillmed hänsynen
inte bara inneboende farlighetämnes också de kvantiteterett utan av
det eller andra kommer tillämnet användning, hur använda-ena som

för de olika hur de hanteras Likasåämnena, måsteetc.ren exponeras
avvägning ske mellan olika risker, för hälsan ellertyper t.ex.en av

miljön.

Utbytesprincipen bör införas i miljöbalken central aktsam-som en
hetsregel, tillämplig produkter olikapå slag på sättav samma som
principen bästa tillgängliga teknik skall tillämpas i fråga utrust-om om
ning. innebärDetta aktsamhetsregeln i högre grad tidigare fårän änatt
karaktären rambestämmelse. Som sådan skall den kunna läggasav en
till grund för generella föreskrifter, för tillståndsprövning och för
beslut tillsynsmyndigheterna. Rättsäkerhetsskäl talar fördå attav
aktsamhetsregeln inte direkt straffsanktioneradgörs sanktionerutan att
vid behov knyts till de föreskrifter, villkor för tillstånd tillsynsbe-och
slut grundas regeln.påsom
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förtillämpningen bör i huvudsak grunder gällaFör samma som
fördel faktiskt vinnsnärvarande. Bl.a. bör det klartstå att genomen

utbyte, varvid dock försiktighetsprincipen skall tillämpas så attett
ocksåbedömningen knyts till risker, inte till konstaterad skada. Det är

kvantitativt kvalitativtönskvärt utbytesprincipen det gäller ochnäratt
betydelsefulla risker verkligen genomdrivs med kraft och klarhet, med

föreskrifter, ekonomiska styrmedel,hjälp tillsynsbeslut och så attav
Själv-inte allmän osäkerhet råda viktiga områden.kommer påatten

fåklart blir det Kemikalieinspektionen därvid kommer denattsom
uppgiften föreskrifter och råd ochdet gäller både generellanärtyngsta

anvisningar till tillsynsmyndigheterna, dockarbete måsteett som
bedrivas i samråd med Naturvårdsverket och Arbetarskyddsstyrelsen.

Kvarstående olägenheter

miljöskyddslagen skyldighet avhjälpa olä-Bestämmelsen i att attom
efter börgenheter kvarstår det verksamhet upphört åter-även att en

finnas Principenbland de allmänna aktsamhetsreglema i balken. detatt
förorsakar miljöstörningar bekosta de åtgärderden harär attsom som
för förebygga avhjälpa fastlades redanbehövs eller olägenheterattsom

i miljöpolitikensamband med miljöskyddslagens tillkomst. Inom är
principen internationellt beteck-vedertagen och undergårnumera
ningen Principle. förstaPolluterPPP Pays Den gången påsattes

i rekommmendation OECD 1972. Rekommendationenårpränt en av
gäller internationella aspekter miljöpolitik. innebär förore-Denpå att

för bibe-skall betala kostnaderna för de åtgärder krävs attnaren som
hålla acceptabel miljö. enligt rekommendatio-Dessa kostnader bören

tillåterspeglas i priserna de och tjänster upphovpånen varor som ger
föroreningar Likaså bör priserde produceras eller konsumeras. pånär

den begränsadeberoende återspeglaär naturresursersomvaror av
tillgången de används.på naturresurser som

Principen Romfördrag artikel 130 i denhar slagits fast i EG:s r
europeiska i internationella överenskommelser.enhetsakten och andra

Kretsloppsprincipen

för miljön farliga finns bundna imängdEn ämnenstor varor som
tillfortfarande eller återförs dessaanvänds. Förr ämnen naturensenare
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iskada miljöfarornaoch kan vålla där. deDetta störstaär en av
Riks-industrisamhället. fara motverkas olikaDenna påmåste sätt.

i flera slagit fast producenternasdagen har sammanhang det äratt
tillbedöma miljöeffekterna sina produkter "frånattansvar av vaggan

till blir miljöanpassade. Vigraven" och produkternaatt attatt anserse
dessa krav komma till i allmänna aktsamhetsreglerna.måste uttryck de

princip bör läggas till grund för sådan allmän aktsamhets-Den som en
kretsloppsprincipen.regel kan betecknas som

miljön långtUtgångspunkten bör kan skada såämnenattvara som
möjligt tillverkninghuvud inte används vid Dettaöver taget av varor.

idet säkraste förebygga de kommer Ickeär sättet att att ut naturen.
naturliga stabila organiska huvud inte tillförasskallämnen över taget
miljön. bör därför få användas bara i helt slutna GiftigaDe system.

inte heller tillföras miljön. alltsåtungmetaller skall bästaDet är att
det från början. skall använd-"rena" Deär närsagtsvarorna som

ningen avslutats kunna återföras till påverka dennanaturen utan att
skadligt "kretslopp".ett-

naturligtvisIden farliga inte kan undvikas i ochmån ämnen varor -
kan inte helt, liksom det också finns gränsfalldetta ske mängd aven

eller mindre skadliga till eftermåsteämnen attmer man se varorna-
frånanvändning hindras komma uti Om sammanstäl-att naturen. man

kretsloppsprincipen hushållningsprin-ler med den härnäst omtalade
cipen fördelaktigtdet långt möjligt kanså återan-är mest om varorna
vändas. klassiska exemplet härvid returglashanteringen,Det är men

i framtidenåteranvändning kan komma i fråga olikapå områ-många
den. Exempelvis förekommer i bilindustrinden tyska ansträng-nu
ningar konstruera sådana de, deoch märka bildelar på sättatt att om
fortfarande i skick bilen i övrigt slut, skall kunnaär återan-när ärgott
vändas. vanliga inte återanvändas börKan vilket blir detvarorna - -
i stället långt möjligt i återvinnasså ingår kunnaämnen varornasom
och användas vid produktion exempel dettaEtt på ärav nya varor.
fibrer i returpapper.

Hushållningsprincipen

Tidigare har redovisat hushållningsreglerna ide nuvarandeatt natur-
resurslagen har räckvidd begränsad till markanvändnings-ären som
frågorna. Vi hushållningsaspekterna betydelsefullasåäratt attanser
de bör påverka innehållet i de i miljöbal-allmänna aktsamhetsreglerna
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ken. Härvid saknar det betydelse det fråga ändrad markan-ärom om
vändning eller inte.

Hushållningsprincipen har såvitt gäller och produkterråvaror på
olika samband med kretsloppsprincipen.sätt nära båda fallenI kan de
bästa effekterna inås samband med konstruktion tillverkning.och Vid
tillämpning hushållningsprincipen sker i förstadet handav genom en

och energisnål Genom återanvändning eller återvin-resurs- process.
ning kan material komma till användning eller förvandlas tillny ny

Härigenom minskasråvara. behovet förbruka ändligaatt naturresurser
och den tid under vilken de kan utnyttjas sträckas kommandeut, gene-
rationer till godo. minst viktigtInte avfallsmängderna kan min-är att
skas och därmed också omfattningen deponier liksom belastningenav

skadliga markpå ochämnen vatten.av
särskildEn aspekt hushållningenpå med gällernaturresurser ener-

gihushållningen. Att energin i samband tillverkningpå medspara av
produkter tillämpningär hushållningsprincipen.antyttssom nyss en av

formEn återvinning utnyttja energiinnehållet i avfallet.är Dettaattav
dockär Dels torde materialet många gångerett tveeggat tasvapen.

bättre till i sin ursprungliga form. förbränningDels avfallärvara av
förenad med miljörisker, ibland mycket betydande sådana. iMen den

dessa kanmån bemästras nyttigareoch användning materialet inteav
möjlig bör utnyttjandeär energin i avfallet föredraett attav vara

framför deponering.

Stoppreglema

6 miljöskyddslagenI § finns intaget störningsnivåer intetvå fårsom
överskridas inte särskilda skäl föreligger. Dispens från den förstaom
nivån dvs. olägenheter väsentlig betydelse uppkommer kanom av- -
meddelas tillståndsmyndigheten särskilda skäl föreligger. Dis-av om

från den andra nivån dvs. störningarna tilllederatt att ett stortpens -
antal människor får sina levnadsförhållanden försämradeavsevärt

kan efter underställning lämnas regeringen verksamhe-m.m. av om-
har synnerlig betydelse för näringslivetten m.m.

Liksom de övriga tillåtlighetsreglerna gäller bestämmelserna i 6 §
miljöskyddslagen såväl nyanläggningar befintliga anläggningar.som
De skall sålunda tillämpas vid både tillståndsprövning och tillsyn.
Underställningsregeln emellertid inte tillämplig vidär tillsynsbeslut
enligt 40
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Vi finner de möjligheternanuvarande i miljöskyddslagenatt att
meddela dispens i de fall olägenheterna kan befaras medföra att ett

antal människor får sina levnadsförhållanden försämradeavsevärtstort
bör slopas. Dispensmöjligheten bör också i fråga hälso-utgåm.m. om

skadliga verksamheter. för människors hälsa bör enligtFaror vår
uppfattning aldrig i dagens samhälle.accepteras

inteMan kan dock undvika vissa störningar ibland måsteatt accep-
framöver. Enligt uppfattning dockäven vår bör verksamhetteras en

i princip otillåtlig det kan befaras medför påtagligdenattvara om en
skada miljön eller medförpå långsiktigt god hushållning medatt en

Ärpåtagligt i sådant fall verksamhetenäventyras.naturresurser ett av
synnerlig betydelse för näringslivet, för eljest fråneller allmänorten
synpunkt, dockbör regeringen kunna förklara tillåtligverksamheten
under förutsättning inte allvarliga riskerskador eller kan befaras.att

miljöfarlig verksamhet börEn heller inte komma till stånd denom
kan befaras leda till bindande kvalitetsnormer överskrids. Bindandeatt
kan kvalitetsnorm bli i första hand följer inter-det Sverigesnären av
nationella förpliktelser. Hit kommer vid framtida anslutningsvensken
till bestämmelserEG i överensstämmelse olikastår med standard-som
direktiv höra.att

bestämmelserna i 6När § utformades i samband med tillkomsten
miljöskyddslagen förelåg ingen samtidig prövning stora naturre-av av

surskrävande företag. Bestämmelser härom infördes i byggnadslagen
först 1973. Tillkomstenår bestämmelserna regeringsprövningav om
enligt 136 byggnadslagen§ naturresurslagen innebar i principa resp.

prövningen de nyetableringsfallen enligt 6 § andra stycketatt storaav
eftersomspel tillståndsprövningen då överfördes tillsattes ur annan

lagstiftning. Vid den prövning regeringen i dag skall göra storaav
naturresurskrävande företag gäller således störningsgränserna i
miljöskyddslagen. Regeringen kan i varje enskilt fall frigöra pröv-en
ning verksamheten. tillstånd regeringen i fallEtt sådant ärettav av
bindande vid prövning enligt miljöskyddslagen.senare

Vi emellertid tillståndsprövningenden nuvarandeattanser av rege-
ringen med utgångspunkt från hushållningsbestämmelserna i naturre-
surslagen bör ochutgå med tillåtlighetsprövning enligtersättas en

från vattenlagen.mönster prövning börDenna grundas miljö-påäven
skyddsbestämmelserna i balken. innebär tillåtlighetsreglernaDetta att
för miljöfarliga verksamheter i balken tillsammans med övriga regler-

blir tillämpliga vid regeringens prövning sådantäven ärende.ettav-



302 Kapitel 5

Det torde krävas viss tid innan befintliga verksamheter kan uppfylla
de skärpta miljöskyddskraven. Vi kommer under fortsattavårt utred-
ningsarbete denöverväga utformningennärmare Övergångsbe-att av
stämmelserna.

Tillämpningen aldsamhetsreglentaav

förstaI hand kommer de allmänna aktsamhetsreglerna läggas tillatt
grund för beslut regeringen eller underordnade myndigheterav av om

utfärda föreskrifter. det följandeI skall emellertid främstatt beröras
aktsamhetsreglernas betydelse för myndigheternas beslut i enskilda
ärenden.

finnsDet risk för tillskapandet aktsamhets-att av gemensamma
regler i miljöbalken kan leda till problem vid tillämpningen bestäm-av
melserna. De skulle kunna försvåra uppdelningen myndigheternasav
verksamhetsområden, påverka besvärsordningen i övrigtävensamt
sudda olikagränserna mellan intressen. Dessa problem kan i vissut
mån motverkas de olika myndigheternas klart defi-attgenom ansvar
nieras. kanDetta ske antingen bestämmelser i balken ellergenom

särskilda förordningar utfärdas regeringen med stödgenom som av av
balken. Med hänsyn till miljöbalkens omfattning, till det antalstora
myndigheter kommer verka inom balkens område till denatt samtsom
snabba utvecklingen inom miljöområdet talar starka skäl för idetatt
huvudsak bör ankomma regeringenpå besluta myndigheternasatt om
organisation och deras uppgifter.närmare

allmännaDe aktsamhetsreglerna bör tidigare gälla förnämntsom
och ellerutövar miljöpåverkan.ämnar Miljöbalkenutövavar en som

bör emellertid också innehålla bestämmelser riktar sig tillsom mer
myndigheterna. bestämmelserDessa bör i balken dels bland detas

bestämmelserna paraplykaraktär, dels bland de sär-gemensamma av
skilda aktsamhetsreglerna för olika verksamheter. Bland de senare
bestämmelserna bör föras in de regler tillståndsplikt finnsom som nu
i de olika lagarna. Tillståndsprövningen innebär frågan vilkaatt om
skyddsåtgärder i olika avseenden skall vidtas blir föremålm.m. som
för myndigheternas prövning. Härvid har myndigheterna tillämpaatt
samtliga från aktuell prövningssynpunkt gällande bestämmelser i bal-
ken.

För miljöfarliga verksamheter innebär detta exempelvis till-att
ständsmyndigheten har ärendetpröva med utgångspunkt från såvälatt
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från deaktsamhetsreglerna i balkende allmänna gemensammasom
de särskilda aktsam-i balkens avdelningbestämmelserna andra samt

fjärde avdelning.miljöfarliga i balkensför verksamheterhetsreglerna
vilka villkorfaställautgångspunkt härifrån har myndighetenMed att

förhållandena omgiv-tillför verksamheten bör gälla med hänsynsom
ningen.

prövningsmyndigheten ibör emellertid också ankomma påDet att
strider ellerverksamheten intesammanhang försäkra sigsådant attom

tillaktsamhetsreglerna med hänsynstrida de allmännakommer att mot
fallet ansökan kunna avslås. Såandra intressen. Skulle börså envara

elleranvändningenskulle exempelvis kunna ske råvaraav enom
i balkensstrida utbytesreglernaprodukt uppenbarligen skulle mot

allmänna aktsamhetsregler.
kom-föreslagna ordningen innebär tillståndsbeslutet endastDen att

omfattar. bör såledesrättskraft i de frågor beslutet Dethaatt sommer
hälsoskyddsmyndigheterna ellerfortsättningsvis möjligt föräven vara

ingripa aktsam-kemikaliemyndigheterna med stöd de allmännaatt av
kemikalier ochhetsreglerna eller de särskilda aktsamhetsreglerna om

blivit för prövning tillstånds-hälsoskydd i frågor inte föremål avsom
förhållandetmyndigheten jfr 1969:28 230. Motsvarande börprop. s.

tillståndsprövning enligtvid övrig balken.vara
föreslagen ordning inte före-vad framgått torde det medAv ovan

tillståndsprövning skilja olika intres-ligga problem vidnågra större att
i defrån Annorlunda torde det emellertid förhålla sigvarandra.sen

förbudfall myndigheterna tvingas ingripa med föreläggande elleratt
särskilt iför få sig efter bestämmelserna i balkennågon rättaatt att -

flera olikade fall och myndighet har tillsynsansvaret överen samma
miljönämndernaområden. förhållande kommer gälla särskiltDetta att

problemlänsstyrelserna. komma till med dessaFör rättasamt att
möjligt.samordnas långt detbl.a. överklagandereglernamåste så är

Övriga frågor

Bland de allmänna aktsamhetsreglerna också införas bestämmelserbör
i fråga utbildning upplysningsplikt slagkunskapskrav, och detom av

ochfinns i miljöskyddslagen, lagen kemiska produktersom nu om
strålskyddslagen.

förläggas till grundDe allmänna aktsamhetsreglerna bör kunna
flertalet framtida miljöbeslut. specifikaallmänhet torde deI mer
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bestämmelserna komma gälla vid sidan de allmänna aktsamhets-att av
reglerna. särskildaDe kontrollbestämmelserna i dag finns i mångasom
lagar och i balken kommer återfinnas i de särskilda avsnittenattsom-

skulle exempelvis knappast påverkas de krav skyddsåtgärder,påav-
försiktighetsmått, utbyte produkter skulle kunna ställasav m.m. som
med utgångspunkt från allmänna aktsamhetsregler det slag viav som
föreslagit.

5.4.2 Gemensamma bestämmelser

Hushållning med mark och vatten m.m.

Vi har tidigare föreslagit de nuvarande hushållningsbestämmelsernaatt
i naturresurslagen tillsammans med antal bestämmelser miljö-ett om
konsekvensbeskrivningar och miljökvalitetsnormer förs in i andraen
avdelning i miljöbalken. Dessa bestämmelser iskall likhet med de
nuvarande hushållningsbestämmelserna ha karaktären paraply-av
bestämmelser och i huvudsak tillämpas myndigheterna. Man kanav se
dessa bestämmelser kompletterar de allmänna aktsamhetsreg-som som
lerna. Frågor miljökonsekvensbeskrivningar behandlar vi närmareom
i 13 kap.

Vi har också tidigare konstaterat hushållningsbestämmelserna iatt
naturresurslagen frågor användningen marken, ochvattnetavser om av
den fysiska miljön i övrigt och bestämmelserna till sin karaktäratt är
framåtsyftande. har delvisDe karaktären stoppregler.av

miljöskyddslagenI stadgas naturresurslagens bestämmelser i 2att
och 3 kap. skall tillämpas vid prövning miljöfarlig verksamhet, iav
vattenlagen bestämmelserna skall tillämpas vid tillståndsprövningatt

vattenföretag, i plan- och bygglagen bestämmelserna skallattav
tillämpas vid planläggning och i ärenden bygglov och förhandsbe-om
sked i naturvårdslagen bestämmelsernasamt skall tillämpas vidatt
prövning frågor naturvård.rörav som

Innebörden bestämmelsernaär i naturresurslagen tillämpasskallatt
vid tillståndsprövning enligt alla NRL-lagar vid planläggning,samt

Åtgärderbygglovsprövning eller förhandsbesked enligt PBL. intesom
faller in under dessa begrepp träffas således inte naturresurlagensav
hushållningsbestämmelser. Detta innebär verksamheter, föratt nya
vilka endast föreligger anmälningsskyldighett.ex. enligt miljöskydds-
lagen eller för vilka bygglovsplikt föreligger, kan komma till i strid
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innebär ocksåmed hushållningsbestämmelserna i naturresurslagen. Det
tillämpliga befintliga verksam-bestämmelserna inte heller påäratt

heter.
föreslår den individuella tillståndspröv-sammanhangI annat att

viss utsträckningningen miljöfarliga verksamheter i bör ersättasav
generella föreskrifter rättsligt bindande sådanmed En ut-natur.av

skerveckling, för övrigt ligga i linje med vadkan sägassom som
inom enligt rättsregler leda till hänsynenEG, skulle ovannämnda att

fick mindre betydel-till hushållningsreglerna i fråga naturresurserom
strida direktiv.skulleDetta våramotse.

i miljöskyddslagen hushåll-nuvarande bestämmelsenDen attom
vid prövningningsbestämmelserna i naturresurslagen skall tillämpas

miljöfarlig för övrigt inte med det förhållandetverksamhet stämmerav
tillståndsprövning enligt miljöskyddslagen också kanatt en avse

i intebefintliga verksamheter. Bestämmelserna naturresurslagen är
tänkta tillämpas i sådana fall.att

Enligt direktiv vi förhindrade föreslå sakligavåra är någraatt
givetvisförändringar i 2 och 3 kap. naturresurslagen. innebärDetta

frågainte vi förhindrade föreslå vissa förändringar iäratt att om
för itillämpningsområdet motsvarande hushållningsbestämmelser

miljöbalken.
bakgrund i miljö-Vi vad vi anfört, reglernamot attanser, av ovan

hushållnings-balken bör utformas sådant tillämplighetenpå sätt att av
verk-bestämmelserna inte skall beroende tillkommandevara av om en

tillståndspliktig eller ej. Enligt uppfattning bör allasamhet är vår
förväntas användningenåtgärder kan påverka marken, vattnetsom av

föreller fysiska miljön övrigt omfattas hushållningsreglernaden i av
mark och dessa åtgärder betydelse.ärvatten m.m. om av

Miljökvalitet

iOckså de regler miljökvalitet behandlar kap. 7 kommerom som
i miljöbalken få karaktären stoppregler. skall ocksåDeatt ses somav
komplement eller skyddsnät till de allmänna aktsamhetsreglerna.ett

skiljer sig från hushållningsbestämmelserna iReglerna de särskilda
för vissa mark-naturresurslagen det de i stället pekapå sättet att att ut

kvalitet ieller vattenområden skall skyddas definierar visssom en
fråga miljö allmänt upprätthållas. skiljer sigskall Derentom som
också från hushållningsreglerna kvalitetsnormerna inteattgenom



306 Kapitel 5

endast skall komma till användning vid prövning verksamheterav nya
och kanske iäven högreännu grad kunna hjälpme-utan utgöra ett- -

del i arbetet på komma tillrätta med befintliga missförhållandenatt
eller rådande miljöproblem. Miljökvalitetsnormerna skall således
kunna komma till användning i många sammanhang, vid indivi-t.ex.
duell prövning miljöfarliga verksamheter, vid utarbetandetav av gene-
rella föreskrifter, vid upprättandet kommunala planer, vid prövningav

bygglov, vid planering vid framtagandetvägar, sådanaav av av
åtgärdsprogram föreslås i kap. 7som m.m.

Med förslagvåra bland miljöbalkens paraplybestämmelserattom
föra in regler miljökvalitetsnormer och, framgår det föl-om som av
jande, skyddsavstånd regler bl.a. bör tillämpliga inomsom vara-
samhällsplaneringsområdet vill vi denna planeringuppnå i fort-att-
sättningen skall ske miljömedvetetpå bestämmelsersätt. Dessaett mer
bör enligt uppfattningvår kunna till i det kommunalastor nyttavara
planeringsarbetet samtidigt de kan leda till riskerna föratt attsom
människor i framtiden drabbas störningar undvikagår attav som
minskar.

likhetI med övriga bestämmelser vänder sig kvali-gemensamma
i första hand till myndigheterna.tetsnormerna reglerDessa kommer

ha styrande och samordnande effektatt myndigheternaspå arbeteen
frågor berörs i direktiv. Självfalletvåra ankommer det depåsom-

tillämpande myndigheterna verka för miljökvalitetsnormerna iatt att
möjligaste uppfylls.mån Det bör i princip inte förekomma att en ny
verksamhet tillåts den kan förväntas medföra kvalitetsnormattom en
överskrids. Ett överskridande miljökvalitetsnormerna grundpåav av
emissioner från befintliga verksamheter bör givetvis också kunna
föranleda ingripanden från myndigheternas sida med stöd balkensav
tillsynsregler. Föranleds överskridandet kvalitetsnormerna ettav av

antal verksamheter bör åtgärdsplanerstort för siktupprättas påatt
godtagbara förhållanden.uppnå Vi redogör i specialmotiveringen till

14 kap. 1 och 2 för hur föreskrifternärmare miljökvalitetsnor-om
skall förhålla sig till de allmänna aktsamhetsreglerna i miljö-mer

balken.
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aktsamhetsreglerSärskilda5.4.3

Inledning

skyddetfrågaspeciella ii avseendenolika ärBestämmelser omsom
i fråga stör-omgivningenskyddet förnaturmiljön,vårdenoch omav

hanteringenfrånolägenhetermiljöfarliga verksamheter,ningar frän av
avsnittsärskildaiplacerasbörkemiska produkter nämntssomm.m.

bestämmelser.gällandeefterutformasi balken mönster nuavsom
idocksamlassanktionsreglernaochTillsyns-, besvärs- gemensamma

avsnitt balken.av
iframförsförslagdirektiv och till detillMed hänsyn våra som

anledning för övervägafinns det dockprincipbetänkande attvårt oss
miljöfarliga verksam-i frågaändrade bestämmelserellervissa omnya

nedbringas tillbörindustriutsläppendirektiv framhållsheter. I våra att
miljön kan sketillhänsynstagandeökatofarliga nivåer. Ett engenom

miljöskyddsla-itillåtlighetsreglenanuvarandetillämpning deskärpt av
tillämpningenvidförformuleratsmedvetetregler harDessa attgen.

förekommande intressen.till olikahänsynmöjligheter att tastorage
börlagstiftningenhurförslaglämnaankommer påDet att omoss

till andraförhållandetyngd iskall få ökadmiljökravenutformas för att
intressen.

deuppfylldautsträckningi vissmål kan sägasDessa genomvar
grundläggande aktsam-i balken införalämnatförslag vi attomovan

defini-enligt balkensdemomfatta allahetsregler kommer att somsom
tillämpningsområ-vidgatVi därutövermiljöpåverkan. hartion utövar

hushållning med råva-frågordessa reglerdet för ävenatt omgenom
i alla ärendenbeaktasskall kunnaenergi, produkter somm.m.ror,

bestämmelser.omfattas balkensav

miljöbalkenLokaliseringsfrågor i

intekanmiljöskyddslageni §lokaliseringsregeln 4nuvarandeDen
hari ställetmiljöbalksområdet. Dentillämplig inom helaallmäntgöras

miljöfarligaföraktsamhetsreglernasärskildabland desin givna plats
innebäri balken. Dettafinnas kvarkommer attverksamheter attsom

bestämmelseföras inböri miljöbalkensärskilda reglernabland de en
i principverksamhetmiljöfarliginnebörd den utövaämnaratt somav

tillmed hänsynlämpliga platsenvälja denskyldigbör mestattvara
föraktsamhetsreglernasärskildaBland deändamål.verksamhetens
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miljöfarliga verksamheter bör också införas bestämmelseen som
anknyter till de regler miljökvalitetsnormer vi behandlar iom som
7 kap.

Sammanläggningen lagbestämmelserantal iett stortav en gemen-
miljöbalk innebär inte, vi redovisat, det saknassam attsom ovan

behov särskilda aktsamhetsregler för olika verksamhetsområden. Viav
delar departementschefens i avsnitt 5.2.3 redovisade uttalande i
propositionen hushållningsfrågornaatt många gånger bättre kan bli
beaktade i speciallag iän naturresurslagen. Vi föreslår därfören att
sådana särskilda aktsamhetsregler införs i balken.nämntssom nyss
Dessa regler kan i utsträckning destor sägas nuvarandeersätta
reglerna i speciallagarna. Avsikten således inte tillkomstenär att av
miljöbalken och inordnandet naturresurslagen i denna skall leda tillav

försvagning bestämmelserna i de nuvarande lagarna. Dettaen av
innebär den nuvarande dubbelregleringenatt markanvändnings-av
frågorna består.

Vi således reglerna i miljöskyddslagen, bland vilkaatt ingåranser
den redovisade lokaliseringsregeln, i princip bör bibehållas i miljöbal-
ken. Att slopa lokaliseringsregeln till förmån för prövning enbarten
med utgångspunkt från bestämmelserna i naturresurslagen och plan-
och bygglagen enligt uppfattningvår tillbaka. Denatt ta ettvore steg
miljömässiga lokaliseringsprövningen bör således fortsättningsvisäven
ske miljömyndighetema.av

Som redovisats har den nuvarande lokaliseringregeln i miljö-ovan
skyddslagen dessutom den fördelen i förhållande till motsvarande
regler i planlagstiftningen den inte endast tillämplig vid till-äratt
ståndsprövning vid nylokalisering i övrigt.utan Den nuvarande ord-
ningen bör således bibehållas.

Som redovisats skall nuvarande hushållningsbestämmelser iovan
2 och 3 kap. naturresurslagen tillämpas såväl miljömyndighetemaav

planmyndighetema vid prövning enligt lagar. Dettasom ansågsresp.
innebära riskerna för konflikter mellanatt olika intressen skulle min-
ska. Denna ordning vi inte bör ändras i miljöbalken.anser

Vi också den nuvarande regeln tillståndsbeslutattanser att ettom
för miljöfarlig verksamhet inte får meddelas i strid med fastställdaen
detaljplaner och områdesbestämmelser bör bibehållas. Det kommunala
planmonopolet bör således inte rubbas förslag.våraav

Som redovisats departementschefenansåg den föreslagnaovan att
ordningen varje myndighet inom sitt områdeatt skulle skyldig attvara
tillämpa hushållningsreglerna i naturresurslagen kunde leda till att
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ifråndock inte bortsekundekonflikter minskade.för Man attriskerna
utgångspunktersinafrånmyndigheterna ochde tillämpande envar-

anledningendenolika Avhushållningsreglerna på sätt.kunde tolka-
plane-kommunalagrund för dentilllänsstyrelsernauppdrogs åt att

kunde haintressenstatligasammanvägning deringen göra somaven
i sammanhanget.betydelse

statligadetillförväntades ledaförhållandenaredovisadeDe att
samband med länssty-tillgodoses ihushållningsintressena skulle kunna

iåtminstone deplanärendenakommunalahantering derelsernas av -
verken.myndigheterna ochpreciseraskunnatfall intressendessa av

samband meddet isällan förekommaemellertid intetordeDet att
hushåll-mil jöskyddslagen uppkommerlokaliseringsprövning enligt nya

inteanvändningen mark ochavseendeningsaspekter vatten somav
fallplaneringsprocessen. sådanakommunala Ii denkunnat beaktas

enligtmeddelastillståndinget hinderföreligger givetvis att ettmot
inteåtminstone kommunenbestämmelsermiljöskyddslagens om-

sig detta.motsätter
fallet, dvs.emellertid sig detockså tänkakanMan attmotsatta en

till kom-viss verksamhetlokaliseraönskankommun har att enen om
härviddärefter. harsina planer Frågaoch har anpassat upp-munen

avslåi fall börKoncessionsnämnden sådantexempelviskommit ettom
naturresursla-ihushållningsbestämmelsernastödansökan med aven

sådantmeddelahinder föreligger inteformellaNågra ettmot attgen.
inte undvikaKoncessionsnämndenuppfattning börEnligtbeslut. vår

i sådanprövning hushållningsaspekternasjälvständiggöraatt enaven
hushållningssynpunkti fråga frånverksamhetensituation eftersom

kommun.kunna ikanske bättre skulle utövas en annan
överkla-sedvanligtkanbeslut kommunen på sättgårEtt emotsom

departementsorganisationen kom-regeringen. dentill Genom nyagas
bli föremål förkunnamiljö- planfrågorna härvidoch att gemen-mer

naturresursdepartementet.beredning inom Miljö- ochsam
det det ärfråga uppmärksammats närytterligare ärEn attsom
föreligga tvek-verksamheter kanutvidgning befintligafrågan avom

tillämp-naturresurslagenihushållningsbestämmelserna ärsamheter om
ändras.bemärkelse intemarkanvändningen i striktsärskilt i de fallliga

kraftigt ökaflygplats villvid befintligtänka sigkanMan att man en
intebetydelseflygverksamhet kan haökadeflygverksamheten. Denna

riksperspektiv.från regionalt ellerfrån lokaltendast även ettett utan
i sådanttillämpliga ocksåhushållningsreglerna börVi ettatt varaanser

skullei vissa falltranspoitbehovetfall till det ökademed hänsyn att
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kunna uppfyllas på resurssnålt eller miljövänligtett Viannat sätt.mer
också det bör möjligt för regeringenatt frågaanser prövaattvara en

redovisat slag.av
redovisadeDe Synpunkterna ligger för övrigt i linje med utform-

ningen de nuvarande bestämmelserna. En utökad tlygverksamhet påav
flygfält torde nämligen i allmänhetett kräva tillstånd enligt miljö-

skyddslagen. Vid sådan prövning tillståndsmyndighetenär skyldigen
tillämpa hushållningsreglerna iatt naturresurslagen. Däremot torde det

i det redovisade fallet många gånger inte krävas prövningnågon enligt
plan- och bygglagen i de fall den ökade flygverksamheten inte leder
till någon ändrad markanvändning.

Vid verksamhetetablering miljöfarlig bör platsvalet denav vara
första fråga blir föremål för prövning myndigheterna. Dennasom av
prövning torde dock i allmänhet inte kunna ske skiljt från frågan om
vilka skyddsåtgärder bör föreskrivas för verksamheten. Denm.m. som

prövningen bör då ske med utgångspunkt från de allmännasenare
aktsamhetsreglerna i balken. Lämpligen kan härvid frånutgåman en
bedömning vad kan bästa tillgängliga teknik förav som anses vara en
verksamhet det slag i fråga.är Med utgångspunkt härifrån harav som

sedan utifrån den allmänna aktsamhetsregelnatt slutligt faställaman
vilka skyddsåtgärder bör vidtas, vilka begränsningar bör tålassom som
och vilka försiktighetsmått i övrigt bör iakttas för skyddaattsom
människors hälsa och miljön skador och olägenheter förochmot att
främja långsiktig god hushållning med Härvid bören naturresurser.
tillses miljökvalitetnormer såvitt möjligtatt kan uppfyllas.

Det kan också finnas fall där de tekniskt inriktade aktsamhets-mer
reglerna i balkens inledande avsnitt skulle behöva kompletteras för att
inom speciellt känsliga eller föroreningar särskilt drabbade områdenav
åstadkomma samordnade lösningar. Samma kan förhållandet ivara
fråga sådana samordnade lösningar föreslagit i 7 kap. förom som

uppfylla miljökvalitetsnormeratt inom särskilt områden.utsatta
Av naturliga skäl fördes inga de storskaliga miljö-resonemang om

problemen miljöskyddslagennär kom till. dagI det alltstår klartmer
kraven skyddsåtgärderpåatt vid miljöfarliga anläggningar också måste

in isättas större sammanhang.ett Kraven skyddsåtgärderpå måste
således bedömas från olika perspektiv lokalt ochett ettmer mer-
storskaligt. De ämnen upphov till de storskaliga miljöproble-som ger

CFC och s.k. växthusgasert.ex. många integångermen ger- upp--
hov till några nämnvärda lokala föroreningsproblem. föroreningarDe
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iointressanta störreinte sällansådana problemskapar är ettsom
sammanhang.

formbundet görassättindividuella prövningen måste påDen ett mer
statsmakternafattasmiljöbeslutövergripandeberoende de som avav

storskaligaochgränsöverskridandebeträffandedå deframför allt-
stödmedmeddelasföreskrifterGenerellamiljöproblemen. avsom

myndigheter-förbli bindandemiljöbalken bör ävenbemyndigande i
verksamhet. Avmiljöfarligtillfrågor tillståndprövning omavnas

grundbindande påmiljökvalitetsnormer ärsärskild vikt är att avsom
bli falletkaninternationella åtagandenSverigesföljerdeatt somav -

strikt.iakttasanslutning till EGsvenskframtidavid en -

Skyddsavstånd

med stödmöjligti intedet dagtidigare konstaterat ärVi har attatt av
skyddsområdenmeddela bestämmelsermiljöskyddslagen runtom

bestämmelser-samtidigtVi konstateradeverksamheter.miljöfarliga att
läggamöjlighetkommunernaoch bygglagen uti plan- attgerna

förhindraverksamhetermiljöfarligaskyddsområden samtrunt
detaljplanelag-inomintill bostäderverksamhetersådanatillkomsten av

föreliggainte någotsåvitt vi kan bedöma,områden.da Det synes,
bestämmelserdessasig eller ändraskärpabehov att vareav -

regleramöjligheterSamhälletsnärvarande.inte föråtminstone att
sig tillräckliga.förfrågan i och varasynes

bostadsbe-redovisat,viförekommer det,detta attTrots som ovan
miljöfarlig karaktär.verksamheterföruppförs alltbyggelse nära av

uppförandet mångatordefrämsta orsaken till dettaDen att avvara
kommunalastatligasåvälmiljöfarliga verksamheter prövas somav

möj-vissalänsstyrelsernaVisserligen harmyndigheter. staten genom
miljöfarligabostäder i närhetentillkomstenförhindraligheter att avav

dock knappastsäkerhet Det ärhälsa ochverksamheter, äventyras.om
skullekontrolldenmöjligt för länsstyrelsernapraktiskt utövaatt som

situationersådana uppstår.för undvikabehövas att att
miljöfarligaprövningenden individuella störreVi att avanser

och förhärtill imed hänsynskullebibehållas.verksamheter bör Det
omfatta frågorocksåprövningmöjligt låta dennasig att omvara

ordning.emellertid sådan DetStarka skäl talarskyddsavstånd. mot en
grundläggandedenstridadetta skullevägande skälet är motattmest
angelägenhet.kommunalplanläggningen markprincipen åratt enav
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En sådan lösning skulle också få begränsad effekt eftersom vi attanser
den individuella prövningen mindre farliga anläggningar bör ersät-av

med rättsligttas bindandeett system tekniska föreskrifter.av Ett
sådant leder till lokaliseringsfrågornasystem att måste ägnas större
uppmärksamhet i det kommunala planeringsarbetet vid pröv-samt
ningen bygglov.av

Man skulle emellertid kunna tänka sig det infördes skyldighetatt en
för prövningsmyndigheten i tillståndsbeslutet enligt miljöbalkenatt

vilket Skyddsområde krävs kring verksamhet.ange Påsom motsva-en
rande skullesätt sådana uppgifter kunna in i de branschföreskriftertas

vi diskuterat. Nämnda uppgifter skulle sedan kunnasom ovan uttnytt-
jas i det kommunala planeringsarbetet.

Man skulle också kunna tänka sig prövningsmyndigheten enligtatt
miljöskyddslagen skulle kunna kräva sökanden hade förfoganderät-att

detöverten närmaste markområdet dvs. de störda områdenamest-
kring planerad verksamhet. Några sådana krav torde i dag knappasten
kunna ställas med stöd miljöskyddslagens bestämmelser.av

Ett enklare kommasätt till medatt rätta problemen bland deär att
bestämmelserna i balken föra in reglergemensamma skyddsav-om

stånd mellan miljöfarliga verksamheter olika slag och bostadsbebyg-av
gelse. Sådana bestämmelser inte ovanliga iär andra ländersom- -
skulle kunna tillämpligagöras på samhällsplaneringsområdet. För det
fall dessa regler inte skulle iakttas borde möjligheter finnas för länssty-
relsen överpröva kommunaltatt beslut i sådanett fråga i överensstäm-
melse med vad gäller i frågor hälsa och säkerhet, mellan-som nu om
kommunala frågor frågor riksintressen.samt om

Vi förordar den lösningen väljs.att Frågan skyddsav-senare om
stånd behandlar vi i kap.närmare

Utsläppsrätter och samverkan mellan företag

Bakgrund

I avsnitt 3.3 lämnar vi kort beskrivning olika ekonomiskaen styr-av
medel. Vi konstaterar i avsnittet ekonomiska styrmedel inomatt många
områden kan väl effektivaså administrativa.vara som

Frågan ekonomiska styrmedel inom miljöområdet har behand-om
lats Miljöavgiftsutredningen MIA lade fram sittav slutbetänkan-som
de SOU 1990:59 Sätt värde på miljön, Miljöavgifter och andra
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ekonomiska styrmedel i juli 1990. betänkandetI bredgörs en
möjligheternagenomgång i ökad omfattning införa ekonomiskaattav

styrmedel i miljöpolitiken. Flertalet frågorde behandlas iav som
betänkandeMIA:s berör frågor ligger vid sidan vad vi är sattasom om

utreda. betänkandeI MIA:s behandlas emellertid vissa frågoratt som
har anknytning till fråganvårt arbete, bl.a. handel med överlåtbaraom
utsläppsrätter. Sådan handel förekommer i bl.a. USA.

Systemet med handel utsläppsrätter har beskrivts i olikamångaav
sammanhang. Vi har valt här beskrivning amerikanskåtergeatt en av
miljörätt utarbetats inom Naturvårdsverket.som

amerikanska miljöskyddslagstiftningenDen till del uppbyggdär stor
olika i lag fastställda miljömålpå och miljökvalitetsnormer tids-samt

för dessas genomförande.gränser det luftkvalitetsnormerNär gäller är
dessa direkt angivna i Clean Air Act CAA och gäller i alla delstater.

CleanI Water vattenkvalitetsmålAct ligga tillskall grundanges som
för delstaternas fastställande vattenkvalitetsnormer.av

Genom ändringar i CAA 1977 ställdes krav befintligapå att stora
utsläppskällor skulle använda "reasonable available control technologi"
RACT. eller ändradeFör utsläppskällor infördes till-störrenya
ståndsprövning krav på dessa skulle kontrolleras teknikmedsamt att

minsta möjliga utsläpp. få tillstånd tillFör utsläppattsom gav nya
skulle det visas redan befintliga utsläpp minskat och skapatatt utrym-

för utsläpp. samband med dessaI ändringar infördes möjlighe-me nya
till handel utsläppsrätter.med Detta har sedan inomten använtssystem

flera olika utsläppsminskningsprogram.
År 1974 inledde U.S. Environmental Protection Agency EPA ett

för förbättra den lokala luftkvaliteten. Till börjanattprogram en
fungerade detta verksamheter fickså "utsläppskrediter"attprogram

de reducerade sina utsläpp de fastställts.kravän Dessaom mer som
utsläppskrediter kunde sedan användas för kompensera högreatt ut-
släpp någon inom anläggningen.annanstans

År 1976 inleddes "the offset program" enligt vilket det blev tillåtet
sälja utsläppskrediter. Principen offset innebär inom områ-att attom

den där luftkvalitetsnormerna överskrids atainmentnon areas är nya
föroreningskällor förvärva utsläppskrediter i sådan mängdtvungna att

det totala utsläppet till luften minskar. handel kan antingenDennaatt
ske med verksamheter inom den anläggningen eller med andraegna
verksamheter. Genom s.k. "banking" verksamheter möjlighet attges

utsläppskrediter för framtida bruk eller framtida försäljning.egetspara
Ett begrepp utvecklats i samband med handel medannat som
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"netting". Enligt kan ellerutsläppsrätter "bubbelmetoden" EPAär
efter delegation delstat godkänna all verksamhet inom anlägg-atten en
ning utsläpp. Utsläppsvillkor för visstbetraktas ämne sättsett ettsom
då för hela anläggningen. sedan till anläggningsinnehavarenDet är upp

fördela utsläppen mellan de olika verksamheterna inom anlägg-att
ningen. Netting innebär verksamhet minska redanatt atten genom

Ärexisterande utsläpp skapar för utsläpp. utsläppsök-utrymme nya
ningen inte viss fastställd slipper verksamheten dettapåöver gränsen

gjortsden prövning skulle enligt reglernasätt som annars om nya
föroreningskällor Performance Standards.New Source

principer och metoder offset, netting, banking och bubblorDe om
Emissionutvecklades the Trading har etableratsProgramsom genom

ioch i andra med handel med utsläppsrätteranvänts t.ex.program
för handel med blyrätter framför allt bankingdärprogrammet

används.
den Air 1990 förClean från finns handelI Act ettnya program
svaveldioxidrätter.med inriktat kraftverk och inde-Programmet påär

lat i faser med olika nivåer för utsläppsminskning. Under dentvå
första fasen utnyttjakan företag vad föreskrivsänsom renar mer som
banking för de utsläppsrätter de tjänat in och dessa under fasanvända

eller sälja dem. Utsläppsrätterna kommer fördelas eftertvå denatt
ordning ansökningarna inkommer till visst antal utsläppsrät-EPA. Ett

kommer auktioneras ifall mark-gång året. Somter att ut en om reserv
inte fungerarnaden har oberoende kraftproducenter ocksåen grupp av

köpa utsläppsrätter till i förväg fast pris dockrättgetts att sattett som
förväntas ligga högre marknadspriset. tilldelning kan skeän En extra
till de kraftbolag genomför energibesparingar och introducerarsom
förnyelsebara energikällor. bolag släpper svaveldioxidEtt utsom mer

de haft utsläppsrätter fårför betala böter. i sådantän Dessutom måste
fall utsläppsrätter köpas motsvarande den överskridits.volym som

valdeMIA olika skäl inte lägga fram förslag införandeattav om
överlåtbara utsläppsrätter i Sverige. Utredningen avvisade dock inteav

kategoriskt tanken sådant i framtiden infördes i Sverige.på att system
1991/92: 150,I Bilaga 12 redovisade regeringen vissa rikt-prop.

linjer för användningen ekonomiska i miljöpolitiken.styrmedelav
Härvid framhölls introduktion överlåtbara utsläppsrätteratt en av
borde i inomSverige väl valda områden. Riksdagenövervägas några
godtog sedermera detta uttalande.

augusti 1992I uppdrog regeringen Naturvårdsverket utarbetaåt att
förslag användning utsläppsramar för närsalter. Rege-m.m. om av
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härvidringen internationella överenskommelseruttalade såvälatt som
handlingsplaner kvantitativa utsläppsmålnationella ofta innehållervåra

modifiering prövningssystemetoch åtgärdsbehov. påEn sättett somav
innebar fastställs inklusive diffu-ramvillkor för flera verksamheter,att

lösning för öka flexibi-utsläppskällor, bedömdes tänkbar attsa som en
liteten minska för utsläppsminskningar. förut-och kostnaderna Detta

grundlig rättsliga förutsättningarnadock utredning dels desatte en av
för för fördelning ochfastställa villkor, dels formernaatt gemensamma
överlåtelser utsläppsrätter mellan olika verksamheter.av

överväganden

Huvuduppgiften för sammanfoga viktigaste dedeär attoss av nuva-
miljölagarna i och skärpa de reglerrande regelverkett gemensamt att

miljöfarligai dag gäller för verksamheter.som
Ekonomiska styrmedel har fördelar administrativagentemot genom

motiv till utsläppsminskningar därmed incitament tillde ochatt ger en
utveckling.fortgående teknisk också flexibilitet för förorenarenDe ger

själv föroreningen skall vilka metoderhur begränsas ochavgöraatt
förskall användas kostnaderna skall hållas lågasåattsom som

möjligt.
handel med utsläppsrätter kan utformasEtt medsystem som en

administrativt.blandning mellan ekonomiskt och Ettett styrsystem ett
särskilt intresse inom luftvårdsområdet.sådant kan Detsystem vara av

storskaligafrämst luftföroreningarna upphov till de verkligtär som ger
miljöproblemen, påverkan klimatet. problemlösa dessaFört.ex. att

ointressantdet utsläppen sker huvudsakenmånga gångerär är attvar -
föroreningsutsläppen minskar. Fördelningen utsläppsrätter kantotalt av
ske schablonartat förhållandena i detdvs. oberoendepå sättett av-
enskilda fallet. Marknadskrafterna får bestämma vid vilkasedan
anläggningar frigörsutsläppen skall minskas utsläppsrätterlångtså att

säljas till andraoch kan anläggningar med högre utsläpp. Systemet ger
möjligheter för myndigheterna utvecklingen visst hållettatt styra

olikatak för vad totalt får släppas inom områden.sättasamt att utsom
relativt administrativt.Detta enkelt hanteragör systemet att

Sverige liknande tillståndsmyndighe-har princip tillämpatsI en av
i fråga enskilda företag. varit fråga verksam-har dåDetterna om om

heter belägna inom relativt begränsat område och med mångaett
utsläppspunkter. Tillståndsmyndigheten därvid nöjt sig medhar att
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fastlägga total utsläppsgräns för företaget. företagetsedanDet ståren
fritt bestämma hur utsläppen skall fördelas olikade utsläpps-påatt
punkterna.

emellertidDet förenat med vissa svårigheter förenaär handelatt en
med utsläppsrätter detmed svenska bygger pårättssystemet ettsom
vidsträckt medborgarinflytande. svenska miljölagstiftningen vilarDen

den grundprincipenpå miljöarbetet skall formerske under så öppnaatt
möjligt. och intressenVar kan beröraspå något sättsom en vars av

tillkomsten miljöfarlig verksamhet berättigad sig ochär yttraattav en
föra talan beslut honom Införandetgårmot ett emot. ettsom av sys-

fnmed handel utsläppsrätter skulle kunna begränsa dessatem av
möjligheter, åtminstone i det fallet handel med utsläpp kommer att
beröra sådana frågor varit föremål för tillståndsprövning. Detsom
skulle sannolikt vissa problem med vilka miljöfrågoruppstå avgöraatt

kan betraktas storskaliga de ointressanta frånså äratt ettsom som
lokalt perspektiv utbytbarhet mellan utsläppskällorna. Utsläppen av
svavel- och kväveoxider exempelvis upphov till problem bådager av
slagen storskaliga miljöproblem i form bl.a. försurning markav av-
och och småskaliga i form luftföroreningar i tätorterna.vatten av

skulle också kunnaDet tänkas uppkomma svårigheter förenaatt
handel med utsläppsrätter med förslag i 6 kap. införandevårt om av
generella föreskrifter för olika branscher eller verksamheter. Också
dessa förslag syftar, i likhet med med handel med utsläpps-systemet

till minska de samlade utsläppen vissa föroreningsutsläpp.rätter, att av
Den svenska marknaden skulle vidare sannolikt litenför förvara

frimed prissättning utsläppsrätter. Svårigheter skullepåett system
med hänsyn härtill kunna uppkomma priserkorrekta påsättaatt ut-
släppsrätterna. börshandelEn därför genomföra.svårär att

kan slutligen ifrågasättasDet tidpunkten lämpligt vald förär attom
införa sådant i landet Sverigesmed tanke ansökanpåett system om
medlemsskap i EG. samband riksdagsbehandlingenI med av rege-
ringens proposition 1990/91 :90 god livsmiljö underströks i fleraom en
motioner angelägenheten Sverige aktivt för likvärdigaverkaratt attav
ekonomiska styrmedel miljöområdet införs ipå Jordbruksut-Europa.
skottet, hade förståelse för denna uppfattning, underströk detattsom

fördel industrinsär konkurrenskraft inte snedvrids natio-en om genom
nella särbestämmelser. Utskottet uttryckte i sammanhanget viss tvek-

tillsamhet med överlåtbara utsläppsrätter.systemet
fråga inom miljörättenDen EG sig under denägnat åtmestsom
tiden har varit grundregeln miljöfarligdensenaste utövarattom som
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verksamhet skall skyldig tillämpa bästa tillgängliga teknik,att ettvara
begrepp vi finner väl lämpat använda också i miljöbalken.attsom vara
Utmärkande för EG:s regelsystem inom miljöområdet i övrigtär att

i för Sverigeutsträckning vad närvarande gäller istörre änman som
arbetar med generella föreskrifter kommer till uttryck i olikasom
direktiv. föreskrifter grundar sig bl.a. principen bästaDessa på om
tillgängliga teknik. finns också planer inom lista vadDet EG att som
kan bästa tillgängliga teknik för olika ellerbranschermotsvaraanses
verksamheter. Framför allt gäller detta i fråga miljöfarliga verk-om
samheter. vidgad användning föreskrifterEtt med generellasystem av
föreslår också vi för miljöbalkens del, kap.se

EG arbetar också, redovisats, den prin-Inom medman som ovan
cipen inom särskiltdet känsliga områden skall kunna ställas längreatt
gående krav skyddsåtgärder inompå andra områden.än

tillMed hänsyn ovannämnda omständigheter det svårt attsynes var
införa med handel med utsläppsrätter inom områdenett system som
omfattas EG-direktiv. Som exempel härpå det ikan nämnas attav
direktiv 91/271 EEG rening avloppsvatten från tätortsbebyg-om av
gelse ställts krav mycket långtgående kväverening förpå be-tätorter
lägna vid känsliga vattenområden. krav föreslås gälla från denDessa
31 december 1998. skulleKraven sannolikt föranleda alla störreatt

längs kustområden från Stockholm till norskatätorter våra gränsen
reningsverken förbygga kvävereduktion motsvarande bästamåste ut

tillgängliga teknik. sådan situation inteI det ñnnas någoten synes
för handel med utsläppsrätter.utrymme

Vi kan således konstatera det föreligger principiella olikheteratt
mellan det med överlåtbara i viss utsträck-utsläppsrättersystem som
ning tillämpas i inomUSA det håller byggaspåsystem attsom upp

vissa fallEG. EG-reglerna direkt hindrande förI kunna verkasynes
införandet handel med fallutsläppsrätter. andra sådanaIav en synes
hinder inte föreligga.

Mycket talar försåledes vi i Sverige tills vidare, åtminstone tillatt
dess frågan blivit föremål för utredning, bör avvakta mednärmare att
införa med handel utsläppsrätter. Vi anledninghar medett system av
härav frånavstått lägga fram lagförslag i den delen.att

intressekanAv i den danska miljölagennämnaatt attvara man nya
infört skulle kunna liknande fördelar det ameri-ett system som ge som
kanska nämligen få till minskningar samladestånd de utsläp-att av-

För detta kan miljöministern fastställa bindande föruppnå målattpen.
minska användningen, utsläppen eller bortskaffandet närmareatt av
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uppfyllaangivna eller material § 10 Stk. 1produkter, Förämnen att
branschorganisatio-miljöministern ingå avtal meddessa mål kan också

uppfyllas. Sådanai vilka fastläggs olika miljökrav skallnerna som
Miljöministernenskilda anläggningar. kanavtal kan också slutas med

följafastställa ansvarsförhållanden, böter för underlåtelseregler attom
Miljöministern beslutavtalen Stk.2. kan också bestämma attm.m.

Stk.5..fattats till följd avtalenmed stöd lagen kan ändrasav avsom
enligt uppgift, resultatkan sådant med,Det nämnas gottatt ett system

kväveoxider fråntillämpats i fråga utsläpp svavel- ochredan om av
1989.kraftverk lov 215 af den aprilnr.
konflikt EG:s regelsystem,Vi det möjligt medäratt att, utananser

företag emellanskapa former för ökad samverkan verksamheter ochen
genomförandet kostnadseffektiva skyddsåtgärderi fråga av merom

inomförsiktighetsmått. bör således möjlighetoch Det ettattvara
skyddsåtgärdereller mindre område sk. "bubbla" utbytastörre en --

möjligaolika miljöfarliga verksamheter förmellan uppnå störstaatt
miljöinsatserna. börkostnadseffektivitet i fråga sådantEtt systemom

förockså innefatta möjlighet för företag vidta åtgärder attett att
från företagundanröja eller minska olägenheterna t.ex.annatett

förstnämn-nedläggning krävs för detuppköp och detta attgenom om
för fastställda miljökvali-da företaget skall kunna tillåtas inom ramen

förbättrar miljösituationen ioch det tillika totalttetsnormer settom
väsentlig mån.

Också vid företag bör dock allmänna aktsam-samverkan mellan de
skallhetsreglerna ligga till grund för prövningen. Skillnaden deär att

tillämpas flera i Till skillnad frånverksamheter sammanhang.på ett
fråga handelmed överlåtbara utsläppsrätter det här inteärsystemet om

förtagi stället frivilliga överenskommelser verksamheter ellerutan om
emellan normalt bli föremål föröverenskommelser börsom en om--

anläggning intesorgsfull rättslig reglering. Skulle villkoren för någon
övriga.uppfyllas bör detta kunna leda till omprövning för det.ex.

Även uppfyllasådant förutsätter alla verksamheter måsteett system att
vissa i fråga Varje verksamhet för siggrundkrav skyddsåtgärder.om

inom för nödvändigtskall stoppreglerna. Så torde vararymmas ramen
inte minst med hänsyn till EG:s regler.

avsnittetkan i sammanhanget vidare erinras iDet att omom
kvalitetsnormer förde-väcker vissa förslag anknyter till denågotsom

vill nämligenlar handel med utsläppsrätteruppnå attman genom en -
komma fram till kostnadseffektiva lösningar miljöproblemen.mer
Bl.a. föreslås för lösa miljöproblemen inom vissa områdenatt attman
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miljö-för uppnåinsatser störresamordnadegenomföraskall kunna att
friare ochmöjlighet fördettaOckså öppnareffekter. system mer

redanövrigthar förliknandelösningar.kostnadseffektiva Ett system
i Tysldand.införts

överlåt-medförslag läggerdet deOm ett systemutöver attanses
utredningarytterligarebehövseftersträvansvärtbara utsläppsrätter är

Naturvårdsverketserfarit detEnligt vadförsöksverksamhet. äroch
vissa verk-omfattabörförsöksverksamhetensådanuppfattning att en

Gotlandsbassängen.tilltillrinningsområdet Västrainomsamheter
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6 Generella föreskrifter

6. l Inledning

kapitel 5I har vi redovisat förslagvåra hur aktsamhetsreglerna i miljö-
balken kan utformas för tillgodose de krav skärpningarpå ochatt
förändringar i lagstiftningen motiveras direktiv.våra dettaIsom av
kapitel behandlar vi frågor möjligheterna bättre tillgodoseattom
miljöintressena ökad användning föreskriftergenerellagenom av en-
fråga särskilt lyfts fram i direktiven. införlivandeEtt EG:ssom av
direktiv i svensk miljörätt skulle också kunna förenklas attgenom
regeringen i de svenska miljölagarna bemyndigas meddela före-att
skrifter bygger direktiven.påsom

6.2 Föreskrifter i nuvarande milj ölagar

De grundläggande miljöreglerna i de nuvarande miljölagarna utgörs av
antal likformigtrelativt utformade aktsamhetsregler.ett Reglerna iär

allmänhet inte utformade detpå detsättet dem klart framgåratt av
vilka skyddsåtgärder, försiktighetsmått skyldigär attm.m. som man
vidta. skallDe dock tillämpas och träffas reglerna.av var en som av

fleraI lagar har införts skyldighet i olika inhämtaavseenden till-att
stånd myndigheterna innan verksamhet får påbörjas eller vissav en en
produkt användas. innebärDetta idet sådant fall ankommer påatt
myndigheterna med utgångspunkt från allmännade aktsamhetsreg-att
lerna fastställa vilka krav bör ställas. Samma förhållandetär närsom

myndighet ingriper med stöd tillsynsbestämmelserna i lagarna.en av
Enligt 8 kap. 7 § regeringsformen kan regeringen efter bemyndi-

gande i lag hinder 3 eller 5 § i kapitelutan meddela före-av samma
skrifter förordning skatt i vissa angivnaän ämnen.annatgenom om

bestämmelserDe från vilka undantag sålunda kan delsgöras avser
föreskrifter förhållandet mellan enskilda och det allmänna,om som
gäller åligganden för enskilda eller i övrigt ingrepp i enskildaavser

l3028|.ll Dell
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föreskrifterpersonliga ekonomiska förhållanden 3 §, delseller om
deras åligganden 5 §. Sådanakommunernas befogenheter och om

Enligt får deföreskrifter i lagform. 7 §skall alltså normalt meddelas
regeringen bemyndigats till detemellertid i förordning,meddelas om

föreskrifterna, såvitt intres-i ochbestämmelse lag är avgenom om nu
punkt l, in-för liv, personlig säkerhet eller hälsaskyddse, avser

tillverkning,tillgångar,utförsel eller andraoch av varor, av pengar av
ransonering, ellerkommunikationer, kreditgivning, näringsverksamhet,

3,bebyggelsemiljö punktutformning anläggningar ochbyggnader,av
trafikmiljövård punktjakt, fiske, djurskydd eller och 4 samtnatur-

medförbemyndigandeordningen allmän plats punkt 5. Sådantoch på
föreskrifter rättsverkan brottinte meddela änrätt att annan avom

iföreskriftfängelse följa överträdelseböter. Skall på gettssomav
i lagsjäva straffbestämmelsen finnasförordning alltsåmåste samma

bemyndigandet. Riksdagen kan också medgeinnehåller att rege-som
meddelaringen förvaltningsmyndighet eller kommunöverlåter åt att

föreskrifter stöd bemyndigandet ll §.med av
Sverige fått allt fler lagar ramkaraktärkan konstateraMan att av

övergripande regler ochlagar i utsträckning innehållerdvs. storsom-
främstaföreskrifter.bemyndiganden för regeringen meddela Denatt

utvecklingen inom områdenorsaken härtill torde l‘tL25I‘mångaattvara
detaljeradinte alltför lagregle-snabbt den kan täckasså att genom en

ställning till.Riksdagen frågor viktring. har många stor att taav
ofta ändras.Miljörätten innehåller detaljer behöver Före-många som

underordnad myndighet kanskrifter meddelade regeringen ellerav
därför betydligt enklaremeddelas betydligt snabbare och är att anpassa

riksdagen skallförhållanden. inte heller rimligttill Det är attnya
vilka ofta ändras.frågor utpräglad detaljkaraktärbehandla av

olikaMöjligheterna föreskrifter skiljer sig i lagar.meddelaatt
miljölagar harfallet inom miljöområdet. Flertalet svenskaSå är även
miljöskyddsla-tillkommit under relativt tid. Naturvårdslagen ochsen

Miljö-de omoderna.de äldsta och kan därmedär mestses somgen
prövningindividuellskyddslagen bygger mycket långtgåendepå aven

tidsödande ochmiljöfarliga verksamheter. prövning mycketDenna är
medförtkräver betydande personalinsatser. Systemet har att ett stort

omkringmiljöfarliga har dem tillantal verksamheter uppskattatman-
prövning. Möjlighe-50 000 aldrig blivit föremål för myndigheternas-

föreskrifterreglera skyddsåtgärderkraven påterna att avm.m. genom
miljöskyddslagen begränsade. Undergenerell karaktär i mycketär

områdendock möjlighet inom särskiltharår öppnats utsattaattsenare
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s.k. miljöskyddsområden föreskrifter skydds-meddela närmare om- -
åtgärder, begränsningar försiktighetsmått i övri för verksamheteroch
inom området. Också frågor kontroll kan reglerasom numera genom
föreskrifter karaktär.generellav

tillkomna miljölagarna kemiskaDe lagen produktersenare om-
och strålskyddslagen kan utpräglade ramlagar. Aktsam-sägas vara-

ihetsreglerna dessa lagar mycket allmänt formulerade. inne-Dettaär
bär reglerna i kan sitt slutliga innehållsägasatt stort sett genom
föreskrifter olika slag meddelas med stöd lagarna. Rege-av som av
ringen har exempelvis med stöd lagen kemiska med-produkterav om

tillståndskravdelat och/eller krav avseende bl.a.på skyddsåtgärder
kemiska 1985:835, 1985:836,produkter bekämpningsmedel PCB

1985:837, 1985:838, 1985:839,motorbensin kadmiumm.m.
miljöfarligt avfall 1985:841 och och haloner 1988:716.CFC Man
skulle förkunna uttrycka det statsmakterna för visst område,så att ett

viss verksamhet eller för visst i sammanhang fastläggerämneett etten
Föreskrifternaskyddskraven. träda i aktsamhets-kan på så sätt sägas

reglernas ställe. Föreskrifterna i allmänhet till skillnad från akt-är -
i respektive lag direktsamhetsreglerna straffsanktionerade, dvs. var-

och bryter dem riskerar straff.drabbasmot atten som av
Möjligheten meddela föreskrifter enligt bemyndigande i lag böratt

i princip lika miljörättens framför inomområde. alltöver Det ärvara
den dendel nuvarande miljöskyddslagen möjlighe-motsvararsom som

föreskriftermeddela generella möjlig-saknas. Genom sådanater att att
införsheter också villkoren för miljöfarligauppnås antalatt ett stort

verksamheter likakan och därmed konkurrensneutrala åtmin-göras -
inom landet och till moderna miljökrav. Resursernastone anpassas-

förslår inte till individuell tillståndsprövning alla dessa företag.av

6.3 EG:s regelssystem

EG:s Ministerråd har under förslag EG-kommissionenår påsenare av
antagit direktiv inom miljöområdet. direktivantal Dessaett stort om-
fattar vitt skilda frågor. kan indelas antingenDe med utgångspunkt
från de områden de fråntäcka eller den karaktär de har.som avses
EG har antagit direktiv rörande luft, avfall och kemika-natur, vatten,
lier. Direktiven kan antingen teknisk karaktär, t.ex.vara av mer om-
fatta frågor skyddskrav för olika miljöfarliga verksamheter ellerom
kemikalier, utformadeeller för miljön igränsvärden vadmer som
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olika avseenden får för i fråga föroreningar olika slagutsättas om av
s.k. miljökvalitetsnormer. kan också formule-De allmäntvara mer-

rade, krav utredning miljöeffekterpå vissa störret.ex. avse om av
projekt eller krav tillståndsplikt för verksamheter visstpå slag.av

Vissa direktiv har karaktären ramdirektiv vilket innebär deattav
i huvudsak omfattar grundläggande frågor. Till dessa direktiv kan s.k.
dotterdirektiv kopplade. Dotterdirektiven innehåller vanligtvisvara

utförliga bestämmelser i fråga exempelvis gränsvärden, kvali-mer om
tetsmål m.m.

EG-direktivEtt består vanligtvis inledning följd antalettav en av
artiklar. Artiklarna, jämföraskan med paragrafer inärmastsom
svensk lagstiftning, kan utformade olika sällanpå många Intesätt.vara

tillhar direktivet fogats rad bilagor kompletterar i artik-textenen som
larna. Direktiven i allmänhet minimikaraktär vilket innebär frihetär av
för medlemsländerna ställa längre gående krav. Förutsättningenatt
härför dock dessa krav inte strider övrigaär EG-regler.att mot

intresse iAv detta sammanhanget i första tekniskthand deär mer
utformade direktiven. direktiv utformadeDe är gräns-som mer som
värden för vad miljön eller människan kan för i frågautsättas om
störningar behandlar vi i nästkommande kapitel.

Artiklarna i de tekniska direktiven inleds vanligtvis med raden
definitioner. har betydelse för transformeringenDessa bestämmel-av

till nationell lagstiftning. Direktiven innehåller sedan i allmänhetserna
antal artiklar med materiella kravregler. Dessa regler kanett vara

uttryckta funktionskrav beträffande reningsanordninsom processer, gar
dyl. kan ocksåDe uttryckta i frågagränsvärden emis-o. vara som om

sioner olika slag. Normalt frågandet minimikrav. Riktvärdenärav om
eller målsättningsvärden används i vissaockså frågasammanhang. I

finnsprodukter kravregler egenskaper, sammansättning, halterom om
m.m.

materiellaFörutom kravregler innehåller direktiven i allmänhet
också genomföranderegler. kan tillståndsprövningDessa krav påavse
och kontroll. sällan ñnnsInte bland genomförandereglerna bestämmel-

tillstånd inte får meddelas det stridakanatt ett antas motser om om
de kvalitetsnormer ñnns intagna i vissa EG—direktiv. allmänhetIsom
ñnns det också bestämmelser kravreglerna i direktiven skallnärom

uppfyllda. Inte sällan ställs olika långtgående krav respek-vara nya
tive befintliga verksamheter.

ankommerDet givetvis medlemsländernapå tillse bestäm-att att
melserna i EG:s direktiv efterföljs.
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nedanstående förteckningI redovisas direktiv tekniskantalett av mer
karaktär

80/68/EG Ramdirektiv förskydd grundvatten förore-om genom
ningar från vissa ämnen.

76/464/ EEG Ramdirektiv förorening utsläpp vissaom genom av
farliga i gemenskapens vattenmiljö.ämnen

82/ 176/EEG Direktiv gränsvärden och kvalitetsmål för kvicksil-om
verutsläpp från kloralkaliindustrin.

84/156/EEG Direktiv gränsvärden och kvalitetsmål för kvick-om
silverutsläpp från andra källor kloralkaliindustrin.än

83/513/EEG Direktiv gränsvärden och kvalitetsmål för kad-om
miumutsläpp.

84/491 /EEG Direktiv gränsvärden och kvalitetsmål för utsläppom
hexaklorcyklohexan HCH.av

86/280/EEG Direktiv gränsvärden och kvalitetsmål för utsläppom
vissa farliga ingår i förteckning 1 iämnenav som

bilagan till direktiv 76/464/EEG.

88/347/EEG Direktiv ändring i bilaga 2 till direktivom
86/280/EEG gränsvärden och kvalitetsmål förom

vissautsläpp farliga ingår i förteckningämnenav som
i bilagan till direktiv1 76/464/EEG.

90/415/EEG Direktiv ändring bilaga 2 till direktivom av
86/280/EEG gränsvärden och kvalitetsmål förom
utsläpp vissa farliga ingår i förteckningämnenav som
1 i bilagan till direktiv 76/464/EEG.

91/271/EEG Ramdirektiv rening avloppsvatten från tätbe-om av
byggelse.

84/360/EEG Ramdirektiv bekämpning luftföroreningar frånom av
industrianläggningar.

88/609/EEG Direktiv begränsning utsläpp till luften vissaom av av
föroreningar från förbränningsanläggningar.stora

89/369/EEG Direktiv förhindrande luftförorening frånom av nya
kommunala avfallsförbränningsanläggningar.
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89/429/EEG minskning luftförorening från kommu-Direktiv om av
avfallsförbränningsanläggningar.nala

asbestförorening i87/217/EEG Direktiv hindra och minskaattom
miljön.

spilloljor.75/439/EEG Direktiv omhändertagandeom av

75/439/EEG87/101/EEG Direktiv ändring i direktiv om om-om
spilloljor.händertagande av

75/442/EEG Ramdirektiv avfall.om

avfall.i direktiv 75/442/EEG91/ 156/EEG Direktiv ändring omom

86/278/EEG Direktiv skyddet för miljön, särskilt marken, närom
i jordbruket.avloppsslam används

ramdirektivet 80/68 till för uppräknas antalskydd grundvattenI ett
Äm-till skador grundvattnet.farliga kan upphov påämnen som ge

tillhörande l föreliggerindelas i klasser. klasstvå För ämnennena
nödvän-skyldighet för medlemsländerna vidta de åtgärder äratt som

förhindra till Direkta utsläppdiga för tillförseln grundvattnet.att av
dessa skall förbjudas. klass 2 gäller medlemsländernaFörämnen att

skyldiga tillförseln dessa till grundvattnet.begränsaär ämnenatt av
organiskaBland förra märks klorerade kolväten, ochde ämnena tenn-

fosforföreningar, ellerharämnen terato-mutagenasom cancerogena,
finnsegenskaper, kvicksilver Bland de ämnensenare somgena m.m.

zink, nickel, krom m.fl. Direktivet innehåller också reglerkoppar, om
förhandsgranskning tillståndsprövning. Tillståndsplikt gälleroch exem-

för deponeringpelvis för all konstgjord infiltration grundvatten ochav
slutligt tillstånd gällereller omhändertagande. denFör sortenssenare

fjärdede skall begränsas till viss tid och de skall omprövasatt att var
Tillstånden upphävas.kan då förnyas, ändras ellerår.

76/464 förorening utsläppOckså ramdirektivet genom avom
innehåller för-vissa farliga till gemenskapens vattenmiljöämnen en

Även fall indelats iteckning farliga i detta har tvåämnen. ämnenaav
lista iklasser. l huvudsakFör på ämnenämnen upptas sammasom -

förlista i grundvattendirektivet tillståndspliktl gällerpåupptassom -
till tillståndet skall utsläppsnormer dvs. högstautsläpp vatten. anges -

i frågatillåtna koncentrationer och tillåtna mängderstörsta ämnetav-
flera tidsperioder. fastställer vilka gränsvärdenunder eller EG somen

enligt särskilda tilläggsdirektiv dotterdirektiv. Om detskall gälla är
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fastställas medlämpligt skall gränsvärden för industriellt avloppsvatten
till skall vidare efter förslaghänsyn bransch eller produkttyp. EG av

kommissionen fastställa kvalitetsmål för de aktuella medämnena ut-
gångspunkt från aktuell vetenskaplig kunskap.

lista 2 iockså påDe på ämnenaämnen stortupptas motsvararsom
grundvattendirektivet. antalmotsvarande lista i Därutöver upptas ett

vattenföro-giftiga svårnedbrytbara föreningar. begränsaoch För att
rening sådana skall medlemsstaternaämnen upprätta programgenom

skallskall genomföras med vissa metoder. Förhandstillståndsom
för till omfattas direktivet.krävas alla utsläpp de vatten som av

fastställas vilka grundasGenom tillståndet skall utsläppsnormer skall
kvalitetsmål enligt direktivet. skall innehålla kvalitets-på Programmen

befintligamål för mål skall med råds-Dessa överensstämmavatten.
för genomföran-direktiv. skall också innehålla tidsfristerProgrammen

sammanfattningar derasdet. och resultatenprogrammen av genom-av
förande till kommissionen.skall lämnas

genomförandet åtgärderMedlemsstaterna skall också till attse av
enligt direktivet till ökning föroreningen sådanainte leder en av av

tillinte omfattas direktivet. får heller inte ledaDetvatten som av
ökning i övrigt. Tillståndenutsläppen skallnågon omprövas varav

fjärde år.
dotterdirektiven fastställs de gränsvärden, kvalitetsmålGenom

i direktiv 76/464 för olika direktivenGenomämnen.m.m. som anges
faställs

för utsläppsnormer för kvicksilver, kadmium och HCHgränsvärden-
industrianläggningar,i utsläpp från vissa

kvalitetsmål för ämnen,samma-
kvalitetsmål vissa kloreradeutsläppsgränser och för kolväten,-

tidsfrister för uppfyllande villkor i tillstånd,av-
mätmetoder,-
övervakningsförfaranden och-
skyldighet samarbeta.att-

direktivet 91/271 rening kommunalt avloppsvatten behandlasI om av
frågor hopsamling, rening och utsläpp avloppsvattentransport,om av

rening industrier.och utsläpp avloppsvatten från vissa Av-samt av
loppsledningsnät skall finnas i 31 decemberalla den årtätorter, senast
2000, i med 15 000 personekvivalenter ochpetätorter än senastmer
den 31 000december 2005 i med mellan 2 000 och 15år tätorter pe.

fråga känsliga för från 000I områden gäller utsläpp 15än peom mer
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ledningnät skall finnas den 31 december 1988. Direktivetåratt senast
innehåller motsvarande allmännapå krav i fråga reningsgrad.sätt om

känsligaFör områden gäller särskilda reningskrav. Indelningen av
känsliga och mindre känsliga områden skall fjärde år.överses var
Industrispillvatten skall ledas till ledningsnät och reningsverk försom
avloppsvatten från tätbebyggelse skall 31 1993den decembersenast
omfattas förhand fastställdapå villkor eller särskilda tillstånd. Förav

Ävensådana villkor skall gälla antal allmänt hållna krav. utsläppett
från reningsverk för avloppsvatten från omfattastätbebyggelse skall av

förhand fastställdapå krav särskilda tillstånd. Därvid ieller skall
direktivet angivna krav kontrollförfarandenoch tillämpas.

Ramdirektivet 84/360 luftförorening från industriella anlägg-om
ningar utfärdat med stöd artikel 100 artikel 235 i Romför-är ochav
draget. inledningenI påpekas olikheter mellan bestämmelserdeatt om
bekämpning luftförorening från industrianläggningar redanav som
tillämpades eller omarbetades i de olika kundemedlemsstaterna ge
upphov till ojämlika konkurrensvillkor och direkt påverka den gemen-

marknadens funktion. Medlemsstaterna enligt direktivetbörsamma
införa med förhandstillständ för drift väsentligaoch änd-ett system
ringar sådana fasta industrianläggningar luftföro-kan orsakaav som
rening. frågaI områden särskilt förorenade områdenochärom som

i särskilt behov skydd bör särskildaär bestämmelser kunnasom av
tillämpas. Ytterligare krav utanför för direktiven får intedockramen
medföra oskäliga kostnader för den berörda verksamheten. Tillämp-
ningen bestämmelserna i direktivet stegvis i fråganbör skeav om
befintliga anläggningar, varvid särskild hänsyn till tekniskabör tas
förhållanden och ekonomiska effekter. Tillståndspliktiga anläggningar

i särskild bilaga. finns inom energiindustri,Dessa sektorernaanges en
produktion och bearbetning metaller, tillverkning icke-metalliskaav av
mineralprodukter, kemisk industri, avfallshantering och framställning

Om inte följer nationella bestämmelser ellerannatav pappersmassa. av
gemenskapsbestämmelser, får tillstånd utfärdasendast om

alla lämpliga åtgärder luftförorening vidtagits, inklusivemot-
tillämpning tillgängligabästa teknik, under förutsättning attav
sådana åtgärder inte medför oskäliga kostnader,
driften vid anläggningen inte orsakar betydande luftförorening,-
särskilt grund utsläpp vissapå angivna ämnen,av av
gällande gränsvärde för utsläpp överskrids,-
samtliga gällande för luftkvalitetgränsvärden har beaktats.-
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Medlemsländerna får särskilt förorenade förområden, vilkaange
krav får fastställas områdensträngare särskilt skall skyddas.samt som

direktivetI rådet får fastställasägs gränsvärden för utsläpp. Sådanaatt
gränsvärden skall bestämmas grundval bästa tillgängligapå teknikav

inte medför oskäliga kostnader och med beaktande utsläppetssom av
omfattning och skadlighet. ankommerDet också rådet fast-påart, att

ställa lämpliga förfarandenmetoder och för mätning och utvärdering.
Direktivet innehåller också offentliggöranderegler ansöknings-om av
handlingar och kontrollmetoder. Medlemsländerna får i syfte attom
skydda folkhälsan och miljön bestämmelser.strängareanta

dotterdirektivet 84/360I begränsning utsläpp till luftenom av av
vissa föroreningar från förbränningsanläggningar 50 MWstora
finns bestämmelsernärmare gränsvärden med stoft,avseende påom
svaveldioxid och kväveoxider för anläggningar och krav pånya pro-

för minska utsläppen svaveldioxid och kväveoxider frånattgram av
befintliga anläggningar.

direktiven 89/369I och 89/429 kommunala avfallsförbrän-om
ningsanläggningar utsläppsgränser avseende antalett stortanges para-

finnsDärutöver rad tekniska krav. Befintliga anläggningarmetrar. en
viss kapacitet skall i principöver uppfylla kraven för anlägg-en nya

ningar den 1 december 1996.år För dessa anläggningar gällersenast
vissa stoftvillkor redan från den 1 december 1995. Särskildaår krav
finns också i fråga förbränningstemperaturer och koloxid. Behörigaom
myndigheter skall fastställa gränsvärden för andra deäven ämnen om

detta befogat. Somär exempel sådana dioxi-att ämnenanser anges
och furaner. Särskilda bestämmelser finns också myndigheter-ner om
skyldigheter gränsvärdena inte innehålls. Myndig-attnas agera om

heten skall säkerställa anläggningen inte drivs vidare längesåatt ut-
släppsnormerna inte uppfylls och den skall vidta alla de åtgärder som
krävs för säkerställa anläggningen ändras eller driftenatt att att upp-
hör. Tillsynsmyndigheten skall också fastställa den maximalt tillåtna
tidsperioden för tekniskt oundvikliga driftstopp. Om störning inträf-en
far skall den driftansvarige minska eller driften så det ärstoppa snart
praktiskt möjligt. Driften anläggningen får vid haveri inte underav

omständigheternågra fortsätta oavbrutet under 16 timmar.änmer
Vidare skall drifttiden under sådana förhållanden högst 200 tim-vara
mar.

asbestdirektivetI 87/217 behandlas frågor förhindrandeom av
och luftförorening vid hantering asbest.vatten- Bestämmelser finnsav
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också asbestavfall. direktivet bl.a. gränsvärden för utsläppIom anges
i spillvatten och i utloppskanaler för luft.

75/442 91/ 156 avfallBestämmelserna i ramdirektivet ändrat om
inte harsyftar till främja avfall inte uppkommer och avfallatt att att

radioaktivt avfall,skadliga egenskaper. Direktivet gäller inte gruvav-
fall, vissa avfall. direktivet läggslantbruksslam och andra Ityper av
bl.a. fast vissa för avfallsfrågorna omfattande utvecklingmål krav på

Övergi-återvinning.teknik och teknisk utveckling i övrigt samtav ren
dumpning bortskaffande avfall skallvande, och okontrollerat av vara

återvinningsförfarande. företagförbjudet. bilaga olikaI Fören anges
tillstånds-eller inrättningar använder dessa förfaranden skall gällasom

plikt. angivna målen skall olika planerFör de Iuppnå upprättas.att
fysiska juridiskadessa skall exempelvis de eller personer somanges

bortskaf-får avfall, för återvinnings- ochhantera beräknade kostnader
främja rationellfandeförfaranden lämpliga åtgärder församt att en

insamling, sortering och behandling avfallet. företagFör om-av som
förhändertar avfall krävs tillstånd. Tillstånd kan beviljas bestämden

viss tid.period. kan också utformas de skall förnyas inomDe så att
avfallTillstånd behövs inte för företag själva bortskaffar sitt påsom

för företag återvinner avfall.den plats där detta uppkommer eller som
förenlighet med principen "förorenaren betalar" skall kostnadenI

bortskaffandet avfall avfall för omhän-belasta den avlämnarsomav
dertagande eller de tidigare innehavarna eller tillverkaren av pro-en

från vilket avfallet tredje medlemmarnadukt härrör. skallVart år
direktivetsända till kommissionen och redovisa hurrapport upp-en

fyllts.
Direktivet miljön86/278 skyddet för avloppsslam användsnärom

i jordbruket innehåller gränsvärden för koncentrationer antalettav
förtungmetaller i marken, i slam för användning inom jordbruket samt

den årliga mängd tungmetaller får tillföras odlad jordbruksmark.som
Användning slam från reningsverk får endast ske i enlighet medav
bestämmelserna i direktivet. finns för-också bestämmelserDet som

för foderframställ-bjuder användning slam för vissa ändamål, t.ex.av
ning, för frukt- bärodlingaroch m.m.

spilloljedirektivet 75/439 hantering och förbränningreglerasI av
spillolja. frågor slutligt spilloljor hänvisasomhändertagandeI om av

direktiv, 78/319 farligt giftigttill andra särskilt direktivet ochom
Direktivenavfall. innehåller krav medlemsstaterna skall handpå att ta

miljönspilloljor skador människor ochpå sådant påsättett attom
undviks. direktiven spilloljor i förstaI betonas hand bör tasatt om
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behandling finns särskilda be-hand regenerering. sådanFörgenom
stämmelser. möjlig får olja brännas underOm regenerering inte är
förhållanden godtagbara miljösynpunkt. demFörärsom ur som om-
händertar spillolja krävs tillstånd. Direktivet innehåller också bestäm-
melser upplysningsplikt. förbränning finns gränsvärden angiv-Förom

vissa särskilt farligaför ämnen.na

6.4 EES-avtalet den svenska miljöskydds-och

lagstiftningen

allmän redogörelse för miljöregler omfattas EES-avtaletEn de som av
finns i Miljö- 13 tilloch naturresursdepartementets bilaga bilaga

1991/92:l70. bilagan redovisas EG-rättsakterI antal samtettprop.
dessa förhållande till lagstiftningenrättsakters den nuvarande svenska
med beaktande den speciella anpassning EG-rättsakternaav somav
sker EES-avtalet. bedömdes inte föranledaDessa EG-rättsaktergenom

lagstiftningsåtgärd riksdagen i med EES-avtaletsnågon sambandav
ikraftträdande.

bilaga till EES-propositionen EG-direk-I 13 också antalettangavs
tiv transformering till särskildasvensk bedömdes krävarätt över-vars
väganden. Samtliga dessa direktiv finns i bilaga till EES-avtalet.XX

Miljö- och naturresursdepartementet har departe-Inom upprättats en
mentspromemoria 1992:43 och den svenska miljö-Ds EES-avtalet
skyddslagstiftningen med förslag till anledninglagstiftning med av
bilaga XX.

inom miljöområdetFör EG gäller de EGpåstaterna antagnaav
förordningarna enligtoch direktiven. gällerFör EFTA-staterna
EES-avtalet inämnda rättsakter med ändringar harde angettssom

deavtalet. ändringar innebär i huvudsak ikraftträdandetid-Dessa att
punkter föreskrivits ihar EG-rättsakterna i EES-rätten har ändratssom
till i normalfallet den 1 januari 1993 eller den dag då EES-avta-senare

i kraft.let träder vissa EG-regler har i avtalet utarbetatsFör över-
och undantagslösningar Vidare förgångs- för harEFTA-staterna.

EFTA-staterna irrelevanta regler utmönstrats.
5 november 1992 lade regeringen fram l992/93:60Den prop. om

ändring i miljöskyddslagen med anledning EES-avtalet. Pro-m.m. av
positionen grundades den nämnda departementspromemorian.på

propositionenI uttalade regeringen följande.
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Sveriges och övriga EFTA-staters ståndpunkt vid EES-förhandling-
har varit de kravnivåer avseende miljöskydd EG-reg-attarna som

lerna i bilaga tillXX EES-avtalet innehåller uppfylldaär genom
den miljöpolitik redan tillämpas i EFTA-länderna. EES-avtaletsom
hindrar inte någon avtalspart behåller eller inför miljö-strängareatt
skyddsåtgärder de föreskrivs iän dessa rättsakter längesåsom
åtgärderna förenligaär med avtalet i övrigt.

internationellEn överenskommelse införlivaskan med svensk
antingenrätt transformering eller inkorporering. Vidgenom genom

transformering omarbetas de delar den internationella överens-av
kommelsen skall införlivas med svensk till svensk författ-råttsom
ningstext. Inkorporering innebär det i lag eller författ-att en annan
ning föreskrivs överenskommelsens bestämmelser igälleratt
Sverige och följaktligen berör enskildas rättsförhållande och skall
tillämpas svenska myndigheter. Dock finns det vanligtvis ettav

för andra nationella åtgärder normgivning vidtas.utrymme änatt
kan handlingsprogram,T.ex. riktlinjer eller riktade anslag vara

tillräckligt för uppfylla lands konventionsåtaganden.att ett
EES-avtalet berör flertal länders lagstiftning. Självaett genom-

förandefasen dock individuell för varjeär enskilt land det gällernär
införlivande direktiv. Detta framgår Romfördraget ochav av av
EES-avtalet. Lösningarna måste sökas med utgångspunkt i både
EG:s regelverk och den nationella lagstiftningen.

EG-domstolen spelar ledande roll för den europeiska integra-en
tionen. Domstolen har i sin praxis ofta godtagit EG-kommissionens
klagomål medlemsländernaspå genomföra miljödirektiven.sätt att
Flera avgöranden har gällt formen för genomförandet. Under 1991
har Frankrike och Tyskland hävdat tvingande lagstift-ävenatt om
ning inte införts i land har EG-direktiven ändå i praktikenresp.
gällt. I Tysklands fall gällde kommissionens klagomål direktivet
80/68/EEG utsläpp vissa skadliga till grundvattnet.ämnenom av

fannDomstolen den tyska lagstiftningen inte tillräckligmedatt
precision och tydlighet direktivetsåtergav regler. Genom sin praxis
har domstolen väsentligt bidragit till miljöskyddet i EG-rätten. De
regler i EES-avtalet i identiskasakär med EG:s primär- ellersom
sekundärrätt skall tolkas i enlighet med EG-domstolens avgöranden.
Lagstiftningsarbetet med anledning EES-avtalet innebär därförav

EG-domstolensäven tolkning råttsakterna skall beaktas.att av

propositionenI anfördes vidare:

Vid jämförelse torde de flesta gränsvärden enligt direktivEG:sen
innehållas i den svenska miljöpolitiken. Adekvata svenska gränsvär-
den och kravnivåer skulle sannolikt i de flesta fall innehålla betyd-
ligt utsläppsgränsersträngare EG-reglerna.än Berörda EG-direktiv

genomgående minimidirektiv.är Därför finns intedet heller något
EG-rättsligt hinder åsätta strängare gränsvärden demot att än som
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individu-Miljöskyddslagen bygger pågäller enligt rättsakter.EG:s
förgränsvärdentillstånd för miljöfarliga verksamheter. Närella

gällandei form generelltmiljöfarliga införs i svenskutsläpp rätt av
svenskaomställning denprincipiellföreskrifter innebär det aven

angelägetframstår dånormgivningen området.på Det attsom
ambitionsnivå.medför ökadnormerna en

övergri-ingårMiljöskyddskommitténs uppdrag göraI att en
miljölagstiftningen och lämnasvenskapande dengenomgång av

enligtKommittén skalllagstiftningen.förslag till samordningen av
gällande utsläppsreg-direktiv förslag till generelltsina bl.a. lämna

ler.

reglerviktigt deRegeringen framhöll i propositionen det attatt var
utsträckning kundeanledning EES-avtalet ibeslutades i störstasom av

blir slutre-lagstiftningefter ikraftträdandet denbehållas även somav
bestämmelsermiljöskyddskommitténs arbete. Endast sådanasultatet av

motsvarighet i den svenskamiljödirektiven saknadei de aktuella som
lagstiftningskrav eller kravinnehöll direktalagstiftningen och varssom

transformeras tilllagstiftning bordeuppfyllande i Sverige förutsatte nu
transformeringenvilken nivårättsordningenden svenska påoavsett

skedde.
EG:si förhållande tillRegeringen konstaterade merpartenatt av

fanns viktigaste be-behandlades i propositionen demiljöregler som
direktivuppfylla dessai miljöskyddslagen. kunnastämmelserna För att

förlösningen bemyndigandebefanns lämpligasteden ett rege-vara
uppfylla be-ringen föreskrifter för EES-avtalet. Ettmeddelaatt att

föreskrifter allmänt hålletmyndigande meddela borde så attatt vara
inom miljöskyddlagens område EES-det kunde tillämpas även om

Bemyndiganderegelnfylldes från EG.avtalet med rättsakterut nya
regeringenden myndighetborde det möjligt för regeringen ellergöra

meddela sådanai fråga miljöfarlig verksamhetbestämmer att om
försiktighetsmått i övrigtföreskrifter skyddsåtgärder och påsomom

EES-avtaletåtaganden enligtgrund Sveriges riksdagen godkändaav av
iockså stodinte får åsidosättas. sådant bemyndigande,Ett som

normgivningföreskrifteröverensstämmelse regeringsformensmed om
formdetaljregler iinnebar miljöskyddslagen inte behövdeatt tyngas av

bestämmelser kundedefinitioner, listor, gränsvärden Sådanam.m.av
myndighetsföreskrifter såi stället in i regeringsförordningar ellertas

Bemyndigandebestäm-direktiven transformerades till svensk rätt.att
tillåtlighetsregler.melserna inordnas under miljöskyddslagensborde

propositionen föreskrifter-fråga särskilt berördes i hurEn varsom
miljöskydds-förhålla sig till gällande tillståndsbeslut. Enligtskullena
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lagens regler får omprövning tillståndsvillkor förstske sedan tio årav
förflutit efter det beslutet meddelades. Under vissa förhållanden kan
villkor dock tidigare.omprövas självaFör tillståndet skall upphävasatt
krävs mycket starka skäl.

Regeringen konstaterade frågan gällande tillstånds förhållan-att om
de till generella föreskrifter tidigare varit föremål för Lagrådets be-
handling. lagrådsremisslen beslutades regeringen den 10 majsom av
1984 föreslogs i vad 8 § miljöskyddslagenmotsvarassom nu ettav a
bemyndigande för regeringen eller länsstyrelsen såvitt särskiltavsågatt
föroreningskänsliga områden föreskriva de skyddsåtgärder, begräns-
ningar behövdes för tillgodose syftet med regeringensattm.m. som
förordnande för området. Lagrådet gjorde härvid 1984/85:1Oprop.

77 följande uttalande:s.

Denna paragraf innehåller den grundläggande bestämmelsen ettom
tillständsbesluts rättskraft. Bestämmelsens huvudsakliga innebörd

enligtär lagen meddelat tillstånd tillatt ett viss verksamhet inte får
upphävas eller ändras i skärpande riktning inte"om följer"annat

vissa särskilt uppräknade bestämmelser i lagen.av
I remissprotokollet föreslås den ändringen 8 b införs§ blandatt

de särskilt uppräknade bestämmelser kunna grundutgörasom anges
för undantag från huvudregelnett beviljat tillstånds i principettom
oinskränkta giltighet.

Vid jämförelse med de bestämmelser till vilka förevarandeen
paragraf hänvisar framträder den väsentliga skillnaden denu att
föreskrifter i 8 b § är generell och kommernatursom avses attav
beröra sannolikt ganska vidsträcktett område medan idet samtliga
andra fall gäller inskridande i given situation med före-ett en nya
skrifter beträffande enskild verksamhet för vilken tillstånds-etten
beslut redan har meddelats.

En ordning sålunda medför individuellt tillståndsbe-att ettsom
slut i växlande utsträckning kan få ändrat innehåll grundpå av

meddelade generella föreskrifter inger så starka betänk-senare pass
ligheter principiell den bör till gripas endast mycketnatur attav om

vägande skäl kan åberopastungt härför. Sådana skäl intesynes
föreligga i aktuellt fall eftersom bestämmelserna i 24 och 25 §§nu
torde tillräckligaöppna möjligheter för de ändringar i skärpande
riktning enskilda tillståndsbeslut kan tänkas bli erforderligaav som
på grund de förhållanden motiverar det område därattav som
verksamheten bedrivs förklaras "särskilt föroreningskänsligt".som

Det kan tilläggas i till den förebildatt, motsats närmastsom
åberopade bestämmelsen i 8 § generellt förbud utsläppandemotom

avloppsvatten i visst vattenområde, de föreslagna bestämmel-av nu
inte innehåller någon föreskrift hänsyn skall tillserna att tasom

bl.a. "fabrik eller inrättning anlagts innan beslutet meddelats".som
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emellertidframgår8 b §föreslagnaspecialmotiveringen till denAv
till-vilkaförverksamheterbeträffandesärskilt falli varjedetatt

meddelades kanföreskrifternagenerellainnan debeviljatsstånd har
särskildaföreslagnaenligt denmedge undantagskäl""finnas att
lagrådetenligt denstyckettredjeandra stycketdispensregeln i av

8 §.förordade lydelsen av a
lagrådetfinner över-anförtsbakgrund vad attMot som nuav

generellaifrågavarandelösningenför dentalarvägande skäl att
verksamheterbeträffandetillämpligabli direktinte skallföreskrifter

meddelats.tillståndsbeslut harsärskildaför vilka

EES-avtaletanledningmedpropositionenikonstateradeRegeringen av
falldedå. Ibärighetinte hadeuttalandelagrådets somatt nusamma

gränsvärdeellerinförasförbud måstemedfördeEG-direktiv att ettett
förfall intei flestaEG-direktiven definns enligt utrymmeändras en

enskilda falleti detmyndigheternaskälighetsprövningsådan somav
detframstodtill. Vidaremöjlighetmiljöskyddslagen24 § somger

möjliggörvidtaslagstiftningsåtgärderdeangelägetsynnerligen att som
nuvarandefall dendeEG:s regler. Igenomförandeheltäckandeett av

habemyndigandetkravuppfyllde EG:s måsteregleringen intesvenska
därförRegeringen ansågtill.luckornaomfattning täppssådan att

demiakttasprincip bordeföreskrifter i ävenmeddeladebefogat avatt
utsläppsvillkor.lindrigaremedtillståndhadesom

EG:sanledningmeddet,propositionenföreslogs iDärutöver att av
borde87/ 101,direktivetändrats75/439spilloljedirektiv som genom

förord-särskildkemiska införasprodukterstöd lagenmed enomav
80/68direktivEG:sspillolja. Uppfyllandethanteringning avavom

denske delsgrundvattenanvändning bordeskydd för genomom
ocksåavloppsslami frågadelsbemyndiganderegeln,nämnda om --

stöd lagenmedutfärdadeföreskrifterutsträckningi viss omavgenom
produkter.kemiska

lagänd-föreslagnaEES-avtaletanledningregeringen medDe avav
denriksdagenantagitsochLagrådetgranskatsringarna har avav

1992/93:131.10, rskr1992 1992/93:JoU16 december
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6.5 Föreskrifter i miljöbalken

6.5. l Inledning

Sammanförandet de nuvarande miljölagarna i miljöbalk innebärav en
bestämmelserna i dennaatt måste likformig utformningges en an-

tingen det fråganär miljöfarliga verksamheter eller hanteringom av
kemiska produkter. Vissa de nuvarande lagarna är utprägladeav ram-
lagar, vissa innehåller detaljerade bestämmelser. Möjligheternamer att

föreskriftermed och förordningar reglera vissa frågor skiljer sig med
hänsyn härtill avsevärt.

5I kap. har vi föreslagit de grundläggande aktsamhetsreglernaatt
i de olika miljölagarna i balken läggs till övergripande all-samman

aktsamhetsregler.männa De speciella bestämmelserna föreslåsmer
samlade i särskilda kapitel med utgångspunkt från nuvarande ordning.

Det ankommer emellertid på även närmare studera hur deattoss
nuvarande bestämmelserna med bemyndiganden meddela föreskrif-att

skall inordnas i balkenter och de behöver kompletteras. Vi harom
härvid konstaterat de brister ñnns i huvudsakatt gäller miljö-som
skyddslagen. Denna lag bygger individuellpå prövning miljöfarligaav
verksamheter. De nuvarande bestämmelserna iär många avseenden
otidsenliga. De sålunda inte tillräckliga möjligheter komma tillger att

medrätta de problem orsakas s.k. diffusa källor. Desom av ger
vidare små möjligheter för samordnade miljölösningar. De slut-ger
ligen inte för införlivandeutrymme EG-direktiv bland bestämmel-av
serna.

Dessa problem skulle delvis kunna lösas ökade möjlighe-attgenom
skapades förter generell reglering skyddsåtgärder olika slag iav av

fråga miljöfarliga verksamheter. Enligt uppfattningvår kanom man
tänka sig föreskrifter för att

reglera omfattningen skyddsåtgärder för miljöfrågorav av mer
övergripande natur,
reglera omfattningen skyddsåtgärder för olika miljöfarligaav
verksamheter eller branscher,
reglera omfattningen skyddsåtgärder inom särskilt utsatta,av
känsliga eller värdefulla områden,
förbjuda miljöfarliga verksamheter särskilt farligt slag.av
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riksdags-6.5.2 Föreskrifter motiverade regerings- ochav
internationella överenskommelserbeslut, EG-beslut,

eller allmänna miljöskälandra

samtligaframtida svenskt medlemsskap i förutsätter EG:sEtt EG att
bindande till svensk lagstiftning. Genombestämmelser överförasmåste

Sverige emellertid skyldigt redan innanEES-avtalet kommer attvara -
i lagstiftning.medlemsskap vunnits införa vissa EG-regler svensk-

redovisats i tidigareBland dessa finns antal miljöregler. Somett av-
snitt miljölagstiftningen.förutsätter detta vissa ändringar i den svenska
Med anledning EES-avtalet har riksdagen antagit förslagav av rege-
ringen i miljöskyddslagenbl.a det under aktsamhetsreglernaattom
införs bemyndigande för regeringen myndighet regeringeneller denett
bestämmer meddela de föreskrifter angående skyddsåtgärder,att
begränsningar försiktighetsmått i övrigt Sverigesoch grundpå avsom

Europeiska ekono-riksdagen godkända åtaganden enligt avtaletav om
miska samarbetsområdet inte får åsidosättas.

föreslagna lösningen innebär Sverige för varjeDen gångatt nya
EG-direktiv utfärdas inte i inhemska lagreglerbehöver ändringargöra

i föreskrifter utfärdade regeringen underord-endast ellerutan av av en
myndighet. Bestämmelserna i miljöbalken bör utformasnad den nya

liknandepå sätt.
meddelaVi regeringen bör kunnamotsvarandepå sättattanser

sådana föreskrifter behövs för genomföra riksdagendeattsom av
miljömålen och för uppfylla övriga internationellauppställda åta-att

för riks-ganden. Som framgått tidigare viktig uppgiftattanser en
intedagen uppställa de nationella miljömålen. detDäremotär äratt

föreskrifterlämpligt riksdagen själv skall behöva alla deatt anta som
krävs för genomförandet, bli detaljerade,särskilt dessa måstesom

i fråga gränsvärden, och ofta behöver ändras.t.ex. om
anledning regeringenAv motsvarande bör kunna på sättsamma-

kemiskasker med stöd olika miljölagar, lagent.ex.som nu av om
produkter föreskrifter förockså i andra fall meddela det behövsnär-

skydda hälsa och miljö eller till långsiktigt god hus-hänsynenatt en
hållning Särskilt regeringenmed angeläget detär attnaturresurser.

miljökvalitets-skall kunna meddela föreskrifter till genomförande av
Självfallet regeringen meddelarde föreskriftermåstenormer. som

bygga miljöbalkens särskilt akt-bestämmelser och de allmännapå på
samhetsreglerna. önskvärt bestämmelserna i balkenDet är att ges
preciserad innebörd långt detta möjligt för hindra alltförså är att ett



338 Kapitel 6

obundet utövande förordningsmakten. Vår har varitsträvan attav ge
balken sådan utformning. Samtidigt erkännasmåste måletnäratten

åstadkommaär enhetliga bestämmelser för både hälsoskydd,att
miljöskydd och naturvård, bemyndigandena kommer få räck-att stor
vidd och därför inte kan preciseradeså i och för siggöras som vore
önskvärt. främstaDet kontrollmedlet blir därför riksdagens konstitutio-
nella granskning regeringens åtgärder.av

8 kap. regeringsformen,I 7 § räknar de i vilkaämnensom upp
riksdagen får bemyndiga regeringen meddela föreskrifter, nämnsatt

Ävenframgår avsnitt 6.2 bl.a. och miljövård. miljö-natur-som av om
begreppet bör vidsträckt innebörd framgår benäm-ges en som av-
ningen miljöbalk kan det hävdas främjandet långsiktigt godatt av en-
hushållning med inte inordnaskan dämnder. Enligt vårnaturresurser
mening bör emellertid sådan hushållning i miljöbalken likställasen
med miljövård. förutsätterDetta föreskriftergenerella skallattannan
kunna meddelas regeringen iockså hushållningsfrågor. Vi föreslårav
därför ändring i 8 kap. 7 § regeringsformen innebörd riks-atten av
dagen skall kunna bemyndiga regeringen meddela föreskrifter ocksåatt
beträffande hushållningen med naturresurser.

Regeringen bör i regel kunna överlåta utfärda föreskrifterrätten att
till förvaltningsmyndighet; vissa undantag härifrån dock nödvän-är
diga. blir härvid främstDet de centrala verken och miljövårdenspå
område främst Naturvårdsverket bör ha denna Föreskrifterrätt.som
med regional verkan bör kunna få meddelas länsstyrelserna. Före-av
skrifter utpräglat lokala förhållandenrör alltför kompliceradsom av
karaktär bör också kunna meddelas kommunerna. kanSom exempelav

förbud halmbränningnämnas och lokala föreskrifter gödsel-mot om
hantering och avfallshantering alla föreskrifter rörsamtm.m. som
hälsoskyddet i kommunen.

likhetI med vad föreslås i regeringens EES-proposition börsom
föreskrifter kunna omfatta också verksamheter med gällande tillstånds-
beslut, föreskrifterna innebär skärpning villkoren i sådantettom en av
beslut. sådant fallI bör dock inte föreskriftsrätten kunna delegerasett
till underordnad myndighet.

sambandI med EES-förhandlingarna krävdes från EG:s sida att
samtligai A-länderna tidigareEFT meddelade tillståndsbeslut skulle ses
överi samband med de aktuella infördesEG-reglerna i den natio-att
nella lagstiftningen. Detta krav kom dock inte till uttryck i avtalet.

kan iDet sammanhanget konstateras flertalet EG-direktiv omfat-att
såväl befintliga nytillkommande verksamheter. befintligatar Försom
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direktiven skallförofta tidplanerfastläggs närverksamheter vara
befintliga ochförkravreglernaocksåförekommeruppfyllda. Det att

detroligenoch börfall kanolika. eventu-verksamheter I såärnya --
verksamheter.befintliga ocholika förutformasföreskrifternaella nya

framtidaochmiljöfrågornainternationaliseringenökade ettDen av
utsträck-sikt i alltvii innebär på störremedlemsskap EGsvenskt att

föranleddaregleringargenerellabli beroendening kommer att avav
vissaredovisati 2 kap.Vi harutanför landetsfattadebeslut gränser.

mellanstatligai olikaträffatSverigeöverenskommelserinternationella
viifrågasättahärtill kunnaskulle med hänsynsammanhang. Man om

prövningindividuellbehövermed dessa reglerparallelltsiktpå en--
sammanhangetkan i nämnasmiljöfarliga verksamheter. Det attav

denminskningkraftigtilli EG lettmedlemskapDanmarks aven
möjlighetertillsamtidigt lett störreprövningen. harindividuella Det

föreskrifter.generellaolika formermeddelamiljöministernför att av
individuellaför denskäl talarövervägandedockVi attattanser

anläggningar. Endastförbibehållas, åtminstone störreprövningen bör
möjligheterenskilda intressentillförsäkrasprövningsådangenom en

ocksåprövning skaparärende. sådanEnpåverka utgången ettatt av
medlämpligtskyddsåtgärderna på sättutformaförutsättningar för att

verksamhet.miljöfarligomgivningen tilliförhållandenatillhänsyn en
lokaliseringsaspekter-för vilkamindre företagmiljöfarligaFör många

iuppfattningenligtdetbetydelse borde vårmindre ut-har storna
skyddsåtgärdermöjligt reglera kraven påsträckning att genomvara

föreskrifter.generella
inteinom EGsammanhanget framhållasi settbörDet att man

individuellochregler pröv-generellamotsatsförhållande mellannågot
förtillståndspliktinförtdirektivolikaning. harTvärtom genomman

grund-80/68exempel kanolika verksamheter. Som nämnasrad omen
avlopps-kommunal91/271vattenförorening,76/464vatten, omom

direktivluftföroreningar. Sistnämda är84/360vattenrening och nuom
få bety-direktiven torde kommaomarbetning.under De storattnya

gällerregelsystemEnligt EG:smiljövårdsarbetet.fortsattadelse för det
skyldigärendeprövningvid sin ärtillståndsmyndigheten attettatt av
i frågafastställtföreskrifter EGgenerellasig efter derätta omsom

miljökvalitet.skyddsågärdersåväl som
sannolikt framöverprövningen kommerindividuella attDen en

internationaliseringenden ökadeberoendedelvis förändrad karaktär på
iskyddsåtgärder måstebehovetAvvägningenmiljöfrågorna. avavav

lokalafrån såvälutgångspunktmedtidigare skeutsträckning änstörre
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regionala och globala perspektiv. Med hänsyn till de övergri-som att
pande miljöfrågorna i framtiden i utsträckningstörre kommer att
regleras generella styrmedel finns anledning dengenom att anta att
individuella prövningen siktpå alltmer kommer få inriktas loka-påatt
liseringsfrågor frågoroch lämpliga skyddsåtgärder med hänsyn tillom
den omgivningennärmaste dvs. återgång till den situationen som-
rådde under slutet 1960-talet då miljöskyddslagens regelsystemav
utformades.

Är det fråga tillståndsprövade verksamheter framöverävenom som
kommer omfattas tillståndsplikt bör tillståndetatt sådant inteav som
kunna rubbas föreskrifterna. Däremot bör enskilda villkor iav ett
tillståndsbeslut kunna med kravreglerersättas i form föreskrifter.av
Föreskrifterna bör också kunna omfatta frågor blivit föremålsom
för reglering i tillståndsbeslutet.

Genom övergripande generella föreskrifter skulle det också vara
möjligt komma till med derättaatt nuvarande problemen indivi-med
duell omprövning villkor i tillståndsbeslut. Det nuvarandeav systemet
har lett till det ända sedan miljöskyddslagensatt tillkomst 1969år
utfärdats mycket antal villkor i tillståndsbeslutett stort 10 000 tillca-
20 000. Dessa villkor har tillkommit vid olika tidpunkter. De medär
hänsyn härtill naturligt utformade på mycket skiftande Desätt.nog
nuvarande omprövningsreglerna i miljöskyddslagen har hittills utnytt-
jats myndigheterna i relativt blygsam omfattning. Orsaken till dettaav
torde delvis sammanhänga med resursbrist hos de aktuella myndig-
heterna.

Skälen för tillståndsbeslutompröva kanatt ett Enligtmånga.vara
24 § miljöskyddslagen kan villkor i tillståndsbeslut helstnär som

bl.a.prövas det verksamheten uppkommit olägenheterom genom som
inte kunnat förutses verksamhetennär tilläts, förhållandenanär i
omgivningen ändrats väsentligt och renings-när eller processteknikny
tillkommit. vissaI fall kan det förhålla sig så kunskaperatt ettnya om

skadeverkningarämnes eller tekniska motiverarrön krav förnya nya
alla verksamheter inom viss bransch. Enligt nuvarande ordning kanen
sådana krav inte genomföras frågan beträffande varjeutan prövasatt
anläggning för sig och enligt de regler gäller för till-normalsom
ståndsprövning.

Som exempel kan bränningennämnas Undersökningarav sopor.
under har visatår det i samband förbränningenmedattsenare av
hushållsavfall bildas dioxiner medavgår rökgaserna. Dioxiner hörsom
till de organiska miljögifter anrikas i levande material. Halternasom
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i fall alarme-fortlöpande stigit ochhar under mångaår ärsenare nu
Östersjön. Dioxinernai fångas ihöga, laxrande t.ex. ansessom

närmiljöneffekt i den omedelbaraemellertid inte ha någon större runt
vid femtiotalAvfallsförbränning förekommerutsläppskällorna. ett
tillståndsprövadeanläggningar i landet. Flertalet dessastörre varav

aktualiserades. Efter utredningar utförda Natur-innan dioxinfrågan av
visade sig sedermera utsläppenENA-utredningen detvårdsverket att

tekniskasopförbränningsanläggningar olikadioxin från genomav
Verketrelativt begränsas högståtgärder ofta enkla kunde avsevärt.--

inom vilken tid dettafram rekommendationerdärför generellatog om
rekommendationer nödgadesgenomdrivaborde ske. dessaFör att

enskildomprövning villkoren för varjeemellertid begäraverket av
anläggning sig.för

från områdetexempel också detta det kommunalaEtt annat --
frånsig till behandlingen kommunalt avloppsvattenhänför tätorter.av

avloppsrenings-finns mycket antal kommunalalandetInom ett stort
enligt miljöskyddslagen.tillståndsprövadeverk. Alla verkstörre är

utformning tämligen lika varandra.Reningsverken till sin Numeraär
åtföljd kemiskanläggningar biologisk reningtillämpas vid flertalet av

föroreningarna avlägsnaför ned organiskafällning bryta de samtatt
försämrade vattensi-Med anledning denfosforn avloppsvattnet. avur

ytterligarediskuteras införandettuationen i kustområdenvåra ettavnu
nämligen kvävereduk-vid kommunala reningsverkenreningssteg de -

omprövning varje enskilt besluttion. dettaåstadkommaAtt genom av
inte minst med hänsyn till de personellasig orimligtter resurser-

miljöin-kan behövas för andradetta skulle kräva bättresomresurser-
satser.

möjligtredovisade detfall de börI att genom gene-varasom ovan
skydds-föreskrifter i visst vissa avseenden skärpa kraven pårella eller

tillståndsbeslut.åtgärder i tidigare meddelade
ställsföreskrifterna framgå vilka kravSjälvfallet bör klart somav

uppfyllda.i olika avseenden och vid vilka tidpunkter dessa skall vara
Vid utformningenFöreskrifterna bör kunna straffsanktioneras. av

intresseorganföreskrifterna bör naturligt samråda med dedet attvara
branschorganisationer kan beröras.och som

fall då det inteEnligt uppfattning bör det i vissa rörvår t.ex.-
särskilda skäl före-bindande EG-direktiv finnas möjlighet att om-

framgåbevilja dispens från föreskrift. bör i fallligger Detta så aven
vederbörandei dispensföreskrifterna fråga. börFrågor prövas avom
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tillsynsmyndighet. Det kan dock lämpligt i inledningsskedeatt ettvara
låta Naturvårdsverket sådana frågor.pröva

6.5.3 Branschvisa föreskrifter

Den nuvarande ordningen i miljöskyddslagen rättsligt bindandeatt
villkor kan meddelas först efter myndighetsbeslut i varje enskilt fall
förutsätter omfattande prövningssystem.ett För närvarande inemotär
ISO-talet olika branscher eller verksamhetstyper underkastade någon
form prövnings- eller anmälningsplikt. möjligheterOm skapasav att
meddela rättsligt bindande föreskrifter för hela branscher eller enhet-
liga verksamheter borde rimligtvis behovet individuell prövningav
minska. kan iDet sammanhanget EG i ökad omfattningnoteras att
utfärdat föreskrifter detta slag. Som exempel härpå kan nämnasav
direktiven 91/271 kommunal avloppsvattenrening, 84/360om om
luftföroreningar från förbrånningsanläggningar 89/369 ochsamt
89/492 avfallsbränning.om

förtjänarDet inämnas sammanhanget Naturvårdsverketatt att utar-
betat allmänna råd och faktablad för antal verksamheter.ett stort

iDessa första handär avsedda utnyttjas myndigheterna vidatt av
tillståndsprövning och vid tillsyn. Råden faktabladen,och bl.a.som
innehåller förslag till lämpliga beslutsvillkor, torde relativt enkelt
kunna omvandlas till föreskrifter.

Det behovetstörsta sådana föreskrifter föreliggatorde för detav
antal verksamheter i dag fallerstora utanför miljöskyddslagenssom

regler tillstånds- och analysplikt.om
Sådana föreskrifter skulle emellertid också kunna omfatta verksam-

heter i dag tillstånds-är eller anmälningspliktiga. frågaIsom om
tillståndspliktiga anläggningar torde i första hand sådana kunna komma
i fråga faller under länsstyrelsernas prövningsansvar. EG:s direk-som
tiv omfattar huvudsakligen sådana verksamheter tillståndsplik-ärsom
tiga enligt miljöskyddslagen. likhetI med tidigarede föreslagna mer
övergripande föreskrifterna skulle branschföreskrifterna skapa förut-
sättningar för på enkelt överförasätt EG:s miljöbestämmelseratt ett
till svensk rättsordning.

finnsDet emellertid också vissa nackdelar med generella föreskrif-
förtjänar beaktas iter sammanhanget, framföratt allt i falldesom

branschföreskrifterna den individuellaersätta prövningen. Före-avses
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lokalise-statligaden nuvarandehärvid leda tillskulleskrifterna att
upphörde.ringsprövningen

emel-bygglagen harplan- ochnaturresurslagen ochTillkomsten av
betydligttilldelatsunder årinneburit kommunernalertid ettatt senare

Miljöfrågornaplaneringsfrågorna.övergripandeför destörre ansvar
tillåtlighets-Miljöskyddslagensframskjuten plats.fåtthärvidhar en

ändrats påkommunalaökadeföljd dettaharregler ansvaravsom en
miljö-tillstånd enligtuttryckligen fastlagtsdetdet att ettsättet att

områdes-detaljplaner ellerstrida fastställdainte fårskyddslagen mot
bestämmelser.

den kompetensuppfattning har kommunernaEnligt vår somnumera
lokaliseringfrågorflertaletsjälvständigtförbehövs prövaatt avom

lokaliseringsfrågornafall tordede flestamiljöfarliga verksamheter. I
bygglovsprövningen.vanligaför deninomkunna prövas ramen

förstadgasolika kunnaskulle dockBygglovsprövningen på sätt upp
frågeställningtillgodoses. Dennamiljöintressenasäkerställaatt att

5i kapitlen och 7.vibehandlar närmare
omfatta verksamheterkommerbranschföreskrifternafalldeI att

dettainnebärprövningssystemetnuvarandeutanför detfallersom
eftersomnärvarande gällerförförhållande till vadförändring iingen

regle-enbartredanverksamheterför dessalokaliseringsprövningen nu
och bygglagen.i plan-bestämmelsernamed stöd avras

lokaliserings-statligminskadnegativa effekterEventuella av en
efter behovtillståndspliktenmotverkasprövning ocksåkan attgenom
förfarandeOmfattningen dettaanmälningsförfarande.medersätts ett av

Miljömyndigheternabranschföreskrifter.ireglerasbör kunna resp.
bibehållaverksamheter kunnaangivnaför särskiltskulle på så sätt --

häromlokaliseringar. Beslutolämpligaingripamöjligheterna motatt
i balken.tillsynsbestämmelsernamed stöddå fattasbör av

medfall ocksåi enskiltmöjligtbör detPå sätt ettattvarasamma -
i före-kraveneller skärpai balkentillsynsreglernastöd anpassaav -

aktuella platsen. Detdentill förhållandenaskrifterna med hänsyn på
skälsärskildaföreskrifterna medgemöjligt i närocksåbör att,attvara

förföreskrifterna.från Mönsterdispens får meddelasföreligger, en
dockbörmiljöskyddslagen. Detfinns i 8 §dispensmöjlighetsådan a

EG-direktivbindandeföreskrifter bygger påsådanaframhållas att som
dispensprövning. Beslutbli föremål försjälvfallet inte kan avstegom

tillsynsmyndighet. Detvederbörandefattasfrån föreskrifterna bör av
Naturvårdsverket prövainledningsskede låtalämpligt ikan ettattvara

avsnitt 6.5.2.frågor jfrsådana
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Ett föreskriftermed kan intesystem trygghet gentemotge samma
krav på ytterligare skyddsåtgärder med tillståndspröv-ett systemsom
ning. De nuvarande reglerna i miljöskyddslagen möjlighet förger
innehavare miljöfarliga verksamheter inte tillståndspliktigaärav som

frivilligt ansöka tillstånd.att Vederbörande kan dettapå sätt uppnåom
rättstrygghet den obligatoriska tillståndsprövningen ledersamma som

till. Denna möjlighet kan också utnyttjas företagare drabbatsom en av
krav på skyddsåtgärder från tillsynsmyndigheternas sida hansom anser

oskäli Frågan vilka skyddsåtgärder skall vidtasvara prövasga. om som
då tillståndsmyndigheten. Denna möjlighet bör i framtidenäven ståav

för demöppen omfattas generella föreskrifter. Prövningsmyn-som av
digheten har dock beakta innehållet i de generella föreskrifterna.att

En frånövergång med individuell prövning tillett system ett sys-
med branschföreskrifter krävertem tid. Utarbetandet föreskrifternaav

kan inte ske god kunskap miljöproblemen iutan allmänhetstörstaom
och de olika branschernas speciella miljöproblem. Föreskrifternaom
måste också föregås utförda och underbyggda konsekvens-noggrantav
analyser. Systemet förutsätter vidare kraven fortlöpande kan revide-att

med utgångspunkt från den tekniska utvecklingen. Dessutom krävsras
väl fungerande kontaktnätett mellan myndigheter och berörda bransch-

organisationer och andra kontaktorgan väl fungeranden tillsyn.samt en
förefallerDet lämpligt i inledningsskede införa före-att ettvara

skrifter för fåtal väl definierade och homogentett utformade verksam-
heter. Sedan erfarenheter vunnits kan successivt byggassystemet ut.

Övergången från individuellmed prövning tillett system ett system
med föreskrifter ställer krav på Övergångsbestämmelser införs iatt
föreskrifterna för deras tillämpning i fråga befintliga verksamheter.om

Införandet föreskrifter för verksamheter i dag faller utanförav som
prövningsreglerna i miljöskyddslagen torde normalt inte innebära några
rättsliga problem. Tidpunkten för föreskrifternanär skall iträda kraft
bör klart framgå dessa. Det kan dock förekomma verksamhetav att en

skall omfattas föreskrifter tidigare varit föremål för ingri-som av
panden från myndigheternas sida med stöd miljöskyddslagens till-av
synsregler. Härvid kan förelägganden ha meddelats i fråga skyldig-om
het iaktta vissa försiktighetsmåttatt och skyddsåtgärder. Ett sådant
föreläggande bör inte rubbas föreskrifter såvida de inte ärav senare
strängare.

Införandet branschföreskrifter för verksamheter för närva-av som
rande faller under tillståndsplikt kräver emellertid särskilda övervägan-
den. Redan i dag föreligger vissa rättsliga problem verksamhetnär en
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exempelvistilltillståndslistamiljöskyddsförordningensflyttas från
efter detändringar verksamhetanmälningslistan. hurFrågan av enom

tillfredsställandei inteupphört skall handläggas dagtillståndsplikt är
speciellai mycketingen möjlighet,reglerad. ñnns hellerDet änannat

tillstånds-meddeladerättskraften i tidigareutsläckasammanhang, att
beslut.

det börvisst avseende upphörttillståndsplikt iVi föreslår att om
ansökatillståndsmyndighetenhosmöjligt för tillståndshavare attvara

situationenupphävt. Skulle dentidigare meddelat tillståndfåatt ettom
omgivningentilltillståndsbeslut med hänsynvillkor iuppkomma att

behovföreskrifterna ochskullei avseendenågot strängare än avvara
detupphävts börföreligger sedan tillståndsbeslutetsådant villkor även

fatta särskilttillsynsmyndighetvederbörandei princip ankomma på att
tillsynsreglerna i balken.med stödbeslut härom av

ellerfrivillig ansökanföranletts rörtillståndsbeslutEtt ensom av
fram-gällavilken tillståndsplikt kommerverksamhet för även atten

beslut det slaggivetvis inte kunna rubbasskallgent somgenom av
föreslagits.ovan

regeringenbranschinriktade föreskrifterna bör meddelasDe av
Naturvårdsverket.bemyndigande,eller, efter regeringens

särskild studiegenomförtNaturvårdsverketuppdrag harPå vårt en
införamöjligheterna och effekternaUtvärdering ett systemattavav

finns501-791-92 Utvärderingenföreskrifter B.med generella SNV
hartill Naturvårdsverketbilaga 2 detta betänkandet.intagen som -

branscher ellerbedömning redovisat antalefter översiktlig etten -
kunnamiljöfrågorna eller delvis skulleför vilka heltverksamheter

redovis-i sinföreskrifter gfs. Verket harregleras generellagenom
miljöskyddsför-listorna ihänfört till nuvarandening i huvudsak sig de

isynpunkterredovisat radhar ocksåordningen. Naturvårdsverket en
huvudsak täcksföreskrifter.användningen generella Ifråga avom

redovisade verksamheternaförslag.dessa in i redovisade Devåra ovan
följande.är

Spridning stallgödselav-
i jordbruketbekämpningsmedelAnvändning slam ochav-

Halmbränning-
från malmbullerfrån sligtorkar, ochStoftutsläpp krossar externt-

mineralutvinning 23 .01 .01-02och
29.1 ochtorvtäkteri fråga bergtäkter ochskyddsåtgärder om-

29.2
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Beredning äggprodukter 31.19av-
Sprithantering 31.24-
Sågverk, lagring timmer land 33.01.01-03påav-
Tryckimpregnering 33.04-O5—
Fastbränsleeldade anläggningar 0,5 10 MW- -
Tryckerier, framkallningsmaskiner 34-
Framställning biobränsleprodukter 35.24av—
Fastbränslelagring 35.25-
Asfalt- och oljegrusverk 35.26-
Kalk— och kritindustri 36.05—
Framställning tegel 36.06av-

ochBerg- gruskrossverk 36.10-
Metallframställning, vissa frågor 37-
Tillverkning 38.05.04 39.02.04och-
Ytbehandling med pulverfárg 39.01.03-
Vissa frågor inom ytbehandlings- och tillverkningsindustri 38-39-
Förbränningsanläggningar 0,5 10 41.02.03MW- -
Vindkraftverk 41.07.03-
Bensinstationer 62.01-
Enskilda avloppsanläggningar-
Bilskrotning 92.08-

Naturvårdsverket har funnit generella föreskrifter också skulleatt
kunna tillämpas i vidaredel sammanhang. Som exempel härpåen
redovisas följande.

industribullerExternt-
Avskiljning fett oljehaltigaoch ämnenav-
Lagring flytande miljöfarliga ämnenav-
Lagring dammande materialav-
Avveckling VOCav-
Tandläkarverksamhet-
Krematorier-
Miljöproblem i samband med järnvägstrañkochväg--
Deponier avfallav-
Anläggningar för mottagning miljöfarligt avfallav m.m.-
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vattenområdenellerSärskilda mark-6.5.4

från allmänregeringen detmiljöskyddslagen kanEnligt 8 § oma
vattenområdemark- ellerskyddasärskilt angelägetsynpunkt är att som

störning förklara dettaverksamhetmiljöfarligfrånförär utsatt som
föreskrif-meddelaområdeoch för sådant närmaremiljöskyddsområde
övri föriförsiktighetsmåttbegränsningar ochskyddsåtgärder,ter om

bemyndigakanRegeringeninom området.miljöfarlig verksamhet
grundasFöreskrifterna skall påutfärda föreskrifterna.länsstyrelsen att

iaktsamhetsreglerna lagen.
funnitinom EGsammanhangetkan i även attDet nämnas att man

skyddåtgärderbehövas ärsärskilt känsliga områden kanfördet som
direktiviframgåri direktiven. Dettavadänsträngare som anges

luftföroreningar.84/360kommunalt avloppsvatten och91/271 omom
särskildaföreskrifter förmöjligheterna meddelaVi attattanser

miljökvalitetsnormeri miljöbalken. kap. 7utökas Iområden bör om
landet därinom områdenmyndigheternaföreslås att normernaav

för kommaåtgärdsplanerskyldiga utarbetaöverskrids skall attattvara
liggaåtgärdsplaner skall kunnamissförhållandena.till med Dessarätta

med stödkan meddelasdet slag i dagföreskriftertill grund för somav
till grundemellertid också liggaskallmiljöskyddslagen.8 § Deaav

verksamhe-miljöfarligai tillståndsbeslut förvillkorför omprövning av
förföreslagit möjligheter skapasocksåVi harinom området. attter

särskilda områden.miljölösningar inomsamordnade
områdesföre-frågan hurbehandlas endastsammanhangdettaI om

och tillföreskrifternasig till övergripandeförhålla deskrifterna skall
Övergripande meddeladeföreskrifterbranschföreskrifterna. rege-av

inter-EG-direktiv,regeringsbeslut,riksdags-ringen till följd ellerav
givetvisskallmiljöskälallmännanationella åtaganden eller andraav

branschföreskrifter.områdes- ellertill följdinte kunna rubbas av
följdtillinte kunna rubbasOmrådesföreskrifterna i sinbör tur av

karaktärennärmastBranschföreskrifterna,branschföreskrifter. som
normalt kanför vaduttrycknämligen endast"rikslikare", somav ger

bransch ellerinomskyddsåtgärderi frågakrävas annanenm.m.om
miljöfarlig verksamhet.
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6.5.5 Förbud

förbudsreglernaDe nuvarande i miljöskyddslagen uppvisar bris-stora
eftersom de endast tillämpliga i vissater är sammanhang. Förbuds-

reglerna i 87 och §§ omfattar endast frågor avloppsvatten.t.ex. om
De heller inte straffsanktionerade.är Bestämmelserna i 7 § har mer
karaktären tillåtlighetsregler för särskilda verksamheter förbuds-änav
regler. Bestämmelserna i 8 § endast avseddaär användas till skyddatt
för särskilt värdefulla naturområden. Dessutom kan de bara utnyttjas
för förhindra tillkomsten miljöfarligaatt verksamheter inomav nya
eller intill område vill skydda.ett som man

Lagen kemiska produkter innehåller allmänt formuleradom en
förbudsregel. Med stöd denna regel kan förbud i princip meddelasav

hantering vilket kemiskt helst.mot ämne Förutsättningen ärav som
dock förbudet i fråga särskildär betydelse frånatt hälso- ellerav
miljöskyddsynpunkt. Genom lagen kemiska produkter ochatt om
miljöskyddslagen gäller oberoende varandra kan sådant förbudettav
mycket inverkaväl förhållandenapå vid företag tillståndsprö-ett som

enligt miljöskyddslagen.vats
EG:s förbudsregler, i huvudsak återfinns i direktivet 80/68som om

grundvatten, inriktadeär på utsläpp vissa från olikaämnenmer av
verksamheter verksamheternaän på sådana. förbudEtt aktuelltsom av
slag kan givetvis ändå innebära viss verksamhet inte möjligäratt en

utöva. Bestämmelsernaatt reglerna i lagen kemiskamotsvarar om
produkter.

Enligt uppfattningvår kan de nuvarande förbudsbestämmelserna i
miljöskyddslagen Förbudsreglerutgå. detta slag hör enligt vårav
uppfattning inte hemma i miljöbalkens regler. De bör i stället medde-
las i föreskrifter enligt bemyndigande i balken. Det bör räcka iatt
miljöbalken föra in allmän stoppregel för verksamheter vilka med-en
för hälso- eller miljörisker inte kan godtas. Hur sådan regelsom en
bör utformas har vi behandlat i 5 kap.

Frågor förbjuda vissa verksamheter eller användningenattom av
vissa kemikalier bör regleras i föreskrifter det slag vi föreslagitav som
i tidigare avsnitt. Erfarenheterna från de gångna miljöskyddsar-årens
bete visar det finns behov sådana föreskrifter.att ett För några årav
sedan, metallprisernanär höga, florerade relativt omfat-t.ex.var en
tande bränning kabel under mycket primitiva förhållanden. Brän-av
ningen visade sig kunna leda till spridning tungmetalleren av som var

kommasvår till med ingripanderättaatt med stöd miljö-genom av
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skyddslagen, eftersom verksamheterna snabbt flyttades från tillplats
plats. förbudEtt enligt miljöskyddslagen driva verksamhetenmot att

viss plats blevpå då i praktiken verkningslöst.
förbudSådana bör dock inte riktaskunna verksamhetermot som

erhållit tillstånd. För sådana verksamheter bör förbudsregler detav
slag redan finns i miljöskyddslagen tillräckliga. Enligt dessasom vara
kan tillstånd upphävas villkor i tillståndsbeslut åsidosatts inärett
betydande den har sökt tillståndet vilselett tillståndsmyn-mån, när som
digheten lämna oriktiga uppgifter betydelse för tillståndetattgenom av
eller det verksamheten uppkommit olägenhetnågonom genom av
väsentlig betydelse inte förutsågs tillståndet meddelades.närsom

6.5.6 Redaktionella synpunkter

har inom miljöområdetEG infört antal direktiv vidett stort ettsom
framtida svenskt medlemskap kunnas föras in i miljörätt.måste svensk
EG:s direktiv innehåller ofta gränsvärden för kvalitetsmålutsläpp och
eller kvalitetsnormer skall uppfyllda.som vara

vissa fall innehåller direktivenI kvalitets-såväl gränsvärden som
ofta fallet imål. Så de s.k. dotterdirektiven. förekommer emel-är Det

lertid direktivenockså enbart innehåller för utsläppgränsvärdenatt -
dvs. bestämmelser teknisk karaktär. Exempel direk-på sådanaav mer
tiv 89/369 89/429och avfallsbränning. förekommerär Det ocksåom

direktiven innehållerendast kvalitetsnormer. Exempel sådanapåatt
direktiv 85/203 luftkvalitetsnormer för kväveoxiderär och 80/779om
ändrat 89/427 kvalitetsnormer för svaveldioxid och sot.om

Vi föreslår i miljöbalken de tekniska skall hållasatt mer normerna
i från dem utryck för vilka högsta halter olikasär ämnensom ger av

kan med hänsyn till skyddet människor och miljö.accepterassom av
olikaDe kan delvis olikaha adressater nämligen delssägasnormerna -

de viss verksamhet myndigheter.utövar och dels kan få tillDettasom
följd det i vissa fall kan lämpligt föra bestämmelsernaöveratt attvara
i direktiv till skilda föreskrifter meddelas med stödett sorters som av
bemyndiganden i balken. fallI andra kan det lämpligare inteattvara
splittra bestämmelserna i direktiv. Reglerna i balken utformasbörett

detpå båda möjligheternasättet står öppna.att
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Miljökvalitetsnormer7

Inledning7. l

aktsamhetsreglernatidigare kapitel har vi fram förslag hurlagtI om
utformas önskemålen skärpti miljöbalken skall för tillgodoseatt om en

fattatsmiljölagstiftning och hur de miljöpolitiska mål avom som
överförasregeringen riksdagen miljöregler skall kunnaoch EG:ssamt

miljöbalkenstill rättsligt bindande föreskrifter utfärdade med stöd av
för dessakapitel skall vi redogöra hurbestämmelser. dettaI närmare

kombineras förföreskrifter skall kunna med ett system av normer
miljökvalitet.

7.2 Nuvarande gränsvärden

tillSamtliga miljölagar i Sverige syftar i eller avseende attett annat
miljö från lagbestäm-skydda människor och skador och olägenheter. I

angiven för otillåten miljö-melserna finns ingen tillåten ellergräns
emellertid intepåverkan. ovanligt lagreglerna konstrue-Det är äratt

regeringenrade det regeringen eller den myndighetpá sättet att som
bemyndigas gränsvärden. Gränsvärden dettameddela sådanautser av

myndigheterna tillslag i första hand tillämpandeavsedda deär att vara
olikahjälp och läggas till grund för myndighetsbeslut slag.av

institu-Sverige har ämbetsverkens eller andraI de centralagenom
tioners försorg tagits fram och riktvärden.antal gränsvärdenett stort

intevärden dock normalt inte straffsanktionerade och alltsåDessa är
i till förden meningen rättsligt bindande. läggs i stället grundDe
myndighetsbeslut vid tillämpningen de olika lagarna. detPå sättetav
kan och inte sällan omfattas flera gränsvärden. Förämneett samma av
radon har exempelvis med stöd hälsoskyddslagen utfärdats gräns-av

förvärden befintlig bostadsbebyggelse, med stöd plan- och bygg-av
lagen för kemiskabostadsbebyggelse, med stöd lagen pro-ny av om
dukter för byggnadsmaterial med stöd arbetsmiljölagen föroch av
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arbetsplatserna. Miljövårdsberedningen har nyligen i SOUrapporten
1992:2 Regler för Risker pekat behovetpå samordningav en av
myndigheternas arbete med fram gränsvärden.att ta

Nedan redovisas antal olika områden för vilka eller rikt-ett gräns-
värden framtagits inordnade under centralt ämbetsverk.resp.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket central tillsynsmyndighetär enligt miljöskyddslagen
och bilavgaslagen skall viss tillsyn enligtutöva hälsoskyddslagen,samt
lagen kemiska produkter och lagen svavelhaltigt bränsle.om om

miljöskyddsområdetInom har Naturvårdsverket tagit fram antalett
riktlinjer och bedömningsgrunder. harDe karaktären allmänna rådav
eller aktionsprogram. Riktlinjerna och bedömningsgrunderna omfattar
frågor såväl hälsoskydd miljöskydd. Inom Naturvårdsverketom som
finns bred kompetens i fråga olika skadlighet förämnens mil-en om
jön. För humantoxikologiska bedömningar utnyttjas ofta Institutet för
miljömedicin vid Karolinska institutet.

Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för luftkvalitet i tätorter
avseende koloxid, kvävedioxid, svaveldioxid och Riktvärdena,sot.

i första hand skall utnyttjas länsstyrelserna och kommunerna,som av
hjälpmedel för bedöma luftföroreningssituationenett iattavses vara

ochtätorter underlag för olikautgöra former kommunal trañk-,av
energi- och bebyggelseplanering. Vid fastställandet riktvärdena harav
hänsyn tagits till känsliga astmatiker och allergiker.grupper som
Målsättningen riktvärdenaär skall kunna innehållas tillatt 2000.år

Riktvärdena för kvävedioxid följande.är

l-timmes medelvärde ug/m3110
l-dygns medelvärde ug/m375
vinterhalvår ug/m350

De båda första värdena 98-percentiler för vinterhalvår, medanavser
det sista värdet aritmetiskt medelvärde.avser

Naturvårdsverket har i allmänna råd också tagit fram liknande
gränsvärden i fråga svaveldioxid och sot.om

propositionenI 1990/91:90 En god livsmiljö har förmålsom
miljön i tätortena 2000år skall halterna luftföroreningarangetts att av
underskrida de riktvärden utarbetats Naturvårdsverket. Dettasom av
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alltså mål lagts fast riksdag regeringär och ochett som av som anger
vilken luftkvalitet skall uppnås.som

Luftkvaliteten i bestäms mätningar under långatätorter genom
tidsperioder. Naturvårdsverkets allmänna mätningarnaråd huranger
bör genomföras. Som komplement till mätningar finns framtagnaett
beräkningsmetoder. allmänhetI kommunerna för mätningarnasvarar

luftkvaliteten i och bevakningen denna.tätorternaav av
långsiktiga luftkvalitetsmålMer finns angivna i aktionsprogrammet

luftföroreningar Luft ’90. detta redovisasImot veten-program
skapligt grundade kritiska belastningsgränser och kritiska halter för
olika kritiskaDen belastningsgränsen förämnen. svavel till 3-8anges
kg hektar och beroendeår, hur känslig marken svenskapå Deär.per
marktyperna efterhar känslighet indelats femgradigi skala. Fören
kväve motsvarande värde 5-15 kg/hektarär och Naturvårdsverketär.
konstaterar nedfallet svavel och kväve i delen landetstörreatt av av

högre de nämnda målen. konstaterasär än Det också åtgärderatt
enbart inom Sveriges inte tillräckliga förgränser klara deär att
angivna värdena.

sjöar och vattendrag harFör Naturvårdsverket bedöm-utarbetat
ningsgrunder med klassiñceringsregler i fråga vattenkemi samtom
metaller i sediment och organismer. 90I Sötvatten har verket lagt fast

långsiktigt kvalitetsmâl utifrån dessa bedömningsgrunder.ett
Vad gäller Vattenkvalitet ñnns bestämmelser utfärdade stödmed av

hälsoskyddslagen i fråga bassängbad och strandbad. Naturvårdsver-om
ket har också tagit riktvärdenfram för buller beträffande olika miljöer.

publikationenI Vilken miljökvalitet SNV Informerar, 1987
utvecklar Naturvårdsverket sin principerna för gränsvärdessätt-påsyn
ning i fråga miljöfarliga olika slag. delar här inämnen Manom av

i enligt följande principer:ämnena två grupper

Substanser med ekologiska effekter
Organiska med lång livslängd i miljön.ämnen
Tungmetaller och andra sällsynta koldioxid och andraämnen samt
naturliga med växthuseffekt.gaser
Övriga ämnen.

Substanser med hälsoeffekter
Cancerframkallande och genotoxiska ämnen.
Allmäntoxiska substanser.

12 13-0281.Dell



354 Kapitel 7

Kemikalieinspe/dionen

kemikalie-huvudsakliga förKemikalieinspektionen har det ansvaret
Utredningsenhetenkemiska produkter.kontrollen enligt lagen påom

toxikologiska och ekotoxi-inspektionen för de grundläggandesvarar
omfattar särskilt bekämpningsmedel.kologiska bedömningarna. Dessa

omfattarproduktlagstiftningKemikalielagstiftningen är ettsomen
Specifikakemiska produkter.mycket antal och gränsvär-ämnenstort

i relativt liten utsträckning. ställetför allmänkemikalier används Iden
farliga kemika-awecklingsplaner för särskiltarbetar med olikaman

internationellai samarbete med olikalier. arbete skerDetta nära
1990skedderedovisning detta arbete år KemI RapportEnorgan. av

10/90.
bekämpningsmedelanvändningsamband med godkännandeI avav

samband med godkän-prövning produktens farlighet.sker Ien av
olika ingående substan-nandet ställs krav halt och renhet avseendepå

Inspektionens god-liksom i fråga icke önskade föroreningar.ser om
föreskrivetinnebär medlen endast får användaskännande på sätt.att

vissa byggnadsmaterial faställtKemikalieinspektionen har för gräns-
för formalde-i fråga och formaldehyd. Gränsvärdetvärden radonom

0,1 vid standardi-hyd i träfiberskivor 0,13 mg/m3 motsvarande ppm
bedömning vad kanprovtagningsförfarande bygger påserat av somen

och Tysklandrimligt från teknisk synpunkt. Bl.a. Danmarkbl.a.vara
har gräns.samma

olikaklarläggaviktig uppgift för KemikalieinspektionenEn är att
Hälsofarligakemikaliers "inneboende eller hälsofarlighet.egenskaper"

indelas i följande farlighetsklasser.produkter

Livsfarliga produkter
Mycket farliga produkter
Farliga produkter
Måttligt farliga produkter4.

Arbetarskyddsstyrelsen

arbetsmiljölagen Arbetarskyddsstyrelsen med-Med stöd äger rätt attav
arbetsmiljön. hardela hygieniska gränsvärden i fråga Styrelsenom

1987 forskningen myndighetsutövningensedan frånår separerat genom
institut bedrivsetablera fristående arbetsmiljöinstitut. dettaPåatt ett



355Kapitel 7

toxikologisk-arbetsmedicinsk forskning. bedrivsHär också vetenskap-
ligt dokumentationsarbete avseende hygieniska gränsvärden. Vid Arbe-
tarskyddsstyrelsen finns särskild föreskriftsgrupp för hygieniskaen
gränsvärden. I ingår för arbetsmarknadensrepresentantergruppen
parter.

Arbetarskyddsstyrelsen har under lopp fastställt antalårens ett stort
hygieniska gränsvärden. finns gränsvärden för 300Det ämnen.nu ca

flestaDe uttryckta nivågränsvärden, vilket den tillåt-är högstaärsom
genomsnittliga halten under hel arbetsdag. vissa finnsFör ämnenna en

i stället takgränsvärden. Fastställandet gränsvärden sker med hän-av
till såväl toxikologiska tekniska och ekonomiska förhållanden.syn som

Boverket

Boverket centralt ämbetsverk inom samhällsplaneringsområdet.är
Inom verkets ligger för bostadsmiljöer äratt attansvar svara nya
tillfredsställande utformade. Boverket har utarbetat allmänna råd för
nybebyggelse i vilka frågor inomhusmiljön har betydelse,stor t.ex.om
i fråga formaldehyd,radon, buller, ljustemperatur,om m.m.

I allmänna råd finns bestämmelser halterna koldioxid ochattom av
kolmonoxid i intebostäder bör överstiga 10 hygieniskade gräns-av
värdena i arbetsmiljön. Halten föroreningarandra bör inte överstigaav
1/20 arbetsmiljövärdena. Boverkets gränsvärden har karaktärenav av
tumregler.

radon det särskildaFör gäller 70gränsvärdet kubikmeter iBq per
där vistas stadigvarande. värde jämförasDetta skall medrum personer

värdet 200 enligt Socialstyrelsen skallBq gälla gränsvärdesom som
i befintlig bebyggelse.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har huvudansvaret för hälsoskyddsarbetet i landet.
Begreppet sanitär olägenhet har här betydelse. definierasDetstor som

störning kan skadlig för människors hälsa inteochen som vara som
ringa eller helt tillfällig. Socialsstyrelsensär Under ligger bl.a.ansvar

tillsynen bostäder och lokaler. Socialstyrelsen har under loppårensav
givit serie allmänna råd för inomhusmiljön. Gränsvärden ñnnsut en
för formaldehyd.radon och
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Livsmedelsverket

Livsmedelsverket, skallbl.a. bevaka konsumentintressena, harsom
utarbetat gränsvärden för livsmedelstillsatser, bekämpnings-rester av
medel vissaoch andra främmande i livsmedel dricks-ämnen samt
vattenföroreningar. Formellt beslut fattasgränsvärden verketsom av
styrelse efter det förslaget remitterats till producent- och konsu-att
mentintressenterna och notifierats i och i syfteEFTA Gattäven att
undvika eventuella handelshinder. Till grund för gränsvärdena ligger
i första hand vetenskapliga bedömningar.

dricksvatten finns förutom mikrobiologiskaFör ochparametrar
indikatorer mikrobiologiskpå påverkan gränsvärden för toxiska sub-

fluorid, arsenik, bly, kadmium, kvicksilver.krom ochstanser som
Spridningen kvicksilverföroreningar i miljön har lett till attav

Sverige i dag har 300 svartlistade Enligtvattenområden. beräk-ca
ningar skulle 10 000 sjöar svartlistas fisk från samtliga isjöarca om
landet skulle undersökas. Svartlistning innebär kvicksilverhaltendåatt
i fisk med vissa undantag 0,5 mg/kg eller får fisken frånhögre detär
aktuella intevattenområdet saluföras. Lismedelsverket har också gett

vissa kostrekommendationer.ut
Livsmedelsverket har vidare efter samråd med Strålskyddsinstitu--

fastställt gränsvärden för högsta stråldoser vid förtäring. Dessatet -
bestämmelser kom till efter Tjernobylolyckan.

Statens strålskyddsinstitut

Strålskyddsinstitutet har tagit fram dosgränser för allmänheten föroch
anställda i verksamhet med joniserande strålning.

Övriga myndigheter

Också andra statliga verk har inom sina ansvarsområden fastlagt gräns-
frågavärden i acceptabla störningsnivåer, Banverket i frågat.ex.om

bullerstörningar från tågtrafk och Trafiksäkerhetsverket i frågaom om
buller från bilar.
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Kommunala gränsvärden

Genom den till-plan- och bygglagen erhöll kommunerna, för attnya
försäkra miljön idem erhållit bygglov vissa garantier för attsom
omgivningen inte påtagligt försämrades, möjligheter i detaljplanatt

bestämmelsermeddela högsta tillåtna störningar inom planområdet.om
detaljplan skall således kunna lämplig miljö i framtidenEn trygga en

för den markanvändning tillåter. alltså möjligtplanen Det är attsom
bestämmelse i detaljplan förena viss angiven markanvänd-genom en

ning med bestämmelser högsta tillåtna för sådana störningarvärdenom
luftförorening, skakning, ljusbuller, eller prövasannatgenom som

enligt miljöskyddslagen.
Innebörden bestämmelsen dels byggnadsnämnden harär att attav

beakta den vid sin prövning lov i dels koncessiongrannskapet, attav
inte får meddelas i strid Redan meddeladebestämmelsen.motm.m.

tillståndsbeslut påverkas inte. kan förnyad prövningDäremot påver-en
kas.

här redovisade förstaDe kommunala planbestämmelserna detär
rättsligt bindandeexemplet gränsvärden.på

intresse iAv sammanhanget det relativt nyligen införts möj-är att
lighet meddela beslut tillfälliga bilförbud halterna luft-att om om av
föroreningar inom vissa områden höga de innebär akuta häl-såär att
sorisker lag 1990:1079. förordning 1990:1080I SFS regleras de

förutsättningarna för förbud. Förbud fårmeddela sådantnärmare att
meddelas koncentrationen i luften följandenågot ämnenom av av
under fyra timmar i följd överstiger nedan angivna timmedelvärden.

Kolmonoxid 15 milligram/kubikmeter
Kvävedioxid 240 milligram/kubikmeter
Svaveldioxid 300 milligram/kubikmeter

Enligt förordningen det tills vidare endast Göteborgs kommunär som
får meddela föreskrifter bilförbud.om

7.3 EG:s regelsystem

EG:s Ministerråd har, förutom tekniska direktiv vide redo-mer som
gjort för i kapitel infört antal direktiv innehållande miljö-även ett
krav frågai mark, och luft.vattenom
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direktiven oftaI används såväl gränsvärden riktvärden. Gräns-som
värdena syftar i allmänhet direkt till skyddet människors hälsa.av
Gränsvärdena uttrycks i fråga luftföroreningar halter visstom som av

inte får överskridas under vissa tidsperioder. Riktvärdenaämne som
syftar i fråga luftvård till tillgodose långsiktigadeattom mer mer
miljökraven.

Miljökvalitetsdirektiven innehåller i allmänhet också bestämmelser
medlemsländerna skyldiga vidta nödvändiga föråtgärderäratt attom

kravreglerna i direktiven skall innehållas. allmänhet dessa kravl äratt
förenade med rapporteringsskyldighet till direktiven inte skulleEG om
innehållas inom angivna tidsgränser. Skyldighet finns också i vissaatt
fall samråda med grannländer. finnsBestämmelser också ochmät-om
provtagningsmetoder.

förteckningI nedanstående redovisas de EG-direktiv har karak-som
miljökvalitetsnormer.tären av

80/779/EEG Direktiv förgränsvärden och vägledande värdenom
svaveldioxid och partiklar.svävande

89/427/EEG Direktiv ändring 80/779/EEGdirektivom av om
gränsvärden och vägledande för luftkvalitetvärden
avseende svaveldioxid partiklar.och svävande

82/884/EEG Direktiv för i luften.gränsvärde blyettom
85/203/EEG Direktiv luftkvalitetsnormer för kvävedioxid.om

76/ 160/EEG Direktiv badvattenkvalitet.om
78/659/EEG Direktiv sötvattenkvalitetet till skydd för fisk.om
79/923/EEG Direktiv kvalitetskrav för skaldjursvatten.om
7/44/EEG Direktiv kvalitetskrav för ytvattentäkter.om
80/778/EEG Direktiv dricksvatten.om

bör iDet sammanhanget anmärkas antal EG:satt ett stort av mer
tekniska direktiv, vilka vi redogjort för i 6 inne-kap., ocksånärmare
håller kvalitetsmål. mål kan form kvalitetsnormerDessa ses som en av
för miljön.

Enligt direktivet 85/203 luftkvalitet i fråga kvävedioxidom om
åligger det medlemsstaterna fastställa gränsvärde för detta ämneatt ett
i luften, värde fårDetta under bestämda perioder inte överskridas.
Gränsvärdet skall bygga detpå arbete utförts Världshälsoorga-som av
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nisationen. gränsvärde riktvärden fastställas förUtöver bör ävenett att
förbättrapå skyddet för människors miljön.så sätt hälsa och För att

kontrollera gränsvärdet skall mätstationer inrättas.
direktivet vilket 200I gränsvärde mikrogram kubikmeteranges per

vid vissa 98-percentilenoch tryck och beräknattemperaturer som av
timmedelvärdena år skall gälla och vilka riktvärden skallper som som

vägledande för medlemsstaterna. förpliktigas iakttaDessa gräns-vara
värdet och vid mätningar följa de metoder Om mät-som anges.
ningarna, den dag direktivetdå träder i kraft, visar gränsvärdetatt
överskrids, åligger det medlemsstaten underrätta Kommissionenatt om
detta och möjligtså lämna till Kommissionen.plan Isnart som en
denna plan skall luftkvalitetenhur inom berörda områden grad-anges
vis förbättrasskall vilkaoch åtgärder vidtagitmedlemsstaten harsom
eller vidta för åstadkomma detta. Målet skallatt att attavser vara

och januariden l 1994 nedbringa koncentrationen kvä-snarast senast
vedioxid i luften inom berörda tillområden det fastställda gränsvärdet.

Medlemsländerna har fastställarätt gränsvärde.strängare Föratt
områden, där medlemsstat särskilda till föråtgärder skydden anser
miljön nödvändiga, bör också lägre fastställas.värden

Mätstationer skall placeras särskilt i områden där gränsvärdena
överskrids eller sannolikt kommer överskridas i områden däratt samt
medlemsstaten det nödvändigt begränsa eller förhindraäratt attanser

ökningväntad sådana föroreningar förorsakas kväveoxi-en av som av
der.

Direktivet 80/779 ändrat 89/427 kvalitetsnor-gränsvärden ochom
för svaveldioxid och innehåller gränsvärden och vägledandesotmer

värden krav i fråga referensmetoder.och Med-mät-samt om prov-,
lemsländerna skall gradvis tillämpa vägledande värden.strängare De
vägledande värdena gäller för vidtasåtgärder i områdestypertvåsom

kan pekas för förebygga förutsebar ökning förore-ut attsom en av
ningarna eller i särskilda miljöskyddsområden. Medlemsstaterna skall

övervakningsstationerupprätta och regelbundet sända upplysningar till
Kommissionen. Kommissionen skall publicera baseradårsrapporten

dessapå upplysningar.
Direktivet 82/ 884 gränsvärden för i luftenbly maxi-ettom anger

malt gränsvärde för blykoncentrationen i luften mikrogram2på per
kubikmeter uttryckt årlig medelkoncentration. Värdet gäller docksom

yrkesmässig påverkan. Provtagning skall ske platser därpå män-
niskor under längre perioder kan bli för konstant exponeringutsatta
och där det finns risk gränsvärdet överskrids. Efter den 9 decemberatt
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1987 ñck överskridas. därgränsvärdet inte sådana platser,På gräns-
värdet överskreds fyra efter direktivets antagande den 3 decemberår
1982, ålåg medlemsstaterna fastställa för förbättringdet att program

Kommissionen.luftkvaliteten och sända dessa till Senastav program
den 9 december 1989 skulle gränsvärdet innehållas sådanpåäven
platser.

KommissionenMedlemsstaterna skall årligen informera om var
överskrids vilka vidtagits medgränsvärdena åtgärdersamt om som

anledning detta.av
ñnns direktiv 79/409, handlarockså "grönt"Det ett som om

vilda till förskyddet fåglar. Direktivet omfattar regler skydd såvälav
fåglarna biotoper Enligt regelnde de vistas den grundläggandesom

medlemsländerna skyldiga sörja för nödvändiga åtgärderär att att
vidtas för fågelbestånden samtliga deupprätthålla elleratt avanpassa

naturligen förekommer nivå särskilt tillgodoserdenpåarter som som
ekologiska, vetenskapliga kulturella samtidigt tillgodoseroch krav och
ekonomiska och rekreativa Skyldigheterna omfattar ocksåhänsyn.
biotoperna. Som exempel skydd bestämda områden, beva-nämns av
rande och skydd boplatser, restaurering ödelagda biotoperav av m.m.

och den svenska miljöskyddslag-7.4 EES-avtalet

stiftningen

6 kap. har vi redogjort för och betydelseI EES-avtalet dessnärmare
för miljöfrågorna. fördetta sammanhang redogjorde ocksål rege-
ringens proposition l992/93:6O med anledning EES-avtalet ochav
vilka ändringar i miljöskyddslagen erfordrades för överföra deattsom

tekniskt utformade EG-direktiven till svenska bestämmelser. Imer
detta sammanhang redovisar regeringens synpunkter hurpå påman
lämpligaste uppfylla i fråga miljökvalitetbör kunna de kravsätt om

finns intagna i EG-direktiven.som
Regeringen har det inte behövs särskilda åtgärdernågraansett att

för i bringa luftförorening till nivåerSverige ned halterna deatt av
krävs enligt direktiv 80/779/EEG gränsvärden ochEG:ssom om

vägledande svaveldioxid och partiklar.värden avseende svävande
i fråga direktiven 82/884/EEGgällaDetsamma ansågs ettom om

för i 85/203/EEG luftkvalitetsnormer förgränsvärde bly luften och om
kvävedioxid.
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Även direktiven sålunda inte kräver åtgärder i form lagstift-om av
ning för minska luftföroreningar krävs enligt EES-avtaletatt att
Sverige sin lagstiftning till de krav miljökvalitetsnormeranpassar om

finns i direktiven. Sverigel saknas med förundantagm.m. som -
lagen 1990: 1079 tillfälliga bilförbud -lagstiftning kvalitetsnor-om om

i form gränsvärden för förorenande ämnen.mer av
finnsDet i sammanhanget anledning erinra utslag EG-att ettom av

domstolen från oktober 1991 rörande Frankrikes behandling EG:sav
direktiv 85/203 luftkvalitetsnormer för kvävedioxid. Tillom upp-
fyllande det nämnda EG-direktivet hade franskadet miljöministerietav
utfärdat cirkulär tillställt de regionala myndigheterna. cirkuläretett I
uppmanades dessa tillse direktivet tillämpades. EG-kommissio-att att

Frankrikeansåg inte fullgjort sina skyldigheter enligt direktivetattnen
detpå inte införtsättet bindande bestämmelser för hela landet.att man

Domstolen fann det franska cirkuläret varken tillräckligt klartatt var
eller juridiskt bindande och Frankrike därför brutit Romfördra-att mot
get.

propositionenI med anledning EES-avtalet lämnade regeringenav
utförlig redovisning innehållet i EG-luftvårdsdirektiv. Rege-en av

ringen anförde härvid.

inledningenI till de aktuella direktiven syftet äratt attnu anges
skydda människors hälsa och miljön. Det därför nödvändigtär att
införa gränsvärden inte får överskridas inom medlemsstaternassom
territorier under bestämda perioder. Detta värde skall grunda sig

resultatenpå det arbete utförts för Världshälsoorganisatio-av som
särskilt i fråga de samband mellan dos effektochnen, om som

fastställts för den aktuella förorening. deTrots åtgärdertypen av
vidtas kan det visa sig omöjligt följa detta gränsvärde inomattsom

vissa områden. Tillfälliga avvikelser därför tillåtna. enligtär Det är
direktiven nödvändigt mätstationer för kontrollenupprättaatt attav
gränsvärdena följs. När det gäller luftföroreningar bly skallav
medlemsstaterna säkerställa provtagningsstationer ochupprättasatt
drivs platserpå där människor kan komma kontinuer-att exponeras
ligt under lång tid och där medlemsstaterna bedömer årligadetatt

Pb/m3,gränsvärdet 2 mikrogram uttryckt ärlig, genomsnittligsom
koncentration inte kan efterlevas. För sådana föroreningarmätaatt

i direktivet 80/779/EEG svaveldioxid och skallsotsom avses om
mätstationer kan tillhandahållaupprättas de uppgiftersom som
behövs för tillämpningen direktivet, särskilt i områden där detav

sannolikt föroreningshalternaär kommer sig elleratt närmaatt
överskrida gränsvärdena. Vid övervakning koncentrationenav av
kvävedioxid det olika fallär två beaktas.måste för detDet ärsom
första områden framför allt påverkas förorening från motor-som av
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fordon och därför begränsas till områden intill trafikeradetungt
Aktiviteterna enligt direktivet vid-skall ocksåvägar. avse mer

sträckta områden, där utsläpp från fasta bidrar tillkällor också
föroreningen i väsentlig grad.

samtliga de nämnda direktivenFör gäller lämpliga åtgärder skallattav
vidtas för föroreningshalterna inte skall överskrida de föreskrivnaatt
gränsvärdena. direktivenAv framgår emellertid inte vilka åtgärder

skall vidtas. Enligt regeringens uppfattning den materielltär settsom
viktigaste föreskriften skyldigheten utföra mätningar. Regeringenatt

för sinansåg del mätningsverksamheten före-kundeatt ses som en
byggande åtgärd för föllmotverka sådana olägenheter inomatt som
hälsoskyddslagens tillämpningsområde. Regeringen fann den regle-att
ring direkt nödvändig till följd direktiven föreskrifterär ärsom av om
mätverksamheten och denna reglering lämpligen skebordeatt genom
tillägg i hälsoskyddslagen. borde utformas det fram-Lagtexten så att
gick mätningar behövde ske endast det kunde det fannsatt antas attom
risk för gränsvärdena överskreds. Med denna begränsning bedömdeatt
regeringen den obligatoriska mätningsplikten inte behövde omfattaatt
flera kommuner de luftföroreningar.redanän mätersom

Enligt regeringens uppfattning borde till följd idet EES-avtaletav
hälsoskyddslagen införas bemyndigande för regeringen eller denett
myndighet regeringen ibestämmer den utsträckningattsom som
behövs med hänsyn till Sveriges riksdagen godkända åtagandenav
enligt avtalet meddela för hela Sverige gällande föreskrifter gräns-om
värden för högsta tillåtna ihalt luften de föroreningar omfatta-av som
des EG-direktiven. Vidare borde det finnas skyldighetlagstadgadav en
för kommunerna till regeringen eller den myndighetatt som rege-
ringen bestämmer lämna utförda mätningar.rapport om

Regeringen konstaterade mätningarregler luft-ävenatt om om av
föroreningar införs med stöd hälsoskyddslagen detså ärav genom
olika administrativa förfaranden, dvs. kombination tillstånds-en av
prövning enligt miljöskyddslagen, fysisk planering inklusive trañk-
planering och vidåtgärder genomförandet i form för-planernaav av
bud i praktiken kan iakttas. kvalitetsnorm kanEnm.m. som en norm
därför i första hand bli förstyrande myndigheternas verksamhet och
endast indirekt beröra medborgarna. föreslagna bindandeDe normerna

kunna underlättaansågs de bedömningar skall vid prövninggörassom
miljöfarliga verksamheter enligt miljöskyddslagens bestämmelser.av
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fråga anfördes detförhållande till planfrågornaI attom normernas
för närvarande iolämpligt ålägga kommunernaär över-att att
siktsplanen redovisa luftkvaliteten förbättras. Regeringenhur kan
utgick från länsstyrelserna i sina granskningsyttranden över över-att
siktsplanerna fall för luft-kommer sådana där gränsvärdenatt ta upp
kvalitet överskrids. Regeringen översiktplanernasdockansåg att nytta
i det förebyggande miljöarbetet behöver utvecklas. Regeringen uteslöt
inte det i framtiden finnaskan behov skärpa kraven på över-att attav
siktplanerna i frågor miljö, hälsa och säkerhet. Regeringenom
bedömde frågan aktualiseras Miljöskyddskommittén.kan Denatt av
kan också i förestående plan-beröras samband med den översynen av
och bygglagen.

7.5 Miljökvalitetsnormer i miljöbalken

7.5. l Förändringsbehov

vidden och omfattningenKunskapen miljöproblemen har ökatom av
väsentligt 1980-talet. framstårunder Det allt uppenbart attnu som mer
miljösituationen i ilandet avseenden betydligt allvarligaremånga är än

tidigare haft anledning härtill oftaräkna med och orsakernaatt attman
hänger med förhållanden i andra länder. Skadeeffekterna ärsamman

storskaliga tidigare och kompli-orsakssammanhangenänmer mer
cerade. diffusa utsläppen frånDe biltrafik, jordbruk har fått alltm.m.

betydelse.större
Innebörden redovisadeden utvecklingen kraven skydds-påär attav

åtgärder och försiktighetsmått inom miljöområdet i allt snabbare takt
behöver revideras, skärpas eller inriktning. Deges en annan nuva-
rande bestämmelserna i miljöskyddslagen inte tillräckliga möjlig-ger
heter tillgodose dessa behov.att

Mycket förtalar det skapas förutsättningar förmåsteatt mer sam-
ordnade miljöinsatser kostnadseffektiva lösningaroch vadänmer som
kan uppnås den nuvarande individuella prövningen byggergenom som

den principenpå skyddsåtgärderna vid varje enskild anläggningatt
skall drivas långt möjligtdet tekniskt och ekonomiskt rim-så ärsom
ligt.

Situationen inte sällan den reningsåtgärderna vidär mångaatt
anläggningar redan drivits långtså utsläppen kanske endastatt numera

bråkdel vad de tidigare varit. iutgör sådana lägen begränsaAtten av
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utsläppen ytterligare kräver ofta ekonomiska insatser medanstora
miljövinsten kan bli relativt blygsam effekterna restutsläppen kanav-
nämligen försumbara i förhållande till påverkan från andra ut-vara
släppskällor, föroreningar från andra länder med vindarnat.ex. av som

in Sverige eller föroreningar frånöver jordbrukettransporterats av
eller från biltrafiken.

Ett exempel dettapå kan de övergödningsproblemvara som upp-
kommit inom vissa kustområden speciellt i Hallands län. Problemen-
beror bl.a. den ökandepå kväveföreningar viauttransporten vatten-av
dragen. Skälen härtill bidragandemånga. En starkt orsakär detär
ökade nedfallet kväve via nederbörd. Nedfallet kväve harav av
exempelvis i Sydsverige ökat från kg hektar tillnågra och 25-30årper
kg. beror tillDetta del intransportökad föroreningar frånpåstor av
utlandet också ökadepå utsläpp inom landet från biltrafikt.ex.men -
och avdunstning ammoniak från gödselhantering. Det sker ocksåav en
icke obetydlig tillförsel kväve direkt till frånvattendragenav
samhällen, enskilda bostäder från jordbruksmark. frågaEnsamtm.m.

uppmärksammats särskilt under kvävebindningenår är attsom senare
i vattendragen framförallt i Sydsverige i dag betydligt mindreär än- -
vad den varit tidigare. innebärDetta det kväve tillförsatt vatten-som
dragen snabbare tidigare till havet.än Orsakernatransporteras ut
härtill sammanhänger med ökad utdikning våtmarker, uträtningav av

och bäckar, intensifieradåar täckdikning försur-Den ökadem.m.
ningen framförallt i de sydsvenska vattendragens källområden har- -
också visat sig kunna leda till effekter liknande slag.av

Nyligen utförda undersökningar tyder restaureringpå att en av
förstörda vattendrag tillskapandet längsgrönagenom av nya zoner
vattendragen och återskapandet forna i föreningvåtmarker medav en
ökad ytdränering från åkrar högst påtagligt minskakan utläckaget av
näringsämnen till kustområdena. Mycket talar för sådana åtgärderatt
många kangånger kostnadseffektiva andra lösningar.änvara mer

Miljöskyddslagens nuvarande regelsystem syftar i första hand till
komma till med störningar olikarätta slag i omgivningen tillatt av

miljöfarliga verksamheter. kanDet handla olägenheter till följdom av
utsläpp eller luftföroreningar. kan emellertidDet ocksåvatten-av
handla buller, skakningar, ljussken Också estetiskarentom m.m.
frågor kan beaktas liksom risken för skador.även

Det har emellertid blivit allt bedöma vilka störningarsvårare att ett
visst utsläpp eller viss verksamhet verkligen till.upphoven ger
Utfallet bedömningen sammanhänger bl.a. vilketmed tidsperspektivav
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följd dentillbl.a.frågan. tycksanlägger Detpå avnumeraman -
aktivitetermänskligaflestadebefolkningstillväxtenökade som om-
avseende.i ellerekologiska balansenrubba densikt kanpå annatett

härigenommiljöinsatser harolikaprioritera mellansvårigheterna att
före-missbedömningar. Detriskerna förliksom ocksåväsentligt ökat

tillåtenförklarläggabehov gränsernaligger också större attett varav
miljökvali-medmiljöpåverkan kan tänkas gå. Ettotillåteneller system

behov.täcka dettaskulle kunna sättett atttetsnormer vara
nuvarandedeanledning förfinns alltså prövaDet att meromoss

skullemiljöskyddslageniaktsamhetsreglernaindividuellt inriktade
syftar till bevaradirektmedkunna kompletteras attnormer som mer

fåskulle kunnaviss miljökvalitet. Sådanaeller uppnå normeren
också skapaskulletill aktsamhetsreglerna. Deskyddsnätkaraktären av

i landetmiljöinsatsernastyrningförutsättningar för bättre enaven -
underlag fördirektiv. kan ocksåi Defråga behandlas våra gesom

förmiljöinsatsernasamordnavissa områdenansträngningar inomatt
miljöeffekt.maximaluppnåatt

antali dag finnsredogjort för det redanVi tidigarehar ett stortatt
inom miljöområdet. Dessariktvärden framtagnagränsvärden eller

vid tillämpningenmyndighetsbesluttill grund förliggavärden avses
bestämmelsernanuvarandeUtmärkande för de ärolikade lagarna.av

straffrättsligt bindande. Bestämmelserna måstenormalt intedessa äratt
bindandestraffrättsligtöverföras tillmyndighetsbeslutoftast genom

form.
för framñnnas förutsättningardet bordeMycket talar för att taatt

före-sällande finns för närvarande. Inteenhetliga regler än sommer
siganvänderredovisats, myndigheternatidigarekommer, att avsom

inom och område.olika gränsvärden ett samma
förut-skapari balkSamordningen miljölagarna gemensamav en
reglersådanaTillkomstensättningar för sådana enhetliga regler. av
förut-skapaarbete, delsunderlätta myndigheternasskulle dels kunna

sättningar för likformiga beslut.mer

kvalitetsnormerPrincipiell utformning7.5.2 av

miljölagarsamtliga dagensredovisat i5 kap. harI att stort sett av
föreslagitmänniskor miljö. Vi harsyftar till skyddet och attav

omfatta alla enligtbestämmelserna i miljöbalken skall närmaresom
täcka in dedefinition miljöpåverkan. Uttrycket välutövar nuva-avses
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rande lagarnas tillämpningsområden. Miljökvalitetsnormer grundade
bestämmelserpå i miljöbalken bör i konsekvens härmed tillämp-vara

liga inom hela det område omfattas balkens bestämmelser.som av
Som redovisats deär och riktvärdengräns- användsovan som nu

i Sverige utformade skiftandepå Miljökvalitetsnormersätt. kan rent
principiellt utformas olikapå två beroende isätt vilket ipå led proces-

de allmänna hänsynstagandena skall in.vägas Det torde nämligensen
uppenbart det många integånger möjligt uppfyllaatt är denvara att

miljökvalitet skulle önskvärd med hänsyn till Hursom vara normerna.
långt kraven skyddsåtgärder,på särskilt i fråga befintliga verksam-om
heter, då skall drivas måste bli fråga vilka tekniska ochytterst en om
ekonomiska möjligheter finns uppfyllaattsom normerna.

De tekniska och ekonomiska hänsynstagandena skulle kunna vägas
in redan i samband med fastställs. Så i vissatt månnormerna synes
ha varit fallet vid framtagandet många de gränsvärden ochav av
riktvärden redovisats, gränsvärdena för byggnadsmate-t.ex.som ovan
rial, för radon i bostäder De detta fastställdapå sätt gränsvär-m.m.
dena kan starkt bindande form eftersom avvägningarna redanges en

gjorda.är Nackdelen de litetär för lokalaatt utrymmeger anpass-
ningar.

Fastställandet skulle också enbart kunna grundas påav normerna
kunskaper vad människan eller kan "tåla" i fråganaturenom anses om
störningar olika slag. Eventuella från imåste dettaavstegav normerna
fallet bli föremål för prövning i det enskilda ärendet.senare

Valet vilket skall tillämpas måstesystem övervägasav som noga.
Också etiska och demokratiska värderingar påverkar bedömningen.
Mycket talar enligt vår uppfattning för miljökvalitetsnormernaatt
enbart bör grundas kunskaperpå vad människan eller naturenom

kunna för riskutsättas för störningar. Endast miljökvalitets-utananses
grundade dettapå torde ha förutsättningarsynsätt bli verk-normer att

ligt trovärdiga. Sådana också klar information till ochnormer ger var
de faktiska miljöriskerna. De också incitament för fort-en om ettger

miljöförbättringsarbete i landet.satt
miljökvalitetsnormerDe hittills framtagits inom EG ochsom som

i första hand skyddet hälsan grundar sig i allmänhet påavser av
rekommendationer Världshälsoorganisationen. vissEn anpassningav

emellertid ha skett med hänsyn till tekniska och ekonomiskasynes
förhållanden. Då direktiven miljökvalitet har karaktären mini-om av
miregler emellertid Sverigeär oförhindrat fastställa strängare vär-att
den skäl därtill skulle föreligga.om
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viktig fråga vilkaEn i sammanhang miljökvalitetsnormer skulleär
kunna användas. tidigareSom har miljöproblemen undernämnts

antagit dimensioner.år helt Kraven skyddsåtgärderpåsenare nya
imåste utsträckning tidigarestörre med utgångspunkt från olikaän ses

perspektiv, lokalt och storskaligt. komplice-Frågornaett ettmer mer
också föroreningarna framför allt de i luftenatt transporterasras av - -

områden.över Den delen nedfallet föro-största mångastora av av
renande i Sverige svavel- och kväveföreningarämnen härrört.ex.- -
från utländska källor. Samtidigt bör medveten deattman vara om
svenska utsläppen luftförorenande kan ha betydelse förämnen storav
miljösituationen i andra länder. i förstaDetta torde hand gälla för
Finland.

innebär inte inhemskaDetta de utsläppen skulle sakna betydelseatt
för miljösituationen i landet. flestaDe lokala föroreningsproblemen
orsakas nämligen fortfarande verksamheter i den omgiv-närmasteav
ningen. Som exempel kan vattenföroreningarna ochnämnas tätorternas
miljöproblem. Problemen i inomhusmiljövår har också ökat under

år den ökade användningen olämpliga byggnads-senare genom av
material. Enligt mening ñnnsvår det goda möjligheter lägga miljö-att
kvalitetsnormer till grund för komma till med lokala ochrättaatt
regionala föroreningsproblem dvs. de miljöproblem i första handsom-
orsakas utsläppskällor i närheten.av

För lösa de storregionala eller miljöproblemenglobala krävsatt
internationella åtgärder. Som exempel kan ovissheten denämnas om
klimatförändringar kan uppkomma till följd de ökade utsläppensom av

s.k. växthusgaser, bland vilka koldioxid särskilt intresse.ärav av
innebärDetta emellertid inte avvisar användningen miljökvali-att av

i fråga miljöproblem.sådana självaOm vi har införttetsnormer om
miljökvalitetsnormer klart vad intetål och dessanaturensom anger
kan innehållas grund intransportpå föroreningar från andraav av
länder kan detta vid internationella förhandlingarutgöra ett argument
och exempelvis påverka EG:s miljöpolitik.

principI kan tänka sig miljökvalitetsnormer kan användasattman
i olika situationer,två nämligen fördels undvika framtida miljö-att
problem, dels för komma till med rådanderätta sådana. Omatt nor-

fastläggs med utgångspunkt från de principermerna som ovan
förordat finns ingen anledning ha olika miljökvalitetsnormer föratt nya
verksamheter och för gamla. Möjligheterna uppfylla kanatt normerna
dock variera beroende i vilketpå sammanhang skallde användas.
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tillämpa kvalitetsnormer i samband med prövningenAtt av nya
verksamheter torde inte förenat handlarmed problem.några Härvara

i intedet första hand tillse den tillkommande verksamhetenatt attom
kommer i konflikt med får inormvärdena. dettaNormerna samman-
hang kompletterande aktsamhetsregler.närmast ses som

det lösa miljöproblem. kan handlaSvårare rådande detår Häratt
komma till med störningar kring enskilda punktkällor. Deträttaattom

kan också handla komma till otillfredsställandemedrättaattom
bostadsmiljöer. vidarekan handla föroreningsproblemDet om
orsakade flera utsläppskällor vilka somliga klart deñ-kanav av vara
nierbara och andra diffusa.mer

7.5.3 Rättsliga frågor

har framhållits i finns enhetligaOvan det Sverige behovatt ett av mer
inomnormregler miljökvalitetsområdet. Sådana regler skulle kunna

till för de rättstillämpande myndigheterna. skulleDestor nyttavara
också kunna ha styrande effekt miljöarbetet. Samordningenpåen av
de nuvarande miljölagarna i miljöbalk förutsättningar förskaparen
sådana enhetliga normregler.

Sveriges till innebärnärmande det europeiska samarbetet också att
former skapas för införa miljödirektiv i svenskaEG:s denmåste att
lagstiftningen. studie miljödirektiv visarEn EG:s dessa ärattav av
olika alltifrånkaraktär klara förbudsregler riktade till ochvar en som-

miljöfarlig verksamhet, hanterar kemikalie till reglerutövar en m.m.
utformade rekommendationer till enskilda medlemslän-demer som

6derna. Regler den förra har behandlat i kap. före-typenav om
skrifter. Vi föreslagit bindandehar dessa regler införs i rättsligtatt
föreskrifter utfärdade med stöd balken. redovisadeDet ovanav
"gröna" direktivet kan direktiv.exempel denutgöra på typensenare av

miljökvalitetsdirektivEG:s kan mellanform till dessasägas utgöra en
ytterligheter.

propositionen med anledning konstateras EG:sI EES-avtalet attav
miljökvalitetsdirektiv i första riktade till myndigheterna i dehand är
enskilda ansvariga förmedlemsstaterna. Enskilda kan knappast göras

exempelvis luftdirektiven överskridits.att
Som vi redovisat tidigare miljöbalken med nödvändighetmåste

utformas utpräglad detaljerade regleringar får skeramlag. Mersom en
i form förordningar och föreskrifter utfärdas med stödav som av
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införamöjligtdetsådanti balken. ärbestämmelser I attsystemett
inne-skull inteför denmiljödirektiv. behöverflertalet EG:s Dettaav

straffansvarmedförenatböri alla sammanhangdet attbära att vara
mycketsåledesföreskrifter.förordningar eller Det ärbryta sådanamot

utfärdastöd balkenregeringen medmöjligt låtaväl att normer omav
fårbindandedirekt rättsligtblir intemiljökvalitet. dåDessa an utanav

likhetiaktsamhetsregler. börkompletterande Dekaraktäreni stället av
befintligasåvälförprincip gällandeaktsamhetsreglema imed vara

ordning torde detsådanverksamheter. Motnytillkommande ensom
sida. sådantinvändningar från EG:s Ettinte kunna några systemresas

kvalitetsnormer.nationellamöjligheter införaocksåskapar att
miljöfarligmöjligt tillåtaintei sådantbörDet attett system envara

kvalitetsnormmedföra över-skulletillkomstenverksamhet att enom
företag frittemellertidfall ståskrids. i sådantbör attDet ettett genom

i deninom områdetnedbringa utsläppenförvärv eller sättpå annat
sådanverksamheten. Enskapas för denomfattning att utrymme nya

medamerikanskavissa likheter med detordning uppvisar systemet
för i 5 kap.redogjorthandel med utsläppsrätter som

miljökvali-sigförhållaemellertid såtorde många gångerDet att en
harområden. Såinförs, överskrids inomdenredan när storatetsnorm,

miljökvalitetsdirektiv. Denflera EG:svarit fallet i fråga om av
överskridsområdeinommiljökvalitetsnormemaomständigheten ettatt

för plane-till underlagåtgärdsplanföranleda upprättasbör att enen
åtgärdsplan börsådanskall innehållas.kunna Enring hur normernaav

i meddeladevillkorför omprövninggrundi sin kunna utgöratur av
tordeinom området. Dettaverksamheter belägnatillståndsbeslut för

inteverksamheterEES-avtalet. Förför övrigt bli följden redan somav
till grund förkunna läggastillståndsplikt åtgärdsplanenomfattas börav

i miljöskyddslagenfinnsslagområdesföreskrifter det som nuav
8 §.a

orsakasmiljökvalitetsnormemafall överskridandedeI ett av enav
lösning proble-påi sakensverksamhet ligger detenskild natur att en

försiktighetsmåtteller andraåtgärderendast kan uppnås genommen
givetvisförhållande börsådantaktuella anläggningen.vid den Ett

ingripandesida.tillsynsmyndigheternas Ettåtgärder frånföranleda
Miljökvalitetsnormernaaktsamhetsreglerna i balken.grundas påmåste

vid tillämp-miljötillstånd behöver uppnåshärvid anvisa vilketkan som
förligga till grundkan ocksåningen aktsamhetsreglema. De gene-av

föreskrifter.rella
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Om verksamheten i fråga tillståndsgivenär bör ingripande frånett
myndigheternas sida endast kunna ske omprövningsvägen. Sådan
omprövning itorde allmänhet kunna ske enligt någon de allmännaav
omprövningsgrunderna.

förhållandetDet tillkomsten företag kan ske konfliktatt ett utanav
med gällande miljökvalitetsnormer får inte innebära befrielse frånen
skyldigheten vidta skyddsåtgärder. Kvalitetsnormer behöver helleratt
inte leda till prövningen frågan skyddsåtgärder får mindreatt av om
betydelse. Kvalitetsnormerna torde nämligen i de flesta fall behöva
omformas till tekniska krav skyddsåtgärderpå olika slag. Utform-av
ningen miljöbesluten sådana behöver således inte påverkasav som
nämnvärt kvalitetsnormerna. Däremot kan beslutsunderlagetgenom
förbättras Framför alltavsevärt. kvalitetsnormerna betydel-synes vara
sefulla vid framtagandet de miljökonsekvensbeskrivningarav som

krävs.numera
Kvalitetsnormerna kommer uppvisa vissa likheter med deatt nuva-

rande hushållningsbestämmelserna i naturresurlagen. dessaI utpekas
vissa värdefulla områden och vattendrag i landet bör skyddas.som
Miljökvalitetsnormerna i stället vissa miljökvaliteter böranger som

skillnaduppnås. En hushållningsbestämmelsernaär framåtsyf-att är
tande medan kvalitetsnormerna skall kunna utnyttjas för kommaatt
tillrätta med befintliga problem.

Enligt nuvarande ordning skall de grundläggande och de särskilda
hushållningsbestämmelserna i naturresurslagen tillämpas vid prövning
enligt vissa andra lagar. Bestämmelserna sådana har alltså isom -
likhet med vad vi föreslår i frågagälla kvalitetsnormerna ingenom -

rättslig i den bemärkelsen åsidosättandestatus dessa kanatt ettegen av
leda till straff. Det ankommer alltså myndigheternapå vid sinatt
prövning enskilda ärenden tillämpa bestämmelserna.av

avsnittI 5.4.2 har vi föreslagit de nuvarande bestämmelserna iatt
naturresurslagen förs till miljöbalken.över denna börI de itas en
särskild avdelning och behålla sin karaktär "paraplyregler" gent-av

lagar inte kommer ingå i balken.emot Enligt uppfattningvårattsom
det lämpligtär i avdelning i miljöbalken föra in reglernaatt samma
kvalitetsnormer. Detta skulle underlätta införandet EG:s miljö-om av

kvalitetsdirektiv i svensk miljörätt eftersom de reglernagemensamma
kommer tillämpliga i lagaratt även kommer placerasattvara som
utanför balken, plan- och bygglagen.t.ex.
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7.5.4 Miljöparametrar

Miljökvalitet begrepp kanär användas för beskriva gradenett attsom
påverkan inom område med avseende hälsa och miljö.på frågaIettav

miljön torde detta vanligtvis kräva tillkänner hur förhål-attom man
landena skulle ha varit mänsklig påverkan.utan

Miljökvaliteten kan uttryckas i såväl ord siffror. i lagreglerAttsom
eller föreskrifter i 0rd klart definiera olika för miljökvalitetgränser
torde knappast möjligt. dessaI sammanhang torde krävas betyd-vara
ligt stringens.större En sådan torde i allmänhet endast kunna uppnås

användning siffervärden.genom av
tordeDet skäl intemånga möjligt och kanske inteav vara ens-

önskvärt fram miljökvalitetsnormer för alla föroreningar elleratt ta-
prioriteringEnämnen. måste ske. olikaFör sådan kan urvalskri-en

terier användas. kriteriumEtt risken för milj Miljökvalitets-är
bör därför i första hand i frågaanvändas ellerämnennormer om

störningar utpräglat miljöfarlig karaktär särskilt förgränsenav om
vad kan acceptabelt väsentligt överskrids eller kansom anses vara
förväntas överskridas. Men för andra miljöproblem miljökva-även bör
litetsnormer kunna användas, underlag redan ligger färdigt ellernär ett
lätt kan fram, i fråga buller.tas t.ex. om

Det bör dock understrykas givetvis inte bör användas föratt normer
de kvalificerat farliga dessaämnena. För bör halterna i princip vara
noll.

införandeDå miljökvalitetsnormer sannolikt kommer haett attav
starkt effektstyrande miljöarbetetpå det viktigtär valetatten av

miljökvalitetsnormer sker med föreligger exempelvisDetstor omsorg.
väsentliga skillnader i förutsättningarna för använda kvalitetsnormeratt
inom olika områden. Utmärkande för exempelvis hälsoskyddsområdet

eventuellaär ofta innehålla betydandemåste säkerhetsmar-att normer
ginaler. föreliggerDet också skillnader mellan de olika medierna
mark, och luft. Skillnaderna ligger främst i de artskilda ekolo-vatten
giska Mark- och vattenområden hyser nämligen inbör-systemen. stora
des olikheter i fråga och djurlivväxt- Detta sammanhängerom m.m.
med det geografiska läget, berggrunden Sjöar kan vidare befinnam.m.
sig i olika stadier naturligt åldrande. innebärDetta attav normer
kopplade till miljön behöver differentieras efter områdenas naturgivna
förutsättningar.

Det enligt uppfattning,vår ligga särskilt till handsnärasynes, att
använda miljökvalitetsnormer inom hälsoskyddsområdet. mycketEtt
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för störningari nämligenantal människor dagens samhälle utsättsstort
ihälsan. gäller dettaeller kan skada Främstpå sättett annatsom

luftförorenandestorstädernas innerområden där halterna mångaav
överskrider skadliga nivåer. finns ocksåofta kraftigt Det mångaämnen

till luften från enskilda verksam-exempel situationer där utsläpppå
för dem bor iupphov till besvärande olägenheterheter när-gett som

betraktasbostadsmiljöerheten. finns också måsteDet många somsom
undermåliga från hälsoskyddssynpunkt.

formen haltvärdenMiljökvalitetsnormer i dessa fall fåtorde ges av
tidsenheter.överskridas eller för vissa Förinte bör få momentantsom

långtidsexponeringendet i första hand ärmånga ämnen är som av-
från hälsorisksynpunkt medan det för andra dengörande är momentana

störningen.
finnas särskilt förutsätt-förefaller detbullerområdetInom stora

i princip redan iningar för införa har många årHäratt normer. man
dethär decibel.arbetet med sådana. I ärMätparametern är stort sett

sig i sinaKoncessionsnämndenbullervillkor använt avsamma som
för olika områdentillståndsbeslut. emellertid olikaBullerkraven är -

sig vidareanvänderbostadsområden, friluftsområden Mant.ex. m.m.
dvs. vägdaofta momentanvärden ekvivalenta värdensåväl somav -

särskilt vanliga i frågagenomsnittsvärden. Sistnämnda värden är om
buller från flygplatser.

föreliggeri olika detUnder har sammanhang påtalatsår attsenare
dricksvattenkvalitet. hargränsvärden för Fråganbehov ävenett av

dricksvattnet inte sällansärskilt uppmärksammats i Göteborg där på-
finns för övrigt regelsys-verkats olika industriutsläpp. EGInom ettav

i fråga dricksvattnetsför just dricksvatten. Eftersom kraventem om
beskaffenhet i allmänhet inte sådant detråvattnetrör vattenutansom

reningsförfarandendistribueras till konsumenterna efter olikautsom
delvis, falla utanför uppdragförefaller dessa frågor, åtminstone vårt

förfår livsmedeleftersom i detta sammanhang närmastvattnet ses som
särskild lagstiftning. skulle naturligtvis dockvilka det finns Det vara

eftersomvattentäkternamöjligt tänka sig kvalitetskrav också påatt
vidpraktiskt elimineraföroreningar sannolikt intemånga går att vat-

tenreningen.
naturmiljönKvalitetsnormer till skyddet skulleknutna merav

förhållandena. Speciellt detta gällabehöva till de lokala synesanpassas
exempelvis illustrerasinom mark- och vattenvårdsområdena. kanDetta

föreligger iskillnader i fråga övergödningseffektermed de somom
i första handsötvattenmiljöer och havsvattenmiljöer. De ämnen som
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fosforkväveföreningar.fosfor- och Densammanhangetaktuella i ärär
bostäder,utsträckning frånitill vattendragen härröravleds storsom

det kvävelivsmedelsindustrier och jordbruk. Merparten trans-somav
luftföroreningar,nedfallfrånvattendragen härrörporteras ut avgenom

hargödningsämnenaaktuellafrån jordbruk. Defrån biltrafik och
respektive havsvatten-iolika betydelseemellertid mycket sötvatten-

avgörandevisat sig hafosfor nämligenharmiljöer. Tillgången på
kväveföre-material i sjöar medanbiologisktför tillväxtenbetydelse av

bådafråga dessahavsmiljöerna.betydelse i lningarna har större om
beroendemiljökvalitetskrav påolikasåledes behövaskulleämnen man
framför alltkomplicerasSakenmiljö fråganvilken det är attavom.

näringsriknaturligtolikheter sinsemellan. Iuppvisarsjöarna stora en
näringsfattig sjö.naturligtinormalt högresjö fosforhalterna änär en

kvali-fastläggandetmedbeaktas i sambandocksåDetta måste avnoga
föraskanLiknandeför just dessa ämnen.tetsnormer resonemang

förkvalitetsnormerinnebärbeträffande andra Dettaämnen. vatten,att
sannolikt mångaför hälsoskydd och luftvård,från sådanatill skillnad
enhetliganaturgeografiskt områ-relativtnedbrytas påmåstegånger

Kunskapernai fråga mark.förhållande torde gälladen. Samma om
ofullständiga.relativtdockinom detta området ännu varasynes

föroreningarluftburna påi fråga nedfallgränsvärdenDe om av
i Luft 90 skulle kunnaNaturvårdsverket redovisat över-marken som

falleti detta krävstill kvalitetsnormer. Ocksåföras att normerna
känslighet.till markområdenasanpassas

förkvalitetsnormerformbehovñnns ocksåDet ett avav en annan
för störningar. Somexempelvis människorförebygga utsättsattatt

plan-möjligheter med stödtidigare redovisats har kommunerna att av
störningar förtillåtnaföri detaljplan meddelaoch bygglagen gränser

5 kap.planområde.utanför Iverksamheter placeras ettsom avses
till bl.a.med hänsynvi för ändamål,konstaterar detatt ensamma

bestämmelserprövning, införas generellaminskad individuell bör om
bostadsbe-ochmiljöfarliga verksamheterminsta skyddsavstånd mellan

skyddsavståndvilkabestämmelser börbyggelse. sådanaI somanges
olika slag.bör gälla för verksamheternormalt av

detmiljökvalitet förutsättersiffervärden föranvändningEn attav
Värdena kandefinierade mätmetoder ochfinns klart mätparametrar.

variera, pH-miljöparametern fårinom vilkareglera gränser t.ex. att
metylkvicksilverhalten6,0inte får underskrida ellervärdet i sjöar att

mg/kg.i ñsk inte får överstiga l
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Miljökvalitetsnormer skulle i föroch sig också kunna knytas till
belastningen visst markämne på eller faktiskaett Detav vatten.
nedfallet eller belastningen föroreningar från luften, i frågat.ex.av-

svavel och kväve, uttrycks ofta i kilogram hektar. kritiskaDenom per
belastningsgränsen dvs. den belastning kan tålanaturensom anses- -
ligger flestapå de platser i Sverige väsentligt under detta värde. För
sjöar belastningsvärdetär i allmänhet knutet till den totala tillförseln

visst till sjönämne fosfor.ett Detta har starktämnet.ex.av en-
gödande effekt sjöar.på kritiskaDen belastningsgränsen i dettaanger
fall hur mycket den totala tillförseln fosfor till sjön minskamåsteav
för vissuppnå miljökvalitet.att Belastningsvärdet eller den kri-en -
tiska belastnings gränsen således inget direktär föruttryck miljökvali--

hör hemma i administrativatet utan sammanhang i lagstift-änmer
ningssammanhang.

7.5.5 Genomförandefrågor

Som redovisats har i fråga EG:s miljökvalitetsdirektiv oftaovan om
förekommit dessa, redan de införts,att när överskridits inom stora
områden. åliggerDet härvid medlemsstaterna underrätta Kommis-att
sionen härom och så möjligt i plan redovisa hur miljö-snart som en
kvaliteten inom området gradvis skall förbättras och vilka åtgärder

har vidtagits eller skall vidtas för åstadkomma rättelse. Somsom att
följd EG:s direktiv 85/203 kvävedioxid har 35 områdenen av om

pekats där gränsvärdena inte innehålls.ut fyraInom områden innehålls
inte gränsvärdena i EG:s blydirektiv 82/884. Några harprogram

inte redovisatsännu för dessa områden.
I EG:s direktiv 80/779 svaveldioxid och såvälsotom anges

gränsvärden vägledande värden. sistnämdaDe värdena gäller försom
särskilttvå skyddsvärda områdestyper. Luftkvaliteten i dessa områden

får inte, de vägledande gränsvärdena överskrids, väsentligt försäm-om
Uppgiftskyldighet till Kommissionen föreligger beträffande dessaras.

områden. Hittills har 56 svaveldioxidområden utpekats. För åtta av
dessa har framtagits.program

Även det för närvarande inte föreligger svårigheternågra förom
Sverige uppfylla EG:s miljökvalitetsnormeratt och vi därför sannolikt
inte skulle omfattas rapporteringsskyldighet till Kommissionennu av
finns det med hänsyn till framtida skärpta EG-regler skälev. attmer
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utforma bestämmelserna i miljöbalken på sådant desätt överens-att
med genomförandereglernastämmer i miljödirektiv.EG:s

Vi förordar för de områden i landet kvalitetsnormernadär över-att
skrids skall, oberoende bygger EG-direktivpå ellerav om normerna
ej, ansvariga myndigheter sörja för åtgärdsplaner fram föratt tas att

skall kunna uppfyllas. de fallI planerna grundas miljö-pånormerna
kvalitetsnormer hänför sig till EG-direktiv skall dessa planer isom
förekommande fall underställas EG-kommissionen. I överensstämmelse
med EG-reglerna bör dessa planer inte leda till miljöförhållan-att

försämrasdena inom andra områden.
EG har inte reglerat hur de planer skall tillställas kommissio-som

skall ankommerDet således i princip respektive med-påut.nen se
lemsland själv bestämma vilket direktivenpå skall kunnasättatt upp-
fyllas.

Enligt nuvarande regler i miljöskyddslagen kan krav skyddsåt-på
riktasgärder och miljöfarlig verksamhet. Van-utövarmot var en som

ligtvis omfattar kraven på skyddsåtgärder själva föroreningskällan -
dvs. den miljöfarliga verksamhet förorsakar skadorna. före-Detsom
kommer emellertid också huvudmannen för den störande verksam-att
heten åläggs vidta skyddsåtgärder vid det objekt föratt utsättssom
störningar, installera treglasfönster i intilliggande förbostädert.ex. att

minska bullerstörningarna, uppföra skyddsplanteringaratt m.m.
Det bör enligt uppfattningvår möjligt motsvarandepå sättattvara

tvinga fram lösningar för objekt eller områden förutsätts stör-som
ningar från flera verksamheter. Som tidigare redovisats finns det fall
då lösningar, återskapande våtmar-t.ex.man genom gemensamma av
ker, bibehållande längsgrönzoner vattendrag skulle kunnaav m.m.,

miljöeffektuppnå större vad skulle kunnaän åstadkommassom genom
åtgärder vid de enskilda föroreningskällorna.

Utgångspunkten för arbetet med åtgärdsplanerna bör attvara man
inom i frågaområdet skall samlade lösningar miljöproble-uppnå så på

möjligt. härvid inteDet går låta vissa frågor obe-attmen som vara
handlade. Som tidigare redovisats har verksamheter i intedagsom
omfattas miljöskyddslagens regelsystem, biltrafiken, mångat.ex.av
gånger eller avgörande betydelse för miljösituationen inomstor t.o.m.

Åtgärdsplanernaområde. bör med hänsyn härtill inte endast inriktasett
förekommandepå miljöfarliga verksamheter inom områdeett utan

omfatta analyseräven andra faktorer kan betydelse iav som vara av
sammanhanget. detPå kommersättet åtgärdsplanerna också ha bety-
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delse för samhällsplaneringsarbetet i kommunerna, Vägverkets arbete
med vägplaner m.m.

Som redovisats har särskild lagstiftning nyligen öpp-ovan genom
möjligheter för kommunernanats meddela föreskrifter tillfälligaatt om

bilförbud halternanär luftförorenande överstigerämnen vissaav
nivåer. Enligt uppfattningvår bör sådana föreskrifter fortsättningsvis
fattas med stöd miljöbalken kvalitetsnormernanär i avseende luft-av
förorenande ämnen överskrids.

Mycket talar för länsstyrelserna har de bästa förutsättningarnaatt
för fram erforderligt underlagsmaterialatt ta och redovisa förslag till
åtgärdsplaner. Länsstyrelserna har under inte minstårsenare genom-
arbetet depå länstäckande miljöanalyserna skaffat sig djup kom-en-

inom området. frågaIpetens miljöproblemtätorternas ligger detom
till handsnärmare låta kommunerna för dettaatt arbete. dettaIsvara

sammanhang torde det fråganärmast miljöproblem förorsa-vara om
kade trafiken.av

kommunalaDe planerna bör, det, kunna överprövassom nu ser
länsstyrelserna dessa skulle strida kvalitetsnormer i miljö-av motom

balken, på sätt kan ske beträffande bl.a. frågorsamma som nu om
hälsa- och säkerhet 12 kap. 1 § PBL. Detta ligger i linje med vårt
tidigare redovisade förslag öppna omprövningsgrund förattom en ny
villkor tillståndsbeslut kvalitetsnormer skulle överskridas. Frågorom

ändring i plan- och bygglagen kommer dock underövervägaom att
fortsattavårt arbete följdlagstiftningmed till balken.

Det bör också möjlighetöppnas för tillståndsmyndigheten efteratt
framställning från tillsynsmyndighet, i sammanhang änd-prövaett
ringar för flera verksamheter inom område för vilket finnsdetett en
framtagen åtgärdsplan grupp-prövning. En sådan lösning ligger också
väl i linje med direktiv.våra I dessa framhålls nämligen detatt om
finns förutsättning för omprövning tillstånd eller villkor för vissav en
verksamhet, skulle det kunna lämpligt flera verksamheter medvara om

likartade utsläpp, kunde it.ex. prövas sammanhang. En åtgärdsplanett
förutsätter ändring villkor i meddelade tillstånd därförbörsom av

kunna grund förutgöra omprövning.
sådanEn omprövning bör förut anförts grundas aktsamhets-påsom

reglerna. Miljökvalitetsnormerna det miljötillstånd siktpåanger som
behöver vid tillämpningenuppnås aktsamhetsreglerna och kan ocksåav
ligga till grund för generella föreskrifter. Inom för de försiktig-ramen
hetsmått kan åläggas varje enskilt företag bör fördelning görassom en

bördorna deså kostnadseffektiva lösningarnaatt mestav uppnås.
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visabygger pådessaanalyseroch de attåtgärdsplanernaSkulle man
miljövinsterkunna uppnå störrelösningar skullegemensammagenom

anläggningarnaenskildavid deåtgärderkan uppnåsvadän genomsom
ordning harföreskriva sådana. Dennamöjligtdet alltsåbör attvara
i frågai 5 kap.redovisatviförslagmed delikhetervissa omsom

verksamheter.olikamellanmiljöinvesteringarnafördelamöjligheter att
denprövningen utövarpåkallasfalleti detSkillnaden är att somavena

tillsynsmyndigheten.falleti det andraverksamhetmiljöfarlig av
verk-berördaför defår kostnadernaanfördadetframgårSom av

skulle havad dehögreinte bli äni fall nämnvärtsamheterna vart
prövning.individuellblivit vid en





379

8 Producentansvar

1 Inledning

Miljösituationen i Sverige har under de decennierna förbättratssenaste
i flera avseenden. framförDet gäller miljön iallt närheten tidigareav

utsläppskällor. fall har miljöfarligaI många utsläpp från kommu-stora
nala verksamheter och industrianläggningar påtagligt reducerats eller
upphört förbättrad processteknik eller införandet reningstek-genom av
nik. innebär fleraDetta de miljöproblem identiñerades påatt av som
1960- och 1970-talen på lösas, såvitt de beror natio-är väg påattnu

föroreningskällor.nella F örsurningen emellertid fortfarandeär ett stort
och dessvärre ökande problem, till betydande del beroende utländ-på
ska föroreningskällor. Också haven kraftigtpåverkas utländskaav
källor.

Efter hand har emellertid inhemska miljöproblem upptäckts.nya,
växandeEtt hot den spridningen och upplagringen miljöfar-är stora av

liga främst giftiga metaller och stabilaämnen, organiska ämnen, som
uppkommer producerar, sigkonsumerar ochatt görgenom man av
med olika slag. Omsättningen har ökat, vilketvaror av av varor
innebär bl.a. ökad förbrukning Själva utvinningenav resurser. av
ingående råvaror medför ofta miljöproblem ibl.a. form utsläpp ochav
föroreningar. Härtill kommer miljöpåverkan vid förädling och trans-

energiförbrukning i samband med hantering råvarorna.porter samt av
I varuproduktionen används och ökande mängd ämnen,storen

kemiska föreningar och material. färdiga egenskaper kanDe varornas
därför innebära miljöhot lång sikt.på kan under använd-En vara
ningstiden upphov till miljöpåverkan energiförbrukning ellerge genom
diffusa utsläpp. Efter användningen kan påverka miljönvaran genom
utsläpp till avloppsvattnet, i avfallshanteringen ieller samband med
återvinning. Reningsteknik i samband med varuproduktionen och
återvinnings- avfallsteknikoch tjänat inte tillräckliganär ärutvarorna
medel för motverka negativa effekter i miljön. heller inteDet äratt
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mark-finns i mängdefterhand, redan påtillräckligt i när storatt varan
skadeeffekterna.försöka motverkaproblemen ochnaden, konstatera

åstadkommaproblem ochkomma till med dessaFör rättaatt en
miljöhänsyn inommiljön krävsvaraktig förbättring tasatt Varupro-av

slutlig hanteringfärdig fram tillduktionen från idé till och avvara
användsskäl inte längreellerefter det den kasserats annatavvaran -

beteckningen "frånunderförloppdvs. under det gårsom numera
helhets-nödvändigt anläggatill såledesgraven". Det är att envaggan

samlad ochutvecklamiljön ochoch dess påverkan påpå envaransyn
miljöpåverkan i alla led. Enlångsiktig strategi för begränsaatt varors

för sinastrategi producenternasgrundbult i sådan måste ansvarvaraen
avfallet, sedanomfatta använts.börDetta även varanansvarvaror.

sigligger producentenför avfall inte påden månI ansvaret vare-
fråganellerlivsmedelsrester ännuberor avfallets t.ex.detta på natur

slutliga omhän-bortforslande ochför dessinte utredd börär ansvaret-
ligga kommu-för närvarande påi utsträckningdertagande somsamma

omhändertagandet liggafysiskaför detvissa fall börI ansvaretnerna.
ekonomiskahar detmedan producenternakommunernapå ansvaret

sålundakommeravgiftsskyldighet. För många varutypergenom en
avfallethanteringenförframtiden det kommunalaiäven ansvaret av

kommunaladenBestämmelsernagälla.och restprodukterna att om
renhållningslagenfråndärför flyttasrenhållningsskyldigheten bör över

föraktsamhetsreglermed särskildasärskilt kapitel i miljöbalkentill ett
bestämmelsernaändringar föranledsavfall, med de pro-omavsom

ducentansvar.

i Sverige8.2 Producentansvaret

förslagordning och tidigare8.2.1 Gällande

avfallomhändertagande1975232regeringens propositionI avom
återvinning och bättresyftade till ökadfram rad förslaglades somen

iriksdagen.sedermera Deomhändertagande. Förslagen godtogs av
till påläggasyftade i första handpropositionen redovisade förslagen att

propositonenför avfallsfrâgorna. Ikommunerna störreett ansvar
industri-modernadepartementschefen utvecklingen detuttalade att av

till hårdare utnyttjande Dennasamhället lett allt naturresurserna.ett av
för miljön.fortgå allvarliga skadorutveckling inte kunnaansågs utan

slöseriet medframstod nödvändigt råva-framhölls detDet attatt som
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hejdades. Produktionsmetoderna utvecklas frånmåste utgångs-ror
punkten sparsamhet med och återvinningråvaror gång använtav en
material. betonades avfallet betraktasDet måsteatt som en resurs som
i möjliga utsträckning borde användas fastslogsstörsta på Detnytt. att

för det avfall vid produktionenuppkom kundeansvaret att tassom om
hand miljö- och resurssynpunkt riktigt i första handpå sättett ur
åvilade producenten. produktionen påbörjades bordeInnan varaav en
det känt hur det avfall blir följd själva produktions-vara som en av

skall behandlas liksom färdigahur den skall omhän-processen varan
dertas sedan den använts.

Producenten har också ålagts vissa skyldigheter lagengenom om
kemiska produkter. lag till syfte förebygga skadorDenna har påatt att
människors hälsa i miljön förorsakaseller kemiska Lagenämnen.av
innebär bl.a. producenten skyldig långt möjligtsåär ersättaatt att som
skadliga beredningar ofarli-och med mindre skadliga eller heltämnen

utbytesprincipen.den s.k. Om användningen kanämnenga, av som
innebära risker för hälsan eller miljön inte undvikaskan sådanamåste
åtgärder vidtas hanteringen kemiska produktersäker. Allagörsom

i olikahanteras led skall väl utredda avseende sinamed påsom vara
effekter och miljö.hälsa Det ankommer tillverkare eller impor-på på

ombesörja nödvändig utredning information.ochtörer att
1990 budgetproposition 1989/90:100, bil. 16, 10,I rskr.års JoU

161 konstateras den i 1975 proposition redovisade principenårsatt
tillämpats i relativt avfallmåtto andel detså uppståttatt storen av som
i industriproduktionensamband med själva tagits i företagenshandom

anläggningar. Samtidigt fastslås detta inte tillräckligt.ärattegna
Producenten också för tillverkatsmåste de produkterta ansvar som
och den inverkan dessa får hälsan och miljön. Enligt propositionenpå
och riksdagsbeslutet innehållet miljöskadliga såväl imåste ämnenav

Åter-avfallet i produkter och bli radikalt mindre i dag.änsom varor
användning och föråtervinning öka minska avfallsmäng-måste att
derna. det avfallFör ändå slutligen hand skallmåste tassom om
ñnnas teknik och för miljöriktig hantering. skärptNågonsystem en
lagstiftning i förhållande till industrin föreslogs emellertid inte.

Även i riksdagens miljöpolitiska beslut 1991 1990/91:90,prop.år
30, 338JoU rskr. slås fast "tillverkarens för produkternaatt ansvar

gäller under hela deras livstid".
regeringsförklaringenI 1991/ 1992 fast "inriktningenslås skallatt

avfall kan återföras till kretslopp, återvinnas elleratt naturensvara
återanvändas"

.
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näralig-ellerfrågor producentansvaråtskilliga utredningar harI om
följande.kangande behandlats. Här nämnasämnen

kostnads-samhällsekonominMiljön i1978:43 Miljökostnader,SOU -
Miljökostnads-Betänkandekostnadsfördelning och styrmedel;slag, av

utredningen.

Miljöavgifter och andra ekono-miljön1990:59 värdeSOU Sätt på
Miljöavgiftsutredningen.Betänkandemiska styrmedel; av

förpack-förpackningarna; Betänkande1991:76 Miljön ochSOU av
ningsutredningen.

Jernelöv.Författare1992:58 Miljöskulden, ArneSOU

studier1991:9 till SexDepartementsserien Från avvaggan graven,
miljöpåverkan.varors

miljöskydds-svenska1992:43 EES-avtalet och denDepartementsserien
lagstiftingen.

faror.1992:58Departementsserien Varor som

för avfall.1992: 59 ProducentansvarDepartementsserien

iReturpappersmarknaden1992:2Miljövårdsberedningens rapport
Sverige.

Utgångspunk-och1992:4Miljövärdsberedningens Natur retur;rapport
för kretsloppssamhället.ter

producentansvar8.2.2 förslagEtt om

lagrådsremiss med1992 lagt framRegeringen har den 17 december en
sigharLagrådetförslag införande producentansvar yttratm.m.avom

producentansvarinnebär lagstadgatförslaget. Förslagetöver att ett
miljö-framhållslagrådsremisseni svenska miljörätten.införs den I att

de produkterfokuseratspolitiken i allt högre grad har påpå årsenare
produktionsproces-tidigare självapåkonsumeras, änsnarare somsom

orsakasmiljöproblemmedvetenheten deväxandeDen somomserna.
avfallblirmedan de används och de görprodukterna när att nyaav

miljöpolitiskaviktigblir del denkrav producenternapå stra-en av
försig ökatlinjetegin. med detta bör producenternaI ta ett ansvar

början. lag-utformning redan från Iprodukter får miljöanpassadatt en
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rådsremissen har tagitsäven hänsyn till det arbete i olikapågårsom
internationella organisationer och särskilt till förslag till EG-direktivett

förpackningar och förpackningsavfall.om
Ilagrådsremissen Änd-föreslås ändringari bl.a. renhållningslagen.

ringarna innebär till början regeringen eller den myndighetatten som
regeringen bestämmer skall få föreskriva skyldighet för produ-om en

till vissa avfall bortforslas,cent att att återanvänds, återvinnssortersse
eller omhändertas sådantpå kansätt krävas för miljömässigtsom en
godtagbar avfallshantering. Sådana föreskrifter kan innefatta hur stor
del det insamlade och bortforslade avfallet skall återanvändas,av som
återvinnas eller omhändertas på komposteiingsätt,annat t.ex. genom
eller energiutvinning. Regeringen med stöd be-att ett annatavser av
myndigande i renhållningslagen föreskriva sådant avfall skallatt sorte-

och förvaras Avfallet skall enligt förslaget inte fåseparat.ras grävas
komposteras eller slutligt omhändertas på fastighets-sättner, annat av

innehavaren.
För med återtagningatt ett eller förpackningarsystem av varor

skall fungera torde det många gånger krävas särskild märkningen av
eller förpackningen. Regeringen eller den myndighetvaran som rege-

ringen bestämmer föreslås i lagrådsremissen därför få före-rätt att
skriva skyldighet för producent märka eller förpack-attom en vara en
ning omfattas föreskrift producentansvar. Dessutom före-som av om
slås bemyndigande möjlighetett föreskriva avgift förattsom attger en
bortforsling och slutligt omhändertagande avfall viss egendomav av

kommunens försorg får producenten.tas utgenom av
lagrådsremissenI lämnas redogörelse för de åtgärder fören som

den tidennärmaste förutses för genomförande producentansvarettav
i praktiken. Därvid skiljs mellan fysiskt och ekonomiskt produ-ett ett

fysisktMedcentansvar. skyldighet själv tillattansvar attavses en se
avfallet omhändertas och behandlas miljömässigtpå godtagbartett sätt.
Med ekonomiskt producentansvar skyldighet helt eller delvisattavses
täcka kostnaderna för omhändertagandet och behandlingen. lagrådsre-I
missen framhålls olika varuomräden eller avfallsslagatt lämpar sig

eller mindre väl för producentansvaret. kanDetta också skiftamer
tiden,över så varuområde eller avfallsslag inledningsvisatt ett omfat-
endast ekonomiskttas eller fysiskt för delar hante-av ansvar ansvar av

ringen längrepå sikt ställs under fullständigt fysiskt och ekono-men
miskt producentansvar. Införandet producentansvar måste därförav
alltid föregås lämplighets- och konsekvensanalyser.av noggranna



Kapitel 8384

förpack-förgällaproducentansvarlagrådsremissen börEnligt ett
ekonomiskadetkostnadsansvaretbådesådant börningar. Ett avse

förpack-utsorteradebortforsling deinsamling ochföransvaret av
förord-avfallet. Enfysiska ansvaretdethanteringenningarna och av

remissen,det iförpackningar bör,för sägsning producentansvarom
kravförordningSamtidigt bör1994.januarii kraft den 1träda omen

iförpackningar trädamaterialåtervinningåteranvändning ochpå av
berördaavtal mellanbindandefrivilliga,dessförinnanintekraft om

vilka nivåer på återan-materialslagolikaslutits.har Förparter anges
efter denuppnåddaskallmaterialåtervinningvändning och varasom

produ-skyldighet förocksåförordning börjanuari 1997.l En enavse
ochåteranvändningsgrad åter-insamling,uppgifterlämnacent att om

förpackningsavfallet.beträffandevinningsgrad
efterhan över-vidareDepartementschefen anmäler att,att avser

denförslagmedåterkommaberörda intressenter,läggningar med om
för åter-med producentansvarutformningennärmare systemettav

juli 1994fr.0.m. den lbörproducentansvarvinning Ettav papper.
journalpapper. Förtidnings- ochför producenter annatgälla pap-av

Insamlingsmålet1996. sätts1 juliinföras densådantbör ett ansvarper
2000.och journalpapper årtidnings-till 75 % för

återlämnings-medlagrådsremisseniVidare föreslås att ett systern
NiCd-batteriernickel-kadmiumbatterierförpremier införs genom

batterier.miljöfarligaföravgifter1990:1332ändring i lagen om
samhälletsför täckaavgifterföreskrivaBemyndigandet attatt om

tillutökasbatterieroskadliggörain och attför samlakostnader att
återlämningspremier.förkostnadentäckaavgifter föromfattaäven att

blinickel-kadmiumbatterier föreslåsyrkesmässigt överlåterDen som
återläm-och betalasådanaförbrukadeskyldig utattta emotatt en

fååterlämningspremie skall ha rättbetalat attningspremie. Den som
beloppmotsvarande staten.ut ett av

avloppsanläggningaroch1979:596 allmännalagenI vattenom
miljö-skall drivas såva-anläggningallmänföreslås krav attpå att en

tillgodoses. Dessutomhälsoskyddsintressetskyddsintresset lika väl som
bruka denanläggningenanvänderförbud för dem attföreslås ett som
miljö- ochuppfylla deför huvudmannenförsvårar attpå sättett som

va-verksamheten.itillgodosesskallhälsoskyddsintressen som
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8.3 Utvecklingen utomlands

fleraI länder har åtgärder vidtagits eller diskussioner påbörjats i
riktning införandemot producentansvarett åtminstone för för-av -
packningar. Längst har utvecklingen kommit i Tyskland. Inom EG
behandlas för närvarande förslag till förpackningsdirektiv.ett

8.3.1 EG OECDoch

kortfattadEn redogörelse för EG:s miljöpolitik lämnas i avsnitt 2.3.
EG:s ramdirektiv avfall 75/442 ändrat 91/156 syftar tillom att

främja avfall inte uppkommeratt och avfall inte har skadligaatt
egenskaper. I direktivet läggs fast vissa förmål avfallsfrågorna såvitt
angår teknik, teknisk utveckling i övrigt återvinning.ren Isamt en
bilaga olika återvinningsförfaranden.anges

Övergivande, dumpning och okontrollerat bortskaffande avfallav
skall förbjudet. För deuppnå angivnaatt målen skall olikavara planer
upprättas. I dessa skall exempelvis de fysiska eller juridiskaanges

får hantera avfall, beräknade kostnader förpersoner återvinnings-som
och bortskaffandeförfaranden lämpliga åtgärder för främjasamt att en
rationell insamling, sortering och behandling avfallet. För företagav

omhändertar avfall krävs tillstånd. Tillstånd kan beviljassom för en
bestämd period. kanDe också utformas så de förnyasskall inomatt
viss tid. Tillstånd behövs inte för företag själva bortskaffar sittsom
avfall denpå plats där detta uppkommer eller för företag åter-som
vinner avfall. I enlighet med principen "förorenaren betalar" skall
kostnaden för bortskaffandet avfall belasta den avlämnar avfallav som
för omhändertagande eller de tidigare innehavarna eller tillverkaren av

produkt från vilket avfallet härrör. Vart tredje skallen år medlemmar-
sända till kommissionen ochrapport redovisana hur direktiveten

uppfyllts.
spilloljedirektivetI 75/439 finns fastslaget spilloljor i förstaatt

hand bör hand regenerering.tas För sådan behandling finnsom genom
särskilda bestämmelser.

EG enligt det femte miljöhandlingsprogrammetavser upprättaatt
begränsningsplaner för prioriterade kemikalier. 200 kemikalier skall
detaljgranskas och bedömas fram till 2000.år Ett omfattande program
för riskbegränsning skall också fram för 50 kemikalier.tas ca

13 13-0281.Dell
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direktivtillförslagjuli 1992ipresenteradeEG-kommissionen ett
fleraBakgrundenförpackningsavfall. är attförpackningar ochom

förpack-miljökravolikabörjat införaharmedlemsländer typer av
Direktivets syfteproducentansvar.formbaseradeningar på någon av

miljö-minskavidtas föråtgärdernationellaharmonisera attär att som
undvikaförpackningsavfall i syfteochförpackningar attfrånpåverkan

konkurrensbe-handelshinder ochmarknaden,inrestörningar denav
medlemsländernaställer krav påDirektivförslagetgränsningar. att

materialåter-ochåteranvändningåtertagning,förinföraskall system
ochmodifieraskanMålen,förpackningar.användavinning somav

90 %ikraftträdandedirektivetsfråntio åräromprövas, avatt senast
60 %minstskalli vikt, återtas,förpackningar, räknat attanvändaalla
högstmaterialåtervinning ochtillförpackningsmaterialet skall gå attav

får deponeras.förpackningsavfall% allt10 av
inventerats.kemikaliernaanvända500de 1harOECDInom mest

kemikalieanvändning. Genomgången% all95för änDe avmersvarar
150undersökta. Förväldessaliten delendastvisar att varaven

denhälsoeffekterundersökningar storahelt trotssaknadesämnen av
samarbetsprojekthar inlettKemikalieinspektionenanvändningen. ett

25-50med ämnen ettInspektionen räknarmed OECD. att somca
hållbarmedoförenligaklassaskommerarbetetresultat att ensomav

dvs."solnedgångsämnen"listaoch föras på överutveckling upp en -
starkt begränsas.användning måsteämnen vars

Tyskland8.3

avfallslagstift-särskildfunnits1986ända sedanTyskland har årI en
haravfallslagenEnligt 14 §föreskrifter.långtgåendening med rege-

återtagningsplikt ochbl.a.förordningarutfärdaringen rätt att om
fleratillämpas harbörjatunder årförstlagenAttpantsystem. senare

indu-berördadenlagenförklaringarna ärförklaringar. En att gerav
regeringen velatlösningar ochfrivilligainföramöjlighet attstrin atten

dockindustrintyskautveckla sådana. Dentidindustrin att ansesge
möjlighet.utnyttjat dennainte ha

olikainföraföranleddsighärtillhänsynRegeringen har med attsett
producenter-förpackningsförordningen åläggsEnligttvingande regler.

transportförpackningartillbakahandelngrossisterna och att ta somna,
Vidare dentillbaka. ärindustrin har lämnatellerkonsumenten som

omför-ellersekundär-lämnaskyldig låta köparensäljer atten vara
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packningar i försäljningslokalen. När det gäller försäljnings- eller
konsumentförpackningar producenterär och distributörer skyldiga att

tillbaka sådana förpackningar.ta Producenten, eller handeln, kan
avtala bort sin återtagningsplikt, någon sig tillbakaåtar att taom annan
förpackningarna. Delstaternas tillsynsmyndigheter förutsättning-avgör

för upphäva återtagningsplikten.attarna
förutsättningarDessa skall uppfylldaanses vara om

finnsa det heltäckande insamlingssystem,ett
b viss olika material samlas in,procentsatsen av
c viss det insamlade materialet kan återförasprocentsats tillen av

produktionen.
Den punkten beviset förärgröna producenten förpackningatt av en

har avtal med någon återföring tillett produktionen användaom av
förpackningar. När har punkt kan hushållengrön slängaen vara en
förpackningen i särskilda uppsamlingsbehållare.

Kedjans olika länkar insamling, sortering, lagringtransporter, osv-
utlagdaär på entreprenader. Om producent blir sinmed grönaen av-

punkt grundpå produkten intet.ex. kan återföras i produk-attav-
tionen upphör befrielsen från återtagningsplikten och konsumenten-
kan lämna tillbaka förpackningarna i affären.

Förpackningsförordningen den första iär serie förordningaren som
utarbetas i enlighet med gällande avfallslagstiftning. förordningarNya
förbereds för returförpackningar, skrotbilar och elektro-returpapper,
nikskrot elektrisk utrustning, TV-apparater, kylskåp m.m..

tyskaDe lagförslagen har lett till betydande aktiviteter inom tysk
industri. Elektronikindustri och bilindustri har under börjatårsenare
utveckla återvinningsbara produkter.

Såväl Volkswagen BMW har deklarerat de tillbakaatt tarsom
samtliga bilar från 1992 års modell för återvinning. Bakom detta
åtagande ligger betydande arbete med utveckla lösningar förett de-att
montering och återvinning arbete påverkat utformningenett som av-
de bilarna.nya

kanDet desägas tyska åtgärderna drivit fram åtgärdsförslagatt
såväl inom andra enskilda länder inom EG-kollektivet.som

Övriga8.3.3 länder

I Danmark måste alla dryckesförpackningar ingå i godkäntett retur-
system.
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regeringenbemyndigarFinland föreligger lagförslagI attett som
sinaavfallet frånförskallföreskriva producenternaatt pro-ansvara

återtagningsplikt.och hadukter en
till åtgärderanvändsavfallsskatt. IntäkternaFrankrike införthar en

lag1992 parlamentetavfallsområdet. Sommareninom antog en om
för-förharproducenternaavfallshantering innebär ansvaretattsom

% alla för-75Måletpackningsavfallets omhändertagande. är att av
innefattasåtervinning2002. begreppetåtervinnas Ipackningar skall år

energiutvinning.förbränning medäven
i ochför närvarande NorgediskuterasProducentansvarsfrågor

Även Österrike liknandeSchweiz förekommeri ochStorbritannien.
diskussioner.

tillrätta medkommai första handNederländerna sökerI av-man
industrin.medträffa överenskommelserfallsproblemen attgenom

förpackningsområdet. Denträffats inomharöverenskommelserSådana
produk-propositionemellertidregeringen förberederholländska omen

ter.

8.3.4 FN

År utveckling,miljöVärldskommissionen för och1987 presenterade
sinBrundtlandkommissionen, Vårs.k.den rapport gemensamma

politikglobaljordens länder skapaframtid. Budskapet måsteatt envar
försökautmaningenutveckling.för varaktig hållbar Den attvarnyaen

generationerskommandetillfredställa dagens behov äventyrautan att
pekadeKommissionenssina. påtillfredsställamöjligheter rapportatt

utveckling.för miljö ochvärldskonferensbehovet enav
insiktenprägladesi juni 1992FN-konferensen i RioDen stora av

Utvecklingoupplösligt förenade. ansågsmiljö utvecklingoch äratt
inom deskeocksåekonomisk tillväxt. Den måsteinte endast vara

Utarmning jordensjordens ekosystem sätter.gränser resurserav
generationers livsförut-kommandeframföralltförsämrar ochvåra egna

Rio-de-nämligenresulterade i dokument,Konferensensättningar. tre
förredogörelseSkogsprinciperna.klarationen, Agenda 21 och En

motiveringen.2.2.4 i den allmännai avsnitten 2.2.3 ochdessa lämnas
utvecklingprinciper förgrundläggandeDeklarationen innehåller 27 av

Principle,Polluter PPP-Bland dessa finns den s.k. Paysmiljöarbetet.
skall betala.förorenarprincipen fast det denslår äratt somsomsom

försiktighetsprincipen. Dendeklarationens punkter handlarEn omav
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innebär brist full vetenskaplig bevisningatt inte får ettvara argu-
för skjuta miljöförbättrandement att åtgärder.upp

I Agenda 21, handlingsprogram,utgör framhållsettsom att ett av
de allvarligaste problemen jordenpå slöserietär med Detresurser.
framhålls det krävs effektiv produktionatt och förändrade konsum-en
tionsvaror för göra resursanvändningen effektivatt minskaoch avfal-
let. Utveckling miljöriktig ochmot resurssnål teknik skallen ny upp-

och stödas. Allamuntras bör återvinning,stater avvecklauppmuntra
onödiga förpackningar och främja miljövänliga produkter. Ett sätt som
utpekas miljöinriktadär prispolitik med avgifter och skatter påen mer
miljöskadliga krävsDet också utbildning och information.varor.

8.4 Kretsloppsprincipen i miljöbalken

8.4. 1 Grunderna

Det årliga inflödet miljöskadliga iämnen och anläggningarav varor
flerfaldigtär destörre än nuvarande årliga utsläppen till naturen.

Således ackumuleras växande mängd miljö- och hälsofarliga ämnenen
i bl.a. Så länge sådana finns iämnen kommer de ocksåvaror. varor

finnas i avfallet. Denatt spridning och upplagring miljöfarligastora av
ämnen uppkommer när producerar, konsumerar inteochsom man
minst siggör med olika slag innebär anförts i inled-av varor av som
ningen till detta kapitel växande hot miljön.ett mot

De krav i dag ställs på varuproduktion, konsumtion ochsom av-
fallshantering således inteär tillräckliga för motverka negativaatt
effekter i miljön. För samhällsutvecklingen skall bli långsiktigtatt
hållbar krävs vi hushållar medatt verkar för kretsloppettresurserna,

de material ingår i och begränsar användningenav äm-som varor av
skadligaär för hälsa och miljö. En varaktig förbättringnen som av

miljön torde därför förutsätta miljöhänsyn inom varuproduktio-att tas
från idé till färdig och fram till slutlig hanteringnen vara av varan

efter det den kasserats elleratt andra skäl inte längre används.av
Miljöbalken bör därför bygga principenpå vid all hanteringatt av

skall långtså det möjligtär hela livslängd beaktas vidvaror be-varans
dömningen de risker för hälsa och miljö för med sig,av som varan
dvs. både råvaru- och energiförbrukningen vid tillverkningen, hur
användaren hanterar och hur den bästapå skall kunnasättvaran om-
händertas den inte längrenär används.
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tillavfall måstegrundmiljönstörningar påtillOrsakerna avav
bliravfallshanteringensjälvainnansökas i led långtdelenövervägande

börjanfrånredanproduktionen. måstei Varornafrämstaktuell, dvs.
onödigainte drarmaterialsnåla ochdeutformas så är resurseratt

ochåtervinnasåteranvändas ellerde kananvändningen, såunder att
möj-möjligt. Så långtlitet skadligade innehåller så ämnenså att som
bådebörjan förfrån"rena" attalltså krävas ärligt bör att varorna

reningsutrustningiinvesteringarförkostnadernaochmiljöstörningarna
minsk-Resurshushållning ochminska.skallavfallsbehandlingenoch

produktionen börmedi sambandredanavfallsmängdernaning av
skyldighetendvs.Utbytesprincipen,prioritet. atthögstadärför ges

5.4.1, måsteavsnittfarligamindre sefarligabyta ämnen motut
utsträckning.itillämpas större

miljö-föreffekttill åtgärdernasAvfallshanteringen bör anpassas
ÅtervinningÅteranvändning prioriteras.börskyddet. avvarornaav

återvinnasmaterialet kanintei hand. Omandramaterialet bör komma
miljörisker kani avfalletfraktionersådanabör utanpå sättannat som

energiåtervinning. Där-förenergiproduktionföranvändas utsorteras
minimum.tillneddeponering skäraskunnaigenom bör behovet ettav

resurshushållning, återan-potential för ökadbetydandefinnsDet en
deaktörerna ärviktigastematerial. Deåtervinningvändning och av

och konsumenterna.producenternamarknaden, dvs.finns påsom
Detmiljöanpassas.skallförhuvudansvarharFöretagen attett varorna

kännamöjlighetenreellahar den atthand producenteni förstaär som
miljö-derasbedömaochsina produktersammansättningentill av

för-kanbästdärför denProducenteni avfallsledet. äreffekter som
undantagsvisindustrin inte änhittills harsin Men annatändra vara.

i riks-producentansvarprincipen sådantefterarbetat angessomom
bytaskyldighetproducentensheller ut1975. attbeslut Intedagens år

märkbart sätthittills någotskadliga har påmindreskadliga ämnen mot
lettutvecklingen harkommersiellatekniska ochiakttagits. Den snarare

därmedi ochmiljöskadligaanvändning ämnenökadtill varor,av
Varjeavfall.ochi avlopphamnarsådanaökade mängder ämnen som

marknaden.påantalbetydandeocksåtillkommerår ett varornya
i avfallsledet.bekymmervållakommerdessaMånga attvarorav

anför-miljöanpassade måsteutvecklaförAnsvaret att nyssavvaror
möjlighet förreellfinns ingenDetligga producenterna.da skäl på

hållaoffentlig instansellermyndighet, kommun någon attnågon annan
miljöeffekter. Intederasoch bedömaoch produkterallareda på ämnen
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heller finns möjlighetnågon genomföra detaljeradatt granskningen av
varje enskild vara.

dagI emellertid inte producenterna tillräckliga motiv förges att
riktigagöra miljöval. Ett verkligt ansvarstagande från producentens

sida kan endast uppnås satsningar miljöanpassadpå produktutveck-om
ling blir företagsekonomiskt fördelaktiga på såväl kort lång sikt.som
Kostnaderna för miljöeffekter finns sällan med i priset för ochen vara
fångas därför inte marknadsmekanismerna. finnsDet därmedupp av
inga direkta drivkrafter för producenten miljöhänsyn. Detatt ta är
heller inte säkert den producent miljöanpassaratt sin produkt blirsom
framgångsrik på marknaden. Priset på kan bli för högt.varan

Om marknaden inte klarar hänsyn till miljön eller till kom-att ta
mande generationer måste andra aktörer regering, riksdag ellersom
myndigheter ingripa. internationellaDet perspektivet beaktasmåste när
sådana ingrepp övervägs.

Olika varuområden eller avfallsslag lämpar sig eller mindre välmer
för producentansvaret. Detta kan också skifta tiden,över så att ett
vamområde eller avfallsslag inledningsvis omfattas endast ekono-av
miskt eller fysiskt för delar hanteringenansvar påansvar av men
längre sikt ställs fullständigtunder fysiskt och ekonomiskt producent-

Införandet producentansvar därförmåste alltid föregåsansvar. av av
lämplighets- och konsekvensanalyser. införaAttnoggranna produ-ett
för alla lämpligacentansvar kommer avsevärd tid.att tavarugrupper

Införandet bör därför ske successivt i den takt analysarbetet kan full-
följas.

Även i de lämpar sig för återanvändning eller återvin-varor som
ning kan det finnas skadliga ämnen behöver bytas eftersomutsom
sådana kanämnen läcka under återvinningscykeln ochut materialetnär
inte längre går återvinna. Andraatt vissa förbruknings-t.ex.varor,

i hushållen rengöringsmedel rinner ivaror avloppet ochsom utm.m.,
kan inte ingå i någon direkt återvinningscykel. Kravet måste attvara
dessa produkter inte skall innehålla sådana ämnen de skadar hälsaatt
och miljö.

Begreppet producentansvar inrymmer många olika aspekter på
flödet och produkter. förstaI hand syftar reglerav produ-varor om

till minskacentansvar de risker för hälsaatt och miljö förknip-ärsom
pade med slutbehandlingen olika produkter sedan de blivit avfall.av
Producentansvaret är på så sätt uttryck för principen förorenarenett att
betalar Polluter Pays Principle. Att lägga skyldigheten insamlaatt
och hantera avfallet på producenten skapar emellertid också incitament
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återvinning.produktion och ökadavfallsmängder,för minskade renare
uttjäntaomhänderta ävenblir skyldighetendetta ettPå sätt att varor

produktutveck-miljöanpassadstimulerainstrument föreffektivt att en
produkternasikt leda tillkanling. Producentansvaret påväntas att

ochblir demonterade lättaresådantkonstrueras på sätt attattett
återvinna.

emellertid också hus-i Tysklandtill förhållandenaSer synesman
regeringentillfällevid dethaft betydelsehållningsaspekterna ha stor

ochTysklandIproducentansvar.införa reglerfattade beslut att omom
förlämpligmarktillgången påden bristandeandra länder hari många
haförhållande tordeproblem.deponering blivit allt Dettastörreett

införavaltförsta åtgärdi Tysklandbidragit till attatt som enman
säkertkommerframtidenförpackningar. Iåtertagningsplikt för olika

framställningvidenergiåtgångoch högbristande råvaruresurser av
återanvänd-ochåtervinningökadskäl för kravråvaror utgöraatt om

produkter.kemikalier, ochning varorav
ochåtertagning åter-ökadkravetsåledes konstatera påVi kan att

renhållningsfrågainte endastoch produkter ärvinning utanenvarorav
detSärskiltmiljölagar.omfattas andrafrågorberöräven synesavsom
lagdennakemiska produkter. Imed lagenfinnas beröringspunkter om

egenskaper.inneboendekemiskabehandlas frågor de ämnenasom
harinnehåller elleremellertid tillämpas påkanLagen även somvaror

sina egenska-grundkemisk produkt och påbehandlats med avsomen
Utbytes-i miljön.människor ellerbefaras medföra skador påkanper

Ärkemikalielagstiftningen.igrundstenprincipen kan sägas utgöra en
fårmiljöskyddssynpunktochbetydelse från hälso-särskilddet av

förbjudaregeringen bestämmermyndighetregeringen eller den som
påkallat frånkemisk produkt. Om det ärhantering eller import enav

föreskrivaocksåregeringenmiljöskyddssynpunkt fårellerhälso- att
yrkesmässigtfår bedrivasavfallomhändertagande visstslutligt av

stödinflytande. Medi vilken harjuridiskendast staten avpersonav
miljöfarligtutförselbestämmelsersärskildakan meddelaslagen avom

avfall landet.ur
finns ihushållning medBestämmelser naturresurs-naturresurserom g

hushållningsbegrep-5.2.3avsnitt harvi i bl.a.lagen. Som konstaterat
eftersom begreppetinnebörd ärrelativti naturresurslagen snävpet en

ifysiska miljönoch denanvändningen marken,kopplat till vattnetav
emellertid konstateratshushållningövrigt. harBegreppet ensom

samhällspla-inominte endastanvändsvidare betydelse. Begreppet
för allmänuttryck strävanneringsområdet också motettutan ensom
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resurssnålare samhälleett där material och produkter kan återanvändas
och där större kan läggasett producenterpå och tillverkare. Viansvar
har i avsnitt 5.4.1 föreslagit de allmänna aktsamhetsreglernaatt i
miljöbalken skall syfta också till slå vakt långsiktigtatt godom en
hushållning med Vidarenaturresurserna. har vi föreslagit att rege-
ringen eller myndighet regeringen bestämmer skall äga rättsom att
utfärda föreskrifter för bl.a. tillgodose intressenatt detta slag.av

8.4.2 Styrmedel

Hittills har vi i Sverige främst tillämpat olika administrativatyper av
regler och förbud styrmedel miljöpolitikenspå område och ävensom
i fråga omhändertagande avfall. Denna styrningom kommertypav av
naturligtvis fortfarande ha sin betydelse,att framförstora allt detnär
gäller begränsa eller avvecklaatt användningen hälso- och miljö-av
skadliga kemikalier Också detnär gäller producentansvaret krävsm.m.
administrativa regler. De centrala bestämmelserna på området bör tas
in i miljöbalken.

Man kan tänka sig olika former producentansvar. Ett alternativav
tillverkaren,är importörenatt eller säljaren fysiskt handrent tar om

den uttjänta eller till det finns någon utföratt dennavaran ser som
tjänst. Ett sätt han betalarär avgifterannat att täcker kostnadernasom
för insamling och slutliga omhändertagande.en varas Fysiskt och
ekonomiskt producentansvar innebär den yrkesmässigt hante-att som

dvs. tillverkar, importerar eller försäljerrar, producent ären vara
skyldig på bekostnadatt fysiskt samla och slutligt omhändertaegen

dennär tjänat alternativt skyldigut, tillsevaran det finns någonatt att
utför denna tjänst hanspå direkta uppdrag.som Om tillverkarens,

importörens eller säljarens för utvidgas till omfattaansvar atten vara
också slutliga omhändertagande, inbegripetvarans återanvändning och
återvinning, kommer pris bättre återspegla dessatt totalavarans
miljökostnader. Ett sådant kan också incitamentutgöra föransvar ett
tillverkaren utformaatt sä den vid det slutligaatt omhänder-varan
tagandet upphov till mindre miljöstörningar ochger så den bliratt
lättare demontera ochatt återvinna.

Ett exempel fullständigtpå fysiskt och ekonomiskt producentansvar
detär svenska för aluminiumburkar.retursystemet dettaI system

administreras all återtagning och återvinning marknadens parter.av
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Även i dettablybatterier.förexempel ärEtt retursystemetannat
återvinningochåtertagningfinansierasadministreras och avsystem

ochbatteritillverkareavgift påStatenmarknadens tar utparter. en
återtagnings-delarfinansieratillAvgiften användsimportörer. att av

ätervinningssystemet.och
olika skäldetavfallsslag kanochvissaFör varatyper avvarorav

hanterings-återtagnings- ellerproducentenlämpligt åläggamindre att
riskfinnsdetlånglivadeprodukter så attärskyldighet. För attsom

tjänatproduktenmarknaden närfinns kvar påinte längreproducenten
ochByggnaderligga på någonåtertagningsskyldighetenbörut, annan.

konstruktio-in" i"byggsproduktervissa deanläggningar samt somav
exempelviskravenkategori kandennakaraktären. Fördenär avnen

fall kansådanakollektivt. Förbranschenellerinnehavarenställas på
Ekonomisktkomplement.braekonomiskt producentansvar ettett vara

yrkesmässigt hanterarinnebär denproducentansvar att varaensom
förkostnadernadelvis täckahelt ellerskyldigavfalleller är attett

omhän-återvinning/slutligaoch/ellerinsamlingavfalletsellervarans
förorenarenprincipenväl meddertagande. attDetta synsätt stämmer

betalar.
föreskrivabemyndigandenfinnasdetmiljöbalken bör attI om

Vidare börutpekadeåtertagandeplikt för producenter varugrupper.av
med-möjligtdetbemyndiganden görfinnas attmiljöbalkendet i som

materialåtervin-ochåteranvändningkällsortering,föreskrifterdela om
Sådana ärregler attockså systemkrävsDetning. pantsystem.om

ochkonstitutionellastyrmedel och börekonomiskatillhänföra av
förhållandetvissa delarde till rörsärskiltsystematiska skäl att-
kompliceramiljöbalken skulleiinförandederasenskilda ochmellan att

miljöbalken. Lagenutanföriregleras lagarisanktionssystemet denna -
och lagenbatteriermiljöfarligaavgifter för1990:1332 om

bestå.dryckesförpackningar bör alltså1991:336 vissaom
producent-till bestämmelserförslagutarbetandetVi vidhar omav

avsnittiredovisarlagrådsremissitagit ledning den somansvar
till änd-förslagetremitteradeyttrande detlagrådets8.2.2, jämte över

skallmiljöbalkensålundaföreslårVii renhållningslagen.ring att
denellerRegeringenproducentansvar.bestämmelserinnehålla om

skyldighetföreskrivafåbörregeringen bestämmermyndighet omsom
försäljerellerimporterartillverkar,yrkesmässigtför den varaensom

fram-verksamhetyrkesmässigai sinförpackning ellereller somen
ellerrenhållnings-frånåtgärdersärskildafordrarbringar avfall som

egendomavfallet sådantillmiljövårdssynpunkt producent attatt avse
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eller från sådan verksamhet bortforslas eller omhändertas sådantpå
kansätt krävas för miljömässigt godtagbar avfallshantering.som en

Bemyndigandet bör omfattaäven möjlighet föreskriva återan-att om
vändning och återvinning avfallet. Avfallet bör och förva-sorterasav

omhändertas producenten.separat samtras av
För med återtagning eller förpackningaratt ett system av varor

skall fungera torde det många krävasgånger särskild märkningen av
eller förpackningen. Miljöbalken bör innehålla bemyndigandevaran

för regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer attsom
föreskriva skyldighet för producent märka ellerattom en vara en
förpackning omfattas föreskrift producentansvar.som av om

Konsumenterna kan sina produktval insats förgöra storgenom en
få utveckling miljöanpassade produkter.att Korrekt och tydligmoten

information förutsättning förär konsumenterna skall kunnaatten
träffa sådana val. skyldighetEn lämna information från hälso- ochatt
miljöskyddssynpunkt beträffande kemiska produkter åvilar före-redan

enligt lagen kemiska produkter. Atfalls- ellertagen miljövarude-om
klarationer införasbör stegvis med början för vissa utvalda varugrup-

Deklarationerna bör innehålla bedömning vilka miljökonse-per. en av
kvenser kan få i avfallsledet, anvisningar för hur den bör hante-varan

deklaration återvinningsmöjligheterna. Energiåtgångsamt ochras av
andra miljöpâverkande faktorer vid användningen kan också ingå i en
sådan redovisning. Naturvårdsverket bör få i uppgift fram för-att ta
slag.

Även ekonomiska styrmedel behöver utnyttjas. miljöpåver-Varors
kan effektär värde sällan återspeglas rättvisandepå isättetten vars
priset på T.ex. ingår i allmänhet inte kostnaderna förvaran. varans
slutliga omhändertagande i priset. Härigenom inte konsumentenges
korrekt besked kostnaderna för efter det använtsatt att taom varan om
hand den miljövänligtpå finnsDet risk försätt. konsumen-ett atten

väljer farliga för miljönterna är och de inte skulle havaror som som
valt priserna bättre hade återpeglat verkliga miljökost-om varornas
nader.

Genom miljöavgifter och miljöskatter kan pris påverkasen varas
på sätt konsumenterna incitamentett använda mindreattsom ger
miljöfarliga Avgifter kan bidra till finansiera åtgärder förattvaror.
omhändertagande och destruktion speciellt miljöfarligt avfall. Miljö-av
skatter/avgifter bör särskilt användas i sammanhang där administra-en
tiv lösning inte blir effektiv. För sådana där återtagande-varugrupper
plikt inte lämplig kanär formnågon produktavgzfi alterna-ettav vara
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tiv för producenten ekonomisktgöra ansvarig för kostnader för-att
knippade med återvinning. Beskattningen vissa hart.ex. av varor
differentierats utifrån inverkan miljön. Sådan miljöklass-påvarornas
ning har införts för bilar, lastbilar och bussar vissa bränslen.samtnya
Miljöklassning fartyg, flygplan och bensin iövervägs annatav sam-
manhang.

vissaFör och avfall kan tidigaredettyper antyttsav varor som
mindre lämpligt lägga fysiskt återtagandeansvar på produ-att ettvara

kan bl.a. finnasDet risk för icke seriösacenten. entreprenöreratt
kommer utnyttjas och vålla skada miljösynpunktstörre änatt nytta ur
och det kan svårt behövlig kontrollutöva hanteringenattvara av av
avfallet. I sådana och liknande fall kan det lämpligt kommu-attvara

alltjämt har fysiskadet för hanteringen och omhänder-ansvaretnen
tagandet avfallet medan producenten har det ekonomiska ansvaret.av

miljöbalkenI bör införas bemyndigande möjlighetett attsom ger
föreskriva avgift får producenten för bortforsling ochatt tas uten av
slutligt omhändertagande avfall viss egendom kommu-av av genom

försorg.nens
den förutI omnämnda lagrådsremissen föreslås vidare att ett system

med återlämningspremie införs för nickel-kadmiumbatterier NiCd-
batterier ändring i lagen 1990: 1332 avgifter för miljöfar-genom om
liga batterier. Bemyndigandet föreskriva avgifter för täckaatt attom
samhällets kostnader för samla in och oskadliggöra batterier utökasatt
till omfatta avgifter föräven täcka kostnaden för återlämnings-att att
premier. Liksom i fråga torde bestämmelser åter-pantsystemom om
lämningspremier böra lämnas utanför miljöbalken.

finnsDet behov öka kunskaperna kemikaliers skadlighetett att om
hälsa miljö.på och Arbetet med begränsa riskerna med skadligaatt

Åtgärdernabör intensiñeras.ämnen bör långt möjligt genomförasså
i internationellt samarbete. viktigtDet kemikaliekontrollenär att ut-
vecklas. fem-tioårsperiodInom bör kunskaper finnas frammeen om
alla kommersiellt förekommande kemiska deras skadlig-ämnen så att
het för hälsan och miljö kan bedömas. Ett med strategier ochsystem
metoder för riskhantering behöver också utvecklas. Till mitten av
1990-talet bör ytterligare betydande antal bedömsämnen såett som
skadliga deras användning bör begränsas ha identifierats och planeratt
ha tagits fram för riskbegränsande åtgärder.

bör vidareMan så långt möjligt undvika skadliga äm-attsom nya
införs. Introduktionen sådana bör föregåsnen av av en noggrann

risk/nyttoanalys, således slags miljökonsekvensbeskrivning. Ut-en
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bytesprincipens tillämpning bör utvecklas. till sinDenna är natur
preventiv och skall tillämpas vid val kemikalier inte förenbart attav
byta farliga kemikalier redan använder också förut utan attsom man
från början välja ofarliga kemikalier möjligt.så som
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Hälsoskyddsfrâgorna9

9. Inledning1

kraftträdde ii Sverigehälsovårdslagstiftningenförsta egentligaDen
1919medsedermera årsjanuari 1875.redan den l Denna ersattes

blev hälso-samhällsutvecklingensnabbahälsovårdsstadga. Genom den
betydelsefulla. Starka krav på översynvärdsfrågoma allt restes enmer

1948tillkallades årsanledning härav1919 hälsovårdsstadga. Iårsav
betänkandet1953Kommittén avlämnadeHälsovårdsstadgekommitté. år

leddeBetänkandet1953:31 Förslag till hälsovårdsstadgaSOU m.m.
skulle1958:663. Enligt stadganhälsovårdstadgafram till 1958 års

denhadehälsovårdsnämnd,i varje kommun finnas utövaattsomen
Vidihälsovården kommunen.tillsynen den allmännaövernärmare

miljövårds-ochfåtal författningar hälso-tid fanns endast pådenna ett
195 8kommitté förtillkalladesoktober 1974 överområdena. I att seen

Hälsovårdsstadgeutred-Kommitténhälsovårdsstadga.års antog namnet
betänkande SOUutredningen sitt1978 avlämnadeningen. juniI

till tillkomstenhälsoskydd. Betänkandet ledde1978:44 Kommunalt av
i1982:1080. intressehälsoskyddslagen Avden nuvarande samman-
anledning1981/82:97 medpropositionockså regeringenshanget är

1979:78 Målbetänkande SOUsjukvårdsutredningensHälso- ochav
sjukvårds-ochförslag till hälso-och medel för hälso och sjukvården,

förinte endastfast landstingskommunernaslag. denna ladesI ansvar
1991för hälsoskyddsarbete. Isjukvården förebyggandeävenutan mars

1990/91:145 byggnaderspropositionlade regeringen fram omen
frågorpropositionen behandladesinomhusmiljö I även pro-omm.m.

lades framduktinformation Förslag Bover-avseende byggvaror. attom
för dessaför kemikalielagstiftningen skulleket inom ansvargesramen

kemiskaändringar ifrågor. Förslaget ledde till vissa lagen pro-om
dukter.
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9.2 Regeringens proposition med förslag till ny
hälsoskyddslag med anledning Hälsovårds-av

stadgeutredningens betänkande

9.2.1 Begreppet hälsoskydd

I propositionen diskuteras inledningsvis begreppet allmän hälsovård,
använts under lång tid. Hälsoskyddsutredningensom ansåg det inteatt

sällan uppstått oklarheter begreppets innebörd, bl.a. med hänsynom
till det kunde förväxlasatt med den individuellt förebyggande hälso-
vården. Departementschefen delade utredningens uppfattning attom
begreppet allmän hälsovård borde medersättas nämligenett nytt -
hälsoskydd Med hälsoskydd avsågs åtgärder för hindra uppkomstenatt.

sanitära olägenheter och för undanröjaav sådana olägenheter.att
Sambandet mellan hälsoskydd och förebyggande hälsovård kom-

menterades följandepå sätt:

villJag i detta sammanhang också frågan hur den före-ta upp om
byggande hälsovården enligt förslaget till hälso- och sjukvårdslag
förhåller sig till hälsoskyddsarbetet enligt hälsoskyddslagen. I pro-
positionen 1981/82:97 hälso- och sjukvårdslag, framhöllom m.m.
jag landstingskommunernasatt detnär gäller miljöinriktadeansvar
insatser bör innefatta insatser i syfte fastlägga hur faktorer iatt den

miljön och därmed inteyttre bara kemiska, biologiska fysika-och-
liska socialaäven ochutan psykologiska levnadsvanor inver-samt-kar befolkningenspå hälsotillstånd. framhöllJag vidare lands-att
tingskommunerna borde till bearbeta ochta utnyttja denvara,
information riskerna i människornas livsmiljö observerasom som
i det dagliga hälso- och sjukvårdsarbetet. Detta innebär att
landstingskommunerna i framtiden kommer få kunskaper ochatt
erfarenheter är utomordentligt värde för den lokalasom stortav
hälsoskyddsverksamheten enligt den föreslagna hälsoskyddsla-nu

Det därförär angeläget effektiv samverkangen. att ochen ansvars-
fördelning mellan den lokala tillsynsmyndigheten enligt hälso-
skyddslagen och landstingskommunen kommer till stånd. börDet
härvid ankomma landstingetpå hålla tillsynsmyndighetenatt under-
rättad de kunskaper och erfarenheter hälsorisker lands-om av som
tingen får i sin vårdande verksamhet.
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9.2.2 Fast och lös egendom

Bestämmelserna i hälsoskyddslagen omfattar frånolägenhet använd-
ning egendom. ankommer nyttjDet vederbörande anderättshavarepåav

tilleller egendom vidta de åtgärder kan krävas enligtägare att som
lagen för sådana olägenheter förarbetenaskall kunna undvikas. Avatt
till 1981/822219lagen prop. 59 framgår med egendomatts. avses
både fast och lös sådan. materiella omfattarDe reglerna i lagen dock
i frågorhuvudsak rörande användning fast egendom byggna-såsomav
der, bostäder, lokaler, anläggningar m.m.

lös egendom inteBegreppet har definierats sig inärmare vare
lagtexten eller i förarbetena till denna. möjlighet införts iDen som
hälsoskyddsförordningen för1 1 § kommunen meddela föreskrifteratt

tomgångskörning med motordrivna fordon kan exempelutgöra påom
lagens tillämpbarhet i fråga användningen lös egendom. Detom av
kan Regeringsrätten beslut 1980 2:18 funnit miljö-nämnas att att en

hälsoskyddsnämndoch haft befogenhet hälsoskyddsla-med stödatt av
ingripa sanitär olägenhet i form buller från motortrafik tillmotgen av

och från gatukök.ett
Olägenheter inte har samband med användningen egendomsom av
intehar falla in under bestämmelserna i hälsoskyddslagen. Detansetts

således inte möjligt med stöd bestämmelserna i lagen ingripaär att av
skrän och andra oljud från vistas allmänna plat-påmot personer som

störningarSådana torde det i första polis-hand ankomma påm.m.ser
myndigheten beivra med stöd lagstiftning.att av annan

9.2.3 Sanitär olägenhet

sanitär olägenhet infördes hälsovårdslagstift-Begreppet i den svenska
ningen redan i 1919 hälsovårdsstadga. Med begreppetårs avsåg man

få sammanfattande uttryck för alla sådana störningar inteatt ett som
kunde godtas från allmän hygienisk synpunkt. Hälsoskyddsutredningen
ansåg begreppet borde förtydligas i fastställdaatt attgenom nor-man

eller gränsvärden för sanitär olägenhet gick.gränsenmer angav var
Utredningen erfarenheternaansåg goda de ochatt var av normer

fannsgränsvärden de inte rättsligt bindande. Medtrots attsom var
hänsyn härtill avstod utredningen från lämna förslag införandetatt om

bindande gränsvärden. Departementschefen sig tillanslöt utred-av
ningens uppfattning i dessa delar liksom till utredningens förslag till
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definition begreppet sanitär olägenhet. För störning skallav att en
betecknas sanitär olägenhet bör den någon betydelse ochsom vara av

inte helt tillfällig skadlig i antingen fysisktnatur ellersamtav vara
psykiskt hänseende människaspå hälsotillstånd.en

Några tekniska eller ekonomiska avvägningar skall inte vidgöras
bedömningen vad sanitärär olägenhet. Bedömningen skallav som

hygieniskagöras på och medicinska grunder. tekniskaDe och ekono-
miska avvägningarna skall ske vid prövningen vilka ingripandenav

kan behöva Härvidgöras. skall avvägning ske mellan skildasom en
intressen. Hänsyn skall till sidanå den olägenhettas stör-ena som
ningarna förorsakar människornas hälsa, andra sidanå dennyttan av
verksamhet upphov till störningarna kostnaderna försom samtger att
undanröja störningarna och den ekonomiska verkan i övrigt attav
ingripa störningarna. Hänsyn skall också i vissmot utsträckning kunna

till lokala förhållanden.tas
kan iDet sammanhanget vissanämnas remissinstanser, bl.a.att

Socialstyrelsen, Svenska kommunförbundet och Svenska hälsovårds-
tjänstemannaförbundet, ansåg begreppet sanitär olägenhet bordeatt

medersättas i all synnerhet detta föreslogsett fåannat, delvissom en
innebörd i den författningen. Som alternativ nämndes "god-annan nya

tagbart hälsoskydd " "olägenhet hälsoskyddssynpunkt" och " olägen-ur,
het".

9.2.4 Hänsynen till särskilt känsliga personer

Vid tillämpning bestämmelserna i den nuvarande hälsoskyddslagenav
skall hänsyn till känsliga Såtas emellertid inte fallet ipersoner. var
den tidigare hälsovårdslagstiftningen. regeringensI proposition i anled-
ning Hälsovårdsstadgeutredningens betänkande uttalades följandeav

56.s.

Frågor huruvida störning skall ringa eller ären anses vara
beroende hur människor i allmänhet uppfattar störningen. Här-av
vidlag kan det finnas betydande skillnader mellan olika människor.
Många människor lider överkänslighetsreaktioner. Störningarav

upphov till sådana reaktioner hos många människor kansom ger
betraktas sanitär olägenhet. Ett hänsynstagande till männi-som en
skor något känsligareär "normalt"än skall alltså vidgörassom
bedömningen vad sanitär olägenhet.ärav som
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Riskbedömningar9.2.5

maktmedelvilkapropositionensärskilt diskuterades ifrågaEn varsom
Utredningenhälsoskyddsnämnderna.miljö-tilldelas ochskullesom

för nämndenmöjlighetskulle införahade attövervägt enom man
förutsågsverksamhet,planeradförbud ocksåingripa med mot somen

Enligtkommit isedan den gång.medföra sanitära olägenheterkunna
möjligheterbegränsadehälsovårdslagstiftning fanns mycketgällandedå

ordning.sådanavvisade dockUtredningeningripanden.till sådan en
verksamhetplaneradförhindramöjligheteransågDen attatt somen

nämndensolägenhet kunde skapasmedföra sanitärförväntades genom
byggnads-planeringen ochkommunalamedverkan i den attgenom

företagettillbyggnadslovsfråganprövning sågvid sinnämnden attav
bygg-i 56 § 1Uppräkningenhälsoskyddslagen.inte stred mot mom.

vidskulle beaktabyggnadsnämndenförfattningarnadsstadgan somav
medkompletterasdärför skolabyggnadslovsprövningen föreslogs

uppfattning,delade dennaDepartementschefen,hälsoskyddslagen. som
hälsoskydds-miljö- ochkunde fâ rådönskadetillade den såatt avsom

förväntaskundeverksamhetplaneradnämnden för bedömaatt om en
sanitära olägenheter.förorsaka

aktsam-den allmännasammanhanget framhållasdock ibörDet att
olägenhetsanitär6 till skydd ärhälsoskyddslagen §hetsregeln i mot

tillnyttjanderättshavareellerutformad detpå ägaresättet att egen-en
såvälförkan krävasvidta de åtgärderskyldigdom attär att som

sådana olägen-undanröjasanitär olägenhethindra uppkomsten somav
heter.

miljöskyddslagenFörhållandet till9.2.6

anför-miljöskyddslagenförhållande tillhälsoskyddslagensfrågaI om
störningartillbegränsadesmiljöskyddslagenpropositionenides att

vilket innebarfast egendomanvändninguppkommit vid attavsom -
anlägg-byggnad elleranvändning mark,tillämplig alllagen på avvar

omgivningen.störningarform påmedföraning kunde någon avsom
ställ-sanitär olägenhetmedförastörningarna skullekrav påNågot att

tillämplig endast påhälsoskyddslagenintedes Genom göraattupp.
överlappningdendelsanitära olägenheter eliminerades somen av

där-och denmiljöskyddslagenhälsovårdsstadgan ochfunnits mellan
gränsdragningssvårigheten.med sammanhängande
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Tveksamhet vid val lag bedömdes endast uppkomma beträffandeav
Sanitär olägenhet vid användning fast egendom. sådana situationerIav
kunde miljö- och hälsoskyddsnämnden ingripa med stöd hälso-av
skyddslagen och länsstyrelsen och nämnden den lokal till-om var-
synsmyndighet ingripa med stöd miljöskyddslagen. sistnämndaIav-
fall borde miljöskyddslagen tillämpas bl.a. med hänsyn till denatt som
drabbades ingripande ofta kunde begära få sin verksamhetett attav
prövad enligt miljöskyddslagen. beslut iEtt sådant ärende dåett tog
over.

9.3 Regeringens proposition med anledning av
Hälso- och sjukvårdsutredningens betänkande

Genom hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 landstingskommu-gavs
vidgat för befolkningens hälsa.ett Landstingskom-nerna ansvar

ålades, förutom erbjuda sjukvård, förebyggaävenattmunerna att
ohälsa hos befolkningen insatser riktade såväl människornapågenom

miljön. Landstingskommunerna hade tillsom att ta vara, samman-
ställa, bearbeta och utnyttja informationden kunde finnas inomsom
hälso- och sjukvården riskeri människornas livsmiljö. Hälso- ochom
sjukvården skulle i framtiden aktivt medverka i samhällsplane-mera
ringen och bidrapå så tillsätt bättre livsmiljö för befolkningen.en

Studier, syftade till kartlägga och analysera förekomstenattsom
och utbredningen sjukdomar och ohälsa inom olika befolk-av annan
ningsgrupper, skulle viktiga instrument för erforderligattvara
kunskap dettapå område.

De kunskaper olika miljöfaktorers betydelse för människorsom
hälsa framkom i detta arbete skulle underlag för skade- ochsom ge
sjukdomsförebyggande åtgärder inom andra delar samhället änav
hälso- och sjukvården. Kunskaperna borde utnyttjas vid samhällsplane-
ringen, i bebyggelse- och miljöplaneringen, i syftet.ex. skapaatt en

hälsovårdsbevarandeså och hälsofrämjande miljö för befolkningen
möjligt. Härigenom borde hälsorisker kunna undvikas.som

Det underströks formerna för hälso- och sjukvårdens medverkanatt
i arbetet skapapå samhällsmiljöer, anpassade till männi-att som var
skornas förutsättningar i fysiskt psykisktoch avseende och främ-som
jade deras behov i vid bemärkelse, outveckladeännu och måstevar

ytterligareägnas uppmärksamhet. Härvid anfördes följande.



4059Kapitel

trafiknämn-fritids- ochbyggnads-,kontakt med hälsovårds-,Att ta
yrkesinspektion förföretagshälsovård ochliksom medder taatt-

landstingskommunerna.uppgift förblir viktigexempelnågra en-
samarbetalandstingskommunerna måstesjälvklartocksåDet är att

villoch Jagmyndigheterregionala och centralamed expertorgan.
förcentral nivåsamordningpeka behovet påhär på att sam-enav

i rationellaåstadkommasskall kunnakunskap detta områdelad på
former.

specialiserad kompe-krävde delvisverksamhetenmiljömedicinskaDen
ikortsiktigt ochepidemiologiska området. Bådebl.a. detpå etttens,

landstingskommunernadärför anglägetperspektiv detlängre attvar
upgifter.för dessasärskilda enheterinrättade

Hälsoskyddet i miljöbalken9.4

miljölagarnanuvarandei flertalet dei 5 konstateratVi har kap. att av
inne-väsentligenaktsamhetsregelgrundläggandefinns sammaaven

vissa akt-tillämpningsområdetkonstateratVi har vidarehåll. att av
vi5 kap. föreslårbör vidgas. Ii nuvarande lagarnasamhetsregler de

förtill grundmiljölagarna läggsi de nuvarandeaktsamhetsreglernaatt
i miljöbalken.aktsamhetsregler Dessaövergripandeantalett mer

idefinition balkenenligtomfatta alla demförslås närmareregler som
Varje verksamhet, hante-miljöpåverkan.eller utövaämnasägs utöva

mil-hälsa ellerbefaras människorskan påverkaring eller åtgärd som
börhushållning medlångsiktigt godjön eller äventyra naturresurseren

sålundamänniskors hälsaförinnefattas i detta begrepp. Skyddet utgör
ibeståndsdelviktig, integreradföreteelseinte ärseparat utan enen

sedd i sin helhet.miljöbalken
allmängrundläggandemiljöbalken införsVi föreslår det iatt en

miljöskydd liksomhälsoskydd ochför bådeaktsamhetsregel gällersom
allmännaTill denhushållning medi frågaockså naturresurser.om

tilläm-kravvissa hjälpregler påaktsamhetsregeln bör knytas såsom att
hälsofarliga produk-teknik krav bytabästa tillgängliga och på att utpa

farliga sådana.mindreter mot
förebild isinaktsamhetsregeln kan hagrundläggande sägasDen
uppvisar ibestämmelsemiljöskyddslagen. Sistnämndaden nuvarande

i 6 hälso-aktsamhetsregeln §sin likheter med den nuvarandetur stora
skyddslagen.
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Likheten mellan lagbestämmelserna ingen tillfällighet. Vid hälso-är
skyddslagens tillkomst anpassades nämligen aktsamhetsreglernai denna
till miljöskyddslagens regelsystem.

Hälsoskyddslagen och miljöskyddslagen uppvisar i övrigtäven stora
likheter med varandra. bådaI lagarna finns tillbestämmelser skydd för
människors hälsa. iDet ocksåär myndigheterstort sett samma som
tillämpar de båda lagarna.

Emellertid finns det skillnader i fråga de båda lagarnas tillämp-om
ningsområden. Miljöskyddslagens bestämmelser omfattar endast stör-
ningar från användning fast egendom, byggnad eller anläggningav
medan bestämmelserna i hälsoskyddslagen omfattar eller nyttjan-ägare
derättsinnehavare till såväl fast lös egendom.som

närvarande behandlasFör frågor inomhusmiljön i såväl hälso-om
skyddslagen plan- bygglagen.och ingripanden tillFrågorsom om

förskydd hälsan i fråga befintliga bostäder fattas med stödom av
bestämmelserna i hälsoskyddslagen. utformningenFrågor om av nya
bostadslägenheter regleras bestämmelser i plan- och bygglagen.genom
Vi de nuvarande bestämmelserna i hälsoskyddslagen förasbörattanser
in i miljöbalken medan de nuvarande bestämmelserna i plan- och
bygglagen bör finnas kvar i denna. 19 kap.I behandlar denärmare
organisatoriska frågorna kring bl.a. hälsoskyddet.

viktigtDet samordna hälsoskyddet iär fråga boendemiljö,att om
arbetsmiljö och utomhusmiljö. finns risk för kravDet påattannars
bättre förhållanden beträffande utomhusmiljön får inverkannegativ på
arbetsmiljön. lagförslag inteVåra underlag för diskrimi-sådanger en
nering arbetsmiljön. I det praktiska livet kan sådan inverkanav en
främst förebyggas sådant samarbete tillsynssidanpå viettgenom som
förordar i kapitel 19 i den allmänna motiveringen.

Förslaget de grundläggandeersätta aktsamhetsreglerna i deattom
nuvarande miljölagarna med övergripande iregler miljöbalkenmer
medför dessa interegler längre tillknyts egendomsbegreppet.att För
hälsoskyddet innebär vidgadedetta möjligheter ingripa störandeatt mot
verksamheter olika slag. Möjligheterna ingripa kvarståendeatt motav
skador eller olägenheter vidgas också skyldighetenatt attgenom av-
hjälpa olägenheter efter det verksamhet, hantering eller åtgärdatt en
upphört fastläggs i den grundläggande aktsamhetsregeln i miljöbalken.

Den aktsamhetsregeln i miljöbalken föreslås någotnya en mer
allmän utformning motsvarande regel iän hälsoskyddslagen. Var och

miljöpåverkanutövar skall nämligen enligt förslag i prin-vårten som
cip skyldig vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar ochattvara
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bl.a.iaktta försiktighetsmått i övrigt för skyddade behövs attsom
intemänniskors hälsa inrymsmänniskors hälsa. begreppet skyddaI

mening dvs.endast begreppet hälsoskydd i hälsoskyddslagens stör--
mindreningar till Sanitära olägenheterkan upphov ävenutansom ge -

i miljöbalkenallvarliga störningar. föreslagna aktsamhetsregelndenI
ingen för ingripanden skall kunnasåledes göras.gräns näranges

aktsamhets-Regeln härigenom med den nuvarandeöverensstämmer
tillsynsmyndigheteni miljöskyddslagen. Självfallet skall dockregeln
hälsoskydd påkallaringripa med föreläggande bara behovetom av

detta.
i miljöbalken börföreslagna grundläggande aktsamhetsregelnDen

miljönämnderna möjligheter ingripa störningarökade motatt avge
allvarlig infraljud ellermindre sådana orsakas annatart, t.ex. som av

liknande.ljud från ventilationsanläggningar ellervärmepumpar,svagt
i likhet gäller enligt miljöskyddslagen ochbör med vadDet som nu

möjligt viss till olägenheterhälsoskyddslagen hänsyn ocksåatt tavara
departe-psykisk förarbetena till miljöskyddslagen uttaladeInatur.av

miljöfarligmentschefen bl.a. det psykiska tillkomstenobehagatt av en
ibland intensitet detverksamhet kunde föranleda kunde sådannå att

ekonomiska konsekvenser fastigheter i traktenkunde få detpå sättet att
effekter borde,mindre eftersökta och sjönk i värde. Också sådanablev

företagsenligt departementschefens uppfattning, kunna beaktas när ett
redovisats skallvägdes varandra.för- och nackdelar Sommot ovan

skad-hänsyn till störningar kanenligt hälsoskyddslagen tas som vara
liga i psykiskt hänseende.också

Hälsovårds-ñnns anledning i sammanhanget erinra vadDet att om
sanitär olägenhet.stadgeutredningen i fråga begreppetuttalade om

förtydligas iUtredningen begreppet bordeansåg attatt genom man
sanitärfastställda föreller gränsvärden gränsennormer angav var

erfarenheterna de dåolägenhet gick. Utredningen, fann att avsom
framtagna riktvärdena inom hälsoskyddsområdetoch varnormerna

införande bindandegoda, avstod dock från lämna förslagatt om av
sådana.

införavi tidenSom redovisats i 7 kap.närmare attnu mogenanser
förordade.Hälsovårdsstadgeutredningenden gränsvärdentyp somav

miljökvalitetsnormerVi har dock i miljöbalken benämna demvalt att
eftersom de skall inom såväl miljöskyddsområdetkunna användas som
hälsoskyddsområdet. Vi vidare antagit kvalitetsnormer,har att som
kommer betydligt bindande karaktär de nuvarandeänvara av en mer

iriktvärdena, åtminstone till början kommeroch attnormerna en
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första hand inriktas hälsoskyddet. Så har för övrigt varit falletmot
inom EG där miljökvalitetsnormer under införts iår flera direk-senare
tiv.

kanMan de föreslagna miljökvalitetsnormerna,anta att av oss som
skall vila på vetenskaplig grund, kommer viktiga hjälpmedelatt vara
vid tillämpningen de allmänna aktsamhetsreglerna i miljöbalken iav
fråga skyddet människors hälsa.om av

Sammanläggningen de grundläggande aktsamhetsreglerna i deav
nuvarande miljölagarna till övergripande regler i miljöbalken leder till

behovet särskilda bestämmelser föratt de olika fackområdena min-av
skar. Vi har dock kommit fram till i miljöbalken inte kanatt man
undvara vissa specialbestämmelser för miljöfarlig verksamhet, strål-
skydd, naturvård Tillståndsprövningen miljöfarliga verksam-m.m. av
heter, föreslås bibehållas åtminstone för anläggningar,störresom
måste exempelvis regleras särskilda bestämmelser.genom

Vi har också för i miljöbalken bibehålla antal särskil-stannat att ett
da regler till skydd för hälsan. finnsDet nämligen i dettaäven avse-
ende behov regler kan användas inteett bestämmelsernanärav som

miljöfarlig verksamhet kan tillämpas det fråganär ärt.ex.om om-
hälsoskyddet i bostäder, lokaler finnsDet i likhet med vadäven,m.m.

föreslås för miljöfarlig verksamhet, behov särskilda reglersom ett av
tillstånds- och anmälningsplikt för vissa verksamheter kanom som

föranleda olägenheter från hälsosynpunkt, avloppsanordningar,t.ex.
hotell, pensionat, lokaler för hygienisk behandling förhållan-Detm.m.
det särskilda regler hälsoskyddet införs i balkenatt får inte hindraom

hälsoskyddet samordnat med övriga intressenatt skyddasses som som
balken. främstaDet tecknet dennapå samordning deärgenom gemen-
allmänna aktsamhetsregler vi föreslår.samma som

Vi frågor tillstånds- och anmälningsplikt inomatt hälso-anser om
skyddsområdet, i likhet med vad gäller enligt miljöskyddslagensom nu
och framöver föreslås gälla för miljöfarlig verksamhet, bör regle-som

regeringen förordningar utfärdade med stöd balken.ras av genom av
Vi också del bestämmelser i hälsoskyddslagenattanser en av mer
detaljbetonad karaktär bör kunna förasmönstras eller in iut en ny
hälsoskyddsförordning. Hälsoskyddsbcstämmelserna i miljöbalken bör
i större utsträckning bestämmelsernaän i hälsoskyddslagen inriktas på
frågor inomhusmiljön. Härigenom kommer dessa bestämmelserom

karaktären kompletterandeatt bestämmelser till demmer av om
miljöfarlig verksamhet. föreslagnaDen utformningen de allmännaav
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aktsamhetsreglerna i miljöbalken innebär den nuvarande 14också §att
hälsoskyddslagen kommer överflödig.att vara

bör framhållasDet bestämmelserna tillsyn, överklagande,att om
sanktioner i likhet med de allmänna föreslåsaktsamhetsreglernam.m.

i miljöbalken. Som redovisar i special-närmarevara gemensamma
motiveringen till bl.a. 17 kap. bör beslut i frågor människors hälsaom
orsakade störningar från fasta anläggningar och verksamheter iav
omgivningen i administrativ ordning medan motsvarandeöverprövas
beslut i frågor inomhusmiljön liksom för börnärvarande över-om

domstolsvägen.prövas
bibehållandeEtt särskilda bestämmelser till skydd för männi-av

skors hälsa innebär begreppet hälsoskydd definieras iklartmåsteatt
miljöbalken. Som redovisats finns fördet skäl talar attovan som
begreppet bör vidgas i förhållande till vad gäller. Somnågot som nu

anförts torde det i det finnasmoderna samhället rad aktiviteterovan en
förorsakakan olägenheter dessa för den skull kanutan attsom anses

sanitär olägenhet. kanskeutgöra Många gånger sådana olägenheter på
enkelt kan åtgärdas, anordnande bullerskärmarsättett t.ex. genom av

liknandeeller anordningar. Begreppet sanitär olägenhet bör utmöns-

tras.
Med hälsoskydd ibör miljöbalken för hindraåtgärder attavses

uppkomsten olägenheter för människor. olägenhet börMedav avses
störning från medicinsk, hygienisk eller synpunkt kanen som annan

människorsverka störande hälsapå eller välbefinnande och intesom
ringa eller tillfällig.heltär
Vissa skillnader föreligger mellan hälsoskyddslagen miljö-och

skyddslagen i fråga vilken hänsyn skall till särskilt känsli-tasom som
Bestämmelserna i hälsoskyddslagen större utrymmega personer. ger

för sådana hänsynstaganden i miljöskyddslagen.bestämmelsernaän I
praktiken torde dock dessa skillnader ha suddats miljö-I mångaut.
skyddsbeslut, framför allti fattadesådana under tycksår,senare myn-
digheterna i realiteten ha fäst visst vid känsligaavseende personer,

allergiker. villkorDå utformas tillstånd till miljöfarlignärt.ex. ges
verksamhet beaktar Koncessionsnämnden utsläpp kanettom vara
allergiframkallande. förhållandetDet antalet allergiska åkommoratt
kraftigt ökat i samhället under säkert bidragit tillhar detta.årsenare

den miljöbalkenl finns det knappast anledning bibe-någon attnya
hålla de olikheternanuvarande i de aktuella lagarna i fråga hän-om
synstagandet till särskilt känsliga Enligt uppfattning bör,vårpersoner.
inte minst bakgrund den kraftiga ökningen olika allergiskamot av av
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åkommor under vid tillämpningen miljöbalkens regel-år,senare av
hänsyn kunna till känsliga vadär änsystem tas personer som mer som

kan normalt. Hälsoskyddslagens moderna börsynsättanses vara mer
därför enligt mening läggas till grund för de allmänna aktsamhets-vår

ireglerna miljöbalken. KoncessionsnämndenSom beaktarnämntsnyss
utsläpp kan allergiframkallande. Vid tillämpningenettom vara av

miljöbalken bör i enlighet med det anförda tillhänsyn också tasnyss
utsläpp påverkar redan allergiker.ärom personer som

Självfallet kan vid bedömning allergirisker lika litet vidav som
riskbedömning hänsyn till varje tänkbar olägenhet. Förtas attannan

hänsyn skall bör det fråga människortas vara om en grupp av som
påverkas och denna påverkan bör inte alltför obetydlig, denvara om
skall beaktas.

5 kap. har vi redogjort förI hur de allmänna aktsamhets-närmare
reglerna i miljöbalken förhållaskall sig till reglerna miljöfarligom
verksamhet. Utformningen föreslagnade aktsamhetsreglernaav
innebär grundläggande tillämpas ibestämmelse skall mångaatt samma
olika situationer. Reglerna skall tillämpas för miljöfarlig verk-såväl
samhet sådan omfattasverksamhet begreppet hälsoskyddsom som av
enligt den föreslagna definitionen. Vid prövning miljöfarlig verk-av
samhet fastläggs i form villkor vilka skyddsåtgärder, försiktighets-av

skall gälla till för omgivningen.mått skydd Så föreslåsm.m. som
gälla framöver. Vid prövning enligt balkens bestämmelseräven
ankommer det emellertid också tillståndsmyndigheten försäkrapå att
sig verksamheten inte strider andra bestämmelser i balken.att motom
Skulle falletså bör ansökan kunna Villkoren i till-avslås.vara en
ståndsbeslutet skall dock syfta till förhindra omgiv-olägenheter iatt
ningen.

tillståndsbeslutEtt enligt balken enligt uppfattningbör havår
rättskraft gäller i dag beträffande frågorde beslutetsamma som avser.

Villkoren i sådant beslut bör intesåledes kunna rubbas beslutett ettav
till skydd för hälsan såvida det sistnämnda beslutet inte andraavser
frågor skyddet omgivningen. innebär ingen ändring iän Dettaav
förhållande till vad gäller.som nu

15 kap. föreslårI vi det i miljöbalken införsatt gemensamma
tillsynsbestämmelser. Beslut fattade med stöd dessa bestämmelserav
skall grundas aktsamhetsreglernapå i miljöbalken. redovisats iSom
tidigare kapitel vilar dessa regler antal grundläggande principer.på ett
Stor vikt läggs i dessa vid olägenheter olika förebyggs.på Desättatt
allmänna aktsamhetsreglerna föreslås utformade också planeradeså att
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strida regler-verksamheter kan förhindras dessa kan förväntas motom
gällerinnebär ingen ändring i förhållande till vadDetta som nuna.

skärpning regler-enligt miljöskyddslagen. innebär emellertidDet en av
till förskydd hälsan.na

miljöskyddet och integreradeHälso- och kompletterar varandra är
för männi-i Hälsoskyddet berör uteslutande skyddetvarandra. dock

smitt-kopplingar till och sjukvård,skors hälsa och har starka hälso-
folkhälsoarbete. kunskapskydd kan den samladePå så sättsamt som

utnyttjasfinns inom hälso- och sjukvården, särskilt inom miljömedicin,
effektivt därför viktigt myndigheter hardepå Detsätt. ärett att som

sjuk-för miljö- och hälsoskyddet samarbetar med hälso- ochansvaret
tillsynenfördel därvid samordning i frågavården. En denär omsom

möjliggörråder hälso- och miljöskyddets ochpå område som en sam-
vid exempelvis landstingsorganisationen.lad samarbete med Frå-syn

i 19 isamordningen det planet behandlar vi kap.centralapågor om
motiveringen.den allmänna
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10 Trafik

10.1 Inledning

Sett i historiskt perspektiv har trafikensett miljöpåverkan uppmärk-
relativt Trafiken isammats dagär desent. källorna tillstörstaen av

miljöstörningar och i storstäderna till och med den Hälso-största. och
miljöstörningarna från transportsektorn består främst i luftförore-
ningar, buller, vibrationer, nedsmutsning och trängsel intrång isamt
landskapsbilden ioch naturområden med åtföljande påverkan på växt
och djurlivet. Störningarna i storstäderna består främst i luftföro-
reningar och lokalt höga bullernivåer utmed trañkleder och medgator
intensiv trañk.

förstDet är under de 20 åren åtgärder vidtagits försenaste attsom
komma till med trafikensrätta miljöproblem. hittillsDe vidtagna
åtgärderna har varit riktade främst luftföroreningar och buller.mot

För personbilar infördes krav på avgasrening fr.o.m. 1971 års
modeller. Kraven har sedan dess successivt skärpts. Fr.o.m. 1989 års
modeller gäller långtgående krav för personbilar. regleradeFörnya

innebärämnen skärpningarna utsläppen från bilar reducerasatt nya
Ävenimed genomsnitt 70-80 %. för lastbilar och bussar har införts

skärpta avgaskrav, för lätta fordon fr.o.m. 1992 modellerårs och för
fordon fr.o.m. 1993 års modeller.tunga SverigeI har byggts ettupp

olikamed förmetoder avgaskontrollsystem vid introduktion av nya
bilmodeller och vid den årliga kontrollbesiktningen fordon.av

Regler har också införts blyfri bensin och blyhalten i blyadom
Årbensin har efter hand sänkts. 1991 ungefär hälften den såldavar av

bensinen blyfn och denna andel ökar snabbt. Den minskade använd-
ningen bly i bensinen har medfört blyutsläppen från trafiken harattav
reducerats till 1950 års nivå.

frågaI fordonsbuller har förgränserna sådant sänkts för deom
olika fordonsslagen för dessa enligt fordonskungörelsenatt skall anses
lämpliga för trafik.
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sinasamtliga inomjärnvägar harinklusive StatensTrañkverken
interna-nationelltmiljöarbetet såvälrespektive områden stärkt som

tionellt.
Även användning förtillkommitekonomiska styrmedel har att

höjdkantrafiken. exempelfrån Som nämnasminska miljöstörningarna
motorfor-accisförsäljningsskatt pådifferentieradbensin ochskatt på

dieselolja liksombensin ochhar införtsSärskilda miljöskatter pådon.
inrikesflyget.på

biltrafikförbjudagjorts möjligt för kommunerhar ocksåDet att
i kom-luftföroreningarnavissa kommun,inom områden omav en

vistas där.för demhälsoriskerinnebär akuta sommunen
förprövningi dag kravtrañkanläggningar uppställs pågällerVad

flottilj-trafik- ochbeträffandeendastenligt miljöskyddslagen större
flygplatser.

trafikomrâdetUtvecklingen på10.2

samhälls-samband medtrañkområdet harUtvecklingen närapå ett
sidan detband mellanfinns starka åutvecklingen i Detstort. ena

utvecklingensidanandrautförs i samhället ochtransportarbete åsom
påverkasSålundasamhällsaktiviteter.ochandra verksamheterav

befolkning, boende,faktoreri hög gradtransportbehoven somav
Utvecklingen inomsysselsättning.näringsliv ochekonomi, trans-

förutsättningarnaomgivning medför ocksåiportsektorn och dess att
förändras.sambandetinnebörden det nämndaför och av

Ökningen decennierfleraundertransportarbetet hardet totalaav
efterfråganEmellertidekonomiska tillväxten.följt ärganska väl den

till dentill tillväxtinte kopplad bara denna ävenpå utantransporter
sig inomfördelarinriktning. tillväxtenekonomiska utvecklingens Hur

betydelse fördärförregionermellan olika sektorer ochoch är storav
efterfrågansammansättningen hos påutvecklingen och transporterav

de krav ställsoch på transportsystemen.som
inriktningenochfrämst tillväxtenpåverkasPersontransporterna av

regionalaockså denbetydelse harprivata konsumtionen. Storhos den
standard.omfattning ochkollektivtrafikens Resan-fördelningen liksom

fördelningen mellanboendemönsterdet påverkas också samt avav
fritid.arbete och

och dess gradvaruproduktionengodstransportutvecklingenFör är
betydelse. Envidareförädling inom olika näringsgrenar störstavav
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viktig faktor utvecklingen utrikeshandeln i förhållande tillärannan av
den inhemska produktionen. Efterkrigstiden karaktäriseras till delstor

lastbilstrañkens expansion, framför allt vad gäller de långvägaav
Ävengodstransporterna. järnvägens transportarbete har ökat, dock att

stagnation inträdde l970-talet.underen
högkonjunkturenDen medförde alla transportmedelsenaste att

ökade sitt transportarbete. Snabbast utrikestransporternaökade och då
i synnerhet den utrikes lastbilstrafiken. ökade sin marknads-Järnvägen
andel under första hälften 1980-talet. inteTotalt skedde någrasettav

förskjutningar mellan olikastörre de transportmedlen l980-talet.under
Kunskap trañkutvecklingen viktig då bedömadet gällerär attom

transportsektorns framtida inverkan miljö och hälsa. periodenpå För
1990-2020 har Transportrådet redovisat i rapportenen prognos
1990:10. Av framgår bl.a. följande.prognosen

totalaDet persontransportarbetet förväntas 16 %öka med mellan
1989 och 2000.åren årligDetta ökning med knapptmotsvarar en

1,4 %. förutsesDet perioden kommer inledas med nedgångatt att en
i det totala resandet till följd kraftigt höjda bensinpriser. perio-Förav
den 2000-2020 det totala transportarbetet 20 %väntas öka med drygt
eller 1 % iSett längreår. perspektiv innebär prognosresulta-ettca per

fortsatt dämpad tillväxt persontransportarbetet. Fördelningentet en av
mellan olika fárdmedel kommer inte förändras undernämnvärtatt
perioden. det längre tidsperspektivetI förväntas förskjutning skeen

längre Antalet regionala ökar jämfört med de lokalamot resor. resor
samtidigt det interregionala iresandet ökar jämförelse med detsom
regionala.

totala godstransportarbetetDet årligen öka %med knappt 1väntas
mellan åren 1987 och 2000 och inte fullt 1,6med % under perioden
2000-2020. detAv långväga godstransportarbetet 1987 svaradeår
sjöfarten för 44 %, medan lastbil och järnväg förvardera svaradeca

28 %. Varken till 2000 eller till 2020 förväntasår år några påtag-ca
liga förändringar i marknadsandelarna.

10.3 Utsläpp från trafikenämnenav

inledningsvisSom har orsakar transportsektorn bl.a. luftförore-nämnts
ningar, buller, vibrationer och nedsmutsning.

Luftförorenin dels lokalt problem, dels internationelltär ett ettgarna
problem med ibland global räckvidd. de luftförorenandeAv utsläppen
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vägtrafi-trafiken. inte baradel tillskrivasi Sverige kan Det ärstoren
också frånbetydande sådana kommerför utsläppken utansom svarar

från arbetsfordon.flygtrañken och sjöfarten liksom
vanligen diskuterastill luftförorening ochlederDe ämnen somsom

dels sådanapåverkan indelas itrafiksammanhang kan allt efter derasi
regionalaleder tilllokala hälsoproblem, dels sådanaorsakar somsom

miljöproblem.och/eller globala
kolmonoxid,i förstnämnda kanden nämnasAv ämnen gruppen

kolmonoxidpartiklar. Utsläppkväveoxider, kolväten, och äravozon
trafi-80 % frånfrämst i kommerhälsoproblem Drygttätorterna.ett

hälsosynpunkt.kvävedioxid farli frånkväveoxidernaken. Bland är gast
cancerframkallande. Ozonaromatiska kolväten ärTunga ettvaraanses

kväveoxiderbildas kolväten ochkraftigt oxiderande ämne avsom
speciellt från diesel-Partikelutsläppunder inverkan solljus. sot,av

partiklarför Utsläppenkan medföra ökade riskermotorer, cancer. av
nedsmutsning.också till kraftigleder

kväveoxider,framhållasi kanBland denämnen senare gruppen
får alltkoldioxid. Kväveoxidernasvaveldioxid, kolväten och enozon,

Huvudorsakenochbetydelse för försurningen markstörre vatten.av
svaveldioxid.försurning utsläppen Dessatill dagens dockär av

medförförbränning fossila bränslen. Ozonfrämst frånkommer av
skadligabidrar till bildningen detvegetationen. Kolvätenskador på av

ökningochKoldioxid ingår bland de s.k. växthusgasernaozonet. en
till klimatföränd-sikt ledakoldioxidhalten i atmosfären kan påav

ringar.
från trafiken beräknaskolmonoxid- kolväteutsläppenSåväl som

fordons-fattade beslut skärptaminska kraftigt till följd redan omav
krav.

vid jäm-relativtsvavel från trafiksektorn småUtsläppen är enav
från vissa andra sektorer.förelse med utsläpp

kväveoxidermitten 1950-talet har utsläppen nästanFrån avav
biltrafiken harAnledningen härtill främsttrefaldigats i Sverige. är att

relativt lite.dock utsläppenUnder 1980-talet förändrades Iökat. mot-
förvägtrafikenför svavelutsläppentill vad gällersats svararsom

Även från luftfartkväveoxidutsläppen. utsläppenungefär hälften av
Naturvårdsver-sjöfart liksom från arbetsfordon betydande. Avoch är

Luft ’90,försurning,aktionsprogram luftföroreningar ochkets mot
sjöfartfrån arbetsfordon ochkväveoxidutsläppen ärframgår bl.a. att

direktaantagits. Vad gäller deväsentligt vad tidigarestörre än som
järnvägstrañken mindre betydelse.från dessautsläppen är av
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Vägtrañkens utsläpp kväveoxider beräknas minska med nästanav
hälften till 2000 tillår följd de beslut fattats skärpta emis-av som om
sionskrav trafiken samtidigt förutsestrots öka. Utsläppen frånatt alla
trañkslag kommer öka efter 2000år inga ytterligareatt åtgärderom
vidtas.

Utsläppen koldioxid från trafiken har ökat kraftigt under 1980-av
talet, medan utsläppen från andra sektorer har minskat. Av de svenska
utsläppen koldioxid 1987år svarade trafiksektorn för drygtav en
tredjedel.

Utsläppen koldioxid förväntas öka. Till skillnad från utveck-av
lingen vad gäller kväveoxider kommer inte koldioxidutsläppen att
påverkas de redan fattade besluten skärpta fordonskrav. Utsläp-av om

från vägtrañken kommer därför stiga i i takt medpen att stort sett
trañktillväxten. Till del kan dock ökningen motverkas fordo-en attav

blir energieffektiva. Också koldioxidutsläppen från sjöfart ochnen mer
luftfart förutses öka, häräven kan ökad energieffektivitet bidramen en
till begränsa utsläppen.att

Ozon förekommer inte i form utsläpp, bildas andrautanav av
fotokemiskämnen på Bl.a.väg. kväveoxider och kolväten bidrar till

ozonbildningen i troposfären.
Sedan 1946år har bly tillsatts bensinen i Sverige i syfte för-att

hindra självantändning bränsleblandningen i Trafiken ärmotorn.av
den viktigaste källan till bly i livsmiljö.vår Emellertid har blyutsläp-

från bensindrivna bilar reducerats underavsevärt år.pen senare
Bakom minskningen ligger sänkt blyhalt i bensinen introduktio-samt

blyfri bensin. Utsläppen fortsätter minska till följdnen attav attav
Ävenfler och fler bilar kan köras på oblyad bensin. blyutsläppenom

från trafiken kan betraktas löst problem kommer dockettnumera som
miljöeffekterna redan utsläppt bly kvarstå under lång tid fram-attav
över.

ñnnsDet flera källor till cancerframkallande harämnen som an-
knytning till trafiksektorn. Bensin innehåller mängder bensen,stora

kan upphov till leukemi. förbrukadeI motoroljor finns högasom ge
halter komplexa kolväten. Dessa starktär cancerframkallande.av
Även i finns cancerframkallande kolväten. Mängden sådanaavgaser av

från fordonämnen beror på Dieselmotorermotortypen. störreavger en
mängd cancerframkallande ämnen bensinmotorerän katalytiskutan
avgasrening. Bensinmotorer med fungerande katalysatorer mind-avger

mängder andraän motorer.re

14 l3-028l.Dell
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helpartiklar sot. EninnehållerdieselmotorerfrämstfrånAvgaser
okändadeltillmedmänniskokroppendessa stordel tas upp avav

cancerframkallande.partiklarnaVissakonsekvenser. antas varaav
tillocksåpartikelutsläppenhälsoproblem lederFörutom ettatt vara

nedsmutsning.

trafikenfrånBuller10.4

Sverige be-människor. Iflestmiljöstörning berördenBuller är som
bullernivåer gårförmiljoner invånare1,3 utsättasungefärräknas som

ekvivalentnivåbostäder 55 dBAmiljö vidför godriktvärdetutöver
utomhusmiljö.fördygnper

Stockholmvägtrañken.från Ibullret härrördelmycketEn stor av
dessaUtmed65 dBA.bullernivåermed över45 milfinns gatorca

bullernivåer överSärskilt högamänniskor.100 000cirkaborgator
huvudgatornaoch deinfartsledernautmed75 förekommerdBA stora

i000 och40ungefärfinnsGöteborgsregioneninnerstaden.i I
buller-trafikleder därutmedbor25 000cirkaGöteborg personer som

000 invånareomkring 1565 Malmö utsat-dBA. I ärnivån ligger över
65 dBA.bullernivåerför överta

hjärt-bl.a.inverkarbuller påvisarundersökningarMedicinska att
ocksåBuller kantarmrörelserna.ochpåoch kärlsystemet samt mag-

illamående,huvudvärk,sig ieffekter,psykosomatiska yttrarsomge
olustallmän ärochKoncentrationsproblemnervositet.ochtrötthet

talmaskerandeocksåhartrafikbuller. Bullereffekterkändaandra enav
hörselskadade.försärskilt besvärandeeffekt, ärsom

främstproblem,speciellt natte-enstaka bullertoppar utgörHöga ett
ljudnivåervid lågakonstaterats såväckningseffektertid. Sålunda har

ljudnivåer kan nämnasvid vissabesvärexempel på40 dBA. Somsom
följande.

påverkasSömnen40 dBA
kan vaknaKänsliga45 dBA personer

försämrastalUppfattbarheten60-65 dB av
medavståndförassvårligen påSamtal kan70 dBA metersen

normalt röstläge

3 dBA. Detta ärljudnivån medminskarhalverasbullerkällaOm en
ljudnivånOmuppfatta.kanförändring i ljudnivåden öratungefär som
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skall uppfattas halverad krävs minskning med 8-10 dBA, dvs.som en
minskning bullerkällan till åttondel.en av en
Tunga fordon såsom lastbilar och bussar iorsakar allmänhet 5-10

dBA buller personbilar.än Detta gäller bullret från såvälmer motor
däck. I genomsnitt fordonutgör 10 % fordonstrafiken.tungasom av

Detta innebär dessa fordon bidrar lika mycket till trafikbullretatt som
personbilarna.

Vid seminarium arrangeradesett Utredningen för hand-som av en
lingsplan buller i november 1992 konstateradesmot antalet buller-att
störda människor minskat sedan mitten 1970-talet. Enligt rapporterav

utredningen tagit fram det i förstaär hand ändrat boendemön-som ett
kommunernas trafiksaneringsprogramster, och förutseendeen mer

vägplanering bidragit till färre människoratt störssom numera av
buller från vägtrafiken. Däremot har vidtagna åtgärder för minskaatt
trañkbullret haft liten inverkan. Effekterna åtgärderna har nämligenav
ätits ökade trañkflöden och ökade hastigheter hos fordonen.upp av
Vid seminariet framkom också det svårt ytterligare minskaäratt att
trañkbullret tekniskamed metoder.

inteDet baraär vägtrafiken tillupphov störande buller.som ger
Även flyg- och jämvägstrafiken orsakar antal människoratt ett stort
i Sverige buller.störs av

10.5 Trañkpolitiska målsättningar

Trañkpolitikens mål har iuttryckts 1988 trafikpolitiskaårssenast
beslut prop. 1987/88:50, 13,TU rskr. 159. Trafikpolitikens yttersta
syfte enligt beslutetär bidra till bibehålla och utveckla välfär-att att
den.

beslutetI det övergripande målet för samhällets trafik-attanges
politik skall erbjuda medborgarna och näringslivet i landetsattvara
olika delar tillfredsställande, säker och miljövänlig trafikförsörjningen
till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader.

Detta mål, innebär miljö- och hälsoskyddsfrågorna betonasattsom
starkare, har vidareutvecklats i följande fem delmål.
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tillgänglighetGod
ochmedborgarnasutformasskall såTransportsystemet att

tillgodosestransportbehov kan pánäringslivets grundläggande ett
tillfredsställande sätt.

ejfektivitetHög
effektivtbidrar tilldetskall utformas såTransportsystemet ettatt

helhet.resursutnyttjande i samhället som

trafiksäkerhetHög
ställdahögtutformas detskall såTransportsystemet motsvararatt

i trafiken.krav säkerhetpå

God miljö4.
hushåll-miljö ochgodskall utvecklas såTransportsystemet att en

främjas.ning med naturresurser

Regional balans
regionalbidrar tilldetskall byggas såTransportsystemet attupp

balans.

skalltillgänglighet innebärDelmålet transportsystemet tryggaattom
vadmedborgaretillgängligheten för allaarbetsresorna och avser

speciella kravtill derekreation.service och måsteHänsyn tas som
Likasåhandikappades behov.deutifrån barnens, de äldres ochställs

näringslivets behovtillfredsställamåste trans-transportsystemet av
porter.

transportkostnaderomfattar inte enbart direktaEffektivitetsmálet
väntetider,ochkvalitetsaspekterkostnader ochocksåutan som res-

lagerhållning,förkostnaderkomfort för ochpersontransporterm.m.
Infrastruk-godstransporter.förpackning vad gällerhantering, m.m.

samhälls-kriterier.samhällsekonomiska Ettplaneras eftermåsteturen
eftersträvas.ekonomiskt effektivt utnyttjande ocksåmåste

trafiksystemolycksfrittTrañksäkerheten förbättras ochbör såett
i trañkenskadade och dödademöjligt skapas. totala antaletDetsom

särskilttrafikanter,minskas. gäller för allaskall fortlöpande Detta men
trafikanterna och barnen.de oskyddade

miljöeffekter skallsikt gäller trafikensInriktningen lång detpå när
frånradikalt minska de skadliga utsläppen transportsystemet.attvara

internationelltföroreningar skall nationellt ochUtsläppen begränsas,av
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till vad tål. Transportsektornnaturen skall bidra till målet min-att att
ska kväveoxidutsläppen med 30 % mellan åren 1980 och 1995 kan
uppnås. l skalltätorterna luftkvaliteten radikalt förbättras och buller-
störningarna begränsas. Hushållningen med energi inom transportsek-

skall förbättras, framförtorn allt ökad energieffektivitet hos degenom
enskilda fordonen.

Regional Åt-balans förutsätter landsomfattandeett transportsystem.
gärder inom trafikpolitikens område för förbättra den regionalaatt
balansen måste syfta till stödja det inom regionalpolitikenatt görssom

helhet. Samtliga trafikslag kan inte finnas överallt. Varje regionsom
och trañkslag har olika förutsättningar bör påverka valet trans-som av
portlösningar i landets olika delar.

10.6 Regeringens strategi för miljöanpassatett

transportsystem

I propositionen 1990/91 :90 En god livsmiljö har regeringen redovisat
vissa överväganden beträffande strategin för miljöanpassatett trans-

Sålunda skall fortsattadetportsystem. arbetet med trañkens miljöan-
passning baseras på avvägning mellan behovet utvecklaen att trans-av

för 2000-taletsmötaporterna att transportbehov och nödvändigheten
miljöanpassa trafiken.att Det sägs vårtav resul-att ärtransportsystem

mycket långtatet utveckling. Delar dagens bärande strukturerav en av
gamlaär och konstruerades i samhälle i väsentliga delar skildeett som

sig från dagens. Det är grundläggande uppgift förändraatten systemet
så det klarar de kravatt ochresenärer transportköpare ställer,som
samtidigt miljö- och hälsoproblemen bemästras.som

Med begreppet miljöanpassat enligttransportsystem avses propo-
sitionen sätt organisera ochett genomföraatt transporter av personer
och gods inom de uppställs för vad människor ochramar naturensom
tål. Definitionen anknyter till Världskommissionens för miljö och
utveckling hållbar utveckling. Med sådanresonemang om en en menas

utveckling tillfredsställer dagens behov kom-en äventyrasom utan att
mande generationers möjligheter tillfredsställa sina behov.att

Vilka krav bör ställas på miljöanpassat bör,ettsom transportsystem
det isägs propositionen, successivt ändras i takt med kunskapenatt om

olika miljö- och hälsoeffekter förbättras. Dagens krav i fråga om
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i interna-stegvis skärpasdärförmiljöeffekter kommertrafikens ettatt
samarbete.tionellt

övervägandenregeringensstrategi enligtförsta i börEtt steg en
följande riktlinjer.eftersträvadärvidförtydliga målen och attattvara

åtgärderkraftigt. Därvid krävsHälsofarlig påverkan bör begränsas-
partikelutsläppeni första handför begränsai de städernastörre att

fordon.från andraavgaskravfordon skärptafrån dieseldrivna samt

kraftigtskall be-trafikeneffekter från den svenskaMiljöstörande-
för-effekterbedömning kommerregeringensEnligtgränsas. som

svenskafrån denutsläppövergödning orsakadesurning och av
2010.undanröjas tilltrafiken äratt

enlighet mediklimatpåverkan skall begränsasTrafikens bidrag till-
klimatpåverkan.strategin för minskad

transportsektorns delmiljöstrategi försyftegrundläggande medEtt en
utveck-fordonstekniken skallförförutsättningarskapasägs attattvara

delteknik, tillkändmöjligt med i dagframstårlas. Det storatt,som
ochkväveoxider, kolvätenluftmiljöproblem. Utsläppenfleralösa av

ytterli-nivåer.till ofarliga Genomminskaskolmonoxid bedöms kunna
fordonsbränslentraditionellafordonsteknik ochutveckling avgare

utsläppentill medmöjligt kommaockså rättabedöms det att avvara
partiklar.svaveldioxid ochbl.a.

propositionen denikoldioxidutsläppenVad görsangår av
klimatmåldetbegränsning i enlighet medbedömningen att somen

energieffektivitet.bättretill del kunnauppställts bör uppnås genomen
sikt.introducerasdrivmedel påalternativa börVidare framhålls att

utvecklingenförutformningen reglerdet gällerDå motatt styraav
kravhittills formulerat påregering och riksdagfastlagda målen harde

propositionenregeringens iEnligtform gränsvärden.fordonen i av
fortsättningen.i Dettaprincip gällastrategi skall dennaangivna även

användas,teknik skallvilkeninnebär det inte skall utanatt somanges
uppfylla.bränslen skallvilka krav fordon ochsom

rikt-i önskadtrafiktillväxtenochFör transportmönstrenatt styra
kostnadsan-principen trafikensi propositionen,ning skall, detsägs om

miljöproblemtrafikenstill medsyfte kommatillämpas. I rättaattsvar
trafi-inteuteslutsstadskärnornai vissa delar storstäderna t.ex. attav

där kan behöva begränsas.ken
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Jordbruksutskottet anförde 1990/91 :JoU30 92 f i anlednings. av
propositionen utskottet delar regeringens bedömning åtgärdsbe-att att
hovet detär gäller trafikensnär hälso- och miljöstörandestort effekter.
Detta kräver strikt prioritering insatserna. Arbetet bör inriktasen av
på åtgärder beträffande storstadstrafiken, investeringar i järnvägar

skärpta krav fordonpå och bränslen.samt Det västeuropeiskanärmare
samarbetet möjlighet till sådan samlad insats. Utskottet ansluterger en
sig till regeringens målsättning hälsofarliga effekter skall begränsasatt

Ävenkraftigt till början 2000-talet. trafrkens miljöstörande effekterav
bör kraftigt begränsas. De svenska utsläppen kväveoxider, svavel-av
dioxid och kolväten från trañken bör minskas kraftigt skärptagenom
avgaskrav. Trañkens bidrag till klimatpåverkan bör begränsas i
enlighet med klimatstrategin.

Det kan i sammanhanget inomnämnas regeringskansliet pågåratt
propositionsarbete i fråga banlag.om en ny

10.7 Trafikverkens långsiktiga planering

Riksdagens inflytande skall stärkas

Riksdagen beslutade 1992våren 199l/92:TU22, rskr.333 riks-att
dagens och regeringens inflytande investeringsplaneringenöver skall
stärkas. Riksdagen förutsätter därför regeringen fortsättningsvis föratt
riksdagen underlag det möjligt överblickapresenterar ett gör attsom
hur infrastrukturen och helhet påverkastransportsystemet som av en
föreslagen investeringsinriktning. Riksdagen vidare detattanser av
underlaget bör framgå i vilken grad föreslagen inriktning kan för-en

uppfylla deväntas trafikpolitiska målen.

Regeringens uppdrag trafikverkenåt

februari 1992I regeringen Banverket, Vägverket, Sjöfartsverketgav
och Luftfartsverket i uppdrag och i samråd med Natur-att gemensamt
vårdsverket lämna årliga miljörapporter till regeringen. Rapporterna
skall utformas så trafiksektorns och respektive trafikslags miljöpå-att
verkan beskrivs liksom hur sektorn helhet trañkslagensamtsom var
för sig bidrar till de riksdagen fastlagda målen för miljöpolitikenatt av
uppfylls. Trafikverken skall också redovisa förslag till sektorsmâl på
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vilkarapporteringen skall framgårespektive verks område. åtgär-Av
sektorsmålenföreslagnabehöver vidtas för de verkender attsom av

för vidta dessa åtgärder.kostnaden Denskall kunna uppnås attsamt
1992.septembermiljörapporter redovisades den lförsta omgången

trafikverken utarbeta8 juli 1992Regeringen uppdrog den åt att
inom respek-långsiktiga planeringenför inriktningen denunderlag av

för verkens arbeteverksamhetsområde. Utgångspunktertive verks
trafikpolitiskafast i 1988riktlinjer ladesskall de mål och årssomvara
erbjuda med-för trafikpolitikenbeslut. övergripande måletDet är att

miljövän-tillfredsställande, säker ochi olika delarborgarna landets en
samhällsekonomiska kostnader.möjligalig trafikförsörjning till lägsta

innebär bl.a.Det att
trafikens miljöpåverkan begränsas,måste-

förbättras,tillgängligheten till måstetransportsystemet-
öka,effektiviteten i måstetransportsystemet-

i trafiken öka,säkerheten måste-
minska.de regionala obalanserna måste-

riktlinjerna förfastlagdautgångspunkt de riksdagenEn är avannan
miljömässigt håll-1990-talets miljöpolitik. Inriktningen innebär att en

ställningstagande prop.utveckling skall Riksdagensbar nås.
ocksåtrafikens infrastruktur1990/91 :87, TU24, rskr.286 angående är

riksdagensEnligtför trafikverkens uppdrag.viktig utgångspunkten
tillväxtenekonomiskainfrastrukturens betydelse för denbeslut skall

iuppmärksammas plane-välfärdsutvecklingen i landet särskiltoch
ringen.

avvägningarkonflikterolika har inneboendemålen görDe attsom
lyfta fram dessaverken utarbetar skallske. underlagmåste Det som

alternativa utvecklingarmålkonflikter och ställa konsekvenserna av
varandra.mot

informerai utredningsarbetet ochTrañkverken skall samverka
dessa kantill investeringsinriktningar,varandra olika förslag så attom

trafikgrensövergripande analyser. Gemensammaläggas till grund för
ochBanverketstrafikprognoser underlag för arbetet.bör utgöra

samhällsekonomiskautredningsarbete medVägverkets skall ske
tillförslagLuftfartsverket och Sjöfartsverketsbedömningar grund.som

företagsekonomiska bedöm-investeringsinriktning skall medupprättas
effekterinvesteringningar grund. de fall kommerI att somgesom en

företagsekonomiska kalkylen skallfångas inominte helt den enupp
bedömningsamhällsekonomisk göras.
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Trañkverken skall redovisa konsekvenserna föreslagna alternati-av
investeringsinriktningar. planeradeDe investeringarnas roll i trans-va

bör tydligt framgå. Utredningarna skall innehållaportsystemet en
analys påverkan på andra trafikslag, tillgänglighetsförändringar,av
effekter den regionalapå utvecklingen och andra samhällsekonomiska
effekter. utredningarnaAv framgåskall vilka avvägningar mellan olika
trañkpolitiska delmål förslagen innebär.som

miljökonsekvensbeskrivningEn skall där det planeringsunder-göras
lag Naturvårdsverket utarbetat grunderna. arbetetutgör Isom en av
skall trafikverken del det underlagsmaterial framkommit ita av som
kommunernas och länsstyrelsernas arbete med översiktlig planering

redovisa hur övervägda investeringar med berör-samt överensstämmer
da kommuners översiktsplaner. Trafikverken skall samråda med
Boverket vid utarbetandet konsekvensbeskrivningarna.av

10.8 EG och trafiken

förekommerDet omfattande internationellt arbete för utvecklaett att
miljöskyddet på transportområdet. En del det arbete utförsstor av som
sker i FN och dess fackorgans regi. Också i andra sammanhang:s
utförs emellertid betydelsefullt arbete för skydda miljön i interna-att
tionellt samarbete. särskild betydelseAv det arbete utförs ochär som
planeras inom EG.

Rom-fördragetI finns bestämmelser miljön i artiklarna 130om r -
130 Ett antal rättsakter området har också beslutats, någravarav
gäller transportområdet. bl.a. frågaDet reglerär svavelhalterom om
i bränsle, bullernivåer m.m.

1992I publicerade EG-kommissionen grönbok trans-mars en om
inverkan miljönpå och drog riktlinjerna för hållbarporternas upp en

rörlighet. Grönboken innehöll bedömning totalatransporternasen av
inverkan miljönpå och drog riktlinjerna för strategiupp en gemensam

skulle det möjligt förgöra transportsektorn fylla sina socialaattsom
och ekonomiska funktioner och samtidigt begränsa dess skadliga effek-

miljön.på Som viktiga medel förter dessa målnå bl.a.att angavs
gynnande miljövänliga utveckling flod- och kombi-transportsätt,av av

beaktande mil jöinverkan vidtransporter, samhällspla-transporternasav
nering, informationsinsatser Grönboken orsakade viss debatt.m.m.

Miljöfrågorna också plats i EG-kommissionens vitbok frånges
december 1992 den transportpolitikens framtidaom gemensamma
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Bland konsta-vissa basfakta.utveckling. vitboken bl.a.I nämns annat
inomenergiförbrukning ligger%30 EG:s transport-attteras ca av

miljöeffekter, utsläppolikaolika transportslag harsektorn och t.ex.att
och buller. Avnedsmutsning markentill luft eller trans-vatten, av
tillhänför sig 85 %energiförbrukning vägtransporterna.portsektorns

Trafikstocknings-%också för 75 utsläppen.Dessa avsvarar
inom flyg- ochproblemen, vägtransport-störstvarasom uppges

miljöeffekterna.ökarsektorerna,
härsärskild fråga. Också väg-ärMarkåtgången tas upp som en

% EG:sförbrukaren. Ca 1,3den största tasytatransporterna uppav
sjötransporteroch0,03 % järnvägsnätet. Flyg-ochvägar avav

markytor.försumbaraianspråktar däremot närmast
farligt gods.problemEtt transportannat avanges vara

hur bästinte råder enighetvitboken detkonstaterasI att om man
andramiljöproblem medlösa transportsektornsskall förena behovet att

viktigtenighet detmålsättningar. råder dock ärviktiga Det attattom
dekan bl.a. skenedsmutsningseffekterna. på sättbegränsa Detta som

styrningi grönboken. Särskilt betonas mottransporternaavanges
kustsjöfart.kombitransport och

viktiga gåbränsle och emissioner vägarförNormer attanges som
och andraskatteremissioner. Ocksåfram då det gäller begränsaatt

i sammanhang.ekonomiska styrmedel dettatas upp
medelandra målsättningar ochSom anges

trafikstockningsproblemen bl.a.begränsning att gynnagenomav-
mindre,risken för sådanadär ärtransportsätt

miljövänligakollektivtrafik ochgynnande transportsätt,av-
privatbilar,minskning bruketav av-

planeringmyndigheterlokala påuppmärksamma nationella och att-
transportbehovet,för minimerabör ske att

miljöpåverkan,vid planering infrastrukturensvärdering av-
farligt gods.kringuppmärksamma problemen transport av-

10.9 Nuvarande styrmedel

återfinns imiljöeffektertrafikens hälso- ochRegler berör ettsom
påtaglig.mindreellerAnknytningen kanflertal författningar. mervara

effektertrafiken påi vadförfattningar, påverkar månMånga gersom
effekterregleringen sådanaintemiljön och människors hälsa, har av
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främsta syfte. Ofta de bara flera konsekvenserärsom en av av en
reglering primärt har helt syfte.ett annatsom

följande redogörelsenDen innefattar vissa viktigare författningar
och andra styrmedel trafikområdet. Redogörelsen således intepå gör
anspråk fullständighet.på

l0.9.1 Administrativa styrmedel

Miljöskyddslagen

Vad gäller trafiksektorn faller fasta trafikanläggningar under lagen.
Miljöskyddslagen tillämpligsåledes anläggningar där trafikverk-påär
samhet bedrivs, trafikplatser, flygplatser, järnvägarsåsom ochvägar,
hamnar. faller fordonen,Däremot luftfartygen, och fartygentågen
utanför lagens direkta tillämpningsområde. fråga anläggningarI om
inom trañksektorn igäller dag krav obligatorisk förprövningpåatt
föreligger beträffandeendast trafik- flottiljflygplatser.ochstörre

I samband med tillstånd meddelas enligt miljöskyddslagen kanatt
föreskrivas villkor skall gälla för den miljöfarliga verksamhetenssom
bedrivande. Som exempel på sådana villkor kan trafikbegräns-nämnas
ningar, bullerdämpande åtgärder utmed eller åtgärder till före-vägen
byggande förs med ventilationsluften i byggnader.attav avgaser

Även trafikanläggning inte enligt miljöskyddslagenprövatsom en
gäller i princip tillåtlighetsregler.lagens bör dock erinrasDet attom
förbudsparagrafen 6 inte hindrar§ sådana flygplatser, ellervägaratt
järnvägar, anläggande i särskild ordning, föranvändsprövatsvars

ändamål.avsett
tillsynsmyndighetEn kan meddela råd lämpliga åtgärder för attom

motverka störningar från exempelvis trafikanlåggning. Myndighetenen
har möjlighetockså utfärda föreläggande sådana försiktighets-att om

eller förbudmått behövs för lagen eller föreskrifter, harattsom som
meddelats med stöd lagen, efterlevas.skallav

det fall tillstånd inte harFör meddelats enligt miljöskyddslagen kan
Koncessionsnämnden hemställan Naturvårdsverket beslutapå av om
förbud miljöfarlig verksamhet, inte tillåtlig enligt lagen,ärmot som
eller meddela föreskrifter försiktighetsmått. fråga trafikan-Iom om
läggningar ihar det fall förekommitnågra Naturvårdsverket hem-att
ställt skyddsföreskrifter.om
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Hälsoskyddslagen

föreskrif-kommun fåri vissa angivna avseenden meddelaEn närmare
till sanitär föreskrifterskydd olägenhet. Med stöd därav kanter mot

meddelas förbud tomgångskörning motordrivnamedt.ex. motom
fordon.

nämnd får meddela de förelägganden och förbud behövsEn som
för hälsoskyddslagen eller bestämmelser, har meddelats medatt som
stöd den, skall efterlevas.av

Naturresurslagen

i hus-markanvändning regleras övergripande lagenFrågor om om
hållning tillämpasmed regler skallLagens närnaturresurser m.m.

enligt ochärenden bl.a. plan- och bygglagen och väglagen avgörs
vidinnebär vissa allmänna angivna intressen skall beaktasatt

bestämmande hur får i dessa intressen harmark anspråk. Blandtasav
riksintressena särskildde s.k. tyngd.en

Enligt naturresurslagen skall marken, och den fysiska miljönvattnet
i övrigt användas från ekologisk, social och samhällsekono-så att en
misk långsiktigt hushållning främjas Mark-synpunkt god 1 kap. 1 §.

särskilt lämpliga för anläggningar bl.a.och vattenområden ärsom -
kommunikationsanläggningar skall långt möjligt skyddasså mot-

utnyttjandetåtgärder kan påtagligt försvåra tillkomsten eller avsom
riksintresse försådana anläggningar. Områden bl.a.ärsom av

kommunikationsanläggningar åtgärderskall skyddas sådanamot
2 kap. 8 Vid kollision riksintressen för flera oförenliga§. mellan

företräde lämpligasteändamål skall det eller de ändamålåt påges som
främjar långsiktig hushållning och denmed marken,sätt vattneten

fysiska miljön i övrigt 2 10kap. §.
Myndigheter tillämpar till planernaturresurslagen skall attsesom

enligt plan- och bygglagen och sådant planeringsunderlag belysersom
hushållningsfrágan finns tillgängligt vid prövningen 6 kap. 1 §.

Plan- och bygglagen

Plan- deras styrandeoch bygglagen innehåller regler planer ochom
verkan. fast kommunal angelägenhet plan-Lagen slår det äratt atten
lägga användningen mark och 1 kap. 2 §. Länsstyrelsen harvattenav
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tillsyn planväsendet länet skall samverka med kommunernai ochöver
uppsikteni deras planläggning, Boverket har den allmännamedan över

i riket.planväsendet
Enligt och bygglagen för varje finnasplan- skall kommun över-en

tillgodosesiktsplan, bl.a. skall hur kommunen attsom ange avser
detalj-riksintressen enligt l kap. 3 § och 4 kap.. Inaturresurslagen

förplan skall redovisas bl.a. allmänna platser och kvartersmark t.ex.
kananläggningar för trañk 1 kap. 3 5 kap.. Detaljplanen§ och

vidare redovisa bl.a. för trañk- och väganordningarmarkreservat
för5 10. grunddragenkap. 7 § Genom områdesbestämmelser kan

markområden för kommunikationsleder jämförliga ändamåloch andra
för syftet översiktsplanen ellersäkerställa med uppnåsatt att attanges

riksintresse enligt tillgodoses 5 16 §.naturresurslagen kap. Lagenett
innehåller regionplaneringockså särskilda regler 7 kap..om

enligt markhar plan- och bygglagen lösaKommunen rätt att som
vilkaenligt detaljplan skall användas för allmänna platser för kom-en

huvudman eller för enskilt byggande, markensär änannatmunen om
användning för inte säkerställd 6 kap.ändamål ändå kanavsett anses
17 §.

Väglagen

miljösynpunkt det särskilt viktigt miljökonsekvensernaFrån är att av
vägbyggnadsföretag blir tidigt stadiumplanerat belysta på såett ett
eftersom i möjlighetermöjligt, det då allmänhet föreligger störstsom

till förutsätt-vidta effektiva åtgärder skydd för miljön. regelI äratt
ningarna för sträckning i de tidigaändra ganskavägsatt storaen
planeringsskedena. visar skyddsåtgärderErfarenheterna också att rena
vid utformningen tidigt stadiummåste påväg övervägas ett omav en
bästa resultat skall kunna uppnås.

bakgrund det innehåller väglagen be-Mot nämndaav numera ennu
innefattastämmelse föreskriver arbetsplan skall ävenatt ensom en

miljökonsekvensbeskrivning. redovisningsådan skall innehållaEn en
de väntade miljöeffekterna förslag till erforderliga skyddsåt-samtav

förebyggagärder eller andra försiktighetsmått behövs för attsom
störningar eller frånandra olägenheter trafiken.

beskrivsNedan hur vägplaneringen fungerar i dag.



430 Kapitel 10

Lokalisering

deInnan utpekade projekten kan byggas skall deras exakta lokalisering
utformningoch bestämmas. Detta sker i endast delvisen process som

formellt reglerad i lagstiftningen.är Processen med översiktligstartar
utredning för längre sammanhängande avsnitt i syftevägett attav en
finna vägkorridor bästa tillgodoser de olika kravsätten som som
ställs den framtidapå funktion. Valetvägens kan påverkas faktorerav

miljö- och trañksäkerhetsförbâttringar i ökad framkom-tätorter,som
lighet och trafiksäkerhet högre vägstandard och/eller förkortadgenom
vägsträcka, anpassningen till landskapets förutsättningar, bevarande av

och kulturhistoriska miljöer utredningenI redovisasnatur- ocksåm.m.
miljökonsekvenser olika alternativ. Olika alternativsträckningarav
studeras i samråd med berörda kommuner, länsstyrelser och andra

Utredningens resultat i form beräkningar och bedömningarorgan. av
effekter olika alternativ för allmänheten vid utställ-presenterasav av

ningar där synpunkter alternativpå kan lämnas. Det samlade materia-
let därefter underlag förutgör beslut arbetsplan,upprättaatt en som

det rättsliga instrumentetär för komma föråt mark allmän väg.att en
Med gällande ordning beslutar Vägverket i denna fråga ochensamt

först sedan arbetsplan blivit fastställd kan beslutet överprövas.en

Arbetsplan

Förfarandet vid upprättande arbetsplan för allmän ireglerasvägav
väglagen och vägkungörelsen. Planen skall bl.a. utvisa den mark som
erfordras för s.k. väganordningar körbana, diken och slänter.t.ex.
Planen skall också innehålla miljökonsekvensbeskrivning skallen som
godkännas länsstyrelsen och förteckning berörda sakägare.överav en
Vid upprättande arbetsplan skall förutom det tekniska arbetetav en
samråd ske med markägare, myndigheter m.fl. Planen skall ställas ut
för granskning. Yttranden från länsstyrelsen, kommuner m.fl.
behandlas innan Vägverket beslutar eventuell fastställelse. Arbets-om
planen kan bli föremål för regeringens prövning antingen genom
underställelse, Vägverket och länsstyrelsen har olika uppfattningarom

objektet, eller det överklagas sakägare eller Naturvårdsver-om om av
ket.
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arbetspla-ingår imiljökonsekvensbeskrivningiInnehållet den som
vägtrafikkungörelsen Vägver-ochregleras väglagen samtgenomnen

författningar.kets

Förändringsarbete

förslag krav påvintern 1993 introducerar VägverketUnder ett om
vägprojektering. Tankenförstudie i fråga är att genom enmanom

medtidiga kontakterprojekt skall skapaförstudie kunnaett myn-av
för-sådanallmänhet. Genomintresseorgansationer ochdigheter, en

synpunk-skalluppbindningar skett,ske innanstudie, någraavsessom
transportslag,alternativaalternativa lokaliseringar,inhämtaster om

kortfattatförstudien börstorskaliga miljöeffekter Resultatet avm.m.
efterföljandeframgå och hurförstudien bördokumenteras. Av om

lokaliseringsutredning erfordras.projektering ske, exempelvisbör om
kommu-samordning ske med denframgå hur skall kunnaVidare bör

terrängkorridorer förmarkanvändningsplaneringen. Tänkbaranala ny
ihandlingarnaFörstudien bifogasvägsträckning redovisas.kan avses

uppställas iförstudie börplaneringsskeden.samtliga Krav påsenare
flerårsplanerna.avseendeväglagen

redovisnings-1993 Vägverket ocksåUnder kommer att utge nya
Därvid kommer bl.a.projekteringsstadierna.för de olikahandböcker

miljökonsekvensbeskriv-redovisningställas ytterligare krav påatt av
nuvarandebeskrivningar enligtföreskrifter sådananingar. Nya om

sigvidare föklaratVägverket harväglag kommer också att ut.ges
därtill komplettering väglagen såmedverka såberett att,att en av

lokaliseringnödvändigt, prövning kan skeformell avavanses en
vägsträckor.

Trafilçfordonens beskafienhet

Fordonskungörelsen

gränsvärdenFordonskungörelsen 1972:595 bestämmelserupptar om
1989 tillför från olika fordon. har skärptsbuller Kraven år att mot-

i frågaEG:s vad gäller bilar och ECE-krav motor-omsvara normer
cyklar och mopeder.
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Bilavgaslagen

Bilavgaslagens 1986:1386 grundläggande syfte förebyggaär att att
skador uppstår människorspå hälsa eller i miljön till följd utsläppav
i luften och andra från bilar och andraämnen motordrivnaav avgaser
fordon. innehållerLagen grundläggande regler och preciserade bemyn-
diganden. Regleringen bilavgasfrågorna får därför i utsträck-storav
ning sitt konkreta innehåll regerings- myndighetsföreskrif-ochgenom
ter.

bilavgaslagenI stadgas motordrivna fordon skall kon-såatt vara
struerade de inte släpper och andra iatt ämnen störreut avgaser
mängd vad kanän godtas från hälso- miljöskyddssynpunkt.ochsom

bilavgasförordningenI 1991:1481 har regeringen meddelat närmare
föreskrifter fordonens avgasanordningar direktaoch deom avgasre-
ningskrav ställs dem.påsom

Avgasreningskraven innefattar gränsvärden för utsläpp koloxid,av
kolväten, kväveoxider och partiklar. Bilarna skall i princip uppfylla
kraven under hela sin livslängd. Fordonen indelas framgårsom av
avsnitt l0.9.3 i skilda miljöklasser. Tillverkaren skall biläga-gentemot

sigåtaga kostnadsfritt avhjälpa brister fordonen intillpå vissaattre
avseende åldergränser och körsträcka.

Luftfartslagen

Luftfartslagen 1957:297 och luftfartsförordningen 1986:171 ställer
krav luftfartygpå skall miljövärdiga då de används vid luft-att vara
fart. luftfartygEtt miljövärdigt det konstruerat, byggt,äranses om

och hållet i stånd sådantpå det inteutrustat orsakar skadasättett att
buller eller luftförorening eller liknande störning.genom genom annan

principI skall luftfartyg registrerat för få användas. Enett attvara
sådan registrering förutsätter Luftfartsverket utfärdat s.k. miljö-att ett
värdighetsbevis. I sådant bl.a. uppfyller vissaett att motorernaanges
krav i fråga utsläpp luftföroreningar buller. Luftfartsverketsamtom av
har utfärdat föreskrifter de krav skall ställas. Kravnivåernaom som
har utarbetats i internationellt samarbete.



Kapitel 43310

Reglering motorbriinslenav

Lagen kemiska produkterom

Lagens samtliga bestämmelser gäller sådana kemiskaäven produkter
bensin och andra motorbränslen. innebärDet bl.a. kraven påsom att

försiktighetsmått och utbytesprincipen gäller för motorbränslen.även

Förordningen motorbensinom

förordningenI 1985:838 motorbensin finns bestämmelserom som
reglerar innehållet vissa miljöfarliga iämnen motorbränslen.av
Genom förordningen regleras bl.a. innehållet ibly bensin.av

Lagen svavelhaltigt bränsleom

Bestämmelser svavelhalt i bränsle finns i lagen 1976:1054om om
svavelhaltigt bränsle och i förordningen 1976:1055 svavelhaltigtom
bränsle.

Lagen svavelhaltigt bränsle omfattar för närvarande inte sjöfar-om
ofta använder högsvavligten, olja. oljaDen används inomsom som

sjöfarten, s.k. bunkerolja, oftaär restprodukt från rafñneringenen av
råolja och innehåller därför höga halter svavel, asfaltener ochav aro-

Bunkeroljan innehållermater. tungmetaller.även Ibland förekommer
också inblandning spillolja och kemiskt avfall.av

Flera färjerederier har emellertid under tid gått tillöver attsenare
använda bunkerolja högre kvalitet, med bl.a. lägre svavelhalt.av

dettaI sammanhang kan också följande Inom sjöfartssektornsägas.
pågår också arbete inom International Maritime Organisation IMO
för få till stånd internationell miljöbaseradatt minimistandard fören
fartygsbränslen bl. i form luftföroreningar tillett nytta. av annex om
MARPOL-konventionen förorening från fartyg. Helsingforskon-Iom
ventionen för den marina miljön HELCOM har uttalats stöd för
arbetet internationellapå regler maximering svavelhalten iom av
fartygsbränsle. Inom HELCOM har också uttalats bilaterala avtalatt

minskning svavelhalten till högst 1,5 volymprocent bör kunnaom av
Östersjöstaterna.träffas mellan Från svensk sida har, senasti 1993 års

budgetproposition, uttalats skall verka för sådana avtal.att man
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svavelhalten ivarigenom1993 direktivEG vårenInom ettantogs
till 0,2 volym-minskasinom EG skallsaluhålls för brukbränsle som

0,05 volymprocent.därefter tilli första ochett steg,procent

Trafiktekniska styrmedel

Trañksanering trafikregleringoch

ledde till1970-taletbörjan1960-talet ochTrañktillväxten under attav
drabbadesicentralt belägna områdenäldre och tätortermånga av

insik-Samtidigtför.inte planerade växtebiltrañkmängder desom var
förplanerasbordehur områdenoch kunskaperna attterna om nya

boendes säkerhet. Detoch debiltrafikens kravtillmötesgå den växande
för-områden harförplaneringstänkande kom gällaatt mannyasom

trafikregleringar.i form s.k.i områdensökt tillämpa äldreäven av
inne i bostads-störningarnaminskabl.a. lokaltSyftet med dessa är att

skallhelsttill fåtrafikenområdena samla några gator,att somgenom
Principentrafikmängderna. ärför klara de ökandebyggas attattom

dengenomfartsfria ochiin bebyggelsendela styraatt genom-zoner
huvudgator.vissa omgivandegående trafiken till

genomfartsfriatrafiksaneringarna skapades deVid de allra första
gatuavstängningar.och direktafysiska hindermed hjälpzonerna av

mjukareutsträckningtid däremot i alltUnder har större meto-senare
formfarthinder isådana kantillämpats. exempel nämnasder Som på

Syftethastighetsbegränsningar. äravsmalningaroch samtguppav
ilokalgatornagenomfartstrafiken frånbortfortfarandedock att styra

tillgänglighetenblirmjuka metoderområde. tillämpaGenom attett
möjliggörsmellansamtidigt lokalabättre utantransporter zonernasom

alltför långa omvägar.
inte hartrafiksaneringarprimära syftet meddetbör påpekasDet att

handlatstället har detminska biltrafiken.varit totalt I attatt sett om
den.trafiken till bäst tålflytta de gator som

plan föri Göteborg1960-talet utarbetadesiRedan slutet enav
huvudprincipstaden. Planenstrañksanering i den centrala delen varav

kollektivtra-fordon ii Endastin centrala delen femdela denatt zoner.
Övrig trafiktillätsutryckningsfordonfik och zongränserna.passera

förfrån ringledtill speciella "entréer"hänvisades attcentrumrunten
blev lyckatsåin i önskad Resultatetkomma attzonsystemetavzon.
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iområdenytterligareomfattatillutökabeslötsdet attsystemetatt
staden.

i deTrafikenvarit goda.hari GöteborgEffekterna zonsystemetav
1970-talet,sedan slutethar inte ökatdelarna staden trotsberörda avav

olyckorAntaletkommunen.övriga delarökat kraftigt itrafikenatt av
infördes. Dessutomförbättrades dåoch miljönminskade systemet
trafiksaneringarna.nöjda medhandelnsförklarade sig representanter

centrala delarnai detrafiksaneringarnaharoch MalmöStockholmI
hartrafikmängder.minskade Däremottill totaltinte lett sett sane-

trafiksäkerhetseffekter.miljö- ochpositiva lokalalett tillringarna

Bilfria zoner

bilfriaomfattandemindrefinns ellerflera storstäderI zoner.mer
blomstrandemiljö ochtrivsamhars.k.System gågator gett enenav

attraktiv miljö.lokalti stadskärnornaBilfriahandel. engerzoner
iparkeringsplatserfinns när-bilisterna detförgällerDetta även om

innerdelar kanbilfria i städernasUtbyggnad störreheten. zonerav
in till dekollektivtoch i ställetbilen hemmafler lämnalocka att resa

bilfria zonerna.
haftharinfördahittills gågatesystemende snarastTrots att en

från innerstads-viss tveksamhethandeln finnseffekt förpositiv en
handeln befarasbilfriautöka de Inomsida tillhandelns att zonerna.

biltillgängliga lägenisig till affärerskall sökakunderna utan-dels att
Detsvårigheter med dedelsför innerstäderna, transporterna.egna

blomstrandemedeuropeiska städerexempel frånemellertidfinns
ifinnsde våra störstai betydligthandel gågatesystem änstörre som

städer.

Infartsförbud

förihinder1972:603 inga vägenVägtrafikkungörelsen sätter en
detområdevisstbiltrafik inomförbjudahelt enkeltkommun ettatt om

itrafiknämndenmeddelasförbudmiljöskäl. sådantkrävs Ett avav
förenatdockdylikt förbud börtrafikföreskrift.lokal Ettform varaav

inteoch boendeaffärsverksamhetomfattningimed undantag sådan att
praktiska ochrelativtkan Deförbudsområdedrabbas. Ett stort.vara

områdetblir dock svårare störreadministrativa konsekvenserna

s
l
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Miljörestriktioner för fordon i stadskärnorna

har visatDet sig finnas intresseväxande hos kommunerna kunnaett att
ställa krav på de fordon trafikerar de för miljöstörningarsom mest
känsliga områdena.

Tidigare kunde kommun förbjuda all trafik inom områdeen ett
eller förbjuda fordon vissöver vikt eller längd. Däremot deten var
inte möjligt särbehandla fordon efter deras miljöegenskaper.att

På grundval förslag Storstadstrafikkommittén STORK harav av
vägtrañkkungörelsen fr.o.m. den 1 juli 1992 ändrats så detatt numera

möjligt förär kommun i särskilt miljökänsliga områden iatt tätorteren
förbjuda trafik med dieseldrivna lastbilar och bussar intetunga som
enligt bilavgasförordningen tillhör viss miljöklass.en

Lagen tillfälliga bilförbudom

Även lagen 1990:1079 tillfälliga bilförbud tillkom efter förslagom
STORK. Enligt lagen bemyndigas regeringen meddela före-av att

skrifter, kommun tillfälligträtt förbjuda ochattsom ger en person-
lastbilstrafik inom vissa områden i situationer då luftföroreningarna

akut hotutgör människors hälsa. Regeringenett eller den myndig-mot
het regeringen bestämmer utfärdar föreskrifternärmare vilkasom om
luftföroreningar innebär akuta hälsorisker och hur förorening-som om

skall mätas.arna
För närvarande gäller lagen bara för Göteborgs kommun harmen

hittills inte tillämpats där.

Kapacitetsrestriktioner

Trafiken till innerstäderna kan begränsas kapaciteten påattgenom
infarterna begränsas. kanDetta ske exempelvis avstängninggenom av
vissa körfält eller reglering trafiksignaler så endast önskadattav en
mängd fordon släpps igenom.

Systemet bygger på åstadkomma sådana fördröjningar bil-att att
åkandet inte blir attraktivt. förutsätterDetta emellertid mycket stora
fördröjningar med långa bilköer följd. Detta medför dels praktiskasom
problem, dels risker för lokala miljöproblem, dels försämringar för
trafik bör prioriteras.som
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med tillfartskontrollerEtt ineffektivt ochmästesystem anses vara
flyttar bara miljöproblemen till infarterna. Praktiska försök med till-
fartskontroll i Nottingham i England ledde inte till ökat kollek-något
tivtrañkresande.

Hastighetsbegränsnin gar

Luftföroreningar och buller från vägtrafiken påverkas i hög grad av
fordonens hastighet. intervallet 70-110I km/tim hastig-leder sänkta
heter till minskade utsläpp koldioxid och kväveoxider.av

Genom ändring i vägtrafikkungörelsen 1988år har det klarlagtsen
hänsyn skall till miljöfaktorer vid bestämmandet lokala has-att tas av

tighetsgränser. Med stöd härav har hastigheten sänkts vissapå motor-
och motortralikleder i främstvägar Stockholmsområdet. Trafiksäker-

hetsverket därefterhar i april 1992 fattat beslut höja hastighetenattom
tillbaka till 110 km/tim delarpå detta vägnät.av

10.9.2 Ekonomiska styrmedel

Enligt 1988 trafikpolitiskaårs beslut varjeskall trafikgren för sinastå
samhällsekonomiska kostnader. De avgifter och skatter tas utsom av
trafiken skall i princip utformas med hänsyn till detta.

styrningenDen ekonomiska trafikområdetpå sker emellertid inte
bara skatter och avgifter också bl.a. bidragutangenom genom av
olika slag.

Skatter

Försälj ningsskatt

Enligt lagen 1978:69 försäljningsskatt motorfordonpå utgårom
försäljningsskatt accis för nyregistrerade personbilar, motorcyklar
och vissa lätta bussar och lätta lastbilar med skåpkarosseri församt
vissa lastbilar bussar.och Skatten differentierad med hänsynärtunga
till vilken miljöklass fordon tillhör avsnitt 10.9.3se nedan.ett

1987För och 1988 bilmodellerårs användes försäljningsskatten
styrmedel för anskaffningen katalysatorför-ett att uppmuntrasom av

sedda bilar. För personbilar uppfyllde de avgaskravensträngaresom
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tillfälligt övrigaaccisen höjdes församtidigtskatterabatten somgavs
bilar årsmodeller.av samma

Fordonsskatt

tidsperiod, normalt ochFordonsskatt betalas för bestämd år,etten
motorcyklar,för bl.a.oberoende körsträcka. Skattenutgår tas utav

beräknas medpersonbilar, lastbilar, och traktorer. Skattenbussar
utgångspunkt från fordonets skattevikt.

Kilometerskatt

lastbilardieseldrivna personbilar, och bussarKilometerskatt betalas för
utgångspunkt i kör-för vissa beräknas medsläpvagnar. Densamt

fordonsslag ochsträcka och med varierande belopp beroende påutgår
avskaffas oktober 1993 ochskattevikt. Kilometerskatten den 1 ersätts

i personbilar, last-särskild dieseloljor användsmed skatt påen som
höjs underdieseldrivna personbilarbilar och bussar. Fordonsskatten på

lastbilar.den bussar och blir oförändraddet sänks påpåatt

Bensinskatt m.m.

motorbränslen innehållerBensinskatt för bensin och andratas ut som
bensin förminst 70 viktprocent bensin. högre för blyadSkatten änär

blandningarblyfii. för och förSkatt också motoralkoholertas ut av
i 1961:372alkoholer för motordrift. Bestämmelserna finns lagen om

bensinskatt.
dieselolja enligt bestämmelserna i bl.a. lagenSkatt på utgår

i miljöklas-1957:262 allmän energiskatt. Dieseloljor har indelatsom
differentierad efter miljöklasstillhörighet.och beskattningen ärser

kommersiella för kommersiella järnvägendet flyget denFör samt
sjöfarten inte bränsle eller denoch punktskatter detutgår några på

energiskatteplik-elkraft används för driften. Flygfotogen inteärsom
vid beräkningtig. övriga bränslen och elkraft medges avdragFör av

energiskatt.
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flygtrafikinrikesMiljöskatt på

skattflygtrafikinrikesmiljöskatt tas1988:1567Enligt lagen om
tillåtenvissflygplanförvärvssyfte med överflygning iför varje enut

Luftfarts-ledningmedhandförstaiberäknasSkattenstartvikt. av
denfrånkväveoxiderochkolvätenutsläppuppgifterverkets avom

flygning.genomsnittligunderflygplanstypenaktuella en

Avgifter

Bilskrotningsavgift

försälj-vid1975:343bilskrotningslagenenligt utSkrotningsavgift tas
fårBilägarensärskild fond.tillförsAvgifternabilar.ning ennyaav

med lagenAvsikten ärskrotning. attmedsambandipremieut en
bilskrotareauktoriseradebilargamlaskrotningtillstimulera genomav

idemlämnaföri stället naturen.att

flygtrafikenAvgifter för

dendelenolika För störreenligt tvåTrañkavgifter utgår system. av
tariff,tvådeladmedtillämpasluftfartenreguljärainrikes ett system en

avgift.trañkberoenderörligochårsavgiftfastbestår enenavsom
principer,efter1993januariden 1sedanTrañkavgifter utgår nya
överflyg-landnings-,rörligaenhetligtbygger systemett avsom

förtrafikavgifternaberäkningenVidterminalavgifter.ochnings- av
dessamiljökostnadertill flygetsinte hänsynnärvarandeförflyget tas -

miljö-ochbränsletkoldioxidavgifter påsektornbelastar stället genom
landnings-beräknaförinrikesflyget. Det attsystemetskatten på nya

sådanamiljörelateradeeventuelltinförandeunderlättar dockavgifter av
avgifter.

sjöfartenAvgifter för

farleds-fyravgift,i formtrañkavgifterstatligasjöfarten utgårFör av
hamnavgifterkommerTill dettalotsningsavgift.avgift och som

ingårtrafikavgifternaIkommunala hamnägare.privata ochuppbärs av
miljöeffekter.sjöfartenskostnader förinte
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Avgifter för järnvägstrañken

Genom 1988 trafikpolitiskaårs beslut har s.k. vägtrañkmodellen
införts järnvägsområdet.på En myndighet, Banverket, har övertagitny

för järnvägens infrastruktur,ansvaret medan SJ har föransvaret
trañken. För utnyttjandet bannätet betalar SJ trañkavgifter tillav
Banverket. Avgifterna i formutgår fast avgift olika rörligasamtav en
avgifter såsom spåravgift, driftsavgift, dieselavgift rangeravgift.samt
Dieselavgiften beräknadär med hänsyn till de miljöstörningar i form

utsläpp dieseldriften medför.av som

Bidrag m. m.

Den ekonomiska styrningen trafikområdetpå sker inte bara genom
skatter och avgifter också bidragutan olika slag. Statengenom av
stöder exempelvis omfattande forsknings- och utvecklingsverksam-en
het inom transportområdet. Ett exempel bidragen enligtär för-annat
ordningen 1991:1224 statsbidrag till vissa investeringar rörom som
kollektiv persontrafik. Enligt förordningen kan bidrag betalas för
åtgärder främjar miljö, energieffektivitet och samordning inomsom
lokal och regional kollektiv persontrafik.

Som exempel på styrmedel slagett kan nämnas Konsu-annatav
mentverkets riktlinjer för information bilars energiförbrukningom nya

grundas på marknadsföringslagen. Enligt riktlinjernasom skall i
samband med annonsering och i försäljningslokaler tydlig information

fordonens bränsleförbrukning.ges om

10.9.3 Miljöklassning fordonav

Efter förslag Miljöavgiftsutredningen MIA har i bilavgaslagenav
införts bestämmelser bilar, omfattasatt krav pånya som av avgas-
godkännande, fr.o.m. 1993 års modeller skall delas in i miljöklasser.

Till den lägsta klassen, miljöklass hänförs bilar kon-är såsom
struerade och utrustade de inte släpperatt och andraut ämnenavgaser
i större mängd vadän kan godtas från hälso- och miljöskyddssyn-som
punkt. Miljöklass 2 omfattar sådana bilar har väsentligt lägresom
utsläpp eller uppfyller högre krav i fråga avgasreningssystemetsom
hållbarhet. Till den högsta klassen, miljöklass förs bilar enligt
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beträffandekravhögasärskiltuppfyllerdessutommiljöklass 2 som
utsläppföljd lågatillhållbarhet elleravgasreningssystemets avavsom

särskilt lämpa-bulleremissioner äreller lågaoch andra ämnenavgaser
tätortstrafik.ianvändasde att

för-miljöklass ärhögretill bilarefterfrågansyfteI styraatt av en
närvarandeförskattendifferentierad. T.ex. ärsäljningsskatten

bilmedjämförelseimiljöklass 1personbil iför6 000 kr. lägre enen
miljöklasstjänstevikt imed samma

miljöbalkeniTrafikfrågor10.10

synpunkterAllmänna10.110.

koncentreradvaritlängeharmiljöskyddsarbetetiUppmärksamheten
släppsföroreningarfrån vilka ut.punktkällorofta mycketpå stora

kontrollunderhållaskunnatfördelhar medpunktutsläppSådana
tillsyn.ochkoncessionstvånggenom

deaccepteradblivit alltmeruppfattningen attdenEmellertid har
följdtillförsurningallvarligast, ut-miljöstörningar är t.ex. avsom nu

antalmycketfrånutsläpporsakas stortkväveoxider, ettsläpp avav
ochfartygbilar,källorsådanaTypiska ärkällor.diffusas.k.små,

flygplan.
iföreteelsertill detrafikenföregående hördetframgåttSom av

storstädernamiljö. Iochkraftigt påverkar hälsasamhälledagens som
Under deföroreningskällan. senastedenkanske värstadenär rentav

medanökatkraftiggodslastbilstransporternaårtiondena har av
järnvägmed stagnerat.mängden gods transporteratssom

trafik-frånsetttransportsektornfrånmiljöstörningarnaochHälso- -
vibrationer,buller,luftföroreningar,främstolycksfallen består av-

ochlandskapsbildenintrång i naturom-trängselnedsmutsning och samt
Visserligendjurlivet.ochåtföljande påverkan på växt-medråden

svenskadenutifrån,luftföroreningarnadelkommer menstor aven
försurningendelbetydandemindre tillinte destobidrartrañken aven

orsakbidragandestarktocksåtordeDenmark och vatten. vara enav
iakttagits underskogsmarkskadornatilltagande påtill de senaresom

år.
miljö-1990/91 årsbehandlingenframhöll vidJordbruksutskottet av

trañkensgällerdetnäråtgärdsbehovetproposition är stortpolitiska att
striktdärför krävsdeteffekter ochmiljöstörandeoch atthälso- en
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prioritering insatserna. Arbetet bör enligt utskottet inriktas på åt-av
gärder beträffande storstadstrafiken, investeringar i järnvägar samt
skärpta krav fordonpå och bränslen. Utskottet siganslöt till rege-
ringens målsättning hälsofarliga effekter skall begränsasatt kraftigt till

Ävenbörjan 2000-talet. trafikens miljöstörande effekter bör kraftigtav
begränsas.

Transportsektorns miljöproblem har hittills bekämpats främst ge-
specialregleringar trañklagstiftningenspå område, ekono-nom genom

miska styrmedel och planering inom för naturresursla-genom ramen
och planlagstiftningen. Den egentliga hälso- och miljölagstift-gen

ningen har endast i mindre mån för komma tillanvänts medrättaatt
problemen.

Inom trañklagstiftningen består miljöreglerna främst i standardkrav
olikapå fordon. Bland fordonskraven de gällerär avgasanord-som

ningar och avgasrening bullernivåer intresse. fordons-samt störst Iav
kungörelsen och bilavgasförordningen uppställs antal krav påett stort
fordons beskaffenhet och utrustning. Denna reglering fårtyp av anses
ha varit framgångsrik. detNär gäller rening bilavgaser Sverigeärav

föregångsland i Europa, efter amerikanskaett förebilder. Utsläppen av
åtskilliga hälsofarliga- och miljöstörande har reduceratsämnen kraf-

Äventigt. bullret från enskilda fordon har minskat.
Beträffande förorenande utsläpp från bilarnas kan ytterli-avgaser

betydande framsteg särskiltgöras, beträffande fordon.gare tyngre
Detta blir dock beroende samlade insatser inom för denav ramen

Ävenvästeuropeiska integrationen. i fråga trafikbullret torde ytter-om
ligare förbättringar de enskilda fordonen möjliga.av vara

Nackdelen med de nuvarande standardkraven för bilar de iär att
huvudsak omfattar bilmodeller. Det med hänsyn härtill lång tidtarnya
innan de miljökravensträngare kommer omfatta hela fordonspar-att
ken. Det alltså inte möjligtär nå omedelbara resultat. Så haratt emel-
lertid inte heller varit möjligt vad gäller miljöskyddsåtgärderna inom
industrin. Det har i allmänhet krävts åtskilliga för industrinår att
uppfylla miljöskyddslagens kravregler.

De ekonomiska styrmedel kommer till användning för attsom
hävda miljökraven inom transportområdet består i skatter och bidrag.
Sådana skatter och bidrag kan påverka enskilda företags investeringar
i transportmedel, lokaliseringar och transportstrategier respektive
enskilda bilköp och Dessa styrmedel kan kortpåpersoners resvanor.
sikt få effektstörre ändradeän standardkrav beträffande fordonen. På
lång sikt det troligtär andra ekonomiska faktorer,att konjunktu-som
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näringsli-i iaktiviteteninvesteringsklimatet ochdärmedoch stortren
styrmedelekonomiskadärförochbetydelsehar mycket större attvet,
det gällereffektinte har närdirekt transportsektorn sårör storsom
fåstyrmedel kunnabör sådanatransportarbetet i Däremotstort. samma
frågaistandardkravutformning direktaeffekt fordonenspå omsom

motorbränslendeenergiförbrukningfordonenssåväl typer somavsom
används.

samhällspla-kanskemiljöproblemtransportsektornsSåvitt angår
tidframgångsrik.mindre Påneringen hittills får betraktas senaresom

kringfartsleder ochfrämst i städernaframsteg gjortshar dock genom
trafikregleringar.

bullerluftföroreningar ochvägtrafiken orsakatproblemDe genom
sidamiljömyndigheternasfråntill ingripandenantal fall letthar i ett

ingripandeni miljöskyddslagen. Dessabestämmelsernastödmed av
skyddsåtgärder.till olikalett kravhar inte sällan på

miljölagarnanuvarandeflertalet dedirektiv skallEnligt våra av
tilltagit ställningemellertid inteRegeringen hari miljöbalken.samlas

balken.föras in itrafiklagstiftningen böribestämmelsernaävenom
detankommer pröva.fråga på närmareDenna attoss

sammanförandet deredanvi konstateraInledningsvis kan att av
förförutsättningari miljöbalk skaparmiljölagarnanuvarande etten

naturresurslagensInplaceringenmiljöskyddsarbete.effektivare av
grundläggandedeninnebär exempelvisi balkenbestämmelser att

markanvändningsplanering kommerregleringen kommunernas attav
i miljöbalken.bestämmelserske genom

i naturresurslagenhushållningsreglernanuvarandeEnligt de som-
ochmark-skall bl.a.införda i balkenskick föreslås blii oförändrat -

vilka områdenaändamål fördeför det ellervattenområden användas
förelig-och lägebeskaffenhetmed tilllämpade hänsyn samtär mest

medföranvändningsådanFöreträde skallgande behov. ensomges
vattenområdenmark- ochsynpunkt hushållning. Storafrån allmän god

exploateringsföre-påverkadeobetydligteller endastinte alls är avsom
möjligt skyddasmiljön skall långtandra ingrepp i såeller mottag

Mark- ochkaraktär.påtagligt påverka områdenaskanåtgärder som
skallsynpunktekologiskkänsliga frånsärskiltvattenområden ärsom

naturmiljön.skadaåtgärder kanskyddaslångt möjligtså mot som
grund områ-synpunktfrån allmänhar betydelseOmråden avsom

friluftslivettillmed hänsynellereller kulturvärdendenas naturvärden
skadapåtagligtkanåtgärdermöjligt skyddasskall långtså mot som

friluftsliv i närhetenförkulturmiljön. områdenBehovetellernatur- av
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skalltätorter särskilt beaktas. Sådana områden riksintres-ärav som av
för naturvärden, kulturminnesvården eller friluftslivet skall skyddas.se

Å andra sidan skall också mark- och vattenområden särskiltärsom
lämpliga för anläggningar för bl.a. kommunikationer långtså möjligt
skyddas åtgärder kan påtagligtmot försvåra tillkomsten ellersom
utnyttjandet sådana anläggningar; också här gäller områdenav att som

riksintresseär för sådana anläggningar skall skyddas. Omav ett om-
råde riksintresseär för flera oförenliga ändamål, skall företrädeav ges

det eller de ändamål lämpligastepå främjarsätt långsiktigsom en
hushållning med marken, och den fysiska miljön i övrigt.vattnet

Kraven kommunernaspå planering kommer skärpas våraatt genom
förslag hushållningsbestämmelsernaatt skall kompletteras före-med
skrifter miljökvalitetsnormer. föreskrifterDessa föreslåsom som-
också tillämpliga inom bl.a. samhällsplaneringsområdet börvara -
enligt uppfattningvår kunna utformas antingen gränsvärden försom
vad människan eller miljön kan tåla i fråga störningar olika slagom av
eller krav i fråga skyddsavstånd mellan miljöfarlig verksamhetsom om
och bostäder. De gränser gäller för vad människan ochsom naturen

får förutsättas skallytterst självfallet tillämpas också i fråga om
kommunikationsanläggningar. Miljökvalitetsnormerna bör t.0.m.
kunna få särskilt betydelse för den framtida trafikplaneringen.stor

Vi föreslår också idet miljöbalken införsatt antal allmännaett
aktsamhetsregler. Dessa regler föreslås omfatta alla miljö-utövarsom
påverkan. Begreppet "utöva miljöpåverkan" täcka mängdavses en
mänskliga aktiviteter kan påverka hälsa eller miljö. Dit hör otvi-som
velaktigt trafik med motordrivna fordon och farkoster. Bland de all-

aktsamhetsreglernamänna föreslår vi det införs bestämmelseatt en om
skyldighet tillämpa bästa tillgängligaatt teknik.

Även de övergripande aktsamhetsreglerna inte straffsank-årom
tionerade kan de läggas till grund för prövning och tillsyn församt

Ävenutfärdande föreskrifter. då trafikanläggningar enligtprövasav
balken skall förutom de särskilda aktsamhetsreglerna också de
allmänna bestämmelserna tillämpas. Det därvid viktigtär erinraatt om

enligt aktsamhetsreglernaatt hänsyn skall tilläven naturvårdenstas
och den biologiska mångfaldens krav. Dessa krav bör särskilt kunna
påverka frågan lokaliseringen olika kommunikationsleder.om av

Enligt vår mening bör alla former miljöpåverkan kunna prövasav
de förgränser skadormot hälsa,på miljö eller vinaturresurser som

föreslår miljöbalken skall draatt Vi frånutgår ävenatt transport-upp.
sektorn skall kunna klara dessa gränser och inte någon anledningser
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transportsek-rimligt inteundanta den från tillämpningen. Det är attatt
iakttas det kansjälv i sista instans avgör gränserna attutantorn om

hel-självfalletfristående miljöprövning. Vid dennaske måste enen
berördamiljöpåverkan i det områ-hetssyn läggas transportsektornspå

olägenhe-aktuella alternativetdet och olägenheterna det vägas motav
färdig-föll förbudskulle uppkomma detta bort. Ett motter ensom om

naturligtvisfärdigbyggd vägsträckning skulleplanerad eller än värre
sådanVi dock inte medfå långtgående konsekvenser. räknar att en

ägnadeemellertid förslagsituation skall inträffa. Vi våra ärattmenar
föreslår därför deförebygga överskrids. Vistoppgränserna attattatt

tillämpli-i skall bli generelltallmänna aktsamhetsreglerna miljöbalken
innebär ocksåmiljöskyddet iinom hälso- och dess helhet. Detta attga
kommunikations-tillämpas beträffande sådanastoppreglerna skall även

närvarande gälleranläggningar i särskilt ordning. Förprövas attsom
sådan flygplats,i 6 miljöskyddslagen inte hindrarstoppreglerna § att

särskild ordning användseller järnväg anläggande iväg prövatsvars
för ändamål.avsett

viktigtvi6 i allmänna motiveringen föreslårkap. denI att ett
föreskriftermiljöbalken generellastyrmedel enligt skall somvara

föreskrifterutfärdas bemyndiganden i balken. Sådanamed stöd av
miljöskyddets intressen.såväl hälsoskyddetsskall kunna avse som
bemyndiganderegler börFöreskrifter stöd balkens allmännamed av

meddelas också för trañksektorn.kunna
föreslåsallmänna bemyndigandena i balkenFöreskrifter enligt de
upplys-begränsningar verksamhet,kunna skyddsåtgärder, enavse av

föreskrivna krav eller villkorningsskyldighet eller kontroll ärattav
övrigtFörsiktighetsmått iuppfyllda försiktighetsmått i övrigt.samt

trañkmedelBuller fråninrymmer exempelvis för utsläpp.gränsvärden
betrakta emission i likhet med utsläpp Före-är att avgaser.avsom en

skrifter därför för utsläpp och bullerkan gränsvärdenäven m.m.avse
miljöskyddssynpunkterfrån produkter med hänsyn till hälso- och samt

i syfte främja Härigenom under-hushållningen medatt naturresurser.
produkters miljöpåverkan.lättas bl.a. införandet EG-direktivav om

harmonisera den lagstift-Som ingår i uppdragnämnts vårt attnyss
miljölagstiftning,ning trafikens miljöfrågor såmed annansom avser

likartade finns olika samhällssektorerna. Somutgångspunkter för deatt
redovisats i miljöbalken utformas detkommer reglerna påattovan

genomslagskraft framförde får betydligt räckvidd ochsättet störreatt
allt inom samhällsplaneringsområdet nuvarande miljöbestäm-deän-
melserna.
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Även det i och för sig med hänsyn till miljöbalkens utform-om -
ning möjligt i inrymmaär den delar den nuvarande trafikläg-att av-
stiftningen kan lämpligheten detta ifrågasättas.många skälav av

de principerAv vi böra ligga till förgrund miljölagstift-som anser
ningen det främstär principen bästa tillgängliga teknik ärom som
tillämplig i fråga de enskilda fordonens miljöpåverkan. Viom anser

denna väl kan beaktas inom för denatt modell inom trafik-ramen som
lagstiftningen utvecklats för styrning fordonens miljöegenskaperav

standardföreskrifter. Med hänsyn härtill ocksågenom attanser
denna modell i godstår överensstämmelse med miljölagstiftningen i
övrigt. Vad det kommer på den politiska viljanär vidytterst attan
varje tidpunkt föreskrifternas innehåll till kravet bästapåanpassa
tillgängliga teknik. Genomförs förslagvåra miljökvalitetsnormerom

fastställsoch sådana för luftkvalitet bör dessa kunna dels bilda det
nödvändiga underlaget för bedömning vilka förändringarav som
krävs, dels grund för opinionsbildningutgöra till förmån för dessaen
förändringar och därmed också påskynda den demokratiska beslutspro-

cessen.
Även utformningen de ekonomiska styrmedlen enligtstår vårav

uppfattning i god överensstämmelse med miljöpolitiken i Ocksåstort.
dettapå område det frågaär vilket innehåll vid varje tidpunktom som
åt Också här kan användningen miljökvalitetsnormerges normerna. av

ha pedagogisk och pådrivande effekt.en
Vi miljötänkandet måste allaatt områdenmenar genomsyra av sam-

hället. Det innehålletnärmare måste varje sektor för sig. Be-ges av
stämmelser de i föregående,det dvs.typer standard-angettsav som
krav för olika fordon, skatter, avgifter och bidrag, dels i flerta-måste
let fall förhållandevisgöras detaljerade, dels ändras från tid till annan.
Detta kräver utredningar lämpligen trafikverkengörs enligtsom av
vad gäller varje samhällssektorssom om ansvar.

Att fordonskungörelsen och bilavgasförordningen bryta be-ur ut
stämmelser bara för de har miljöanknytning inte lämpligt.att Ensynes
sådan ändring skulle nämligen försämra möjligheterna överblickaatt
de krav ställs fordonpå olika slag. Vi därför bestäm-som attav anser
melser exempelvis avgasrening och bullerdämpning hör hemma iom

Ävenspeciallagstiftningen i miljöbalken.än bestämmelsersnarare om
krav från förorenings- och bullersynpunkt ställs flygplansmoto-som

vi hör hemma i speciallagstiftningen.rer anser
Vad fordonsföreskrifter bör enligtsagts meningvårsom nu om

Ävenockså gälla i fråga lokala trafikföreskrifter. sådana före-om om
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för hälsaförbättringartill sanering trafiken medskrifter kan leda en av
första hand hänsynregel imiljö följd, meddelas deoch avsom som

därförfinnstrafiksäkerhetsintressen.framkomlighets- Dettill och
frånföreskriftersådanaanledning föra bestämmelseringen överatt om

till miljöbalken.trafiklagstiftningen
förmöjligtdetvägtrafikkungörelsen intagna reglernai görDe som

trafik med vissaområden förbjudainom vissakommuner typeratt av
starkt dragfordon i stadskärnor, harfordon, dieseldrivna ettt.ex. av

bestämmel-miljöskyddslagstiftning. Emellertidhälso- och attanser
reglerasfrågorsamband med andraockså har så nära somserna

fortsättningsvis börtrafikföreskrifter delokala även tasatt uppgenom
Även hastighetsbegräns-bestämmelsernatrafiklagstiftningen.i om

vägtrafikförfattningarna.miljön bibehållas iningar till skydd för bör
beskrivits börföreskriftersådanaVad sagts att som nuomsom nu

emellertidhindrarvägtrafiklagstiftningenfinnas i fordons- ochkvar
kan regleraslämpligt vissa frågor liknandefinnesinte så artatt avom

utfärdas med stödmyndighetsföreskrifteri förordningar eller avsom
hälsoskyddet.särskilt avseendebemyndiganden i miljöbalken, med på
rörliga källorföreskrifter från andraexempelvis bullerSå bör om

i generel-fordonslagstiftningen behandlasi kunnadem reglerasän som
miljöbalken.bemyndiganden imed stödföreskrifter utfärdade av

Även vissa fordon ellerförbud trafik medföreskrifter motmotom
hälsoskydds-utfärdas stöd balkenstomgångskörning kunna medbör av

bestämmelser.
förbehov kom-visar sig föreliggaden detI mån permanentett

lastbilarochkunna förbjuda trafik medtillfälligtatt person-munerna
imotsvarande dem lagenluftföroreningstoppar, bestämmelservid bör
förbudEftersom sådanabilförbud föras i miljöbalken.tillfälligaom

reglernaföreslårmeddelas uteslutande hälsoskyddshänsyn, att tasav
in bland balkens hälsoskyddsbestämmelser.

utfärdade med stöd lagenBestämmelser motorbränslen är omavom
miljöbalken ochintegreras ikemiska produkter. Eftersom denna lag nu

uteslutande medlikaledes meddeladedå nämnda bestämmelser är
meningenligttill miljöskyddsintressen, det vårhänsyn hälso- och är

föreskrifter,i generellanaturligt bestämmelsermotsvarandeatt tas
iutfärdade med stöd bemyndiganden balken.av

indirektdirekt ellerVissa skatter och avgifter styrmedel,är som
Även styrning kantrafiken i olika avseenden. dennapåverkar varaom

bestämmelserinte dessastark från miljöskyddssynpunkt bör några av
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ingå i miljöbalken; sådana bestämmelser hör naturligt hemma i den
ñskala lagstiftningen.

Med hänsyn till de problemenstörsta medatt transportsektorns
miljöproblem förknippade med brister inom samhällspla-synes vara
neringssektorn bör våra ansträngningar inriktas på eventuella förbätt-
ringar inom just detta område. Vi har redan tidigare redovisat att
införandet föreskrifter miljökvalitetsnormer sannolikt kommerav om

skapa förutsättningar för miljöinriktatatt samhällsbyggande.ett mer
Även kraven miljökonsekvensbeskrivningarpå vid planläggning och
prövning enligt den s.k. NRL-anknutna lagstiftningen led iär ett att
underlätta bedömningarna trafikens miljöproblem. Vid projektstoraav
bör utredningen kunna indelas i regionalaoch miljökonse-etapper
kvensutredningar för deupprättas olika etapperna.

ñnnsDet emellertid också vissa problem i den nuvarande vägplane-
ringen värdaär uppmärksammas i sammanhanget.attsom

Vid planering trafikanläggningar och trafiklösningar sker oftaav
uppbindningar såväl avseende lokal utformning i påstort ettsom- -
mycket tidigt stadium miljökonsekvensernautan att Dessautretts.
bindningar kan starkaså det i planeringsskede iatt ettvara senare
praktiken blir omöjligt omlokalisera anläggning elleratt väljaatten en
helt trafiklösning. Det kan framkomma det lämpli-t.ex. ärannan att

förlägga trafiken i tunnel i stället föratt leda den jord.gare att ovan
Det sagda kan leda till den anläggning eller lösningatt väljsnu som
redan från början får inbyggda fel från hälso- och miljösynpunkt.sett

De grundläggande ekonomiska styrmedlen det gällernär transport-
sektorn samhälletsär investeringsbeslut. Det nödvändigtär dessaatt
också innefattar de beslut får avgörande betydelse för hälsa ochsom
miljö. Som framgått detär nödvändigt sådana beslut fattas pånyss att

mycket tidigt stadium.ett
Vid planering och beslut trafikinvesteringar bör de riks-av om av

dagen uppställda nationella miljömålen liksom de trafikpolitiska målen
vägledande. Då projekt bedöms från samhällsekonomiskettvara syn-

punkt mäste också miljökostnaderna beaktas, vid valt.ex. transport-av
imedel södra Sverige, där nedfallet gödande och försurande ämnenav

långtär större vadän tål. Vi frånutgårnaturen sedan sådanaatt,
miljökvalitetsnormer vi föreslår antagits, de blir vägledande ävensom
för riksdagens investeringsbeslut.
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trafikanläggningarRegeringsprövning10.10.2 störreav

beskrivning föränd-Vi i avsnitt 10.9.1 översiktlig dethar lämnat aven
för Vägverket i fråga denringsarbete närvarande inompågår omsom

vidga möjlighe-framtida vägprojekteringen. syftar tillArbetet bl.a. att
få tidigför ideella föreningar och allmänhetensakägare, attterna

framförainformation vägprojekt och möjligheterplanerade attom
frågor vägmyndigheterna. finns ocksåsynpunkter i sådana till Det

obligatorisk prövningi införaplaner väglagen bestämmelserpå att om
vissa sådana projekt.av

enligt vägla-Vi emellertid inte prövning vägprojektatt avanser en
frågan ställningstagandentillfyllest i det fall detär är somgen om

tillkommunikationsanläggningens sträckningbinder den fortsatta
kulturminnesvårdenskänsliga landskap från naturvårdens och utgångs-

eller eljest medförpunkter eller tätbebyggda områdenpassager genom
mil-nationell betydande påverkanfrån regional eller synpunkt påen

tillåtlighetsprövning regeringen skejön. sådana fall bör sådanI aven
enligti dag gäller för vissa industrianläggningar 4 kap. natur-som

regeringsprövningresurslagen. nuvarande bestämmelsernaDe om
i avdelning i miljöbalken. Eftersomföreslår vi förs in andraen

föroreningskällor dettrafiken allvarligastevåraär synesnumera en av
trañkanläggningarväl motiverat sådana skall prövasså att av rege-

i handringen vissa industrianläggningar för vilka kravet förstanusom
gäller.

för införa prövning föreslagen denskälEtt är attatt artannat en av
olika vägprojekt enligt sker undernuvarande prövningen väglagenav

förhållandevis former. för övrigt sakägaresslutna Allmänhetens och-
i förhållande till vadmöjligheter påverka planeringsprocessen äratt-

relativt begränsade.gäller enligt exempelvis miljöskyddslagen Detsom
ideellaförfaller uppfattning allmänhetens, deenligt sannoliktvår att

kan tillgodosesföreningarnas och sakägarnas intressen bättre sättett
vidvid prövning med utgångspunkt från miljöbalkens bestämmelser än

förespråkassådan vidgad prövning enligt väglagen Väg-aven som
verket.

tidigt möjligt.Regeringens tillåtlighetsprövning bör ske så som
Regeringens föregås riksdagens beslutprövning bör emellertid av om
inriktning medelstilldelning till infrastrukturinvesteringar.och Detav

gjorts mellan defår förutsättas i samband detta beslut valmedatt ett
tillgodo-olika i fråga trafikslag krävs förmedel och annat attsomom

13-0281.l5 Dell
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det föreliggande kommunikationsbehovet. Regeringens beslut börse
därför i första hand lokaliseringsfrågan.avse

den ordningI för planering inom transportsektorn riksdagensom
tagit ställning till 1992 ivåren bör, samband med trafikverken föratt
regeringen redovisar vilka projekt genomförasbör med utgångs-som
punkt från riksdagens beslut inriktning och medelsfördelning tillom av
infrastrukturinvesteringar, frågorna prövning enligt miljöbalkenom
aktualiseras. Självfallet då föreliggamåste miljökonsekvens-en
beskrivning. Vidare bör företaget ha förprojektering.undergått Omen
inte trafikverk väcker frågan prövning bör Naturvårdsverketresp. om
eller länsstyrelsen kunna det. Regeringensgöra beslut bör föregås av

yttrande Koncessionsnåmnden.ett av
Bestämmelsernas inplacering i miljöbalken medförabör den förän-

dringen de allmänna aktsamhetsreglerna i balken blir tillämpligaatt
också regeringenspå prövning. innebär regeringenDetta haratt att
iaktta både de övergripande försiktighetskrav och de stoppregler som

föreslår i miljöbalken. I sak torde detta inte innebära ändring,någon
eftersom det knappast torde politiskt möjligt för regeringen attvara
tillåta verksamheter faktiskt medför skador för människorsrentsom
hälsa eller miljön.

Vi föreslår sålunda regeringen obligatoriskt skall prövaatt en grupp
kommunikationsanläggningar. problem härvidEtt hur dessaärav

anläggningar skall preciseras. Enligt mening bör tvingande reglervår
regeringsprövning införas för väganjärnvägar, flygplatser, hamnarom

och farleder kan medföra från nationell eller regional synpunktsom en
betydande påverkan miljönpå eller hushållningen med naturresurser

sistnämndaAv rekvisit framgår det frågaendast trafik-ärattm.m. om
anläggningar med kraftigmycket påverkan. och järnvägarDe vägar

från denna utgångspunkt bör regeringen sådanaprövas ärsom av
ingår ivägar sådana järnvägarstamvägnätet ingår isamtsom som
Ett krav obligatoriskstomnätet. regeringsprövningpå alla vägarav

ingår i skulle enligtstamvägnätet uppfattning föra förvår långt.som
Enligt vad vi erfarit skulle lämplig ordning kunna atten vara nya

avsedda förvägar trafikbelastning förslagsvis överstigande 10 000en
fordon dygn och ingår i skall omfattas kravstamvägnätetper som av

obligatoriskpå regeringsprövning.
Skulle förmodan någon hamn planeras i Sverige börmot storny

den också regeringen. flygplatserprövas Nya dimensionerade förav
passagerarantal förslagsvis minst 200 000/år bör också omfattasett
krav obligatoriskpå regeringsprövning.av
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enligt uppfattning också möjligt låta kravetskulleDet vår attvara
kommunikationsanlägg-obligatorisk regeringsprövningpå storaav

prövningsådanningar endast omfatta vissa delar landet. Kravet påav
för vissakunna till hushållningsbestämmelserna områ-skulle anknytas

prövning6 obligatorisk kanden i landet i kap. miljöbalken. Kravet på
idå till särskilt skyddsvärda områdenbegränsas sådana nämnssom

vissa ändringar idetta kapitel. sådan ordning skulle dock krävaEn
utanför utredningsupp-dessa bestämmelser fråga faller vårten som-

drag. Vi således från lämna förslag i denna del.avstår att
förlängainte undvikas regeringsprövning kommerDet kan attatt en

material anläggningens miljökonse-beslutsprocessen. Allt det rörande
allaför regringsprövning dock underkvenser krävs måsteensom

regeringenfram. själva hosomständigheter beslutsprocessenDet ärtas
prövningen skallkan tid. Vi redan det förhållandetta att attsom anser

inom för miljöbalken lyfta fram miljöhänsynenske ägnadär attramen
eventuella nack-tillgodoses. Vi därföroch degarantera att attanser

från miljösyn-med förfarande fördelarnadelar sådant uppvägsett av
punkt

föreslagna lagtekniska lösningen innebär bestämmelsernaDen attnu
tillämpliga dessa verksam-det s.k. kommunala blir också påvetotom

trafikanläggningar,inte i förheter. kommunalt gäller dagNågot veto
själv tagitregeringen enligt 4 kap. 2 § naturresurslagenän närannat

enligt kommunalainitiativ till prövning lagen. fråga detI vetoten om
anläggningar, docki undantag för vissanaturresurslagengörs typer av

från nationell synpunkt synnerligen angelägetbara det är att an-om
nationelltill för ochläggningen kommer stånd. Järnvägar och vägar

flera kommuner.regional trafik sträcker sig med nödvändighet genom
kommunikations-Eftersomkan gälla allmänna farleder.Detsamma om

detsjälvfallet inte vid kommungränsernaleder kan byta plats synes
objektomöjligt med i fråga sådanakommunalt ärett veto somom

synnerligen från nationell undantagangelägna synpunkt. Ett synes
därför nödvändigt för genomföra krav påskall kunna ettatt rege-man

starkt motiverat.ringsprövning, från alla andra synpunkter ärsom
förhåller emellertid sig i fråga anläggandeAnnorlunda det om av

ihamnar och flygplatser. Oavsett dessas betydelse störreett samman-
rimligt statsmakterna kom-hang torde det knappast motatt envara

projekt. anläggningar börvilja genomdriver sådant Sådanaettmuns
inte omfattassåledes undantagsreglerna.av

frågagenombrytas iVi föreslår sålunda skall kunnaatt vetot om
regeringensådana järnvägar och farleder skall prövasvägar, avsom
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under förutsättningar i dag gäller för vissa andra anlägg-samma som
ningar enligt 4 kap. naturresurslagen. För genombrytande skallett
således krävas fråndet nationell synpunkt synnerligenatt är angeläget

anläggningen kommer till stånd. förutsättningatt En självfalletär
också inte andra lösningar möjliga ochär lämpliga.att Undantaget är
således starkt motiverat och tillika synnerligen begränsat.

10.10.3 Fråga koncessionsplikt för större vägprojektom

m.m.

Ett ytterligaresätt stärka miljöintressena föratt trafik-är störreatt
anläggningar inte omfattas kraven obligatorisk regerings-påsom av
prövning införa tillståndsplikt det slag i frågagälleren av som nu om
många andra miljöfarliga verksamheter. Bestämmelser miljöfarligom
verksamhet föreslås bl.a. införda i 14 kap. miljöbalken. trafik-För
anläggningar föreligger i dag tillståndsplikt endast i fråga störreom
trañk- och flottiljflygplatser.

Även miljösynpunkterna skall beaktas i ärenden anläggandeom om
kommunikationsleder och miljökonsekvensbeskrivning upprättasav en

skulle det enligt meningvår kunna värde miljöprövningattvara av en
friståendegörs miljömyndighet. Principiella skäl kan därför talaav en

för bestämmelserna miljöprövning iatt miljöbalken tillämpli-görsom
i frågaäven trafikanläggningar.störrega om

Frågan emellertidmåste ocksåövervägas med avseende vadpå som
från praktiska utgångspunkter står vinna med sådan friståendeatt en
prövning. Framför allt det angeläget undvikaär dubbelprövningatt en

kräver ökade och leder till och tidsutdräktomgångsom utanresurser
motsvarande fördelar för miljöskyddet. fårDetta bedömas med ut-
gångspunkt från vad sådan prövning skulle omfatta.en

Vi vill också erinra i sammanhang föreslagit till-att annat attom
ståndsplikten för miljöfarlig verksamhet bör minskas till förmån för
generella föreskrifter. Genomförs detta kommer kommunerna att
tilldelas förstörre miljöintressenaett blir tillgodosedda vidattansvar
bygglovsprövningen i det kommunala planarbetet. Som församt stöd
detta arbete har vi föreslagit det skall kunna fastställas miljökvali-att

skyddsavståndtetsnormer mellan miljöfarlig verksamhet ochom
bostäder. Sådana kvalitetsnormer särskilt lämpliga för vägar.synes nya
Dessa kunna till den rådande eller förväntadenormer synes anpassas
trafikintensiteten på vägarna. De skall därefter iakttas i samhällsplane-
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ringen, omedelbart i fråga anläggningar och efter framtagandeom nya
åtgärdsplaner i fråga befintliga anläggningar.av om
Vid tillståndsprövning miljöfarlig verksamhet såväl loka-prövasav

liseringsaspekterna frågor och försiktighets-skyddsåtgärdersom om
Vid lokaliseringsprövningen Koncessionsnämndenmått. emellertidär

skyldig tillhänsyn det kommunala planeringsarbetet i frågaatt ta om
användningen mark i detaljplanoch Vad kommunen bestämtvatten.av
eller områdesbestämmelser blir Koncessionsnämndensavgörande för
prövning, till vida Koncessionsnämnden inte får tillstånd tillså att ge
exempelvis trañkanläggning inte inom den kommunalaen som ryms
planeringen. Koncessionsnämnden inga möjligheterhar heller på-att
verka det kommunala planeringsarbetet. möjlighet föreliggerSådan
däremot för statliga myndigheter inom planeringen enligt plan- och
bygglagen, regeringendär enligt 12 kap. 6 förelägga kommun§ kan

ändra eller upphäva detaljplan, för till-det behövsatt anta, atten om
godose riksintressen eller samordningen flera i frågamellan kommuner

markanvändningen.om
Koncessionsnämnden oförhindradDäremot avslå ansökanär att en

få bedriva miljöfarlig vissverksamhet platspåattom en om man
olämpligplatsen platsvalet medöverensstämmeroavsettanser om

kommunens markanvändningsplaner eller ej.
fråga prövningenI behovet skyddsåtgärder och försiktig-om av av

Koncessionsnämndenhetsmått skall helt fristående be-göram.m. en
dömning.

blirDet kommunens planering i vissa fallattsagtssom nyss om av-
förgörande Koncessionsnämndens lokaliseringsprövning gäller med

förbehålletdet bestämmelserna hushållning med mark ochatt om
och den fysiska miljön i övrigt får betydelse för denna prövningvatten

i fråga anläggningar också inom transportsektorn. anförtSomom
i kap. 5 beträffande lokaliseringsfrågor Koncessionsnämnden intebör
undvika självständig prövning hushållningsaspekterna,göraatt en av

kommun har lokalisera viss verk-även önskan attom en en om en
samhet flygplats eller hamn till kommunen, eftersomt.ex. en en- -
verksamheten i fråga från hushållningssynpunkt kanske bättre skulle
kunna iutövas kommun.en annan

redovisadeDe omständigheterna innebär enligt uppfattningvår att
det framstår mindre meningsfullt införa koncessionsplikt förattsom

trañkanläggningar järnvägar och farleder medstörre vägar,typenav
hänsyn till dessa till skillnad från hamnar och flygplatser ofta kanatt
beröra flera kommuner och därmed samhällsplaneringsfrågorna i ston.
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Miljöbalken kommer, till skillnad från plan- och bygglagen, inte att
innehålla regler för interkommunalanågra lösa tvister, exempelvisatt
i fråga placeringen läns- och riksvägar.om av nya

Under dessa förhållanden risken obligatorisk prövningär stor att en
från Koncessionsnämndens sida leder till antal ärendenett stort som

onödiga från denär synpunkten det omöjligt för Koncessions-äratt
nämnden lokaliseringsfrågan.göra något åt får dessutom förut-Detatt

denna i flertalet fallsättas har blivit riktigt bedömd under denatt
föregående planeringen. obligatoriskEn prövning skulle därvid för-
dröja planering och byggande kommunikationsleder utan motsva-av
rande för miljön. Enligt mening bör Koncessionsnämndensvårnytta
prövning koncentreras till de fall då behov sådan prövning förelig-av

Ett sådant behov kan särskilt gälla miljömyndigheterna finnernärger.
skäl ställa krav skyddsåtgärderpå och andra försiktighetsmåttatt ut-

dem fastställtsöver under planeringsprocessen. detta behovHursom
skall tillgodoses återkommer vi till i följande avsnitt.

Vi vill understryka angelägenheten det arbete påbörjatsattav som
inom Vägverket i fråga krav förstudierpå vägprojekt ochom av nya
prövningsplikt fortskrider detta arbete till miljöbal-samt att anpassas
kens regelsystem detpå redogjort försätt som ovan.

Vi emellertid det för hamnar för allmän trafik, i likhetattanser
med vad förgäller trafik- flottiljflygplatser,och bör införassom nu
förprövningsplikt enligt bestämmelserna i miljöbalken. kan inteHär
bara prövningen försiktighetsmått lokaliseringsprövningenävenutanav
hos Koncessionsnämnden fylla funktion, särskilt ävenatten genom
Koncessionsnämnden skall beakta bestämmelserna hushållning medom
mark och vatten.

10.l0.4 Tillämpning miljöbalkens tillsynsbestämmelserav
trafikanläggningarpå

Vad anförts järnvägar farledervägar, och inte börattsom ovan om
omfattas tillståndsplikt i fråga miljöfarlig verksamhet innebärav om
inte de övergripande aktsamhetsreglerna i miljöbalken inte skallatt

tillämpliga sådana anläggningar.på Begreppet miljöpå-utövavara
verkan omfattar tidigare framhållits också sådana anläggningar.som

innebärDetta miljöbalkens tillsynsregler också kommeratt att vara
tillämpliga trafikanläggningarpå aktuellt slag. Genom vi föreslårattav

den nuvarande undantagsregeln i 6 § miljöskyddslagen avskaffasatt
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vi möjlighet för miljömyndigheternadessutomöppnar att stoppa ett
vägprojekt bestämmelserna i balkendetta skulle strida motom anses

möjlighet tillåtaförhållandena regeringen haroch inte sådanaär attatt
undantag.ett

inommöjligt för miljömyndigheternabör såledesDet attvara
skydds-föreläggandenför tillsynsverksamheten meddela omramen

frånförsiktighetsmått för skydda boendeåtgärder eller behövs attsom
bestämmelsernapågående trañkstörningar. finns anledningDet anta att

i fall.i miljöbalken i första hand kommer tillämpas sådana Bestäm-att
lämpligt komplement tillmelserna i miljöbalken härvidkan ettvara

nämligenreglerna i plan- och bygglagen. tordeDet många gånger vara
rikta kravmed stöd de bestämmelsernasvårt gentemotatt senareav

störningar från befint-vidta skyddsåtgärder beträffandeväghållare att
självaliga trafikleder. Härtill oftakommer kommunerna väg-äratt

hållare.
emellertidSådana förelägganden bör kunnanämnts avsesom nu

kaninte endast pågående trañkstörningar också störningarutan som
trafikprojekt. tillsynsmyndighetenförutses från planerade beslutEtt av

förbud trafikan-bör i sådant fall det behövs kunna också motom avse
störningarläggningen, kan medföra sådanadenna kommaantas attom

miljöbalken få till stånd.den enligt stoppreglerna i inte bör kommaatt
tillanläggningen i fall vända sigvill genomföra harDen så attsom

för tillstånd till anläggningen.tillståndsmyndigheten erhålla På såatt
verkligenfristående miljöprövning komma till stånd då detkansätt en

framstår behövligt.som
möjligheter enligt väglagstiftningenLänsstyrelsen har ocksåegna

oenighet medpåverka prövningen bl.a. och i händelsevägaratt avav
trafikverket i fråga regeringen.tvisten hänskjuten till

bara i i fråga trafildederDet undantagsfallär störreomsom man
sig miljömyndigheternaskan förelägganden eller förbud frånvänta

sida. NaturvårdsverketMed hänsyn härtill det lämpligt göraattsynes
till trafikanläggningarna.tillsynsmyndighet för de verkligt Istora
avsnitt 19.6.3 Tillsynen synpunkteri framtiden redovisar närmare

hur tillsynssystemet bör utformas. föreslår vi Naturvårds-på Bl.a. att
anläggningarverket skall ha tillsyn vissa sådanarätt utöva överatt

förs särskild lista för vilka skall ha till-ochpå statensom upp en
Regeringen lista föra verketbör dennapåsynsansvaret. somupp

tillsynsmyndighet för de verkligt trafikanläggningarna. Vistora menar
Naturvårdsverkets tillsyn stomjärnvägar,bör omfatta alla allaatt stam-
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och andra riksvägarvägar de hamnar flygplatseroch desamt som nu
eller enligt förslag blir förprövningspliktiga.är vårt

Övriga10.10.5 frågor

Miljöskyddslagen lämnar inte beakta miljökonsekvensernautrymme att
trafik till och från anläggningar miljöfarligdär verksamhet bedrivs.av

I fall miljöstörningarnamånga frånär sådan trafik högst väsentliga.
Som exempel anläggningarpå alstrar mycket trafik i grannskapetsom
kan omlastningsterminaler olikanämnas slag.av

Vid prövning tillkomsten miljöfarlig verksamhet harav av en man
dock inom för lokaliseringsprövningen sig kunnaansett taramen
hänsyn till den trafik verksamheten kommer föranleda iatt grann-
skapet. Enligt mening bör prövningenvår också och iutavse mynna
villkor för trafiken till och från miljöfarligaden verksamheten.
Åtgärder beträffande trafiken får därvid försiktighetsmått ises som
övrigt enligt den allmänna aktsamhetsregeln. Villkoren bör exempelvis
inom område där miljökvalitetsnormer för luft inte kan innehållasett
kunna igränsvärden anläggningens omgivning för utsläpp frånavse

till och från anläggningen. motsvarandePå börtransporter sätt gräns-
värden kunna ställas för frånbuller dessa transporter.upp

effekt miljöskyddslagenEn och hälsoskyddslagenattav nu sam-
ordnas i balk blir frågor luftföroreningar och buller inom-atten om
och tillutomhus följd lokal påverkan trafiken kan behandlasav av
enligt i huvudsak enhetliga aktsamhets- tillsynsregler.och

föreslagnaDe lösningarna innebär trafikanläggningar för allaattnu
trañkslag kommer kunna enligt miljöbalken.prövas På så kansättatt
kraven trafiken från miljöskyddssynpunktpå harmoniseras övrigamed
miljökrav enligt balken, likartadeså utgångspunkter finns för deatt
olika samhällssektorerna.
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biologiskNaturvård ochll

mångfald

Människan och11.1 naturen

medsigförenarallmän ochsynnerligentillKärleken ärnaturen
i dessskydd förintresset i krav påvetenskapligadet naturenett

till exempelerfarenhet, hurusomgammalursprunglighet. Det är en
klipp-ochmärkligarevid strand,i sjö ellerfågellivet grott-enen

träd, förekomstenbildadeegendomligtellerbildningar, storvuxna
blivakunnaomhuldadefolkpoesien växtartersärskilda, 0.s.v.avav

tillbidragaoch såinomallmänt intresseförföremål så ortett en
för-skyddstämning och skaplynne,allmänna motplatsens ettatt

allmänönskemålframträderskadegörelsestöring och ett avsom
betydelse.

utredningsbetänkandeimänniskans behovuttrycksSå ettnaturenav
ochlandstill skydd föråtgärder vårt1907 "rörande natur-från natur

tillBetänkandet låg36.1951:5,SOUciteratminnesmärken" s.ur
national-1909 lagarnaturvård, årsförsta lagarnagrund för de omom

2.1 .3.avsnittnaturminnesmärken sefredandeparker och ovanavom
icke-materiellt,formmänniskan har någoncitatet uttrycksI att av

i deåterkommandevaritharDettasjälsligt behov temaettnaturen.av
vid skildaframarbetatstill skydd förför lagreglermotiv naturen som

1952föregick årsbetänkandedetunder sekel. Itidpunkter vårt som
prosaiskt.sakuttrycksnaturskyddslag mersamma

till bådekällavärde såsommyckettvivel harUtan stortnaturen
för allmän-Behovetför allmänheten.psykisk rekreationfysisk och

allteftersomständig ökningiocksåtillgång tillheten ärnaturenav
industrienspräglasochlivet och arbetetdet dagliga avmermer

73.1951:5,utveckling.teknikens SOUoch s.

fortskriditutveckling såteknikensindustrins ochTio hade attår senare
fri-rekreation ochförnaturområden"tätortsbefolkningens behov av

arbetsuppgiftendominerandedenbetecknadesluftsliv" många somav
proposition19631962:36, 154. årsIför svensk naturvård SOU s.

departements-föredragandepekadenaturvårdsprogramframtidaom
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chefen på den Åmoderna människans kluvenhet inför naturen. ena
sidan, framhöll han, utnyttjandetär naturtillgångarna förutsätt-av en
ning för välståndsutvecklingen. "Samtidigt utgör ständignaturen en
källa för skönhetsupplevelser med rika tillfällen till rekreation och
avkoppling". Prop. 1963:71, 105.s.

Tillbakablick på utvecklingen

Enligt vad känt i dagär levde människorna under hundratusentalssom
iår den i konkurrensnaturen, med andra livsformernaturen, ochrena
likartadepå villkor dessa. livnärdeHon sig jaga, fiskapå ochattsom

plocka. Hon hade försteg i konkurrensen främstett sin förmågagenom
använda redskap och utnyttjaatt elden.att
Sett i detta perspektiv det helt nyligen människan lämnadevar som

det naturstadiet och började omforma för underlättarena naturen att
sin försörjning. Det så nyligen förändringen faktiskt inteatt ännuvar

Ännuhar nått hela jorden.över finnsut det lever påstammar som
ursprungligt allasätt på bebodda kontinenter Europa och Nord-utom
amerika.

Kretslopp civilisationger

För ungefär 10 000 år sedan började människan odla några de vildaav
sädesslag hon tidigare hade lärt sig och bakaäta med. Försom att att
omforma till åker hon tillnaturen börja med hjälptog elden.att av
Det den första energikällor hon lyckatsnaturens tämja ochvar av som
utnyttja. Elden användes till svedja mark odla på.att attnu

Troligen något årtusende tidnärmare vår började människan att
tämja djur till boskap. Ett viktigt i utvecklingen spill-steg närvar
ningen från boskapen till och ladestogs göda åkrarna.ut attvara
Dessa kunde på så bärasätt gröda efterår år och generation efter
generation. Principen för kretsloppet upptäckt och människanvar
kunde bli bofast. Grunden lagd för civilisationen.var

Detta hände innan historien börjar, dvs. före den tid från vilken de
äldsta skriftliga dokumenten härstammar. forntidensI Egypten var
jordbruket för 5 000 år sedan redan högt utvecklat och regle-noggrant

liksom i de ungefär samtidarat, kulturerna kring floderna Eufrat och
Tigris Assyrien och Babylonien, Indus och Gula floden.



459IIKapitel

konstbevattningförsinnrikautveckladekulturerAlla dessa system
exempellanden. De ärflötfloderhjälp demed stora genomsomav

förnybarautnyttjandestorskaligt naturresurser.tidigtpå av
jord-rättskällornakändaäldstai behåll definnsBabylonFrån om

gamla.5004 årjord. De äroch köpegendom caav
klimat-påtagligmedsambandibofastmänniskanblevSverigeI en

bondekulturerTidigare000 sedan.3började för årförsämring casom
dåflyttademänniskornaochröjandesvedjande ochhade byggt på

nöd-detgjordeKlimatförsämringenjordenständigt när utsugen.var
framtvingade på så sättochdjurentillvinterfoderordnavändigt att

understallgödselntillBondenängsskötsel.systematisk tog varaen
produ-kundeuthålligtdärigenomåkernsprida påförvintern att som

rotfrukter.spannmål ochcera
medel-tidigfrånlandskapslagarnarättskällorna,svenskaäldstadeI

"Äng åkersregelnuttryck i ärtillkretsloppsprincipdennatid, kommer
boskapÄngens, födaförmågafodermarken,naturliga attdenmoder".

bruka.skullebondeåkeravgjorde hur stor en

utnyttjandeintensivareAllt

boskaps-ochåkerbrukcivilisationen lagtsförgrundenSedan genom
lärasamhällensinautveckla attmänniskanfortsatteskötsel att genom

Redanutvinnaskundenyttigheter naturen.andrasig använda ursom
bergUråkrar.för bevattnaavleddesflodvattenhar attnämnts att
ochvid jaktåkern,användes påredskaptillmetallerutvanns som

åtråvärdadesamhällenmed andrai krighandel ochför ävenfiske, om
naturtillgångarna.

alltgjorde attutnyttjandeeffektivareallt naturensEtt resurserav
tillsinledde i attDet turkunde livnäras påmänniskorfler yta.samma

dyr-liggereffektivare. Säkertutnyttjasmåste ännunaturresurserna
denbakomexploateringhårdalltförerfarenheterköpta ovanav

bestämmelsertalrikademoder ochåkersregelnnämnda äng är omatt
förindustriellai detfannshushållning med naturens resurser som

2.kapiteltillinledningenisamhället se närmare
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Energisamhället.
. .

På århundraden utvecklingsperspektiv normaltett settpar en ur-
knappt märkbar tid industrialiseringenhar denorsakat kanske största-
förändringen i människornas levnadsvillkor sedan åkerbruket fart.tog
Utgångspunkten för denna omvälvning ångmaskinen, möjlig-är som
gjorde energianvändning tidigarepå oanad nivå. Den bygger natur-en
ligtvis helt på Eld bränsle från skogen hettarnaturresurser. av upp

i konstruktion metall. för sigVar hade dessavatten en av resurser
för andra ändamål i fleraanvänts år.tusen
industriellaDen revolutionen i själva verket revolution ivar en

energianvändning industrisamhälletoch kännetecknas framför allt av
Ångmaskinenhögenergisamhälle. har följts denatt ettvara av ena

efter den andra revolutionerande uppfinningar på sättav som samma
bygger hämtadepå från Som exempel kan nämnasnaturen.resurser
förbränningsmotorn och kärnreaktorn. Vidare har elektriciteten gjort
det möjligt i skala utnyttja den sedan långt tillbaka kändaatt stor
vattenkraften och huvudöver energi långaatt taget transportera
sträckor.

likhetI med alla tidigare civilisationer bygger industrisamhället
alltså människanpå använder för tillgodoseatt naturens attresurser
sina materiella behov. det sker iMen betydligt skala ochstörre resur-

kombineras ihop betydligtpå intrikata i äldre civili-sätt änserna mer
sationer.

...skapar avstånd till naturen

Försörjningen i bondesamhället byggde jordbrukpå och boskaps-att
skötsel drevs i balans med de ekologiska industrialis-Undersystemen.

har försörjningen i och ofta förbättratsäven väsent-stort tryggats,men
ligt, andrapå Om naturtillgångsätt. någon sinat har denså ersatts av
andra, exploaterats med allt effektivare metoder.som

Välståndsutvecklingen har alltså grundats andra faktorerpå än
hänsynstagande till förmåga producera och reprodu-naturens attegen

Efter i hundratusentals haår levt del ochattcera. naturensom en av
därefter i 10 000 inära år agrarsamhällen villkor,på harsånaturens
människan alltså under loppet fåtal generationer kommitett attav
utveckla strukturer bygger ignorerarpå det samban-näraattsom man
det mellan människa och natur.
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harutvecklingen ävenskjutastydlighetens skullförkanHär att
ii dagVadproblem.till är ettgjort själva begreppet naturettnatur
intemänniskanfinns någraSverige, där det knapptland ytor somsom

avsides belä-möjligen någonsitt nyttjande,påverkathar utomgenom
naturvårdslagen såförtydligades1991 attfjälltopp Så sent somgen

kulturpräg-"dengäller förlagenuttryckligen står ävendär attnumera
Även alltsåsådan räknas3naturmiljön" §. natur.lade soma

erfarenhetenMänniskan lär av

miljöförstöring ochorsakatindustrisamhället har etti dagVi vet att en
Utvecklingen harsamhällen.tidigareimotstyckeresursslöseri utan

standardmateriell åthögmycketlika tveklöstemellertid också gett en
fleri dagdockSamtidigt saknarnågonsin tidigare.människorfler än

sistasig Detmätta.tidigare möjlighetnågonsin ätamänniskor än att
perspektiv.globaltii Sverigevisserligen integäller ettmen

utarmningenavigsidorutvecklingensFörhoppningsvis beror av-
och denresursslöserietmiljöförstöringen, extre-allmännadennaturen,
civilisationenmodernadeni tredje världen påfattigdomen attma -

ändamålsenligafunnit sininte hardenfortfarande så ännuär attny
knappttid ärden övervi har spännerform. Som nämnt somenovan

utvecklingsperspek-mänsklighetens långaidenmärkbar serom man
utvecklingenitidigareepokgörande framsteg gettäventiv. Säkert har

vilkaexploateringsiver,överdrivenperiodertillupphov senareav
detKansketål. ärvaderfarenheternyttigatjänat naturen nuomsom

påbörjaochindustriepokens erfarenheterlära tadags varaatt av
naturliga kärlek tillmänniskans naturen.

denbevarahuvuduppgift: AttNaturvårdens11.2

mångfaldenbiologiska

minst detinteochmiljövårdi princip allgälleranfördaDet ovan
miljö-"dennaturvård, eller grönabetecknasområde brukar somsom

vadhotetårenunder denaturvärden har motvården". Inom senaste
viktigasteblivit denmångfaldbiologiskbetecknasbrukar somsom

världssam-nutidensstorskaliga påverkan påfrågan. Den naturen som
0002medräknar översådana måtthälle har nått attutövar att man

jorden.helaunderförsvinner år, överoch djurarter settväxt- ett
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Att dör och nybildasarter ut är naturlig Perioder underen process.
vilka dött i snabb taktarter har inträffatut vid minst fem tillfällen
under den tid ungefär 3,5 miljarder år räknar medav livattsom man
har funnits jorden.på Under hela denna tid har och djurlivetväxt-
ständigt förändrats.

Den nuvarande vågen utdöende skiljer sig dock från alla före-av
gående det är människansatt påverkangenom på ärnaturen som
huvudorsak. För närvarande beräknas 2-5 % det totala antaletatt av

jordenpå dörarter under årtionde ochut ett totalt 5-15 % allaatt av
kan ha försvunnitarter 30 år. Men beräkningarna osäkra efter-ärom

takten hela tiden ökar.som
Människans aktiviteter har i och för sig påverkat den biologiska

mångfalden under mycket lång tid. Många enskilda djurarter har även
tidigare människan.utrotats Men hotetär globalt och gällerav nu
ojämförligt många fler arter.

denI allmänna debatten det i förstaär hand hotet ochväxt-mot
djurliv i tropiska områden har uppmärksammats. Därför detärsom
viktigt understryka denatt biologiska mångfaldenatt hotas också i
tempererade områden. I Sverige 5-15 %är de vilda ochväxt-av
djurarterna hotade i det avseendet deras långsiktiga överlevnadatt inte
kan säkrad. Hotbilden är med andra ord likaanses allvarlig härvar

globalt. Mångfalden minskar tiden,över och minskningstaktensom har
ökat under årtionden.senare

Att skapa fungerande skydd förett biotoperocharter arternas-
livsmiljöer är arbete på lång sikt.ett Vad framfördet allt gäller är-

bevara livsbetingelsernaatt för myller eller mindreett okändaav mer
växt- och djurarter behövs för det ekologiska kretsloppetatt skallsom
fungera.

Att åstadkomma detta iär grunden fråga med verklig tyngdattom
inväga hänsyn till de olika finns, och tillnaturtyper de växtersom

och djur hör till dessa, i alla beslut fattas och i allasom verksam-som
heter bedrivs. kräverDet genuin förståelse för hursom de ekolo-en
giska fungerar ochsystemen anpassning människans nyttjandeen av

på grundvalnaturen sådan förståelse.av Det torde krävaav en
ödmjukhet hos människan inför hittills har saknats inaturen densom
industriella utvecklingen.
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Vad biologisk mångfaldär

den internationella biologiskI konventionen bevarandenya om av
mångfald se avsnitt 2.2.5 används följande definition begrep-ovan av

tillhär svenska.översattpet,

Med biologisk mångfald variationsrikedomen bland levandeavses
organismer alla inklusive marinabl.a. landbaserade,av ursprung,
och andra akvatiska ekologiska i vilkaekosystem, och de komplex

ingår;de detta innefattar mångfald inom ochmellanarter, arter av
ekosystem.

väsentligtDet den biologiska mångfalden omfattarär att notera att tre
nivåer ekosystem, ocharter gener.-

Betydelsen skydd lätt förstå. gäller enkeltpå artnivån Detär attav
uttryckt till inte Individerna inom äratt att arter utrotas. artse en
speciellt anpassade till de förhållanden och krav lever under.artensom
Anpassningen ligger i och tillsammans bildar alla individergenerna
inom genpool med unik sammansättning.artsamma en en

genetiskaDen avgörande för förmåganivån är artens att anpassa
sig till ändrade förhållanden i miljön. antalet individer minskar,När

minskar den genetiskaså totala variation finns samlad inom arten.som
förmåga sig till förhållanden försämrasDess kan dåatt anpassa nya

riskenoch öka för dör genetisk variation detJu störreatt arten ut.
finns inom desto bättre möjligheter fortleva.alltsåärart, attartensen

Ekosystemen miljöer där i och ömsesidigtlever samspelär arter
beroende varandra. De parasiterar varandra,varandra,äter påt.ex.av

Ävenhar skydd varandra eller konkurrerar dennamed varandra. påav
nivå krävs mångfald variation männi-och för det hotståatt emot som

storskaligaskans ingrepp i naturmiljön utgör.

Varför skydda mångfalden

ñnns fleraDet olika, motiv för vidta kraftfullavägandetungt att
ansträngningar i syfte bevara den biologiska mångfalden. kanDeatt
delas in i nyttomotiv, kulturella motiv etiska motiv.och Ett argument
grundas ofta flera motiv.på
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Nyttomotiv

beroendeVårta. naturenav

För det första bör framhållas vi människor faktisktatt fullständigtär
beroende för försörjningvårnaturen livsnödvändigamedav produkter.
Alla civiliserade samhällen bygger fortfarande i grunden jordbrukpå
och boskapsskötsel. Därtill kommer för Sveriges del den bety-stora
delse skogen har såväl för landets ekonomi i för den lokalastort som
försörjningen med vilt, bär ocht.ex Ett långsiktigt utnyttjandesvamp.

alla dessa förutsätternaturensav den biologiska mång-resurser att
falden bevaras.

Här kommer den s.k. försiktighetsprincipen in. Eftersom vi män-
niskor liteså hur ekosystemenvet fungerar, hurom tillarter anpassas
olika miljöfaktorer, vilken roll olika och kretslopp har, såprocesser
bör vi begränsa våra ingrepp för inte riskera ödesdigraatt störningar.

Detta grundläggande försörjningsargument har funnits med i debat-
alltsedan de förstaten lagarna till skydd för kom till 1909.årnaturen

Det lika giltigtär i dag tidigare.som
Dessutom detär just i våra dagar, på grund den okontrolleradeav

och storskaliga globala miljöförstöring äger särskilt viktigtsom rum,
rädd den biologiskaatt mångfalden. Miljöförstöringenvara tvingarom

ofta in i levnadsförhållanden.arterna Sådana omställningar klararnya
de regel lättare med variation i de genetiskasom stor anlagen. En
utarmning dessa anlag alltsågör sårbara.av arterna mer

b. Naturen genbanksom

Fullvärdig biologisk mångfald innebär bl.a. mångfald genetiskpå nivå.
Den genuppsättning finns inom potentielltsom art representerar etten

ekonomisktstort värde. klassisktEtt exempel denär obetydliga lilla
mögelsvampen Penicillium. finnsDet åtskilliga andra erfarenheter
inom växt- och djurförädling på visarsätt anlag ochsom attsamma
genuppsättningar hos har betraktatsarter värdelösa ellersom som
meningslösa plötsligt haft betydelse medicinsktstor eller biokemiskt.

Den moderna biotekniken med hybrid-DN A arbetsredskapsom ger
tidigare oanade möjligheter använda olika föratt nyttiga ända-gener
mål. Eftersom den samlade genpoolen för alla levande givenärarter
och inte förnyas detär angeläget i största möjligaatt utsträckning
bevara de existerande med deras exklusivaarterna uppsättningar av
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anlag. Några exempel på områden där genbank kommer tillnaturens
ärnytta

Livsmedelsförsörjningen.-
levandeNu vilda och djurarterväxt- bär i sina möjlighetergener

till livsmedel för människan i framtiden.nya

Framställning läkemedel.av-
Omkring 40 % de läkemedel används i den industrialise-av som

Ändårade världen härrör från vilda och djur.växterytterst är
hittills endast liten del alla utforskade.arteren av

Kulturella och etiska motiv

inledningenI till detta kapitel har återgett citat från 1907 påett som
beskriversätt kulturellaett värde. förengagerat Naturennaturens är

människorna ständig källa till skönhetsupplevelser. Konstnärer, för-en
fattare, kompositörer och musiker hämtar inspiration från den. Det
estetiskt tilltalande har också ekonomiskt värde. Naturens skönhetett
utnyttjas bl.a. turistnäringen och filmindustrin.av

Människans uppfattning skönhet och känsla trygghet byggerav av
mycket igenkännande.på innebärDet det gäller för-när naturen att
ändringar i scenerier, biotoper och karaktär bör ske långsamt för att
inte estetiska och andra kulturella värden skall förloras.

Synen på och människans förhållande tillnaturen den växlar snart
från betraktare till betraktare. Renodlassagt de olika kansynsätten
tala antropocentriskt och biocentriskt.ettman ettom

Antropocentriskt innebärsynsätt människan och dess behov ståratt
i och till förcentrum människansär skull. biocentriskaatt naturen Det

innebärsynsättet har värde i sig själv, oberoendeatt naturen ett av
dess eller skada för människan, vilken självnytta endast delär en av

Alla levande organismer harnaturen. utifrån detta synsätt rätt att
existera.

Också utifrån den antropocentriska grundsynen kan etiskt motivett
för denvärna biologiska mångfalden formuleras:att Människanom
har inför kommande generationerett förvaltaansvar att naturens resur-

dit det samlade och djurlivetväxt- bör räknas. Nutidens män-ser,
niskor har inte förrätt kortsiktig vinnings skull förstöraatt natu-egen
ren.
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försiktighetsprincipenden tidigare nämndabakgrunden ligger dåI
biologiska mångfaldenutarmningfarhågorna för denoch att en av

möjlighetergenerationerskommandeväsentligt försvårakommer att
livnära sig.att

alltmiljöarbetet, liksomsamhälle bedrivsdagens svenskaI annat
antropocentriska utgångspunkter.utifrånsamhällsarbete, i huvudsak

förhållande tillmänniskans behov ii första handalltsåDet är naturen
Även miljöbalkförslag tillmotiv för olika åtgärder. vårtutgörsom

biocentriskainte deskull bördenna grundsyn. denbygger Förpå
inled-betydelse.djurliv frånkännas Imotiven för ochbevara växt-att

biologisk mångfald talaskonventionenningen till den t.ex. omomnya
mångfald".biologiskintrinsicinneboende värdet the value"det av

hotenVilka är

sprids iföroreningarbiologiska mångfalden hotas deDen somav
frånutsläppgrundinräknat vattendrag, sjöar och havnaturen av--

förmodligen denFörsurningenindustrier samhällen.bl.a. och är
det gällerbetydelseenskilda faktor kan komma närstörstattsom

Sverigesödradjurlivet i främstbetingelserna för ochförändra växt-att
andraeutroñeringenmarina miljön betyder änframöver. denI mer

sammansättningändraddöda bottnar ochfaktorer för uppkomsten av
drastiskt kommaklimatsikt kan ändratlängrePå attarter. ettav

livsbetingelserna förförändra många arter.
människansnaturmiljön skerfysiska påverkanDen genomsomav

biotoper förändras,till viktigaanvändning och ledermark attvattenav
skogsavverkning,skerförstörs och splittras. Sådan påverkan genom

och liknandeåkerholmartorrläggning, borttagandedikning och av
främmandeupphör,ängsbruketåtgärder, även t.ex. attgenommen

värdefullamedin mark ochplanteras vattensamt attarter genom
andrabiotoper bebyggs eller exploateras sätt.

räckerNaturvárdslagen inte

för naturvärden,uppgifti första hand varitskydda harAtt naturen en
vikti-ofta kallas. De"miljövårdens sida" deneller gröna numerasom

naturvårdslagenii huvudsak samladelagreglerna områdetpå ärgaste
värdefullabestämmelser hur1964:822. innehållerDen naturom-om
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Ävenråden kan skyddas, prövning arbetsföretag i naturenom av m.m.
ilagen del föråldradavseenden avsnitt 2.1.3 och 11.4seärom en

dess viktigaregler bör förbättras för bli iär och effektivare arbetetatt
för bevara fullvärdig biologisk mångfald. fram i kapitletLängreatt en
återkommer vi till detta.

efterInte modernisering emellertid ikan reglerna natur-ens en
vårdslagen förslå till bevara mångfalden i hela naturlandskapet.att
Även den mark skyddas nationalpark, ellernaturreservatom som som
naturvårdsområde blir mångfaldigt vidsträckt det intesåän ärmer nu
tillräckligt. biotopskydd infördes 1991 anledningDet intenya som ger

ändra bedömningen.att

Hänsynsreglerna räcker inte

Naturvårdslagen har aldrig innehållit regler för hur näringar skall
bedrivas. Regler detta finns i stället i särskilda lagar. jord-Förom
brukets del tillämpas lagen 1979:425 jordbruksmarkskötselom av
och för skogsbrukets skogsvårdslagen 1979:429. ñnnsDessutom
rennäringslagen 1971:437.

yttjande skog och odlingsmarkerN får inte leda till utarmningav av
och biotoper. Både skötsellagen och skogsvårdslagen innehållerarter

s.k. hänsynsregler. skogsvårdslagen inskriven iI hänsynen redanär
1 där i första meningendet skogen skall skötas densägs såatt att
varaktigt hög och värdefull virkesavkastning, och i den andrager en

hänsyn bl.a.skall till intressen.naturvårdensatt tas
lagens 21 bemyndigasI § regeringen myndigheteller med-atten

dela föreskrifter den hänsyn skall tas.om som
Skötsellagens 6 föreskriver§ hänsyn skall till naturvårdensatt tasa

och kulturmiljövårdens intressen vid jordbruksmark. 6skötsel b §av
innehåller bemyndigande föreskrifter i miljöskyddandemeddelaatt
syfte.

Hänsynsreglerna har emellertid visat sig otillräckliga för attvara
utarmningen den biologiska mångfalden. beror delsDet påstoppa av

reglernas begränsade räckvidd, dels bristfälligaden tillämpningenpå
dem. Enligt undersökning genomförts Skogsstyrelsenav en som av

uppfyller endast omkring hälften avverkningarna under 1990 ochav
1991 lagens minimikrav i fråga tillhänsyn de renodlade naturkva-om
liteterna. främstaDen orsaken torde produktionsmålen heltärattvara
dominerande. De naturvårdshänsyn lagstiftaren kräver stannarsom
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påverkarmarginelltendaståtgärdervidregel pro-dessutom somsom
informationviktigocksåorsak kan attbidragandeduktionen. En vara
mångfaldenbiologiskadenbevaraförkrävsåtgärdervilka attsomom

brukarna.enskildatill deframinte har nått
ända-samhälletbörutvecklinghotfullvända genomFör att nuen

hänsyntill störrenäringarnaareellade att talagreglermålsenliga styra
biologiskadenfrämjarmetoderanvändatillochtill att somnaturen

mångfalden.

samhällethelaMiljötänkande i

börmiljöarbeteframtidensochi dagensgrundläggande strävanEn
slagolikadei allamiljötänkandetinbyggamöjligaste måniattvara
detnegativt. Närmiljönpåverkabefaraskanverksamheter somav

inne-teknik. Detofta begreppetanvändsmiljöskyddsfrågorgäller ren
produktionsproces-självamiljönomtankenjustbär genomsyraratt om

utifråntillverkningsmetoderochval råvarorpåverkaroch m.m.avsen
iskyddsåtgärdersärskildabehovetminimeramålsättningen att av

efterhand.
Omtankenskogbruket.ochjord-präglabörtänkande omSamma

ochsjälvklaringåsåledesmångfalden börbiologiskaden ensom
areelladedrift inomochskötselplanering,i allväsentlig faktor
ekono-direktadeomtankenmotsvarande sättnäringarna på omsom-

det.alltid görkonsekvensernamiska
Ävennäringarna.areellagälla deinte endastövrigtförbörDetta

anledningdetfinnsstadsmiljöutformafrågadet är att t.ex.när enom
bebyggelseFörtätningdjurliv.växtlighet ochomtankehysa avatt om

parkområdenutformadeensidigtiinnehållet,biologiskadetknaprar på
ochflorai frågamångfaldskapamöjligheternamissar att omman
förkorridorerochsambandnaturliganyexploatering bryterfauna,

stadsmiljöerplaneringimissarSamtidigtdjurlivoch avväxt- manosv.
exempelSommångsidigt sätt.marken påanvändamöjlighetenofta att

stycke naturanvändning kan nämnas ettmångsidig att sparassompå
Vegetation idagvatten. natur-handlokaltmöjlighetkan taatt omge

energihushåll-tillbidrakan på så sättochvindenområden dämpar
närmiljön.berikardensamtidigtningen som
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11.3 Sektorsansvaret och de areella näringarna

Metoden angripa miljöproblemenatt in miljöfrágornavävaattgenom
i själva samhällsstrukturen beskrivs utförligt och förespråkas engagerat

den s.k. Brundtlandkommissionen iav Vårrapporten gemensamma
framtid. Vissa tankegångar i särskilt gäller industrilän-rapporten som
derna har refererats i avsnitt 2.2.2. Kommissionen frånovan utgår
begreppet hållbar utveckling och anför sådan kräveratt bl.a.atten
djur och skyddasväxter och miljöfrågorna integrerasatt i allt besluts-
fattande.

Som vi har redovisat i avsnitt 2.2.3 och 2.2.4 harså Brundtland-
kommissionens utvecklats vidareteser i de dokument arbetadessom
fram och undertecknades vid FN-konferensen i Rio de Janeiro på
försommaren 1992. Att etablera beslutsformer där miljötänkandet
ingår naturlig del redan från början isom dessa dokumenten ses som

de avgörandeett på vägenstegen hållbarav utveckling,mot ochen
frågan i flera skildatas sammanhang. Ett kapitel iupp Agenda 21
ägnas helt beslutsprocesser kapitel 8. Som övergripande målett

där beslutsprocessenatt skall förbättrasanges eller omstruktureras så
miljöfrågor behandlasatt helt integrerat med sociala och ekonomiska

frågor. Detta bör enligt Agendan gälla i beslutsfattandet allapå nivåer.
I Skogsprinciperna uttalas bl.a. politik syftar tillatt bevaraattsom

och hållbart utveckla skogar bör integreras med ekonomisk politik,
handelspolitik och politik berör detta område. Vidareannan sägssom

skatte-, handels-, industri-,att kommunikations- och politik börannan
bedrivas så förstöring skogatt undviks principerna 13 d och e.av

Sammanfattningsvis uttalas i dessa internationella rekommendatio-
Brundtlandkommissionens såväl Rio-konferensensner varjeatt- som -

statlig och kommunal myndighet liksom alla viktiga privata företag och
organisationer måste för miljöpolitiken.ta Ansträngningarnaansvar att
skapa god livsmiljö och hållbar utvecklingen skallen ses som en
angelägenhet för alla människor och all samhällsplanering.genomsyra

I någon harmån vårt land redan påbörjat denna utveckling i och
med regering och riksdagatt har slagit fast det s.k sektorsansvaret.
Det skedde i 1988 miljöpolitiskaårs beslut, vilket har belyst ovan
i avsnitt 2.4. beslutetI bekräftades särskilda miljömål för vissa sekto-

bl.a jordbruk och skogsbruk.rer,
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Skogsbruket överses

förinommedpåbörjatsredanarbete attdel har ramenskogensFör ett
metodermednäringenbedrivaförreglerskapaskogsvårdslag atten ny

undervarit falletintressen ännaturvårdenstillbättre somtar varasom
parlamentarisk1990tillsatteRegeringendecennierna. ende senaste

formulerabl.a.och ettskogspolitikenhelaförutredning överatt se
direktivföljandebl.a.fickUtredningenskogsbruket.förmiljömål

1990/47.dir.

varaktigt högsåvälskogspolitik måste värnalångsiktig enEn om
i självauthållighetenvirkesförsörjning pro-värdefulloch som om

skogsmarken.godamed denhushållningendvs.duktionssystemet,
rele-tillanpassningfortsatteftersträvasjälvbörSkogsnäringen en
vir-industrinstillmed hänsynmiljövård tagengodkrav påvanta

kesbeho .---

produk-medvarsamhethushållning måsteansvarsfullEn rymma
ellerutnyttjasintealltsåfårskogsmarkenochSkogentionsresursen.

spillo.tillgårproduktionsförmågadesssådant sättbehandlas på att
biologiskbevarandefrånallthushållningsådan avEn rymmer

skötsel-krävermarkbearbetning. Denvidförsiktighetmångfald till
och denförutsättningarnanaturgivnadefrånutgårmetoder som

markförsurning.---ochluftföroreningarkampfordrar mot

skogsbruket bör naturresursernasför attutgångspunkt---En vara
skyd-ochoch naturtyperhävdasbärkraft kan att arterlångsiktiga

ochmarkanvändningplanering ochbåde påställer kravdas. Detta
ställning förstärktoch påbrukningsmetodermiljöanpassadepå en

grundläggandeskogspolitiken. Deinomnaturvärdenmiljö- och
sammanhangifastslagitshar annatdettaprinciperna somom
regionalpoli-ochmiljöpolitiskasittskallvarje sektorinnebär taatt

skogsbru-förmiljömålpreciseraUtredningen bör etttiska ansvar.
fastladesmiljömåldedärvidutgångspunkt börket. En somvara

sektoransvaretfastslårocksåbeslutmiljöpolitiska1988i års som
miljövårdenför ---.

ochkommitténSkogspolitiskaunderarbetatUtredningen har namnet
SOU2000-taletinförSkogspolitikenhuvudbetänkandesittframlade

produktionsmåldärföreslår1992. ettMan attseptember1992:76 i
jim-bådadessaochskogsbruketför attställsmiljömåloch ett upp

ställs.
miljömål.följandeföreslårKommittén
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Skogsmarkens naturliga produktionsförutsättningar bör vidmakthål-
las. Biologisk mångfald och genetisk variation i skogen skall be-
hållas i landet naturligtatt förekommandegenom växt- och djurar-

förutsättningarter fortleva underges att naturliga betingelser och
i livskraftiga bestånd. Hotade ocharter skall skyddas.naturtyper
Skogens estetiska och kulturella värden skall värnas.

Skogsbrukets produktionsmål bör enligt kommittén formuleras föl-på
jande sätt.

Skogen och skogsmarken bör nyttjas effektivt och ansvarsfullt så
den uthålligtatt god avkastning. Skogsproduktionensger in-en

riktning skall sådan framtida handlingsfrihetattvara stor erhållsen
beträffande användningen produkterna. Nyttjandet skall präglasav

mångbruk.av

Skogspolitiska kommittén föreslår vidare dessa mål kommeratt till
uttryck i den s.k. portalparagrafen i skogsvårdslagen. Lagens 1 §
första stycket bör enligt kommittén följande lydelse.

Skogen nationellär tillgång skall skötasen så den uthålligtsom att
god avkastning samtidigtger den biologiskaen mångfaldensom

behålls.

betänkandetI uttalas skogsbruket iatt betydligt högre grad hittillsän
måste bedrivas så det långtsåatt möjligt efterliknar det sätt påsom
vilket skogsekosystemet naturligt fungerar. skogI särskild betydelseav
för den biologiska mångfalden bör enligt kommittén endast sådana
skogsbruksmetoder användas medger naturvärdena bevarasatt isom
hög utsträckning. Som exempel nämns sumpskogar och lövskogar
inklusive ädellövskogar övergångszonersamt vattendrag,mot myrar
och jordbruksmarker. Man dock s.k. trakthyggesbrukatt slutav-anser
verkningar bör det dominerande skogsbrukssättetvara iäven fram-
tiden framhåller även sådant skallattmen naturvårdsanpassat.vara

Det bör påpekas Skogspolitiskaatt kommittén långt ifrån enigvar
i sina ställningstaganden.

Handlingsprogram för skogsmiljö

Skogsstyrelsen har central sektorsmyndighet tagit initiativ tillsom att
skogsvårdsstyrelserna i landetrunt utarbetat handlingsprogram förom
sitt arbete med miljöfrågor. Dessa i princip börjadeprogram, som
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tillämpas från l juli 1991, beskriver konkret och operativt myndig-
heternas planerade arbete miljöfrågormed under de åren.närmaste tre
Bland dessa miljöfrågor återfinns frågor skydd för biologiskadenom
mångfalden.

enlighet med sinI roll central sektorsmyndighet driver Skogs-som
styrelsen projektnågra syftar till fram bättre kunskaperäven att tasom

skogstyper och biotoper viktiga för den biologiskaär mång-om som
falden. regeringensPå uppdrag sålunda försöksinventeringpågår en av
skogsbiotoper hyser sällsynta djur- och s.k. nyckel-växtarter,som
biotoper. Vidare första åstadkomma strategigörs, ett steg attsom en
för sköta och bevara landets sumpskogar, rikstäckande invente-att en
ring för kartlägga hur dessa skogar de ligger och vilkaär,att stora var
naturvärden de innehåller.

Skogsstyrelsen har tagit initiativockså till studiekampanjen Rikare
skog sigvänder till skogsägare, skogsarbetare och maskinentrep-som

Studierna syftar tillrenörer. dessa nödvändiga kunska-att ge grupper
den biologiska mångfalden dess betydelse.ochper om

Jordbruket och seldorsansvaret

aktuella miljömålenDe för jordbrukssektorn slogs fast riksdagen iav
1990 livsmedelspolitiskaårs beslut. propositionen l989/90:146I om
livsmedelspolitiken föredragande departementschefen följandeger
sammanfattning regeringens förslag i den delen.av

syftenaEtt med reformen miljö,bättre varie-är att ettav en mer
odlingslandskap, mångfaldökad genetisk och bevaranderat etten

landskapets kulturvärden. Miljömålet i livsmedelspoliti-denav nya
ken slå vakt rikt varieratär och odlingslandskap ochatt ett attom
minimera jordbrukets miljöbelastning grund växtnärings-på av
läckage och användning bekämpningsmedel. viktigtDet är attav
odlingslandskapets och kulturmiljövärden bevaras. riktEttnatur-

varieratoch odlingslandskap för flora, faunacentral betydelseär av
och för stärka den genetiska mångfalden. Jordbruket skall såle-att
des beakta behovet god miljö långsiktigoch hushållningav en en
med naturresurserna.

Statens naturvårdsverk i uppdrag i samråd med Lant-attges
bruksstyrelsen och Riksantikvarieämbetet följa och utvärdera miljö-
effekterna den livsmedelspolitiken.av nya

Jordbruksutskottet och riksdagen anslöt sig till regeringens uttalande
l989/90:JoU25, 82.s.
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mångfaldbiologiskden starka betoningen ärkan påDet noteras att
främstharjämfört tidigare miljömål för jordbruket. Dessamedny

miljö,omgivandevarit inriktade frågor skydd för såsompå attom
bekämpningsme-användningenundvika kväveläckage och minska av

del.
kommitsektorsmyndigheter har inteJordbruksnäringen och dess

med sökaskogsvårdsmyndigheterna i arbetetlika långt att upp-som
förunderåtskilligt gjorts årfylla sitt Medan harsektorsansvar. senare

bekämpningsmedel, kväve-till med problemkomma rättaatt som
dendet gällerde synliga insatsernaläckage och tungmetaller, har när

hittills varitbiologiska mångfalden blygsamma.

miljöbalkenspeglas i11.3.1 bör sektorsansvaretHur

vilken utsträckningutformas ifråga miljöbalken skallcentral ärEn när
inom deverksamheternaförde lagregler kan behövas att styrasom

speciallagar.i iskilda skall inrymmas balken ellersektorerna
miljönför ochprinciperna, skyddetgrundläggandeDe naturenatt
förharoch varje samhällssektori övrigt allasär attatt ansvaransvar

iuppfattning speglas redanenligtlösa sina miljöproblem, bör vår
vi börhur sedan4 §.balkens portalstadganden se 1 kap. Frågan är

verksamheter.miljöreglerna för olikaförfara med de konkreta
i formmiljölagstiftningfå till stånd samladuppdragVårt är att en

miljöreglerföraligger då till handmiljöbalk. överDet nära attenav
dennaexempelvis sådanttill balken,från olika sektorslagar på sätt att

för olikakapitel särskilda aktsamhetsreglerinnehålla medkommer att
jordbruknäringar och skogsbruk.såsom

kanTill förmån för lösning talar på såsådan sätt ettatten
förbetydelsesamlat de regler har strävanöver motstor engrepp som

möj-härigenomutveckling. Vi kanlivsmiljö och hållbarbättre geen
rättsliga instru-överblicka alla delighet för dem behöver det attsom

möjligheternakani miljöarbetet.kan användas Dessutomment som
åtgärd i exempel-ellermiljöprövning verksamhettill samlad av enen

underlättas.vis skogen komma att
skogs-förmiljöreglernanackdel med denna metod ärEn t.ex.att

verk-förskilda från övriga lagreglerbruket kommer att sammavara
vardagligai deti skymundanför den skull kommersamhet och kanske

Å jord-i alla händelsersidan dockskogsvårdsarbetet. andra kommer
underkastadehänseendenskogsbruksföretag i vissabruks- och att vara
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bestämmelser i miljöbalken, för olika situationer de bestäm-t.ex. - -
melser bl.a. markawattning och biotopskydd finns iom natur-som nu
vårdslagen bestämmelser miljöfarlig verksamhetsamt ochom om
kemiska biotekniskaoch produkter.

väsentligEn nackdel med föra in de konkreta miljöreglerna föratt
olika sektorsverksamheter i balken detta kan kommaär att att mot-
verka den utveckling vi bör eftersträva samhällsstrukturmotsom en
där miljötänkandet all verksamhet. Om i stället dessagenomsyrar
miljöregler för sektorsverksamheter integreras i de lagar i övrigtsom
reglerar verksamheter finns det goda möjligheter underlättasamma att

sådan utveckling.en
Om miljöreglerna för jord- och skogsbruket ingår i respektive

sektorlag blir det lättare för tillsynsmyndighetersåväl brukare attsom
överblicka de lagregler har direkt och grundläggande betydelsesom
för näringen. Miljöreglerna kan härigenom lättare kommaän annars

ingå naturliga delar i sektornsatt regelsystem.som
Som har funnit bör omtanken den biologiska mång-ovan om

falden och miljön i övrigt ingå självklar och väsentlig delom som en
i all planering, skötsel och drift inom all verksamhet. De åtgärder
denna omtanke kräver bör då inte skiljas från övriga åtgärder iut
verksamheten.

Vi sammanfattningsvis övervägande skäl talar förattanser att
hänsynsregler och liknande föreskrifter med inriktning miljöskyddpå
i de sektorslagar här diskuteras inte förs till miljöbalken.översom
Jord- och skogsbruket kopplas dock till miljöbalken balkensattgenom
allmänna bestämmelser första avdelningen omfattar iäven åtgärder
dessa näringar. bedrivaAtt skogsbruk eller jordbruk typfallär attav

miljöpåverkan,utöva såsom detta begrepp definieras i 2 kap. 6 § i
förslaget till miljöbalk. Här det inteär fråga verksamhetenattens om
"kan befaras" påverka miljön. Den påverkar helt enkelt miljön.

innebärDetta balkens allmänna bestämmelser kanatt läggas till
grund för tillsynsåtgärder jordbrukt.ex. rör och skogsbruk.som

Samordningen bör dessutom innebära kapitlen miljökvalitets-att om
och miljökonsekvensbeskrivningar i balkens andra avdelningnormer

8 och 9 kap. blir tillämpliga inom jord- och skogsbruket på samma
sätt det gällernär bl.a. plan- och byggsektorn och transportsek-som

Däremot finns det enligttorn. uppfattningvår inget behov inomattav
de areella näringarna tillämpa de avvägningsregler i dag finns isom
2 och 3 kap. naturresurslagen, och förs i huvudsaköver oför-som
ändrade till miljöbalken.
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Regler för metoder och arternya

Skogspolitiska kommittén sitt huvudbetänkande avvisat tanken påhar i
inom skogsbruket.införa miljökonsekvensbeskrivningarkrav påatt

skog intro-Vid flera tillfällen har emellertid metoder brukaattnya
oftalångtgående ochducerats under kort tid och i väldig skala med

denaturmiljön följd. Ibland harbestående negativa effekter på som
fall deefter tid metoder. andra harförkastats och andra Iersattsen av

dikning,levt kvar länge. exempel det kanSom på nämnassenare
kvävegödsling och hyggesplöjning.

införts i skalafrämmande trädslag påhar ocksåPå sätt storsamma
fyllerkort tid. kända contortatallenDet exemplet är storamest som nu

vilka effek-i skogarna kanarealer de norrländska någon sägaattutan
sikt.flora och fauna den upphov till långpåpåter ger

införaskan i framtiden kommametoder ochNya även attarternya
i därför viktigt regelsystem byggsskala. Det är attstor ett upp.

förespråkaligger till handsutgångspunkter detFrån våra nära att
ochtillståndsprövning i med metodermed samband attett system nya

med trädslagfrämmande införs i skogsbruket. Riskernaträdslag nya
allmäntingår i sammanhang. Problemen desammastörre årett som

svenskafrämmande och djurarter i dengäller växt- sättsnär natu-ut
till generell lösning,avsnitt 11.6 nedan lägger fram förslagI enren.
bemyndigas utfärdainnebär regeringen eller myndighet attattsom en

främmandeföreskrifter bl.a. krav tillstånd förpå sätta arteratt utom
till miljöbalk.11 kap. 9 § i förslaget

metoder inom i enlighet med vadRegler för skogsbruket bör,nya
företrädesvis i skogs-vi anfört sektorsansvaret, placerasharovan om

vårdslagstiftningen.
ändring iregeringen sin lagrådsremisskan iDet nämnas att om

kommitténs huvud-med anledning Skogspolitiskaskogsvårdslagen av
januari 1993 harregeringsprotokollet den 28betänkande utdrag ur

miljökonsekvensbeskrivningar.föreslagit bemyndiganderegelen om
myndighetregeringen ellerEnligt den föreslagna bestämmelsen får en

ochinnan skötselmetoderföreskriva sådana skall upprättasatt nya
skogsodlingsmaterial till användning.kommer

förslag till lydelseSkogspolitiska kommitténs citerade avnyovan
vaktförsta målsättningen slål § stycket skogsvårdslagen där att om-

den biologiska mångfalden jämställs produktionsmålet harmed anam--
målsättninglagrådsremissen. dennaregeringen i För attmats engeav

avverkningkonkret innnebörd föreslås i remissen anmälanatt omen
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alltid skall innehålla redovisning vilka åtgärder planeras fören av som
tillgodose naturvårdens och kulturmiljövârdens intressen i sambandatt

med avverkningen. dagI gäller detta endast vid avverkningar i fjäll-
skog.nära

Vidare föreslås bl.a. föreskrifter inaturhänsyn skogsbruketatt om
skall kunna gälla gödsling.även lagrådsremissen aviseras ocksåI ett

kommande förslag förbud hyggesplöjning.motom
dettaI sammanhang kan slutligen tilläggas utvecklingtänkbaratt en

lång sikt jordbrukpå och skogsbruk avregleras det i lagär såatt att
endast bestämmelser tillåterstår skydd för miljön. fall hör dessaI så
bestämmelser hemma i miljöbalken. anledning i dagNågon att ta
ställning till sådan utveckling finns emellertid inte.en

S€kI0rS17lSV1Iet ett tungt ansvar-

Som Brundtlandkommissionen har påpekat det väl känt fenomenär ett
inom viss sektor tenderar främja den sektornsatt attorgan en egna

målsättningar och endast beakta effekterna andra sektorerpå om man
tvingas till det avsnitt 2.2.2.se sektorsansvar inte skallFör attovan
bli undan miljöproblemensätt avsiktentvärtom,ett att utansopa som

samhälleär, där omtanken miljön allaväg mot etten om genomsyrar
slags verksamheter alla nivåer,på det viktigt dels tydligaså är att
miljömål ställs för sektorn, dels sektorns åtgärder för nåatt attupp
dessa fortlöpandemål nagelfars grundligt fristående miljö-någotav
organ.

När det gäller skyddet för den biologiska mångfalden bör ettsom
första såväl skötsellagen skogsvårdslagen revideras. Därvidsteg som
bör klargöras vilka krav skall ställas tillvaratagandepå natur-som av
vårdens intressen vid bedrivetnormalt jordbruk och skogsbruk. Dessa
krav bör rimligen ställas högre hittills. Därefter måsteän resurser

utbildningpå och information för till alla sektorsmyn-nåsatsas att ut
digheter och till de enskilda brukarna med kunskap de principerom

bör gälla varföroch dessa viktiga. Som redogjort förärsom ovan
har detta arbete redan påbörjats inom skogssektorn.

Naturvårdsverket bör lämpligen anförtros övergripandesåsomatt
miljöorgan ha uppsikt och företa revision de olika sektorernasöver av
insatser för miljön. Länsstyrelsernas miljövårdsorgan bör bistå Natur-
vårdsverket i denna uppgift.
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Hur naturvårdsmyndigheternas uppsikt sektorerna böröver utövas
måste utredas vidare. Vi vill här endast peka dessapå myndighe-att

liksom allmänhetens, behovters, insyn mycket bristfälligt till-ärav
godosett i den nuvarande skogsvårdslagen. fleraI andra industriländer
har den planerar avverka skog långtgående informations-attsom en
plikt med bl.a. krav på skyltning. Naturvårdande myndigheter och
ideella organisationer har där möjlighet föra talan planeradeatt mot
avverkningar. Häri Sverige har skogsvårdens organisation den dubbla
rollen samtidigt företräda näringens intresseatt rationellt skogs-ettav
bruk och naturvårdens intresse. Vår uppfattning framgåttär som ovan

bör falletså fortsättningsvisäven iatt enlighet med principen förvara
sektorsansvaret. Skogspolitiska kommittén intehar heller föreslagit

förändringnågon härvidlag. Man bör intedock blunda för de påtagliga
risker dessa dubbla lojaliteter innebär. Insynen och kontrollensom
skulle öka naturvårdande myndigheter och ideella organisationerom
medges sådan talerätt förekommer i andra länder.som

11.4 Naturvårdslagen i miljöbalken

Sektorsansvaret bör omfatta de föråtgärder skydda naturmiljönatt som
skall ingå i normal drift verksamhet. specifikaDen naturvårdensav en
uppgifter omfattar, förutom granska sektorerna sköter sinaatt att
åtaganden, åtgärder behövs därutöver. framförDet allt frågaärsom

särskilt skydd för områdenatt olika skäl behöver dettaom ge som av
reglera företagandrasamt att anspråkgör på desom resurser som

finns i naturen.
Sådana regler finns i dag i naturvårdslagen och bör ingå i miljöbal-

ken. börDe dock enligt uppfattningvår utvecklas de bättreså att ger
möjlighet effektivtpå den biologiskaatt sätt värna mångfalden.ett om

Föråldrad lag

Naturvårdslagen 30är år gammal och bygger på värderingarsnart som
går betydligt längre tillbaka i tiden. Den i huvudsak utvecklingär en

1952 års naturskyddslag. intressenDe vid den tiden ställdesav som
varandra det gälldenär utnyttjandetmot sidanå detnaturenav var ena

industriella framåtskridandets, å den andra människornas behov av
skönhetsupplevelser, avkoppling och rekreation. Att det sistnämnda,



478 Kapitel 11

och därmed naturvården, prioriterades lågt belyses följande utta-av
lande i regeringens direktiv till den utredning arbetade fram 1952som

lag.års

fortgåendeAtt den snabbt utvecklingen inom skilda områden med-
för förändringar i oundvikligt. Härvid kan under-ärstora naturen
stundom icke förhindras, ingrepp vidtagas vilka förorsakamåsteatt
förstörelse skönhetsvärden eller eljest medföra förflackningav av
landskapsbilden. Givet naturskyddet har betydelsefullär att en
uppgift fylla då det bli fråga dylika ingrepp ikanatt naturen.om
Enligt min mening bör målsättningen för framtida naturskyddetdet

i den praktiskt möjligt och rimligamån medså äratt,vara upp-
offringar kan ske, söka undanröja nämnda olägenheter dels genom
modifikationer och begränsningar i ingreppen och dels genom
positiva åtgärder, skapa skönhetsvärden i stället för demsom nya

förlorade. exempelvis vattenreglering,gått Om torrlägg-ettsom en
ningsföretag, vägbygge eller framdragande kraftledningett av en
nödvändiggör sådana ingrepp i landskapet detta skulle i högreatt

förfulas,grad bör det finnas möjligheter föreskriva åtgärderatt av
för Tillåtligheten olikaslag begränsa skadan. ---antytt attnyss av

slags företag, likväl naturskyddssyn-vålla avsevärd skadasom ur
punkt, bör helt naturligt bedömas jämväl till nämndamed hänsyn
skada. Härvid bör dock enligt min mening regel ekonomiskasom

social- och näringspolitiska företräde i förhål-synpunkter hasamt
tilllande naturskyddssynpunkter.

uttalande till statsrådsprotokollet 27 1946,Ur den september
citerat 1951SOU :5.ur

Naturvårdslagen, efter tolv 1952 naturskyddslag,år årsersattesom
bygger i värderingar.påstort samma
Iden ursprungliga lagtexten idetta sig uttryck bl.a. portalparagra-tog
fens 1 sista§ stycke, hade följande lydelse:som

vid arbetsföretagKan eller eljest skada undvikas, skolaå naturen
skäliga åtgärder vidtagas för ellerbegränsa motverka skadan.att

skäliga vidtas innebärKravet på åtgärder skall endast begränsatatt ett
för skador iingrepp den. Andra ledetpå när görsnaturenansvar av

meningen ändrades 1974 innebörden skallde åtgärderså äratt attnu
vidtas behövs för begränsa eller motverka skadan.attsom

Naturvårdslagen har huvud kompletteratsändrats ochöver taget
åtskilligt under lopp för nöjaktigt utvecklingendels följa medårens att

andrapå områden inom miljörätten, till signalernadels omanpassas
och djurarter i allt försvinner till följdsnabbare taktväxt- män-att av

niskans påverkan exempel detta det biotopskyddpå Ett på ärnaturen.
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infördes 1991. Det möjlighet förbjuda arbetsföretag inomattsom ger
mindre mark- och vattenområden livsmiljö för utrotnings-utgörsom
hotade djur- eller 21växtarter § naturvårdslagen. Avsikten är att
institutet skall komma till användning det gäller markomräden,när
ofta i jordbrukslandskap och i skogar, de inte läm-är sä små attsom

sig tillgöra där det krävs ingripandeatt naturreservat,par men mer
inskränkningar i markägarens förfoganderätt vad kan kommaän som
till stånd i naturvårdsområde.ett

Ändringar tilläggoch detta slag gjorthar lagen fortfarandeattav
Åkan fylla sin funktion. andra sidan har den blivit sväröverskådligtett

lappverk enhetlig form.utan

Behöver arbetas om

iNaturvärden framtiden bör, i likhet miljövårdenmed i övrigt, vara
verksamhet med hög prioritet i samhällsarbetet. bör syftaDen tillen
säkerställa bevarandet den biologiska mångfalden.att Denna ärav

såväl ekonomiskt etiskt central framtidsfråga, nationellt ochsom en
globalt.

Vissa regler i naturvårdslagen enligt dagens inte harsynsätt såsom
mycket med naturvård föreslår flyttasgöra till lagstiftning.att annan
Det gäller sådant affischer och vissa skyltar. Andra reglersom anser
vi bör formuleras så djurartersoch fortbeståndväxt- tydligtattom
framstår grund för skyddsåtgärd. Det gäller bl.a. den paragraf isom
vilken de grundläggande förutsättningarna för inrättaatt naturreservat
och naturvårdsområde Andra regler i lagen ibör vissa hän-anges.
seenden skärpas i syfte bevara och djurlivet.växt-att

Av själva samordningen miljölagstiftningen i miljöbalk följerav en
naturvårdsfrågorna får tyngd tidigare.att större Enligt förslagän värt

till miljöbalk skall för naturvärden liksom för andra miljöområden som
grundläggande princip gälla den vill bedriva verksamhetatt som en

iakttamåste "aktsamhet" miljön och förstå de kostnaderom som
krävs för undvika denna skadas.att att

11.4.1 Områdesskydd och ersättningsregler

bibehållenEn biologisk mångfald biotoper, ocharterav gener, en
uthållig produktionsförmäga hos markerna och bibehållna tillgångar på
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inom jordbru-markanvändningenhög kvalitet förutsättervatten attav
naturliga förutsätt-efterskogsbruket målmedvetet deket och anpassas

i alla företagfordras känsliga biotoper beaktasningarna. Primärt att
särskilda åtgärdernäring. behövsbedrivs inom aktuell Därutöversom

natio-naturområdenform områdesskydd. Genomi avsättaatt somav
olika landskapstypereller naturvårdsområde kannalpark, naturreservat

skick.i huvudsakligen oförändratbevaras
i medviktigt arbetettraditionella områdesskydd mycketDetta är att
till nationalpar-områdenbiologisk mångfald. Genombevara avsättaatt

naturlandskapkan alla förekommandeker och typernaturreservat av
framför allt ursko-detskyddas. närvarandeoch kulturlandskap För är

vattendrag, våtmarkersjöar ochandra kategorier naturskogar,ochgar
Efterskyddas dettaoch hagmarker behöver på sätt.ängs-samt som

kanekologiska sambandenhand kunskaperna de växer natur-som om
ligtvis andra behov sig gällande.göra

fallet.i dagfler skyddasBetydligt områden behöver ärän som
framtiden inrättas alltdärför iNationalparker och börnaturreservat

Vi vill emellertidmedger.eftersom behov visar sig och såresurserna
allvarligtuppräknatsunderstryka flera de äratt naturtyper som nyssav

skjuterirreparablahotade och skador kan uppstå,att uppom man
skyddsåtgärderna.

Skogspolitiska kom-detta sammanhang förtjänar det anmärkasI att
heltområden efter handmittén har föreslagit vissa biotoper ochatt

30 områdenundantas från skogsbruk påså år störreatt samman-om
mel-skyddade. södra och% skogsmarken i hela landet Ilagt 5 ärav

skogsom-finnslersta Sverige i Sveriges kustland störresamt norra
de finnsnaturskogskvaliteter. angelägetråden med Det är att som

föravsättningarfrånundantas skogsbruk och det skapasatt nya genom
kommittén SOUbiologiska mångfalden, uttalarbehålla denatt

1992:76, 154s.

till ersättningRätten

till delskydd för olika landskapstyperåstadkomma ärAtt storett gott
intrångsersättningar tillfråga kostnader. gäller framför alltDeten om

Proble-för olikamarkägare också kostnader vårda naturtyper.attmen
skyldigskallvilka intrång markägareär avgöraatt varamen som en

omfattningför i vilkentåla naturvärden skall dessa målnå samtatt att
vidersättning för intrång. uppkommerskall sådana Fråganutgå
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tillämpning såväl principerna för sektorsansvaretav natur-som av
vårdslagen.

Enligt naturvårdslagens bestämmelser intrångsersättning 25 ochom
26 §§ har fastighetsägare tillrätt ersättning för skadorstatenav som

liderde på grund föreskrifter för nationalparker ochav naturreservat.
Samma harrätt de också arbetsföretag de planerar förbjuds,om som
antingen det är naturvårdsskäl enligt 20 § andra stycket eller förav att
skydda känsliga biotoper enligt 21

För skador skall krävs föreskrifternaersättasatt förhudenelleratt
har den verkan det heter i 26 § första stycket,att, "mpågåendesom
markanvändning försvårasavsevärt inom berörd del fastighetav en
eller mark i anspråk". Deatt begreppentas pågående markan-tre
vändning", "avsevärt försvåras" och "berörd del" härär grund-av
läggande betydelse.

Anknytningen till "berörd del" infördes i samband med tillkomsten
plan- och bygglagen 1987.år En redogörelse för bakgrunden tillav

ändringen lämnas i avsnitt l8.1.2.

1991 riksdagsuttalandeårs

sittI betänkande miljöpolitikenstora vid 1990/91 riksdagårsom
behandlade Jordbruksutskottet frågaäven investeringar inomen om
miljöområdet. Olika motioner förelåg högre anslag för bl.a. inköpom

mark för naturvårdsändamål. Utskottet anförde i frågan följande.av

Utskottet vill i detta sammanhang framhålla ansvarsfull eko-att en
nomisk politik alltid kommer innebära vissa begränsningar iatt
fråga de ekonomiska kan avdelas för bevaraom attresurser som

Ävenskyddsvärda naturområden dettapå område detärm.m.
således viktigt åstadkomma lämplig ochatt ändamålsenlig för-en
delning mellan samhället och den enskilde.ansvaret Ansvaretav
för säkerställa den biologiska mångfaldenatt och den genetiska
variationen får enligt utskottets mening inte begränsas till bliatt en
fråga ekonomiska för intrångs-statens och inlösen-om resurser
ersättningar De förslag framlagts i propositionenm.m. som om
biotopskyddet och ökade möjligheter hindra arbetsföretagattom

skadar naturmiljön exempelär på hur den enskildes försom ansvar
det ekologiska kan utvidgas.systemet

För kunna vidaregå med dessa frågoratt utskottet i likhetanser
med regeringen det krävs ytterligare kunskaperatt och översynen

gällande regelsystem.av

L6 I3-0281.Dell
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Ökade kunskaper olika behov arealerarters naturtyper,om av
förbindelseroch korridorer mellan sådana kräver attnaturtyper

bedömningar skogsawerkning kunnaåtgärd t.ex. måsteav en
i vidare perspektiv i förhållande till viss delbaragöras änett av en

fastighet. fall bedömning förtorde behövaI många göras etten
för enskild fastighet.sammanhängande område Rege-större än en

ringen bör denna bakgrund återkomma till riksdagen medmot
förslag bedömningar reglerhur sådana kan påverka nuvarandeom
för intrångsersättning förutsätter detta kan skeUtskottet attm.m.

tillmed utgångspunkt i de grundläggande principer låg grundsom
för riksdagens beslut 1987 bygglagen ochår plan- och naturre-om
surslagen.

Enligt den sektorsprincipen varje sektor sitt miljö-s.k. skall ta
och inom för sin verksamhet. Tillvarata-naturvärdsansvar ramen
gande naturvårdens och biologiska mångfaldens krav förut-denav

framhållitutskottet tidigare har markägarna ochsätter attsom
företagen sin ekonomiska för säkradel det atttar ansvaretav
skyddsvärda Liksom PPP-principen tillämpas iområden. den s.k.

princip utformassamband med försurningen bör motsvarandeen
där förvaltande biologiska mångfalden bliroch dennaturen ettav

inslag statliganormalt i verksamheten och i princip inte förutsätter
bidrag. principRegeringen bör därför utreda hur sådannärmare en
bör tillämpas avseende näringarna. Regeringenmed de areellapå
bör vidare vilka föranledas den biolo-utreda kostnader kan avsom
giska mångfaldens för del ske inomkrav. kan skogsbruketsDetta

för den skogspolitiska kommitténs verksamhet. jord-Förramen
brukets i pågående utvärde-del bör detta kunna ske samband med
ring det livsmedelspolitiska effekter för miljön ochbeslutetsav
odlingslandskapet. sinVad utskottet anfört bör riksdagenhär som
mening regeringen till känna.ge

moderata ledamöterna Jordbruksutskottet reserverade sig ochDe av
anförde följande.

Utskottet sig inte kunna biträda uttalande utredningettanser om en
införande princip PPP-principenmotsvarande den s.k.om av en av

innebörden markägarna företagen skall sin del detochatt ta av
ekonomiska för säkra skyddsvärda områden eftersomansvaret att

sådan princip innebäraskulle kränkning den privata ägan-en en av
derätten. Principen skulle dessutom i strid med riksdagensstå
tidigare beslut till ersättning enligt och bygglagenplan-rättenom
för intrång i markanvändningen.
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Utredning erscittningsreglerom

Riksdagen biföll utskottets hemställan regeringen skulle utredaattom
frågan 1990/91:JoU30 255 377, 338.rskr.s.

På regeringens uppdrag har därefter arbetsgrupp inom regerings-en
kansliet dessa frågor och sina resultat i betänkandetutrett presenterat
"Naturvårdshänsyn och de areella näringarna" 1991:87.Ds

Enligt mening intedet förena degår nuvarande ersätt-attgruppens
ningsreglerna med principen förorenaren eller användarenattom
betalar. Att tillbaka tillgå de ersättningsregler föregällde 1987som

enligt det enklasteär förbättra skyddet försättet att naturengruppen
i detta hänseende. sådan ändringEn bör dock inte degöras utan att
ekonomiska konsekvenserna utreds iuttalar betänkandet.närmare, man

Såsom arbetsgruppen själv begärt har regeringen överlämnat dess
betänkande till och Skogspolitiska kommittén för ytterligare över-oss
väganden. Majoriteten i sistnämna kommitté ihar sitt huvudbetänkan-
de sin uppfattning 1987 beslut skall fast.års stå Denangett attsom

dock den del kostnaden intrång tillatt motsvarar ettanser av som upp
den kvaliñkationsgränsens.k. skall vid intrångavräknas är ersätt-som
ningsgilla SOU 1992:76, 196. innebär ersättning förDetta skadaatts
skall minskas med belopp vad markägaren skyl-ärett motsvararsom
dig tåla ersättning.att utan

Såvitt frågan ersättningsreglerna irör naturvårdslagen behandlar vi
den i kapitel 18.närmare

Gemensamt för och dfurlivväxt-ansvar

markägare skyldigEn i sitt följaär brukande rad föreskrifteratt en
syftar till förebygga marken, luften biolo-och detatt att vattnet,som

giska livet drabbas brukandet. lätt instämma iDet Jordbruks-är attav
utskottets förut citerade uttalande skyddet den biologiska mång-att av
falden förutsätter markägarna företagenoch sin del det eko-att tar av
nomiska för säkra skyddsvärda områden förval-ansvaret att attsamt
tande och den biologiska mångfalden bör normalanaturenav vara
inslag i verksamheten i principoch inte skall förutsätta statliga bidrag.

likhetI med utskottet vi också de principer tilllågattanser som
grund för riksdagens beslut 1987år plan- och bygglagen ochom
naturresurslagen inte skall ändras. detta hänseende instämmer viI
således också med Skogspolitiska Vikommittén. delar Skogspoli-även
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kostnadenuppfattning den delkommitténstiska motsvararatt somav
vid intrångavräknaskvaliñkationsgränsen skalltillintrångett somupp

ersättningsgilla.är
företa-ochmarkägarensvilken skalldärmedFrågan är varasom

lagstiftning, medför gällandeinomdel ansvaret nyssramengens av
till kvalifika-ersättning för intrångbeträffandenämnda förbehåll upp

i uppkommandesakdomstolarnas prövationsgränsen. Detta är att
emel-Vi villframställning här.därför slutarättstvister. Vi kunde vår

fördelningenfråganvilertid kommentera hurnärmare avomser
mångfaldenbiologiskaför bevarande denekonomiskadet ansvaret av

gällandeändringmotivera varför vi finnerdärmed ocksåoch att aven
lag inte behövs.

gällerersättning bör Detsjälvklart utgå.fall detI många är att
pågåendeförsvårarförutsättning intrångetunderexempelvis att en-

Särskiltbildas.skallmarkanvändning naturre-naturreservat omom-
stötandedetskullefriluftslivets behovattservatet trygga varaavser

intrångetinte ersattes.om
skyddandeförkostnadsansvarinföra allmän principAtt avomen

själv förändrasmöjligt. Lämnad sigheller åtnaturvärden inte natu-är
områdeförloradenaturvärden kan näroch gåmånga ettt.ex.ren -

åtgärdernaturtillstånd, krävsVill visstigen. bevaraväxer ett somman
kostnader,med dessabelasta markägarenofta kostsamma. Attär som

kraf-inneboendebeteendeorsakas inte hans naturensutaneget avav
inte i fråga.kan kommater,

ställs markägaren såvi de krav pä ärandra fallI åter att somanser
ersättning inte börnaturligafrån brukarsynpunktlindriga och så att

omställningi tiderhassellund eller dessaAttutgå. att avavspara en
viåkerholmefrån bortjordbruksmark avstå sprängaatt anser varaen

vadintenaturförhållandenavisa hänsyn till går utöveratt somsomen
därför inte bör med-ochförväntas markägarenormalt kan somav en

biotop-bedömningen reglernaRättsligt grundas påföra ersättning. om
mark-fråga pågåendeinte kanskydd och detpå attatt omanses vara

användning försvåras.avsevärt

förutsättningarSkötsel utifrån naturens

enligtkommittén, detvi, i likhet SkogspolitiskaVidare med attanser
jordbrukar-ochi sektorslagstiftningen Skogsägarnahänsynsreglema är

naturvårdande åtgärderför och bekostar de somna ansvararsom
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normalt bör ingå i verksamheten. Hänsynsregelni 1 § skogsvårdslagen
visserligen inte i sigär sanktionerad. Det däremot föreskrifter utfär-är

dade med stöd 21 Hänsynsreglerna bör den effekten före-attav
skrifter skydd för den biologiska mångfalden ligger inomom som

för vad kan krävas enligt hänsynsreglerna inte utlöserramen som
ersättningsansvar för staten.

Som Skogspolitiska kommittén framhåller ställs det ökade krav på
alla sektorer skall åstadkomma bättre anpassning tillatt de ekolo-en

giska skogsbruketsFör del innebär det både ökat miljö-systemen. ett
och förskjutning tyngdpunkten i naturvärdenansvar mot atten av

bevara rik flora och fauna och biologisk mångfald.värna Dettaatten
innebär behov utveckla och tillämpa skötselmetoder utgårattav som
från de naturgivna förutsättningarna. Skyddet biotoper ocksåärav en
viktig förutsättning för kunna behålla den biologiska mångfalden.att
Inom vardagslandskapet det helt dominerandeär bör ochsom ansvar
kostnader i huvudsak ligga näringsutövarenpå nyttjar inaturensom
sin verksamhet.

För del vill vi understryka utvecklingen i framtiden fårattegen
alltgå kunskaperstörre ekologi ochantas naturvård. fallmot I såom

ökar kraven, både hos näringsutövare och andra, skötselmetoderpå
för tala med Skogspolitiska kommittén, frånutgår deattsom, natur-

givna förutsättningarna.
innebärDetta också bruket vardagslandskapet kommer iatt attav

vissa hänseenden innefatta krav försiktighetsmåttpå i utsträck-större
ning för närvarande. Vi kanän exempelvis tänka idet näraattoss en
framtid framstår naturligt vegetationszon mellanattsom spara en
åkermark och vattendrag både för motverka läckage närsalteratt av
och för skydd för djurliv.och Om sådan skyddsåtgärdatt växt-ge en
framstår del den naturliga skötseln jordbruksmarkensom en av av
kommer inte heller ersättning ifall det blir behövligtutgå,att att ut-
färda föreskrifter i ämnet. kan nämligen inteDet då frågaanses vara

intrång i pågående markanvändning.om

Hela områden undantasmåste

andra situationerI åligger kostnadsansvaret eller i frågastaten om-
åtgärder i huvudsak syftar till främja rekreation och friluftslivattsom

kommunerna. För den biologiska mångfalden skall kunna säker-att-
ställas och hotade och skall kunna skyddas detarter naturtyper är
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frånundantagnaheltnödvändigt vissa biotoper och områden äratt
utsträckning i dag. denIske i betydligt änskogsbruk. Så bör större

deluppfattning. För vårvi Skogspolitiska kommmitténsfrågan delar
utsträckning behoveninföras i denvi vidare sådant skydd börattanser

medger det.utvecklingenstatsñnansiellasig till känna och denger
Även naturvärden börhögamindre biotoper medmedelstora och

från skogsbruk.undantas
avsnitt 1l.3.1sinregeringen ikan härDet nämnas att ovan

detskogsvårdslagen uttalarändringar ilagrådsremissnämnda attom
vad gällertill taktökning i förhållande dagenshelt klartär att en

nödvändig, och den ök-avsättning mark till är attnaturreservatav
Sverigemellerstaorienteras till södra ochningen i första hand bör

till Sveriges kustområde.samt norra
uppskattatNaturvårdsverket har mycketutredning inomEn grovt
nuvarandeenligtbiotopskyddkostnaderna för ersättningar grundpå av

vattenområdenmindre mark- ochnaturvårdslagen, dvs. skydd för21 §
ellerutrotningshotade djur- ellerlivsmiljö för växtarterutgörsom

underårligentill 2-5 miljoner kr.särskilt skyddsvärda,är caannars
vilkasynpunkter påVi vill inte läggade budgetåren. någranärmaste
bud-i sedvanligfårbehövs för ändamålet.belopp Frågan prövassom

biotopskyd-viktengetbehandling. Vi vill emellertid understryka attav
för dettai kostnadsansvaretblir verklighet och sin deldet att staten tar

skydd.

naturvårdslagentill ändringar i11.5 Förslag

l 1.5.1 Strandskydd

insjöar och vattendragstrandskydd råder vid hav, ärGenom storaatt
från exploatering. Dettaområden med känsliga biotoper skyddade är

tillkommit förstrandskyddet haremellertid indirekt effekt, eftersomen
friluftlivets skull.för det rörligabevara stränder obebyggdaatt

1950-talet. Redanfrån börjanförsta bestämmelserna härrörDe av
istyckatsvidsträckta storstädernadå hade strandområden nära upp

vid hav,Generellt strandskyddoch bebyggts med fritidshus.tomter
infördes 1975.insjöar och vattendrag i hela landet
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Stränderna värdefulla biotoper

intressantEn sidoeffekt strandskyddet ochär nämnts mångaattav som
vidsträckta strandområden skulle exploaterade fort-som annars vara
farande värdefulla biotoper,är till för den biologiska mångfal-gagn
den. Utan det varit ihar således hela landet bevarats områ-att avsett
den betydelseär inte bara för friluftslivet också förstor utansom av
den biologiskt inriktade naturvärden.

Stränder sjöar och vattendrag värdefulla miljöer för djur ochärmot
Det beror förväxter. det första vad kan kalla denpå allmännaman

bryneffekten, dvs. det förhållandet djur- växtliv särskiltoch riktäratt
i mellan olikaövergångar slags naturmiljöer, i strandbrynt.ex.som
och skogsbryn. Stränderna i detta avseende särskiltär betydelsefulla
eftersom mellanövergången land och innebär mycket kraftigvatten en
brytning. förDen olika livsmiljöer.rad Mångautrymme arterger en
lever i häckar landpå och andra utnyttjar den strandnäravatten men

skydd och för övervintra.attzonen som
biologiskaDen mångfalden således generellt längsär stränder.stor

Ofta skillnaden påtagligär det omgivande landskapet. Detgentemot
gäller i synnerhet i barrskogsområden. Som exempel kan nämnasett

stränder och bottnar längs Vindelälven beräknas innehållaatt mellan
6 000 och ll 000 och djurarter.växt-

Till detta kommer det finns vissa särskilt värdefulla miljöeratt som
specifika för stränderna.är Så lövrikedomen oftaär hög i strand-t.ex.

områden. Låga stränder ibland ofta fuktigöversvämmassom ger en
lövskog där björk,bl.a. klibbal, gråal, och sälg trivs och harasp som
inslag döda träd. Exempel värdefulla biotoper sumpskogar,ärav
våtmarker olika slag, maderstrandängar, och raningar, naturligaav
sandstränder och forsdimmelokaler.

Flacka stränder där landhöjning kan vidarepågår nämnas som en
särskilt viktig biotop. Sådana förekommer bl.a. längs kusten från norra
Uppland och i Bottniska viken.upp

En mycket betydelsefull aspekt stränderna och andraär attannan
strandnära miljöer fungerar s.k. spridnings- och vandringskorrido-som

och refugier för flora fauna ioch landskap i övrigt präg-rer som som
las rationell produktion. strandmiljöernaAtt skyddade innebärärav
i sådana fall landskapsekologiska vinster.stora

Slutligen bör i detta sammanhang naturstränder harnämnas att en
viktig funktion biologiska filter. Näringsämnen, särskilt kväve,som
kan i biomassan i stället för tilltas vattendrag,att transporteras utupp
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från miljö-därför värdesjöar och hav. Stränderna har allmänt ävenett
skyddssynpunkt.

ekologiska skälStrandskydd av

strandbiotoper har skyddatsdet unika lands såAtt utgörvårtarv som
värdefullastränder generelltväl beror helt på ärnämnts settattsom

framstrandskydd under denför friluftslivet. Lagstiftningen växteom
uppgifterperiod då naturvårdens allra viktigaste ansågs attvaraen av

psykisk rekreation.tätortsmänniskornas fysisk ochtillgodose behov av
naturvårdsfrågorna väsentligt tyngd och allmändag harI störreen

utarmningenbetydelse grund riskerna med den allt svårarepå attav
hela jordenden biologiska mångfalden har uppmärksammats runtav

egentligen förstavsnitt 11.2. med andra ordse Det är nu somovan
naturstränder.människor förstått verkligahar det värdet av

förtillkom 1987, har skyddetGenom naturresurslagen, strän-som
vid prövning allai viss skall tillämpasderna stärkts. Lagenmån av

Vid bedömningfrågor regleras i naturvårdslagen. ettav omsom
2 6det enligt kap. §strandområde skall bevaras obebyggt är natur-

för friluftslivetresurslagen inte endast områdets eventuella värde som
Vidarein, naturvärden och kulturvärden.skall också dessvägas utan

ekologisk känslighetgäller hänsyn enligt 2 kap. 3 § tillskallatt tas
områden,enligt orördaoch 2 kap. 2 § till värdet bevara störreattav

långa sammanhängande stränder.t.ex.
indjurliv skall redanbevara och alltsåIntresset vägasväxt-att nu

naturvårds-ialla kopplingen mellanstrandskyddsärenden grundpå av
till vikten bevara denlagen och naturresurslagen. Med hänsyn attav

enligt mening framgå tydligtbiologiska mångfalden, bör det dock vär
motive-iden strandskydd skyddetgrundläggande bestämmelsen attom

djur-friluftslivet till ochhänsyn inte bara till växt-ävenutanras av
livet.

Strandskydd och samhällsplanering

Samtidigt har förbättratsdet skydd för stränderna lagen gersom som
vuxiti tillkomstenoch med naturresurslagen har under ärsenareav

fram enligt vilket strandskyddet betraktassynsätt ettett snarast som
instrument i samhällsplaneringen.
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intillbebygga områdenEnligt detta möjlighetensynsätt utgör att
glesbygderviktig för hållastränder kan användas attresurs somen
ochlandskap antal kommuner någralevande och Ettöppna m.m.

framför Småland, harlänsstyrelser, allt i Norrland och använt ut-
anpassning"trycket "lokal strandskyddet.av

möjligheterhar förts fram ökadeDe propåer göraattsom om
regeringinte hosundantag från strandskyddet har hittills mött gensvar
lagstift-diskuterats ioch riksdag. Utformningen strandskyddet harav

strandskyd-ningssammanhang flera under Attgånger de åren.senaste
betydelse framgår bl.a.det i sin nuvarande utformning tillmäts stor av

bygglagenregeringsuttalande i propositionen till plan- och prop.ett
föra1985/86: fram möjlighetenl. lagen arbetades diskuteradesNär att

dit. skulle innebärabestämmelserna strandskydd Detöver attom
utvidga strandskyddet generelltbefogenheten inskränka och över-att

föredra-till propositionen underströk emellertidfördes kommunerna. I
Eftersomför strandskyddet allemansrätten.ganden grunden äratt

liggertillgång det i hela lan-allemansrätten, uttalade han, är en som
överföring befogenheterdets intresse vakt skulleslå såatt om, en av

förändringfrån länsstyrelser till kommuner uppfattaskunna avsom en
vilket olyckligt 104.strandskyddets styrka, skulle s.vara

regeringens 1986/87:l, rskr.Riksdagen uppfattningdelade BoU
i27. Bestämmelserna strandskydd kom således stå kvar natur-attom

fortfarandevårdslagen och huvudregel länsstyrelsernadet är somsom
har besluta i strandskyddsfrågor.att

Länsstyrelsernas syn

iNaturvárdslagsutredningen strandskyddetSenare har undersökt om
sin utformning avsedda syftet med det.nuvarande tillgodoser det På
grundval bl.a. enkätundersökning fann utredningen bestäm-attav en
melserna i efterlevshuvudsak tillfredsställande.

från 16undersökningen inhämtades uppgifter och synpunkterI
till-länsstyrelser. i huvudsakTolv dessa kommunernaattav angav

igodoser strandskyddsintressena enligt intentioner och detlagens att
allmänhet effektivt kommunala önske-hävda strandskyddetgår att mot

använda har dockmål stränderna för andra ändamål. Några ansettatt
sig ha hävda strandskyddets intressen.svårt att

undersökningen framgår majoritet länsstyrelsernaAv att stor aven
har utvidgat 300 i betydandestrandskyddsområdet från 100 till meter
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särskiltellerriksintressei områdensärskiltomfattning och då avav
enligtdäremotharstrandskyddetgenerellafriluftslivet.för Detintresse

omfattning.i litenendastundersökningen upphävts
delegation tillfullständighar16 länsstyrelsernadeTre gettav

byggnads-från detdispensbeslutai länetsamtliga kommuner att om
inområdernaturvårdslagenförsta stycket16§enligtförbud som

samtliga kommu-har såsju länenstrandskyddsområde. I gott somav
del kom-myckethardelegation. Sammantaget storpartiell avenner

dispenser.meddelabefogenhetfått attmunerna
inte någonde görharlänsstyrelsernahälften angett attDrygt av

hardemSjudispensbeslut.kommunernasgranskningnärmare avav
tillämp-i derasi länetkommunernaskillnader mellanmärktinte några

eventuellabedömaförunderlagsig saknaharmedan attning, två sagt
kommuner ärnågrasju harövrigahärvidlag.skillnader De angett att

dispensgivning.sinliberala irestriktiva ellermindrebetydligt mer
kommunerna äri Norrland harlänsstyrelser attangettEtt par

ochskärgårdsområdeniinlandglesbygd och änrestriktiva imindre
fjällområden.

miljöbeslut1991 års

förslagframregeringen:90 lade1990/91miljöproposition1991 årsI
strandskyddbestämmelsernaiändringarvissatill smärre somom

sammanhangetdetIhadeNaturvårdslagsutredningen presenterat.
fleraframförtsremissbehandlingenisynpunkterbehandlades avsom

möjlig-lagliginföraNorrlandikommunerlänsstyrelser och att enom
inredetdispensprövning. Ividskillnaderregionalabeaktahet avatt

strandområdenoexploaterade attfinnsNorrland så gott en merom
remissinstanser. Idessadär, ansågtillämpaspraxis bordegenerös

strandområdenbevarandetregeringenunderstrykerpropositionen att av
mindreområde ärperspektiv.långsiktigt Atti ettmåste ett avnuses

kommerinnebära såintefriluftslivet behöver attförintresse att vara
413.regeringen s.framtid, påpekarför allfallet
invändningargjorde ingamajoritet motJordbruksutskottets rege-

ochsig dockreserveradeledamöternamoderatauttalande.ringens De
strandskyddet.iändringari vilka yrkatsmotionersitt stöd tvååtgav

skall kunnainte vägrasbygglov utan-motionen föreslogsdenI attena
skär-strandskyddet böri den andraområde ochdetaljplanelagtför att
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i tättbebyggda delar Sverige medan regler börsödra generösarepas av
gälla inom landet i övrigt.

till MiljöskyddskommitténPropåer

Ävenskedde vid 1991 härefter har gjortsDetta vårriksdag. propåerårs
tillämpningfrån bl.a. län i Norrland i första hand ändradnågra avom

strandskydd.reglerna om
Länsstyrelsen Norrbotten i skrivelse till regeringen begärti har en

tillämpningutvärdering och förändring strandskyddetsgörsatt en av
i praktiken. Regeringen skrivelsen, alltså intehar överlämnat som
innehåller krav ändrad lagstiftning, tillnågra på oss.

skrivelsen uttalar länsstyrelsen bl.a. följande.I

Samhället i naturvårdsla-" har reglerna strandskyddgenom om----
valt i konfliktsituation råda mellan fritids-den kanatt,gen som

friluftsliv, prioritera användningenboende och den gemensamma
friluftsliv. enligtstränderna för länsstyrelsenDetta synsätt ärav

riktigt.
Konkurrenssituationen friluftsliv i frågamellan fritidsboende och

väsentligt skildastränder olika i delar landet. deIärom av ---
anvisningar och i tillämpning Naturvårdsverket emellertidden som

möjlighethar uttryck för har emellertid inte tagits någongett att
i de enskilda avvägning konkurrerandeärendena mellan degöra en
intressena efter förhållandena i Anvis-platsen eller landsdelen.på
ningarna och tillämpningen Naturvårdsverket i ställetgenom ger

för bedömningar iuttryck absoluta med starktnormer samma
iurbaniserade områden utpräglade glesbygdsområden.som ----

hävdar för sinLänsstyrelsen del tryggande allmän-att ett av
hetens tillgång till friluftsliv i Norrbottens länstränder för bad och
kan tillgodoses samtidigt fritidshe-på mycket generöst sättett som

inombyggelse 100 inte sällan också kanfrån strändernameter
tillåtas. flera inlandskommuner fritids-huvuddelenI kan t.0.m. av
bebyggelsen tillåtas strandskyddetsinom 100 meters-zonen utan att
syfte i den regionen Länsstyrelsen villmätbart inskränks.ens ---
hävda tillgången till stränder för friluftslivetönskvärdaatt numera
mycket väl kan tillgodoses omsorgsfulla planeringden somgenom
med modern plan- och bygglagstiftning sker i kommunerna. I
Norrbottens län finns inte omfattande bebyggelsetryck inågot så
fråga fritidshus anläggningar vid strändernaeller andra attom
dessa intressen någonsin skulle till sådan volym deuppgå atten

hot riklig tillgång till fria stränder.utgör mot en
Problemen i flera inlandskommuner. alltför liteni ställetär en. ..ekonomisk verksamhet, frånbyggande hindras generelltAttm.m.
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bygga sin fritidsstuga trevlig uppfattaspå platsatt mycketen nega-
tivt för människor bedömernär vill bo kvar i inlan-man om man
det.

Riksdag och regering har i det regionalpolitiska beslutetsenaste
lagt särskild vikt vid problemen i Norrlands inland. Behoveten av
extraordinära insatser har manifesterats olikapå Länsstyrelsensätt.
vill därför framhålla markområden attraktiva för fritids-äratt som
bebyggelse betydelsefull tillgångär i dessa kommuner. Bättreen
möjligheter bygga kan betydelsefulla positiva effekter.att Det
kan inte rimligt till varje pris hindra sådan bebyggelse".attvara

Även i andra delar landet ifrågasätter kommuner och länsstyrelserav
nuvarande praxis. Så har Länsstyrelsen Kronobergs läni it.ex. en
diskussionspromemoria i juni 1991 uttalat kommunerna vill tillatt
stånd mindre stelbent tillämpning strandskyddet, så möjlig-atten av
heter till strandnära boende kan erbjudas människor flyttar in isom
kommunerna. vissaI kommuner, skriver länsstyrelsen, möj-ser man
ligheter inom vissa delar erbjuda attraktivt fritidsboendeatt med sjö-
kontakt dels stöd levande landsbygd och förbättratettsom en ser-
viceunderlag, dels avlastning särskilt känsliga områdensom en av som
bör bevaras helt orörda.

I promemorian diskuterar länsstyrelsen möjligheten bestämmaatt
omfattningen strandskyddet enligtpå 15 §sätt naturvårds-änannatav
lagen friluftslivets intressengå för bl.a.utan Man pekaratt när. på
den kommunala översiktsplaneringen möjligt instrumentettnya som

använda för välja strandområdenatt kan bebyggasatt ut utan attsom
friluftslivet berörs.

Kramfors kommun har i brev till tagit förslaget föraattoss upp om
bestämmelsernaöver strandskydd till plan- och bygglagen. Dettaom

diskuterades nämnts denna lag infördes.när Kommunen harsom ovan
anfört det i översiktsplanenär de avvägningarnaatt rätta görsnu som
hur mark och skall användas.vattenom

Våra överväganden

Ovan har förespråkat grunden för strandskyddet utvidgas tillatt att
innefatta inte bara skydd för friluftslivet skydd för ochäven växt-utan
djurlivet. Det olyckligt, vi, det unika vårtvore anser om arv som
lands sparade strandbiotoper förskingrasskulle justutgör kunska-när
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de ekologiska sambanden har långtnått så samhälletperna attom
förstår deras värde.

Frågan bevara därförstränderna bör enligt uppfattningatt vårom
i långsiktigt perspektiv. Strandområden bör inte användasettses som

medel söka lösa dagens lokala samhällsproblem, sigatt det gällervare
hålla landsbygd levande, locka företag tillatt elleratt ort annaten

liknande.

denFör skull vill dock inte blunda för det faktum såväl deatt
naturliga förhållandena befolkningens varierartäthet starkt mellansom
olika delar landet. Med utgångspunkt från det värdefulla planerings-av
underlag föreligger i form kommunala Översiktsplanersom numera av
borde det därför finnas goda möjligheter i viss mån strand-att anpassa
skyddet efter de lokala förhållandena. Vi i likhet med Länssty-anser
relsen i Norrbottens län se ovan detta bör kunna skeatt utan att
lagens bestämmelser ändras.

Med hänvisning till vad har anförts strandskyddets lång-ovan om
siktiga betydelse vill vi understryka tillämpningen sådanaatt av nya
principer bör mycket restriktiv. Beslut minska strandskyd-attvara om
dets omfattning bör fattasalltid länsstyrelserna och väl motive-av vara
rade. Det bör krävas översiktligt planeringsunderlag har ställtsatt ett

och detta visar beslutet strandområde iatt attsamman ettavser som
långsiktigt regionalt perspektiv saknarett eller åtminstone för-är av

sumbar betydelse för strandskyddets syften. Strandtomter bör aldrig
accepteras.

Strandskydd detaljplaninom

I och med plan- och bygglagen infördesPBL 1987 förstärktesatt
kommunernas beslutarätt fysisk planering. harDet upphovatt gettom
till praktiska problem i kopplingen mellan fastställande detaljplan,av

alltså är kommunal uppgift, och beslut strandskyddetssom en om
utsträckning, fortfarande ligger länsstyrelsen.på Enskilda män-som
niskor har i onödan råkat i svårigheter detaljplaner medattgenom
byggnadsrätter har antagits och vunnit laga kraft inom områden där
strandskydd, och därmed byggnadsförbud, fortfarande har gällt.

Problemet har uppstått befogenheten beslutasagt attsom attgenom
detaljplan och strandskydd kommit ligga skilda myndigheter.påom att

Ett lösasätt det ligger till handsatt nära därförär samlaåterattsom
båda beslut hos ochtyperna myndighet. Det borde rim-av en samma
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ligen den lösning förenklar den administrativa hanteringenvara som
till inte minst för enskildamest, människor berörs.gagn som

Att återgå till det rådde innan PBL infördes, då länssty-system som
relserna hade fastställa planbeslut, tordeatt dock uteslutet. Detvara
alternativ realistisktär såledesär överföra beslutanderättenattsom om
strandskydd till kommunerna.

Strandskyddet har, har utvecklat betydelse förstorsom ovan,
naturvärden. Beslut dess utsträckning bör därför enligt vår meningom
i princip fattas länsstyrelsen. Detta bör emellertid inte hindraav oss
från lösningövervägaatt problemen kring detaljplaneläggningen av

stränder och strandnära områden utifrån det nämnda alternativet,av
förutsatt inte bara intressetatt enkel administration tillgodosesav en

även naturvårdens intresseutan upprätthålla strandskyddetsattav
syften.

Två statliga myndigheter, Boverket och Lantmäteriverket, presente-
rade redan för Naturvårdslagsutredningen förslag flyttaett överattom
beslutsrätten rörande strandskydd inom detaljplaneområde till kommu-

och samtidigt länsstyrelsen möjlighet överpröva sådananerna attge
beslut.

Förslaget awisades utredningen, ansåg det innebarattav som en
försvagning strandskyddet. Utredningen byggde sin ståndpunkt påav

de båda myndigheternas förslagatt till lagtext saknade bestämmelseen
det krävs särskilda skäl föratt upphäva strandskydd i områdeom att

omfattas detaljplan.som av
bådaDe myndigheternas förslag har aktualiserats i arbete.vårt Det

har i huvudsak följande innehåll.nu

Inom detaljplanelagtO område regleras strandskyddets geografiska
omfattning bestämmelse i planen. Om sådan bestäm-genom en en
melse saknas i planen, sker ingen förändring strandskyddetav

planläggningen.genom

Skälen för den valdaO regleringen strandskyddet skall redovisasav
i planbeskrivningen enligt 5 kap. 26 § PBL. Om strandskyddet
skall minskas i omfattning krävs särskilda skäl.

Detaljplaner i vilka0 syftet med strandskyddet inte har tillgodosetts
skall kunna överprövas enligt 12 kap. l § PBL. Det innebär att
länsstyrelsen får befogenhet upphäva sådana planer.att
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När detaljplan upphävs inträder0 det generella strandskyddeten
automatiskt.

Vi bedömer det redovisade förslaget löser problemet ända-att på ett
målsenligt och tillgodosersätt strandskyddets intressen. Givetvis bör
samtliga de punkter har redovisats speglas direkt i lagtexten.som ovan

Som framgått krävs ändringar inte bara i strandskyddsbestämmel-
i PBL.ävenutanserna

Hänsyn till stränder de areellai näringarna

Innan vi lämnar frågorna strandskydd vill vi den anmärk-göraom
ningen skyddsinstitutet inte berör jordbruketatt och skogsbruket. I
Danmark har nyligen regel införts förbjuder jord- och skogs-en som
bruksåtgärder inom på intillnågra strandkanterna.meteren remsa

Även i Sverige har det visat sig utomordentligt värdefullt med
skyddade sjöar och vattendrag, växtlighetgentemot så att t.ex.remsor
lämnas kvar och marken förblir obesprutad. Sådana korridorer kan
också hejda utflöde närsalter från åkrar och från awerkad skogs-av
mark. behövs inteDet många bredd för sådana korridorermeters att
skall Därför finnsgöra det inte anledning föra innytta. sådanaatt
skyddsutrymmen under strandskyddet. fårFrågan bedömas inom ra-

för hänsynsreglerna i sektorslagstiftningen det vipå harsättmen ut-
vecklat i avsnitt 11.4.l.

Konflikt naturskydd-

förhållandeEtt bör beröras i detta sammanhang friluftslivetsär attsom
och den biologiska mångfaldens intressen ibland kan kollidera. Trycket
från friluftslivet kan i vissa områden bli så och djurlivväxt-stort att
påverkas negativt.

Detta kan gälla i områden omfattas strandskydd och det kansom av
också problem i vissa den allmännaett I debattennaturreservat.vara
har även uttryckts farhågor för just begreppet kanatt naturreservat
komma förlora sin positiva klangatt områden i första hand ärom som
avsedda rekreationsområden i omfattning avsättsstorsom naturre-som
servat.

Vår uppfattning dessa risker för konflikter följande.ärom
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Otvivelaktigt känsligtdet friluftsliv i vissa fall kansåär störaatt
djurliv. bedrivs ioch gäller framför allt friluftslivDetväxt- orga-som

friluftslivet,niserade och kommersiella former det motoriseradesamt
alltså användning i naturområden.Snöskotrar och motorbåtart.ex.av

utanfördessa fall kan det ibland fråga aktiviteterI gårsomvar om
för allemansrätten.gränserna

friluftslivemellertid fel dra slutsatsenDet dettaär att att somav
vanligen bedrivs biologiskadet egentligt hot dennågotutgör mot

mångfalden. företag iSom tidigare har berörts det storskaligaär natu-
tillsammans miljöföroreningar de hoten.med utgör storaren som

enskilda människornas intresse för med dess ochDe växt-naturen
djurliv bör i för insatser krävs förstället kunna stöd deutgöra attsom

förändringar produktionssystem skydda den biologiskagenom mav m..
drivamångfalden. Sådant nödvändigt för långsiktigt kunnastöd är att

frågan biologiska framgång. regelmässigtden mångfalden med Attom
frånden biologiska och friluftslivets behovnaturvårdensseparera

varandra torde minska förståelsen för behov hos den bredanaturens
biolo-allmänheten. skulle i skada denDetta det långa loppet kunna

giska mångfalden betydligt idet slitage naturområdenän sommer
allmänheten kan orsaka.

djurlivSom regel det dessutom ochär så även växt-att gynnas av
mark skyddas exploateras.strövområde och därmed undgåratt attsom

l1.5.2 Prövning täkterav

Tillstånd krävs bedrivaenligt 18 § naturvårdslagen för kommer-att
siella täkter sand Täktverksamhet reglerades redansten,av grus, m.m.
i naturvårdslagens föregångare, naturskyddslagen, motiveradesoch av
hänsyn till utvidgadeslandskapsbilden. lagändring 1974Genom en

tillskyddet naturmiljön. Principen starkareäratt attavse numera
naturvårdsintresse knyts till område, desto större måsteettsom
behovet täktmaterialet för tillåtastäkten skall prop.attav vara
1981/82:220 12.s.

täkt prövningsmyndigheten olika intres-När harprövas vägaatten
varandra. Vilka härvidslags överväganden bör görasmotsen som

framgår dock inte införaslagen. Vi prövningsregel börattav anser en
i samband med i miljöbalken.bestämmelserna täkter inordnasatt om

angeläget intresset mångfaldenDet bevara den biologiskaär att att ges
ityngd avvägningen mellan exploateringsintressen och miljöintres-stor
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En täkt kan befaras skada livsbetingelsernasen. försom någon växt-
eller djurart hotadär eller sällsynt bör regel intesom tillåtas.som
Även detta bör uttryckligen i lagtexten.anges

Husbehovstälaer

Enligt 18 § naturvårdslagen täkterär för husbehov generellt undan-
från kravettagna tillstånd.på Husbehovstäkter kan emellertid vara

betydande till omfattning och spoliera områden värdefullaär försom
naturvärden. Sådana täkter kan orsaka avsevärt ingreppstörre i land-
skapet kommersiellaän täkter, vilka skall enligtprövas såväl natur-
vårdslagen miljöskyddslagen. De kan också innebärasom dålig hus-
hållning med naturreserser, samhälletssett synvinkel.ur

Enligt motiven till naturvårdslagen avsägs med husbehovstäkt i
första hand den förbrukning behövs för sköta jordbruks-attsom en
eller skogsfastighet prop. 1964:148 75. Begreppet har emellertids.
i praktiken kommit omfatta alla slags fastigheter.att I dom i januarien
1993 mål 5639-1991 slog Regeringsrätten fast dennanr vida tolk-att
ning gällandeär I domenrätt. uttalas täkt för husbehov kanatt ske pä
varje slag fastighet. Avgörande är detav material brytsom som
används inom fastigheten för dess behov eller inte.eget

Länsstyrelsen har möjlighet enligt 20 § naturvårdslagenattnumera
förbjuda husbehovstäkt det bedöms nödvändigten frånom natur-vara
värdssynpunkt. De problem för naturvärden täkter upphov tillsom ger

emellertidär allmängiltiga. Att allmänt upprätthålla naturvårdens krav
med hjälp regelsystemett fordrar ingripande iav varje enskilt fallsom
innebär ineffektiv användning myndigheternasen knappaav resurser.

Det vidareär otillfredsställande olika regler gäller föratt täkter
kan orsaka jämförbara skador.som För prövningsmyndigheter kan det
svårt motivera avslagatt till kommersiellavara täkter inom känsliga

naturområden detnär samtidigt fritt framär husbehovstäkteröppnaatt
på platser. Större täkter för husbehovsamma bör därför inte vara
undantagna från prövningsplikt detpå sätt fallet.ärsom nu

Av dessa skäl bör bestämmelse införas i miljöbalkenen görsom
det möjligt för regeringen eller myndighet utfärda föreskrifteratten

tillståndsplikt för husbehovstäkter.om Det bör inte komma i fråga att
kräva tillstånd för alla husbehovstäkter. Förutom reglera pä grundatt
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val täktvolym kan det dock finnas behov olika regler för olikaav av
slags fastigheter föroch olika delar landet.av

ersättning diskuteras i avsnitt 18.1.3.Frågor om

1.5.31 Markavvattning

Tillstånd krävs enligt 18 i för företa markav-§ naturvårdslagen attc
vattning, dvs. för med lagens utföra åtgärder för0rd, awattnaatt, att
mark, för sjö för skyddasänka eller elleratt att mot vat-tappa ur en

Syftet fastighetsmed åtgärden skall varaktigt ökaten. attvara en
lämplighet för befintliga diken förvisst ändamål.något Att attrensa

intebehålla lämpligheten räknas markavvattning, inte heller attsom
utföra s.k. skyddsdikning för hindra från stiga eftergrundvattnetatt att

slutawerkning.en
Regleringen infördes 1986 därefter skärpts,och harså sent som

1991. förbjudaunder bemyndigades regeringen markav-Dåsenast att
vattning i särskiltområden där det angeläget bevara våtmarkernaär att
18 d §.

till visatOrsaken regleringen våtmarker under harårär att senare
sig ha förutomordentligt betydelse för miljön, dels biotoperstor som

antal djurarter, buffert föroch dels läckageväxt-ett stort avsom
näringsämnen från rationaliserade jordbrukmarker där allt ochmer
skogsbruk bedrivs.

Tidigare har landets våtmarker exploaterats hämningslöst. Att
torrlägga för bedriva jordbruk och skogsbrukvåtmarker kunnaatt
effektivt har sedan gammalt betraktats naturlig del brukar-som en av
kulturen. Framför i Sverige hårtallt södra och mellersta har gåttman

våtmarkerna flera generationer. flesta i Götalandunder de länI är
arealen våtmark i dag mindre l0 % landarealen. Allra lägst,än av
endast fåtal andelen i Malmöhus Gotland och ilän, påärett procent,
Stockholms län. delarna landet rikligare försedda medDe ärnorra av
våtmarker.

Biologisk betydelse

Sedan länge det känt tillhör de rikaste fågelbioto-är öppnaatt myrar
Denna vetskap utgjorde drivkraften till den internationellaperna.
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konvention skydd våtmarker, den s.k. Våtmarks- eller Ramsar-om av
konventionen, slöts 1971 se avsnitt 2.2.5.som

Men våtmarkerna långtär ifrån enbart viktiga för olika fågelarter.
näringsrikaDe sumpskogarna hyser den i särklass biologiskastörsta

mångfalden alla landets leverDär mycketnaturtyper. andelav storen
vårt lands skogsväxter, skogssvampar och skogsdjurav och även en

lång rad insekter, snäckor och andra ryggradslösa djur. iDessa sinär
viktiga föda bl.a.tur fåglar i känsligt ekologiskt samspel.som ett
Över huvud omfattar våtmarkernataget flertal ochett naturtyper

biotoper livsmiljöutgör för antal och djurarter.växt-som ett stort
Många bundna tillärarter våtmarkerna för sin överlevnad. Ett ännu
större antal beroendeär dem refugier i skogsekosystemet,av som
varifrån de kan sprida sig över andra marker efter skogsbrand elleren

slutawerkning. förbindelselänkarVåtmarkerna kan också tjänaen som
för spridning mellan isoleradeartemas skogsbestånd.

Olyckligtvis, naturvårdenssett perspektiv, de artrikasteärur sump-
skogarna också de näringsrikaste och därför intressanta frånmest
produktionssynpunkt. Ingen i landet försvinner inaturtyp så snabb takt
på grund markawattning just sumpskogarna.av som

Påverkan på vattensystemen

Under år har det visatäven sig våtmarkerna harsenare bety-att stor
delse för vattenvården i landet de håller kvar gödningsäm-attgenom

framför allt kväve, och andra föroreningarnen, förs vidaresom annars
till sjöar och hav. Detta särskiltär betydelsefullt i områden kustennära
där halten luftburet kväve är hög, dvs. i delar Syd- ochstora av
Mellansverige.

utdikningEn kan medföra bl.a. vattenbalansen förändras iatt vat-
tendrag nedströms näringsämnen urlakassamt ochatt tungmetaller
läcker allt till skada förut, växt- och djurlivet och föräven vattenför-
sörjningen. En ökad avrinning dikning medför under flera årgenom

flerdubbling näringstillförseln från skogsmarkenen till vattendrag,av
sjöar och hav.
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ineflekzivlagstiftningNuvarande

vaktbör slåsamhälletförtalarmiljöskälstarkafinns alltså attDet som
Mellan-Syd- ochallt iframföråterstårvåtmarker ännude somom -

framför alltiproduktionsintresseti viss måndetta stårsverige. Mot
inomdock11.3avsnitt äveni ärframgåttskogsbruket. Som manovan

mångfalden.biologiskadenvärnaangelägenskogssektorn attom
utvecklas.sumpskogariskogsbrukståndortsanpassatMetoder för s.k.

otillräckligavaritemellertidgjorts harhittills harinsatserDe som
markavvatt-tillståndsprövningmednuvarandedetoch systemet av

detinte fungerat på sätt avsett.harningsföretag varsom
SOUbetänkandei sittredovisadeNaturvårdslagsutredningen

undertillståndsprövningarlänsstyrelsers ett151990:38 enkät omen
65i endastavslagblev dettillståndsärendenavgjorda979Avår.

bestämmelsen1988 dåvisserligen årStudien gäller155 f.s. var
bevara våt-svårigheternautfalletfullt illustrerar attrelativt Likany.

markavvattning.tillståndplikt förmarkerna genom
gjordes,undersökningensedanhar skärpts någotTillämpningen

Enligtavslås.heltansökningarfåtalfortfarandedet är ett ensommen
1992,uppdragregeringensutfördeNaturvårdsverket påutredning som
avsla-fåendast någrahartill nedan, procentvi återkommeroch som

till-vidmodifieratsdikningsplanerna%10-15endastgits och avca
ståndsprövningen.

lågvärderingardekanflera orsaker. Enhakan attDetta somvara
nuvarandeför denochnaturskyddslag, även1952grund för årstill

brukarehoskvarleverfortfarandetillkomst,naturvårdslagen vid dess
naturvärden ärinställningendåVimyndigheter. attoch enavser

vikti-normalfalleti ärexploateringsintressenandrahandsfråga och att
avsnitt 11.4.tilli inledningense ovangare

tillståndsprövning. vårtIinstitutetsjälvatordeorsakEn varaannan
iverksamheterregleraförvanligendetanvänds att somrättssystem

inte skadligafallisamhällsnyttiga ellergrunden är vart sommen--
därförochmisskötsmissförhållanden detillupphovkan somomge

prövningsmyndighetdenpåankommerregleras.behöver Det som
motiveraståndtillkomma ettinte börvisst företag attñnner att ett

prövnings-tillavvägningsreglerinte någraEftersom lagenavslag. ger
utfärdaförlämnarinte hellerhjälp, och attmyndigheternas utrymme

oundvikligtdetföreskrifter, närmast attärregler i formsådana av
fortsätter.den svenskatorrläggningen naturenav
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sig självaifråga hindra verksamheter ärdetNär är att somom
ofta kombineratinstitutet förbud användas,oönskade brukar i stället

anföra skälhardispensförfarande. det sökandenmed Då är attett som
förbudet.för företag skall få dispens frånhansatt

Striktare reglering behövs

enligtkrävs vårsyftet kvarvarande våtmarkerbevaraFör nåatt att
olika medel använda.finns dåuppfattning ytterligare åtgärder. Det att
medel, dvs.ekonomiskamöjlighetEn äröverväga att ta utatt en

åtgärder liggerutreda sådanarejäl miljöavgift dikningsföretag. Attav
händelseremellertid i allaegentliga Vivid sidan uppdrag.vårt trorav

i skyddetlycklig lösning styrkaninte det skulle göraattatt avvara en
direkt avhängig ekono-särskilt värdefulla biotopersällsynta och av

deframhållitSommiska överväganden hos markägaren. ärovan
också de lönsammasteartrika biotoperna, sumpskogarna,allra attmest

exploatera.
berördagivetvis viktigt effektivt informera alladetDäremot är att

attitydenförändraoch sökavikten bevara våtmarkerna attattom av
vidlåderandrahandsfräga. de bristernaturvård Med tanke påär somen

heltlagregleringen emellertid inte detden nuvarande går attatttror
Enligtfortsatta utdikningen. vårinformera bort problemet med den

lagstiftninginformation, utbildning, ochuppfattning insatser inombör
möjligträttstillämpning samverka för målet långtnå så stoppaatt att

landet,utdikning, särskilt i södra och mellersta delarnafortsatt de av
förekommande inställningenfortfarande mycket oftaoch ändra denatt

kontinuerligt avvattnad.det naturligt hålla markäratt att

Förslag förbud nydikningmotom

effektivt harlagstiftningsvägen dettaEtt nå är,sätt att an-som ovan
otvetydig signalinnebärförbjuda markavvattning. Förbudtytts, att en

hartill beteenden. Somändra etablerade tänkesätt och nämntsatt ovan
möjlighet för1991lagstiftaren redan detta och öppnatövervägt rege-

Möjlig-ringen markavvattning särskilt känsliga områden.förbjuda iatt
har dockheten har inte utnyttjats. regeringens uppdrag Natur-Påännu

Jord-Skogsstyrelsen ochvårdsverket frågan och i samråd medutrett
förbud ibruksverket hösten 1992 lagt fram förslag tvåett avseen-om
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Svealand,Götaland ochdelarnanydikning i störreden, dels mot av
våtmarksområdeni vissahuvudmarkavvattning över tagetdels mot -

gäller våt-sistnämndaSvealand. DetochGötalandihuvudsakligen
Våtmarks-enligtavgränsadeklassade ochinventerade,marker ärsom

kriterier.konventionens
Mellansverigeochi Syd-nydikningförbudetföreslagnaDet mot

skogs-jordbruks- ellerförmarkdikai syfteåtgärder utatt nyavser
tidigareintemarkförslagetimarkMedbruksändamål. somavsesny

markalltsåundantasförbudetdikning. Frånpåverkats somhar genom
undan-avvattning. Menkontinuerligunderutdikning stårgrundpå av

och har åter-tidentillbaka ilångtdikadesmarkgäller äventaget som
igen.hardikena växtefteralltvåtmarkskaraktärtagit sin som
kompromissprägelgradi högförslag bärNaturvårdsverkets av

tillämp-förriskengenomförsdet är storaviljor. Omstridigamellan
avgörandedenpåberoruppenbar. Detmeningenligtningsproblem vår

nydik-mellangränsdragningenvidförslaget läggsibetydelse som
ibevisning kan mångaFråganområden.utdikadeoch redanningar om

problematiskt påärende, något äribli centralkommafall ettatt som
där be-fastighetsrätten,frånkan hämtasRika erfarenheterflera sätt.
oftatideräldre ärvidtagits iåtgärderrörandetvistervisföring i som

myndigheteradministrativahändelseralla ärkostsam. Itidsödande och
bevisfrågor.bedömalämpadeinte att

kommerrättsinstitutolikaförslagetmed ärsvårighet attEn annan
inomåtgärdervarandra påvid sidan typertillämpas avatt sammaav

tillmöjlighetförbud medrådanydikning kommerområde. För attett
beträffandetillståndspliktmarkavvattning utomfördispens, annan

dedispensmöjlighet. Imedförbudomfattasvåtmarkervissa avsom
bli frågakan det knappast attgälladetta kommerdärområden omatt
vilket ärverkan,normbildandepositivfårrättsreglerna någon annars

torde17. Deti kap.diskuteras närmarefunktion somviktig sna-en
regel-förrespektallmännågonomöjligtbli närmast att uppammarare

systemet.
utredningNaturvårdsverkets utan attalternativ, bygger påEtt som

kanbetänkligheterna,anfördadegrad belastasi högså varaovanav
nydik-inte baraochmarkavvattning,förbjudaochfullt utstegetatt ta

Jord-ochSkogsstyrelsenNaturvårdsverket,i områdenning, de som
innebäraskulleskyddsvärda. Detsärskiltharbruksverket ärenats om

skulle i såFörbudetSvealand.ochGötalanddelarnaförbud i större av
dispensmeddela närlänsstyrelsernamöjlighet förmedförenas attfall

föreligger.särskilda skäl
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Bättre med prövningsregler

Naturvårdsverkets förslag, liksom det skisserade alternativet, kanovan
genomföras lagändringar.utan Ett bemyndigande till regeringen finns
redan i 18 d § naturvårdslagen. Vi skulle därför med anfördaovan
synpunkter kunna lämna frågan här. Utifrån farhågorvåra vad gäller
förtroendet och respekten för rättssystemet vill vi emellertid belysa
frågan ytterligare.

Om 18 d § naturvårdslagen utfylls med föreskrifter regeringenav
innebär förbud markavvattning i vissasom mot delar landet medav

möjlighet till dispens särskilda skäl föreligger, får viså i landetom två
olika rättsliga institut hantera för ochatt verksamhet.typen samma av
Det nuvarande med tillståndsgivningsystemet givetvismåste fortfa-
rande användas i de delar landet inte omfattas förbud.av som av

I blir förbudsområdetstort och tillståndsområdet geografiskt skilda
åt, gränslinjerna blir långa och berör mångamen våtmarker och skogs-
bruk. För enskilda brukare kan det sig egendomligt dete påatt ena
sidan sjö förbjudnat.ex. är dikaom kanske kanatt få dis-en ut men

myndighet, medan de på andra sidanpens av sjönen inte för-ärom
bjudna dika ändåatt måste söka tillstånd hos motsvarandemen myn-
dighet sådantutan tillståndatt veta lämnas. Sådana förhållandenom
riskerar förtroendettära på inomatt skogsnäringen i för lagregle-stort
ringen. Detta betänkligt,är eftersom skogsnäringens medverkan är en
förutsättning för nå praktiskaatt resultat i form god naturvård.av

Vad har anförts enligtutgör vår uppfattningovan skäl för sökaatt
enhetlig, lösning problemet.en annan, Ett alternativmer dåär att

överväga generellt förbud i hela landet. Med tanke förhållandenapå att
i landet varierar så starkt detnär gäller våtmarksarealer från 1,4 %-

den totala markarealen i Malmöhus län tillav 20 %över i de flesta län
i Norrland och Svealand är emellertid inte heller dettanorra lämp--
ligt. I vissa nordliga län kan dispens komma bli regelatt änmer
undantag under lång tid framöver. Den uttalade betänklighetenovan
vad gäller respekt för förbudet och förtroende för lagregleringen skulle
kvarstå i dessa delar landet.av

I stället vill vi föreslå lösning innebär nuvarandeen attsom system
med tillståndsprövning helaöver landet behålls förbättras. Sommen
inledningsvis i detta avsnitt nämndes så är bristerna i gällandeen av
lag den inteatt prövningsmyndigheterna någon ledningger detnär
gäller avväga olika intressenatt varandra. Vi har intemot anledning
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givnaföljaskulle pröv-prövningsmyndigheternaän atttro annatatt
fanns.sådananingsregler om

därfördetbörförbud övervägsgenerellamindreellerInnan mer
iprövningsregel lagen. Iinförahandstillligga närmast att enen

åläggaslänsstyrelsen,dvs.prövningsmyndigheten, attregel börsådan
varandra.stårskilda intressenmellan de emotawägninggöra somen
maximaltintressemarkägarens/företagarens attsidanåDet är ena

miljöintressensidan debrukningsändamål, andraåförutnyttja marken
avsnitt.tidigare i dettabeskrivitvi harskilda slag somav

normaltmiljöintresset väger tyngreregelnframgåbörDet attav
föreliggerskälsärskildafår lämnasendasttillstånd därföroch att om

bedömsmiljöpåverkansamtidigtochföretagetdet gällernär nyttan av
skallpåtagligblikanmiljöpåverkanfall därobetydlig. de antasbli I

dikningsföretaget.tillåtaförsynnerliga skälföreliggadet att
förhål-andraochnaturförhållandenavarierandetanke hurMed på

detlandet kanarbetstillfällen, är övertillgångenlanden, varat.ex.
vadrekommendationerutarbetarNaturvårdsverketlämpligt omatt

sina bedöm-in isärskilt bör vägalandsändarolikailänsstyrelserna
ningar.

regeringenbemyndigandet förfår integenomförsförslagOm vårt
särskilti vissamarkavvattningförbjudanaturvårdslagendi 18 § att

emellertidRegeln börinnebördområdenkänsliga som nu.samma
skyddstarktsärskiltföreskrivamöjligtdetförfinnas kvar göra attatt

klassadesådana ärvåtmarksområden,värdefullaför speciellt t.ex. som
Våtmarkskonventionen.enligt

Detdockbör mönstrasnaturvårdslagen18 ut.i §Sista stycket c
skyldighetenfrånföreskriva undantagbemyndigandeinnehåller attett

intesådanaområden därmarkavvattningar itilltillståndsökaatt
vadhänvisning tillMednaturmiljön.inverkanmenlig påmedför någon

värde föromistligagenerelltvåtmarkernasanförtshar omovansom
iexisterar såintesådant slagområdenvi hävdavillnaturmiljön att av

Bestämmelsen harberättigad.undantagsregel äromfattning attstor en
aldrig använts.

och rensningSkyddsdikning

mellanklardra gränsvisat sig svårtdetpraktiken har attI envara
s.k.ochmeningmarkavvattning i lagensdikning utgörsådan som

grundvatt-hindraföråtgärdersistnämndaskyddsdikning. attDet avser
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från Återväxtenstiganet när skogsområdeatt har kalhuggits.ett i
skogen efter slutavverkning underlättas grundvattnet kanen attav
hållas Därför dikningarär detta slag mycket vanliga, särskiltnere. av
i Norrland.

1991I års miljöproposition 1990/91 :90, 407 uttalar regeringens.
det kan befaras dikningaratt många har betraktatsatt skydds-som

dikningar och aldrig förts till prövning, deti själva verket hartrots att
varit fråga företag krävt tillstånd. 1991Under har därför iom som
17 §skogsvårdslagen införts anmälningsskyldighet för skyddsdikningar
och i 21 § lag uttryckligen dikningar utgör grundsamma attanges nu
för utfärda föreskrifteratt naturvårdshänsyn.om

Problemet detsammaår detnär gäller dra mellangränsenatt rens-
ningar och markavvattningar. Inte sällan utförs dikning tillståndutan
under åberopande det fråga rensning,är dikningenatt trotsav attom
i själva verket går längre vadän behövs för återställa tidigareattsom

Ävengällande sektioner och bottennivåer. detta i vissahar fall lett till
våtmarkeratt någon prövning harawattnats skett.utan att
Att grundvattnet stiger efter slutavverkning beror på trädenatten

fungerar När träden avverkas stigervattenpumpar. såledessom vatten-
ståndet. Behovet skyddsdikning beroendeär nära hyggenasav av
storlek och utformning. Utgångspunkten bör skogsbrukattvara
bedrivs med sådana metoder skyddsdikning inte behövs. Skogspoli-att
tiska kommittén har i sitt huvudbetänkande allmänt uttalat bruk-att
ningsmetoder inte kräver dikning bör främjas det gäller skognärsom
på våta marker SOU 1992:76, 162.s.

Med hänsyn till anmälningsskyldighet för skyddsdikningatt nyligen
har stadgats och till den pågående översynen skogsbruket bör enligtav
vår uppfattning inga regler för skyddsdikning för närvarandenya
övervägas. För råda bot nuvarandepå problematt med rensningar bör
det övervägas även dessa anmälningspliktiga.göraatt Det kan ske

föreskrifter med stöd antingen skogsvårdslagen eller miljö-genom av
balken.

11.6 Införande främmande arterav

Vi har i avsnitt 11.2 utvecklat hur viktigt det fullvärdigärovan att en
biologisk mångfald upprätthålls och beskrivit hur denna mångfald
hotas såväl föroreningar människans användning markav som av av
och vatten.
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sammanhangeti detskogsbruket ochtagitavsnitt 11.3 har viI upp
i skalaträdslagfrämmandemed planterariskerna stornämnt utatt

fauna sådanaochfloravilka effekter påförst undersökautan att som
sikt.långupphov tillåtgärder kan påge

ifrämmande ärellerRisker med plantera naturensätta arterutatt
utsättningAllskogsbruket.sigfråga sträckeremellertid utöversomen

medför radutbredningsområdennaturligautanför derasarter enav
perspek-internationelltoch faunan. Inaturliga floranrisker för den ett

tillviktigaste orsakernadefrämmandetiv införandeär arter en avav
Sverige harårhundradena. Iförsvinnande under de senasteaners

införts,fleramåttliga,jämförelsevisvaritolägenheterna arter sommen
mångfalden ochbiologiskapåverkat denoavsiktligt, haravsiktligt eller

olikaproblemskapat på sätt.
nord-ursprungligenminken,spektakulärt exempel ärärEtt ensom

fågelkolonier ochrovdjur i bl.a.effektivtamerikansk Den ärart. ett
i vissaochutefter kusternasammansättningfågelfaunanspåverkathar

släpptsfrån djur harSverige härrörMinkstammen i utsötvatten. som
delarsigsprittoch snabbt har överfrån pälsfarmareller storarymtur

Sverige.av
i denfått fästeoavsiktligt harexempelAndra välkända på arter som

infördesursprungligenjättebjörnlokan,svenska ärnaturen somsom
mördar-s.k.och denförsökerochprydnadsväxt utrota,som man nu

orsakar skador pålivsmedel ochviain i landetsnigeln. komDenna
trädgårdsgröda.bl.a.

nämndaförutom denavsiktligt infördaBland contor-är,arter ovan
kanutplanteringarpåtagligt exempelsignalkräftan påtatallen, attett

i detnaturvårdssynpunkt. närmastefrån Arten ärtveksammavara
kräftpestsmit-betydersmittbärare.kräftpest Detimmun är attmot men

signalkräftan planterasi vattendrag därkonserveras de ut.tan

fidmmandeRisker med arter...

ochnivåer ekosystem,Biologisk mångfald omfattar artertre gener.-
fungerande ekosystemavsnitt 11.2.utvecklat i EttharDetta ovan

i denvarandrabalanserarutsträckning olikaibygger att arterstor
i schackVarje hållsiför tillvaron utspelaskamp artnaturen. avsom

ohejdat.föröka sighindras frånsina naturliga fiender och på så sätt att
emellertid kommamiljöhamnar i sådan kanfrämmandeEn attart som

denFöljden kan blii antal.naturliga ñender och snabbtsakna växa att
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tränger andraarten lever iut i sinarter Dettanya systemet. tursom
kan få följdverkningar på ytterligare andra och slutligen helapåarter
ekosystemet.

Även på den genetiska nivån finns risker med föra in främ-att
mande särskilt de besläktadearter, är inte identiska medom men
sådana förekommer naturligt.som

också möjligheter...men

Å andra sidan kan det mycket lockande införa främmandeattvara
Trädslag från andraarter. länder såsom den kanadensiska contorta-

tallen växer snabbare och kan alltså bättre avkastning Norrlandsänge
inhemska tallar, under förutsättning kan motståatt contortan angrepp
från organismer den, till skillnad från inhemsk tall, saknarsom mot-
ståndskraft Djurarter jaktviltmot. sätts kan attraktivautsom som vara
både för köttets, skinnets och sin överlevnadsförmågas skull.

vissa fallI kan främmande smälta väl in i de naturliga ekosy-arter
Så ofta falletär detstemen. gällernär tidigare naturligt hararter som

levt i viss miljö från denna människan.utrotats Somen men av
exempel i Sverige kan bäver,nämnas varit borta planteratssom men

igen.ut
I FN konvention biologisk mångfald, vid Rio-:s om antogssom

konferensen 1992, inte baranämns upprätthållande även åter-utan
vinnande livsdugliga artpopulationer i deras naturliga omgivningav

de åtgärder alla länder bör vidta för bevara densom en av som att
biologiska mångfalden.

Reglering behövs

riskerDe och möjligheter främmande sålunda kan medföraartersom
det angelägetgör inta mycket försiktig hållningatt till införandeen av

utländska Detsamma gäller utplanteringarter. svenska utanförarterav
deras naturliga utbredningsområden i landet. Det kan inte komma i
fråga kategoriskt förbjudaatt utplanteringar dessa slag. Strävan attav
skydda och bevara den biologiska mångfalden bör dock föranleda att

inte förs in i naturmiljöerarter eller områden där de inte naturligen
hör hemma åtgärdens konsekvenserutan att för miljön först noggrant
har klarlagts.
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Detta ocksåär åtagande Sverige har gjortett enligt konventio-som
biologisk mångfald. Artikel 8 h i konventionen stadgarnen allaom att

länder skall förhindra införande kontrollera eller sådanasamt utrotaav
främmande hotar ekosystem, livsmiljöerarter och inhemskasom arter.

Regler fiskevdrdeninom

I Sverige har vi sedan många år regler utplantering fiskar ochom av
vissa andra djur lever i bl.a. kräftor. Enligt 33 fvatten § lagensom -
1950:596 till fiskerätt får regeringen eller myndighetom som rege-
ringen bestämmer meddela föreskrifter fiskets vård och bedri-om
vande. Med stöd bestämmelsen stadgas i 34 § fiskeriförordningenav
1982: 126 tillståndsplikt för plantera fisk och för flyttaatt ävenut att
ñsk från till Fiskeriverketett vatten enligtett 36annat. prövar § frå-

tillstånd och får delegera prövningen till länsstyrelserna.gor om
Fiskeriverket har meddelat föreskrifternärmare odling, utplan-om

tering och flyttning fisk FIFS 1991 :48 med ändringstryck.av senare
Begreppet främmande definieras i dessa inte finnsart artsom en som
i landet eller har förts in hit efter 1800.år Huvudregelnsom är att
tillstånd huvudöver inte får lämnas för odlingtaget eller utplantering

främmande Undantag från huvudregelnarter. dels för odlingav görs
i slutnaär såsystem det inte finns risknågon föratt fiskensom att
slipper i dels för fåtalut naturen, ett arter.

Inom regeringskansliet arbetas för närvarande ñskelag.på Ien ny
arbetet ingår utforma regler bemyndigandeatt meddela före-attom
skrifter tillståndskrav och villkor för flyttasätta eller odlaom att ut,
fisk.

Vän förslag

Av skäl vi utvecklar nedan allmänna regler försom attanser ut-
sättande främmande bör införas i miljöbalken.arter Termenav utsät-
tande innefattar utplantering. Vi föreslår regeringen bemyndigasatt att
utfärda föreskrifter bl.a. tillståndsplikt. Regeringen bör i sinom tur
delegera dessa uppgifter till myndighet.en

Regleringen bör omfatta utsättande och djurarterväxt- utanförav
.Dettaderas naturliga utbredningsområden. leder till föreskrifter fåratt

utfärdas inte enbart för införande utländska förävenarter utanav
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inomflyttning naturliga utbredningsområdenutanför derasarterav
landet.

atti huvudsak utfor-uppbyggnad vi valt för miljöbalkenMed den -
synvikel denlagtekniskden ramlag dettaär mestma som en ur-

ändamålsenliga lösningen. framför allt regelverketgällerDetta som av
miljöbal-omfattande införas direkt inaturliga skäl blir alltför för att

Även principer tillämpas, detken. vissa grundläggande bör så ärom
införande i olika slagsnödvändigt låta olika förutsättningar gälla föratt

påverkadenaturmiljöer, allt efter hur känsliga ekosystemen och hurär
förutsättningarna olika alltde redan människan. Vidare börär varaav

levteftersom fråga införa helt ellerdet är art anatt somom en ny en
vidta åtgärd förplatsen tidigare försvunnit ellerpå attatt enmen om

inhemskförstärka naturligt förekommande dvs.tynande, stamen
artfrände.med främmandeen

vii miljöbalkenbör påpekas den allmänna regleringDet att som
följerföreslår inte inverkar regelverket inom ñskevården. Dettapå av

principen speciallag gäller framför allmän lag.att enen

Principer för utsättande

rekommenda-Internationella naturvårdsunionen utarbetatIUCN har
tioner omflyttning organismer. Unionenrörande levande är enav
sammanslutning statliga myndigheter organisationerregeringar, ochav

hushållningmiljöområdet och arbetar med övervaka frågorpå att om
500harmed och andra miljöförhållanden. Den övernaturresurser

medlemmar 60-tal regeringar.ettvarav
vi följandeMed ledning bl.a. riktlinjer förordarIUCN attav :s

översiktliga principer tillämpas i införande främmandeärenden avom
i Sverige.arter

allmän princip främmande eller försvunnenSom bör gälla artatt en
bör medföra påtaglig ochendast detta kansättas ut antas nog-om

faunan, floran ellerklarlagd för människan eller förgrant nytta
i sigmiljön övrigt och det inte finns inhemsk lämparnågon art som

för ändamålet.

2. fåtal fortfarande i huvudsakdet naturområden i landetI ärsom
opåverkade människan främmande huvudbör överarter tagetav

Äveninte få i buffertzoner sådana områden börsättas ut. runt
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spridabefaraskantillämpas. Ingareglerstrikta artermycket som
andraelleri sådanafåbörnaturmiljöer sättas utopåverkadein isig

områden.

praktisktdvs.människan, tagetpåverkadenaturmiljöer ärI avsom
krävas sär-detbörsvenskvi benämnermiljö natur,all den som

gällabör ävenfrämmande Dettaart.skäl förskilda sätta utatt en
Utsättandet börförsvunnit.haråterutsättandevid art somenav

inomekosystemenundersökningaralltid föregås avnoggrannaav
frågadet äromsorgsfullt. Den artoch planeras omområdet som

hurutredningkrävasbörSåundersökasockså omt.ex.måste noga.
hardenfiendernaturligavilkaursprungsmiljö,i sinfungerararten

antaliochsig växabredafråndenhindrar ut osv.dennai attsom

åkrarpåfrämmande växtartanvändafrågadet är4. När att enom
undersökavidläggasvikten attplanteringar bör omandraieller

omgivandeskada natur.kommakan attarten

sanktionerochKonsekvensbeskrivningar

i under-ingåmiljökonsekvensbeskrivningarbörframgåttSom ovan
för-ellerfrämmandeutsättandeärendeni allaför beslutlagen avom

anmälantillståndsgivning,frågablirsig detarter, omvaresvunna
förfarande.administrativteller annat

vi påsanktionsregleroch andrastraffbestämmelserVidare bör som
miljö-iinförasskallföreslår17kapitelbetänkandetiplatsannan

omfatta över-brottsbalken,ifallförekommande äveniochbalken,
utfärdas.föreskrifterdeträdelser somav
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12 Bioteknik

Biotekniken12.1 förändrar samhället

biotekniskaDen vetenskapen tids revolutionerandeär vår nyhe-en av
Biotekniken brukar beskrivas "användandet eller utvecklandetter. som

tekniker använder organismer eller delar organismer för attav som av
producera eller förbättra tjänster".och Genteknik, innebärvaror som

särskilda metoder används för undersöka eller ändraatt att en orga-
nisms ärftliga material, har tid givit bioteknikenpå senare en annan
dimension. Dock gentekniken endast delär det dagensIen av nya.
bioteknik fxysteknik,också embryoöverföring, cell- och vävnads-ryms
odling, jäsning, separationsteknik och mycket annat.

Genteknik betraktaär metodområde inom bioteknikenatt ettsom
och grundar sig upptäcktenpå strukturen hos deoxiribonukleinsyra,av
DNA. bärareDenna den genetiska informationär ñnns i alltav som
levande. Omkring mitten 1970-talet kunskap konstrue-attav vanns om

s.k. hybrid-DNA med hjälp det möjligt föra enskil-är överattra vars
da arvsanlag från individ, eller till Förfarandetarten ras en annan.
kallas hybrid-DNA-teknik eller rekombinant-DNA-teknik. dettaPå sätt

det möjligtär "omprogrammera" mikroorganism så denatt t.ex. atten
producerar vissa läkemedelssubstanser.

Traditionellt förädlingsarbete bedrivs individerpå så sätt att vars
egenskaper bäst uppställda krav väljs Egenskapernamot ut.svarar
förstärks sedan korsning och urval. Detta gäller såväl djurgenom som

individerväxter. De viduppstår detta förädlingsarbete har ärvtsom
sina egenskaper från båda "föräldrarna". mikroorganismer,För som
förökar sig delning, förfarandet teknisktär enklare.ännusettgenom

Med hjälp genteknik det möjligt bedrivaär systematisktatt ettav
förädlingsarbete molekylär nivå.på Härigenom kan organismer utrus-

med kombination egenskaper normalt inte förekommertas en av som
i naturen.
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Öppnar möjligheternya

Biotekniken kan lösa problemmånga i samhället. Vi kan medrunt om
hjälp biotekniken få fram produkter miljövänligaärav nya som mer

deän nuvarande. Biotekniken kan således i framtiden bidra till lös-
ningen pâ många miljöproblem. Genom biotekniken kan produkternya
skapas och gamla produkter fram billigarepå Detta gällertas sätt.
inom flertal områden och nedan skallett endast nämnas några
exempel.

Ett användningsområde har den moderna bioteknikenstort och då
särskilt gentekniken det medicinskapå området. Genom iatt arvsmas-

hos bakterier klippa in mänskliga för produktionsan t.ex.gener av
tillväxthormon eller insulin har kunnat framställa viktiga medici-man

i laboratoriemiljö. detPå har kunnatsättet de gamlaersättaner man
metoderna.

Livsmedelssituationen kan förbättras med hjälp biotekniken.av
jordbruketInom erbjuder den moderna biotekniken revolution.en

Genom tillföra "starka"växterna egenskaper kan drama-att nya man
tiskt förändra jordbrukets villkor. Om vill förbättra kvali-växtensman

ñnns det möjlighet det med olika gentekniker. Särskiltteter göraatt
utvalda från kan tillföras cellerna. Genteknikväxt kangener en annan
användas inom växtförädlingen för få fram växter äratt mot-som
ståndskraftiga olika former påverkan eller för förstärkamot attav
olika egenskaper till näringsinnehållet.är Skördarnanytta, t.ex.som
i jordbruket kan bli samtidigt användningen kemiskastörre som av
bekämpningsmedel och handelsgödsel kan minska. kan ocksåMen man
tillföra egenskaper normalt inte förekommer i förväxterna attsom
dem producera främmande substanser, läkemedel.att t.ex.

Djuren kan, liksom människan, med bioteknikens hjälp behandlas
med bättre billigareoch mediciner. denPå och andra kan de fåsvägar

producera På kan djur användas försätt växteratt mer. samma som
Ävenframställa läkemedel. för förbättra motståndskraften elleratt att

förbättra produktionen kan genteknik användas djur.på
Andra områden där genteknik kan komma användas vidäratt

nedbrytning avfall, i avloppsvatten, för ekologisk forskning,t.ex.av
vid öl- och vinjäsning, för utvinning metall slagghögar och förav ur

biologiskt framställa material. hjälpMed mikroorganismeratt nya av
framtagits biotekniskpå kan bryta ned oljespillväg ochsom man

avfall till harmlösa produkter. miljövårdenInom kan biotek-medman
niken minska skadorna miljönpå utveckling bättre systemgenom av
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för rening avlopp och avfall. Avloppsvattenav från klorblekning av
kemisk tillhör de allvarligastepappersmassa miljöproblemen. Biotek-
niskt utvecklade skulle kunna användas försvampar effektivt brytaatt

ldorförenadet.ex. ligninrester.ner Fosfor- och kvävereduktion kan
förbättras. Minskade miljövårdskostnader är möjliga biotek-genom
niska i existerande anläggningar.processer

Skapar riskernya

Användningen genteknik har emellertid ocksåav rad frågor.rest en
Främst gäller detta vilka risker framställningen och användningensom

genetiskt modifierade organismerav kan föra med sig och huruvida
dessa risker är godtagbara. Vilka deär ekologiska riskerna med att
släppa modifieradeut bakterier, växter och djur i naturen Erfaren-
hetsmässigt vivet att flytta djuratt frånman t.ex.genom ett platsen

jordenpå till kan åstadkomma allvarligaen obalanserannan i naturen.
Som exempel kan nämnas kaninerna i Australien förökat sigsom
explosionsartat och betat områden.stora Riskerna för denner ekolo-
giska balansen vid användandet genteknik särskiltär tydligaav när

i organism inför iman laboratoriumen ett konstrueraden DNA-
sekvens och sedan sätter den modifieradeut organismen i naturen.
Detta kan från evolutionär och ekologisk synpunkt innebära något
principiellt Andra förändringar,nytt. där arbetar med DNA-man
sekvenser förekommer isom naturen, naturligt förekom-motsvarar
mande Man emellertid intevet ännuprocesser. säkert hur överlevnads-
förmågan påverkas genförändringen. Speciellt mikroorganismerav har
utvecklat metoder överleva underatt dåliga betingelser.yttre Det är
inte heller klarlagt vilka oförutsedda konsekvenser kan uppståsom om

genutbyte skulleett ske mellan genetiskt modifierad organism ochen
organism förekommer ien som naturen.
De nämnda möjligheterna till ökadeovan skördar med mindre

bekämpningsmedel gentekniken erbjuder inom jordbruketsom ocksåär
förknippade med vissa faror. Bönderna kan komma i ökat beroende av
växtförädlare skräddarsyr grödor försom till specifikaatt passa
bekämpningsmedel de själva har tagit fram. Man bör ocksåsom i detta
sammanhang nämna de problem med genetisk utarmning kultur-av
växtmaterialet har ägt de decennierna.som Högförädladesenasterum

har slagitsupersorter många gamlaut arter.

17 l3-O28l.Dell
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Därför måstemiljörisker.följer alltsåbioteknikenmedSamtidigt
nödvändigtdärförbiotekniken. Det ärbehärskai tid kunnasamhället

för den.miljömässigasättaatt ramar

problemEtiska

förnaturligtsigdetriskertill sådana termed hänsyn ossDet är som
modifieradegenetisktsärskilt deochbioteknikenbehandla orga-att

riskervilkafråganförenad medmiljöbalken. Närai somnismerna om
enligt vilkafrågani sig,viktig också ärsjälvfalletgodtagbara,är men

modi-genetisktanvändningframställning ochprinciperetiska avsom
miljöbalkenreglering iVidbedömas.börorganismer avfierade en

förbigås.inteetiska frågandenorganismer kanmodifieradegenetiskt
vi i dettabehandlarfrågorsammanhängandedärmedochDessa

Liksomhumanmedicin.frågorheltdockförbigårVikapitel. om
dessamening börmedicinskisjukvårdsfrågorhälsovårds- ochövriga

miljöbalken.ibehandlasinte

Genteknikberedningen12.2

användningochorganismermodifieradegenetiskt avFrågor omom
sinaredovisatGenteknikberedningengenteknik har somutretts av

utmaning.Genteknik1992:82betänkandet SOUiöverväganden en-
EG-direktivmed tvåenlighetisärskiltbehandlarBeredningen -
modifieradegenetisktanvändninginnesluten90/22090/219 och av-

mil-iorganismersådanautsättningavsiktligochmikroorganismer av
formvarjeutsättningavsiktligdefinierasdirektiv avjön. EG:sI som

kom-ellerorganismermodifieradegenetisktinförandeavsiktligt enav
särskildmiljöniorganismermodifierade utangenetisktbination av

ochhinderfysiskainneslutningsärskildMedinneslutning. avses
kontaktenbegränsasyftar tillvilkahinder,biologiska attkemiska eller

begrep-mellanSkillnadenmiljön.medochi allmänhetmänniskormed
gli-utsättning närmastavsiktlig äranvändning ochinnesluten enpen

kalkyle-begränsadeanvändning överhelt slutenfrånskaladande men
använd-begränsa,knappast går t.ex.till utsläpp attutsläpprade som
direktivEnligt EG:savloppsreningsverk.imikroorganismerningen av

betraktaanvändninginnesluten attinteallt somär anses somsom
utsättning.avsiktlig
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Beredningen kunskapsläget ekologiska risker iattanser om sam-
band med utsättning genetiskt modiñerde organismer behöver för-av

Ökadstärkas. kunskap kommer bättre grund för bedömningenatt ge
det lämpliga i viss organism.använda Beredningenattav en anser

dock inte rådande kunskapsläge motiverar förbud sådanatt ett mot en
utsättning. det viktigt forsknings-Tvärtom och utvecklingsarbetetär att
rörande genetiskt modifierade organismer och deras användning i

fortsätter. behövs sålunda ökad biologisk och ekologiskDetnaturen
kunskap överlevnad och spridning de organismer skallom av som

miljön,i liksom stabilitet, överföringsättas ut om geners om av gener
till andra organismer och effekter kan ekosystemuppstå påom som
där planerar genetiskt modifierade organismer.sättaatt utman

Genteknikberedningen behandlar etiska frågor kring användningen
genteknik. Beredningen har egenvärdeettatt naturen menav anser

också människan djur och mikroorganis-har ändrarätt växter,att att
förbättra förändringen skeför sina levnadsbetingelser, kanattmer om

åsidosätta naturvårdsdoktrinen enligt beredningenutan att som-
innebär förhindra allvarliga obotliga rubbningar i debör ochatt man
naturliga ekosystemens grundläggande funktioner och skadautan att-

dennamänniskor eller djur. Människans i enlighet medandra rätt
naturligaprincip kopplad till moralisktdock Demåste ettvara ansvar.

respekteras.organismerna inneboende egenvärden, skallhar som
meningsfullt helt ochMänniskorna enligt beredningen, delarär, ettav

plikt väl djur.har dessutom göraatt moten
i vissa fallgenetiskt modifierade organismer kanAnvändningen av

miljön, bered-risker för människors hälsa och konstaterarinnebära
form kontroll nöd-ningen. Riskerna kan sådana någon ärattvara av

strida regler.vändig. Kontrollen bör enligt beredningen inte EG:smot
Även hos användarnafungerande intern kontroll är storavom en

myndig-nödvändigtenligt beredningen ändå medbetydelse, detär en
organismer föreslåsreglering för allahetskontroll. Någon generell

andramikroorganismer ochdock inte. nuvarande kontrollenDen av
därförfungerat framtida kontrollen börorganismer har väl och den

beredningen.vidare den befintliga organisationen,bygga på anser
för närvarande innehåller bestäm-Regleringen bör ske i de lagar som

börorganismer respektive område.melser och produkter på Detom
föreskrif-olika fackmyndigheterna utformar dede närmaresomvara

organismer.för användningen genetiskt modifieradeterna av
organismergenetiskt modifieradeFöreskrifterna för användning av

till syfte skydda människors hälsa ochbör enligt beredningen ha att
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miljön. Som utgångspunkt bör gälla riskerna skall minimeras såatt
långt det praktiskt möjligt.är

Kontrollen innesluten användning bör enligt beredningen omfattaav
endast mikroorganismer och grundas klassificering mikro-på en av
organismernas farlighet. Arbetarskyddsstyrelsen vidbör översyn av
nuvarande föreskrifter mikroorganismer beakta EG:s regler. Någotom
ytterligare tillståndskrav för anläggningar föreslås inte.

Beredningen framhåller miljöskyddslagens allmänna tillsynsbe-att
stämmelser tillämpliga användning anläggningär på kan med-av som
föra förorening. Tillsynsmyndigheterna har således möjlighet med-att
dela föreläggande sådana försiktighetsmått och förbud behövsom som
för lagen eller föreskrifter har meddelats med stöd lagenatt som av
skall efterlevas.

Beredningen föreslår krav tillstånd till avsiktlig utsättningpå av
genetiskt modifierade organismer, fördvs. försöksutsättning, produk-
tion och saluförande. föreskrifterna tillståndsgivningenDe närmare om
bör grunda sig principenpå steg-för-steg-prövning, från t.ex.om en
växthusodling och försöksutsättning vidare till saluförande.samt
Endast resultatet föregåendedet tillfredsställande skallärstegetom av
tillstånd för Ansökan tillstånd bör innan tillräcklignästa steg.ges om
erfarenhet vunnits normalt från fall till fall. tillståndavgöras Innan ges

miljöriskernamåste bedömas. myndigheternaNär bestämmer under-
laget för denna prövning hur prövningen skall till,gå bör EG-samt
direktivens regler beaktas liksom svenska regler miljökonsekvens-om
beskrivningar.

fackmyndigheternaDe nuvarande framdelesbör ha handäven om
kontrollen genetiskt modifierade organismer, beredningen.av anser
Ändrade bestämmelser föreslås i växtskyddslagen, lagen kontrollom

husdjur lagen foder och lagen förhandsgranskningav m.m., om om av
biologiska bekämpningsmedel. Genom ändringarna får regeringen eller
den myndighet regeringen bestämmer möjligheter utfärdaattsom
föreskrifter för användningen genetiskt modifierade organismer.av
Enligt beredningens mening bör tillståndskrav för saluhållandeett av
mikroorganismer för saneringsändamål införas direkt i lagen om
förhandsgranskning biologiska bekämpningsmedel.av

Beredningen anför de bestämmelser föreslås i andra lagaratt som
miljöskyddslagen inteän har till direkt syfte skydda miljön. Ettatt

krav miljöprövningpå bör dock införas i föreskrifterde myndigheterna
utfärdar. Därigenom torde miljöhänsynen normalt få uttömmandeen
behandling. också viktigtDet riskerna för miljönär bedöms innanatt
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tillstånd Beredningen emellertid miljöhänsynenges. att är såmenar
viktiga det också bör finnas möjlighetatt för miljömyndigheternaen

ställa villkor för avsiktligatt utsättning. Beredningen föreslårupp en
ändring i miljöskyddslagen denna lag tillämpliggör på allsom
avsiktlig utsättning genetiskt modifierade organismer. Sådan utsätt-av
ning blir därmed underkastad tillsyn enligt miljöskyddslagen. Någon
utvidgad tillstånds- eller anmälningsskyldighet enligt miljöskyddslagen
föreslås däremot inte.

12.3 Våra överväganden

Biotekniken, inte minst användningen genetiskt modifieradeav orga-
nismer, innebär revolutionerade utveckling inom vetenskapen. Deen

organismer kan framställas medför både risker för hälsa ochnya som
miljö och välsignelsebringande fördelar i andra hänseenden. Särskilt
bioteknikens betydelse för ekologin det naturligt behandlagör att
biotekniken i miljöbalken. När enligt uppdragvårt de olika miljö- och
hälsoskyddslagarna skall samordnas framstår biotekniken och särskilt
användningen genetiskt modifierade organismer så ochett nyttav som
särpräglat område bestämmelserna i bör sammanhållas iatt ämnet ett
särskilt kapitel i balken.

Användningen genetiskt modifierade organismer omdiskuteradärav
och ifrågasatt många. bakgrundMot härav vill vi enrinra attav om en
viktig utgångspunkt hälso-på och miljöskyddets område försiktig-är
hetsprincipen, vi bör ligga till grund för miljöbalkensom anser som
helhet. Skyddet för hälsan och miljön, inbegripet den biologiska mång-
falden, måste frånutgå riskbedömningar. Den Genteknikbered-av
ningen åberopade s.k. naturvårdsdoktrinen, enligt vilken börman
förhindra allvarliga och irreversibla rubbningar i de naturliga eko-

grundläggande funktioner,systemens helt otillräcklig detnärsynes oss
gäller dra förgränserna de risker kanatt Enligt våraccepteras.som
mening bör de stoppregler vi föreslår i kap. 5 tillämpas för bio-även
tekniken. innebärDetta i princip inte får sådanagöraatt avstegman
från den grundläggande aktsamhetsregeln det kan befaras skadoratt att
på människors hälsa eller påtaglig skada miljönpå uppkommer eller

långsiktigt god hushållning medatt allvarligtnaturresurser även-en
3 kap 7 § i förslaget till miljöbalk.tyras

Det bör således i princip ankomma denpå vill någotgörasom som
kan påverka människors hälsa eller miljön visa åtgärden inteatt att
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kommer medföra skada eller Misslyckasolägenhet. han med detatt
bör den tilltänkta åtgärden inte få komma till stånd. Huvudregeln blir

sådana skyddsåtgärder, begränsningar försiktighetsmått i övrigtochatt
iakttasskall skador och olägenheter förebyggs. vissa fallI måsteatt

efter intresseawägning godtas, skador eller olägenheteratten upp-
kommer. miljöbalkenFörutsättningarna härför i fall regleras imåste så

i föreskriftereller meddelade med stöd denna.av
risker användningen biotekniken och särskiltDe som av av gene-

tiskt modifierade organismer kan medföra sådana det krävsär att en
användningen medförkontroll i syfte förebygga skador ochatt att

för människan miljön. möjligheter Genteknikbe-olägenheter och De
i olika före-redningen anvisar krav miljöprövning införs depåatt-

enligt mening inteskrifter fackmyndigheterna har utfärda våräratt -
överväganden i första handtillfredsställande. Vi har därför i våra

bioteknikenriktat behovet kontrollerauppmärksamhetvår mot attav
inne-organismer. Miljöbalken böroch särskilt genetiskt modifierade

möjligt för användning biotek-hålla bestämmelser detgör att avsom
tillstånd hälso-nik, särskilt genetiskt modifierade organismer, kräva av

miljömyndighetema.och
utsättning mark, iavsiktligGenteknikberedningen föreslog påatt

organismer skulle betecknasgenetiskt modifieradeeller i luftvatten av
modifieradegenetisktmiljöfarlig verksamhet. Viss användning avsom

miljö-betecknasorganismer i och för sig redan i dag kunnatorde som
mening inte anled-finns emellertid enligtfarlig verksamhet. vårDet

för vadutvidga tillämpningsområdetning är attatt somsom anse
för bedöma använd-krävssådan verksamhet. kompetensDen attsom

biologisk ochorganismer främstningen genetiskt modifierade är avav
naturligadenekologisk eftersom riskerna handlar attan, mest om

frågaviss det alltsåeller faunan slåsfloran kan I mån ärut. om
ochnaturligadet gäller planteraproblem växt-när utattsomsamma

avsnitt 11.6. Vi hante-fråga vi behandlar idjurarter, attansersomen
biotekniskaandramodifierade organismer ochringen genetisktav

imiljöfarlig verksamhetinte föras in begreppetprodukter bör under
med vadför sig och i viss likhetbalken behandlas frågautan som en
naturligafrämmande,inplantering utsläppandevi föreslår och avom

djurarter i Sverige.ochväxt-
inteinnehålla bestämmelserKapitlet bioteknik i miljöbalken börom

frågamodifierade organismer detendast genetiskt äroavsett omom -
biolo-ocksådjur, mikroorganismer eller virusväxter, utan omom -

bekämpningsmedel vissa andra biotekniska produkter,giska och även
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de inte genetiskt modifierade. biologiskaär bekämpningsmedelDeom
omfattas lagen förhandsgranskning biologiska bekämp-som av om av

ningsmedel och de organismer Genteknikberedningen villtyper av som
föra in i den lagen skulle i miljöbalken kunna med ett gemensamt

betecknas biotekniska produkter. Under denna beteckning börnamn
emellertid också föras övriga genetiskt modifierade organismer.

använder genetisktDen modifierade organismer i naturensom
miljöpåverkan enligt den definitionutövar vi föreslår i 2 kap. 6

Därvid blir aktsamhetsreglerna i miljöbalken liksom övriga allmänt
tillämpliga bestämmelser i balken gällande vid användningen.

närvarande gäller för biologiskaFör bekämpningsmedel krav på
godkännande för de skall få saluhållas eller användas. godkän-Ettatt

fårnande lämnas medlet godtagbart från hälso- och miljö-ärom
skyddssynpunkt föroch behövs bekämpningsändamål. den teknikMed
vi föreslår skall användas i miljöbalken det inte erforderligt attsynes
ställa krav godkännande i själva lagtexten och där förutsätt-på att ange
ningarna för godkännande. biotekniska iprodukter allmänhet börFör
uppställas i kemiskahuvudsak regler gäller för produk-samma som nu

Regeringen eller myndighet regeringen bestämmer bör kunnater. som
föreskriva tillstånd för hantering biotekniskakrav produkterpåom av

förbjuda särskildoch kunna sådan hantering det bety-även ärom av
delse från hälso- miljöskyddssynpunkt. Sådana föreskrifter böreller

modifieradegälla också för genetiskt organismer. Vad gäller dessa bör
etiska frågor in i bedömningen, vi återkommernågotäven vägas som

mening tills vidare tillstånd i princip krävastill nedan. Enligt börvår
utsättning i biotekniska produkter, inbegripet genetisktför naturen av

modifierade tillstånd gällaorganismer. Undantag från kravet börpå
tilläm-för sådana förfaranden allmänt accepterade ochredan ärsom

pade. Eftersom för reglering biotekniken osäkerhetengrunden ären av
och etiska farhågorna, ñnns inte anledning allt framgentde det att
reglera all tillämpning den. Allteftersom kunskap vinns och etikensav
krav beñnns tillgodosedda bör kravet tillstånd kunna släppas.på

finns inte anledning i princip undanta innesluten användningDet att
från tillståndskravet. Inneslutning däremot villkor för till-kan utgöra
stånd.

tillstånd medkravet bör sådana undantag krävsFrån på göras som
hänsyn till föreskrifter i EG-direktiv bindande enligt Sverigesärsom
internationella förpliktelser. Vidare bör från tillståndskravet undantas
sådana inom finns inteprodukter godkända EES eller EG. Detärsom
anledning olika från tillståndskraven i miljöbalkenundantagatt ta upp
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dessa bör kunna föreskrivas i den förordning biotekniskautan om
produkter bör utfärdas regeringen.som av

vissa fall börI det i stället för tillståndkrav kunna räckapå med
krav på användningen biotekniska produkter anmäls tillett att av

vederbörande tillsynsmyndighet vid behov kan ingripa med före-som
lägganden och förbud.

självklar förutsättningEn för tillstånd skall beviljas böratt attvara
de olika konsekvenserna vidoch utsättning i särskilt denaturen-
ekologiska effekterna utredda och föreliggerär det alltsånoggrant att-

miljökonsekvensbeskrivning tillståndsmyndigheten ñnner till-en som
räcklig.

Vde föreskrifterI biotekniska produkter vi föreslår skallom som
kunna grundas bemyndigande i balken bör föreskrivaspå också kunna
villkor för hanteringen sådana produkter. villkorAtt kan uppställasav
i samband med beslut tillstånd till hanteringen kommer framgåattom

de generella bestämmelser tillståndsprövningen föreslår.av om som
Vid utfärdande föreskrifter vid prövning tillståndsfrågorochav av

bör nedan användningen genetiskt modifierade organis-nämnssom av
bedömas också utifrån etiska överväganden. Sådana övervägandenmer

från vissa etiska principer. etiskamåste utgå den litteraturen diskute-I
antal sådana. sammanfattas emellertid iDessa vanligenett stortras

få grundläggande etikregler.några Självfallet formuleras dessa på
skilda grundtankarna ofta desamma. Iden medicinsk-etiskasätt ärmen
diskussionen i Sverige kunna viss ledning också för detsom synes ge-
ämnesområde vi diskuterar uppställs ofta följande fyra principernu -
professorn Göran Hermerén.

Självbestämmandeprincipen, enligt vilken själva börpersoner
bestämma sitt liv, i varje fall det inteöver går övereget utom
andras självbestämmande.

2. Godhetsmaximeringsprincipen, enligt vilken vi bör göra gott mot
andra, förebygga skada och bort sådant skadligt förärta som
andra.
Skademinimeringsprincipen, enligt vilken vi har plikt inteatt
orsaka andra människor lidande eller åstadkomma skada.
Rättviseprincipen,4. enligt vilken lika fall bör behandlas lika.

diskussionFör främstvår det godhetsprincipen och skade-synes vara
principen intresse, under förutsättning i skadeprincipenär attsom av
också inbegrips skada djuren ellerpå Om godhetsprincipennaturen.
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och skadeprincipen torde de flesta kunna Problem uppkommerenas.
ide det enskilda fallet inte sammanfaller konfronterasnär tvärtomutan

med varandra tvingasoch välja, dvs. kan åstadkommanärman man
inågot hänseende skadligt.någotgöra ärgott att annatgenom som

Viktigt i denna situation identifiera olikade intressen aktörerär att
står varandra eller sig gällandegör göraemot samt attsom annars

ingående konsekvensanalyser, dvs. värdera effekterna handlarom man
det eller det andrapå och riskbedömning, dvs.sättet,ena en noggrann

riskerna för skall vålla skada chanserna kanväga att mot attman man
åstadkomma något gott.

säkra för kollisionerNågra utgångspunkter lösa sådana etiskaatt
kan inte krävs i varje enskilt fall sig framDet attanges. man resonerar
till vad Eftersomalla synpunkter beaktade, framstår bäst.som, som
olika människor kan ha olika synpunkter i dessa frågor, diskus-är en
sion mellan flera kan leda fram till formnågonpersoner som av sam-
förstånd ofta den bästa metoden. gentekniken därför godkanInom en
ordning frågor diskuteras i etiska kommittéer, sigattvara nya vare
dessa knutna till tillståndsmyndigheterna fråga fristå-ellerär är om en
ende bioteknisk etiknämnd.

Vi förhar del ingen mening Genteknikberedningenvår änannan
det uppfattningengäller sektorsansvaret för de olika fackmyn-när att

digheter har tillämpning bioteknik inom sitt verksamhetsom-som av
råde ibör bibehållas möjliga utsträckning. Eftersom vi motive-största

förslag reglering i miljöbalken användningenvårt centralrar om en av
biotekniska främst utifrånprodukter de ekologiska risker sådanav som

användning kan föra sig, bör emellertid meningmed enligt vår Natur-
vårdsverket få centralt området. Ekologisk kompetenspå ärett ansvar
främst representerad i Naturvårdsverket. Verket bör således ha den
centrala uppsikten från hälso- och miljöskyddssynpunkt använd-över
ningen biotekniska produkter. Tills vidare intill dess ytterligareav -
erfarenheter vinns bör Naturvårdsverket också tillsynsmyndighetvara-
såvitt sådan användning. fackmyndigheternaangår den harI mån

för tillståndsgivningen bör de samråda med Naturvårdsverketansvar
och bör tilläggasdet med Arbetarskyddsstyrelsen. Viäven anser- -
emellertid i fråga utsättning i och tidigare oprö-att naturenom av nya
vade organismer Naturvårdsverket självt myndighetbör denvara som

tillståndsfrâgan. Som vi anfört bör sådan prövning skeprövar nyss en
under medverkan också etisk kommitté.av en

Kunskap riskerde förenade med hanteringen biotek-ärom som av
niska produkter inte minst från ekologisk synpunkt nödvändigär en
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förutsättning för dessa risker skall kunna bemästras.att Detta förut-
ingåendesätter kunskaper de biotekniska produkternas egenskaper.om

En sådan kunskap, byggd forskningpå och utredningpå de miljöerom
där de biotekniska produkterna skall användas, måste krävas allaav

yrkesmässigt sysslar med bioteknik. Eftersom frågor biotek-som om
niska produkter skall bedömas också utifrån etiska synpunkter bör
utredningar och kunskaper krävas också de etiska problemom som
kan förknippade med produkterna.vara

De använder biotekniska produkter informerasmåstesom om
sådana risker kan förknippade med produkterna. Detta ärsom vara
självklart. Men med tanke på den många känner inför dessaoro som

produkter bör informationsskyldigheten sträcka sig längre än så.nya
Även användningen kan riskfri kan exempelvis tänkaom anses man
sig åtminstone tills vidare deatt saluför livsmedel skallsom vara
skyldiga informera köparna frågaatt när är produceratsom varor som
med användning genetiskt modifierade organismer.av

Av det anförda framgår den reglering vi föreslår för de biotek-att
niska produkternas vidkommande i mångt och mycket anknyter till vad

gäller kemiska produkter och vi föreslår skall isom nu om som
huvudsak oförändrat överföras till miljöbalken. Vi har redan berört att
de allmänna aktsamhetsregler vi föreslår i balken också skall gällasom
för de biotekniska produkterna.

Denna samordning bör gälla också de undantag föreslås frånsom
kemikalieregleringen i fråga livsmedel, läkemedel foder,och medom
hänsyn särskilt till andra myndigheter miljöskyddsmyndigheternaatt än
har tillsyn dessa.över När det gäller biotekniska livsmedel ligger det
dock tillnärmare hands regeringen föreskriver tillämpningatt av
balkens bestämmelser, eftersom dessa särskild tyngd deåtger en
etiska kan bli tillämpligaargumenten, exempelvis iargument som
fråga märkning livsmedel.om av

Miljöbalkens bestämmelser bl.a. tillstånd, omprövning, tillsyn,om
avgifter, överklagande och sanktioner bör tillämpas också beträffande
biotekniska produkter.

Enligt meningvår bör också biotekniska produkter införas i den
katalog skadeorsakeröver kan medföra strikt skadeståndsansvarsom
enligt det förslag till skadeständsregler vi redovisar i kap. 18.som
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13 Tillstånd och miljökonsekvens-
beskrivningar

13.1 Tillståndsprövning

13.1.1 Domstolsprövning administrativ prövning-

Inledning

Iden lagstiftning vi föreslår skall samordnas i miljöbalken ärsom nu
tillståndsprövningen uppdelad mellan flera olika myndigheter. Gemen-

för dessa de alla förvaltningsmyndigheterär årsamt det gälleratt när
prövningen i första instans.

viktigasteDe tillståndsmyndighetema i instansordningenär räknat
kommunala nämnder, lånsstyrelsema, Koncessionsnämnden för miljö-
skydd och regeringen. Härtill kommer antal andra myndigheterett som
med stöd delegationsbestämmelser tillagts uppgifter frågorprövaattav

tillstånd, däri inbegripet godkännande, och undantag från till-om
stånds- eller godkännandeplikt. Av dessa myndigheter kan nämnas
Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Arbetar-
skyddsstyrelsen, Socialstyrelsen och Strålskyddsinstitutet.

detDå gäller för tillståndsprövningsättet enligt miljöbalken vad
miljöfarlig verksamhet grundläggandeär och principielltavser en

viktig fråga den huruvida prövningen skall företas domstol ellerav av
förvaltningsmyndighet.

Koncessionsnämnden består ordförande och andra ledamöter.treav
Ordföranden skall lagfaren och erfaren i domarvärv. Däremotvara
uppställs det inget krav hanpå skall eller ha varit ordinarieatt vara
domare, vilket betydelseär det gäller tillämpningennär den i detav av
följande omnämnda rättsprövningslagen.

de fallI då Koncessionsnämnden första instansär kan dess
avgöranden överklagas till regeringen. Denna själv frågorprövar om
tillstånd enligt kap.4 naturresurslagen. fallI fullföljs dock talanett

Koncessionsnämndens avgöranden tillmot domstol, nämligen Svea
hovrätt i dess sammansättning vattenöverdomstol och i sistasom
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miljöskyddsavgift,instans domstolen. gäller målHögsta Detta om som
straffrättslig påföljd.i realiteten kan få effektsamma som en

Vid prövningsmyndighet vissa övergripande synpunk-valet börav
beaktas. flytta bort besvärsärendengäller dels behovetDessater attav

domstolsprövning enligtfrån regeringens prövning, dels kravet denpå
mänskliga rättighe-europeiska konventionen angående skydd för de

Europakonventionen.och de grundläggande friheterna,terna
varit befria regeringen från löpandehar längeDet strävan atten

får tid för ochärenden statsråden och departementenså störreatt mer
1965 :65övergripande frågor. Redan i propositionen statsdeparte-om

uppgiftorganisation framhölls departementens är attmentens attm.m.
och planeravärdera och bedöma utredningsmaterial, samordna rege-

Även riksdagenpolitik utforma viktigaste riktlinjerna.ringens och de
riktlin-vikten delegering och decentralisering. Enligtunderströk av

1983/84:120 regeringens befattning medjerna i propositionen om
fastställdes riksdagen, skall regeringen ibesvärsärenden, vilka av

inte ställningstagandemöjligaste befrias från ärenden krävermån som
regeringen politiskt Utgångspunkten attangavs varaav som organ.

i fallregeringen i inte prövningsinstans andraallmänhet bör änvara
praxis.det behövs politisk styrningnär en av

föreskrivs skall haEuropakonventionen, artikelI rättatt envar
skyldig-civila rättigheter ochtill domstolsprövning, det gäller hansnär

för brott. tilläggs-heter eller anklagelse honom Ettpröva motatt av
konventionen innebär dessutom ochprotokollen 7 art.2 tillnr att var

gärning i princip skall hadömts domstol för brottsligharen som av
straffet.i instans skuldfrågan ellertill omprövning högrerätt av

härifrån får beträffande mindre gärningar.Undantag bl.a.göras grova
för mänskligaUtvecklingen praxis hos den europeiska domstolen deav

medfört dom-rättigheterna, Europadomstolen, har kravet påatt
6 antal förvaltnings-stolsprövning enligt artikel omfattaräven ett stort

beslut.
Europakonventionenssäkerställa svenskFör rättatt att motsvarar

vissa förvaltnings-krav infördes lagen 1988:205 rättsprövningom av
rättsprövningslagen. samband därmed förordadesbeslut, I översynen

författningar det möjligt fåaktuella i syfte undersöka äratt attav om
konventionen. Vitill stånd prövning godtagbar enligt tolkarären som

uppgiftdetta det i förevarande sammanhang utredavårså äratt att om
i ordinära förfarandet viddomstolsprövning kan byggas in deten

tillståndsprövning enligt miljöbalken.
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Rättsprövningslagens giltighet tidsbegränsad, för tillnärvarandeär
1994. Enligtutgången år lagen kan Regeringsrätten i frågorav som

i 8 kap. 2 eller 3 regeringsformen§ vissa förvalt-prövaavses om
ningsbeslut, inte kan eller strideröverprövas domstol,prövassom av

rättsregel.någon Rättsprövningslagen gäller inte beslutmot av en
sådan nämnd sammansättning bestämd i lag och ord-ärvars vars
förande skall eller ha varit ordinarie domare. Som framgåttvara nyss
finns inte bestämmelsenågon sistnämnda innebörd beträffandeav
Koncessionsnämndens sammansättning. Vissa andra undantag finns
också dessa saknar intresse i detta sammanhang. Rättsprövnings-men
lagen blir således tillämplig i bl.a. miljöskyddsärenden beslut harnär
meddelats regeringen eller Koncessionsnämnden i dit fullföljdaav av

i vilkaärenden nämndens beslut inte kan överklagas.

Tidigare överväganden

Immissionssakkunniga

betänkandetI SOU 1966:65 Luftförorening, buller och andra immis-
sioner föreslog Immissionssakkunniga särskilt 206 fi olikase atts.
frågor immissioner, bl.a. tillstånd till sådan användning fastom om av
egendom medförde immissioner, skulle vattendomstol.prövassom av

förslagDetta framstår led i de sakkunnigas strävandennärmast ettsom
samordna bestämmelserna vattenförorening, enligt vilkaatt vatten-om

domstol redan tidigare prövningsmyndighet, och de föreslagnavar nu
reglerna andra immissioner. Enligt de sakkunnigas uppfattningom var
det särskild vikt det blev förprövningsordning ochattav en gemensam

tillsynsordning. förBl.a. förebygga vattendomsto-att atten gemensam
larna blev alltför belastade föreslog de sakkunniga medett system
omfattande möjligheter erhålla dispens från skyldigheten begäraatt att
förprövning vattendomstol beträffande vattenförorenande ellerav
immitterande företag. Sådan dispens skulle kunna meddelas admi-av
nistrativ myndighet den centrala milj övårdsmyndigheten eller länssty--
relserna och förenas med villkor.-

Miljöskyddslagen

Frågan skulle tillståndsmyndighet tilldrog sig ettom vem som vara
intressecentralt vid den behandling i regeringskansliet Immissions-av
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sakkunnigas förslag tillledde miljöskyddslagen. behandlasDensom
ingående i 1969:28 med förslag till miljöskyddslagprop. m.m.

Departementschefen därvid fastslog 195 ffa. detattprop. s. var
nödvändigt ha prövningsordning förnästan ärendenatt en gemensam

vattenförorening och ärenden andra miljöstörningar från fastom om
egendom. uppdelningEn vattenföroreningsfrågor liksom tidigareså att
skulle behandlas vattendomstolarna övriga störningaroch läggas påav
administrativ myndighet kunde han inte biträda.

Typiskt för förvaltningsfrågor enligt departementschefen attvar
avgörandena grundas lämplighetsawägningar, ekonomisk,på t.ex. av
teknisk och social tillstånd utföra anläggningEtt ellernatur. att en en
åtgärd kan medföra vattenförorening eller störning försom annan
omgivningen föregås avvägningmåste denna sådantEttart.av en av
tillstånd kan ha verkningar inom samhällsområden. kanmånga Det
sålunda beröra hälsovård, naturvård, sysselsättning sociala för-och
hållanden, näringsutveckling, samhällsbyggande osv.

Problemet emellertid enligt departementschefen förstai handvar av
praktisk finnaDet gällde lösning gjorde tillstånds-art. att atten som
prövningen blev i effektiv miljövårds-led och samhällsgagnandeett en
politik, avgörandena kunde träffas snabbt och smidigt och medatt
sakkunnigt beaktande den mångfald samhällsintressen berörsav som

tillämpningen blev enhetlig och konsekvent. Samtidigt mästeattsamt
skäliga krav rättssäkerhet tillgodoses.på

Med de arbetsuppgifter i fråga tillgodosåg enligthär komsom
departementschefens mening förfarande i administrativ ordningett
bättre domstolsförfarandet önskemålen effektivitet, snabbhet ochän om

överläggningarsmidighet. med sökanden och andra kunde skeparter
i fria former. Samråd med myndigheterandra kunde ordnas på ett
enkelt och smidigt bagatellartadeMera ärenden kunde klarassätt. av

den onödiga tidsutdräkt ibland följer med det omständligareutan som
domstolsförfarandet.

Vad angick vattenföroreningsmålen siguppehöll departementsche-
fen särskilt vid frågan, fanns till-det sådant samband mellanettom
stånds- och ersättningsfrågor utgjorde avgörande hinderett motsom

skilja prövningen frågor emellertiddessa fann inteåt. Han såatt attav
förhållandet. heller behövde det uppkommaInte några gräns-var

dragningsproblem, vattenförorenings- och vattenbyggnadsfrågorom
behandlas i olika ordning.

Departemetschefens överväganden ledde honom till slutsatsen att
tillståndsprövningen enligt i administrativden lagen borde skenya
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centralfristående pröv-Koncessionsnämndenmedordning, dvs. som
dispensmeddelaNaturvårdsverketför attoch medningsmyndighet rätt

fast-dispensbeslutetikoncessionsöka attskyldigheten samtfrån att
0.d.skyddsåtgärdervillkorställa om

gjorts seändringarsådanaerinras prop.bör attHär senareom
ochavskaffatsdispensmöjlighetenprövningssystemeti1980/81 :92 att

möjlighetmedprövningsmyndighetinförtsi ställetlänsstyrelsen som
ochfall kommunervissaiNaturvårdsverketoch samtför sakägare
tillbeslutlänsstyrelsensöverldagaarbetstagarorganisationerlokala att

Koncessionsnämnden.
villför denmiljöskyddslagen öppenenligtstårDomstolsvägen som

skyddsåt-ellerverksamhetmiljöfarligförbudtalanföra ommotom
viddärföransågsverksamhet. Detsådananledningmedgärder av

reglermednödvändigt garanterartillkomst enmiljöskyddslagens som
administrativahosprövningenochdomstolsprövningensamordning av

36 §bestämmelseintagenfinnsmiljöskyddslagen somI enorgan.
vidtalan förbudfastighetsdomstolväckernågoninnebär, omatt om

den utövarföråläggandeellerverksamhetmiljöfarlig somommot
ochförsiktighetsmåttvidtaverksamhetsådan omatteller utövaämnar

miljöskyddslagenenligtverksamhetentilltillståndfrågasamtidigt om
fastighetsdom-prövning innanundereller kommerprövningunderär

till dessvilandemåletförklaradomstolenskallavgjort målet, såstolen
36i §falli sådanttillståndsprövningenavgjorts. Om avsesfrågan som
lagavinnertillståndbesluttillledermiljöskyddslagen ett somom

ogillas. Detfastighetsdomstolenvidväcktstalanskall denkraft, som
mycketkanenskildfördetframhållasemellertidbör att varapersonen

riske-miljömål. Hanifastighetsdomstolvid ettföra talankostsamt att
ochverksamhetentilltillståndsökerdessutom motpartenattrar

ovanligtskälandraochdessaonyttig. Det ärtalanhansdärmed gör av
fastighetsdomstol.vidförstalanatt

utredningarAndra

byggnämndochtill plan-Förslag

byggnämndochPlan-1991:84 tasdepartementspromemorian DsI
ochplan-avseende påbehandlade medde härfrågorliknande upp som

alternativ för överpröv-olikaEfter genomgångbygglagstiftningen. av
fler-promemorianiuttalasområde attinom dettaärendenningen av
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talet ifrågavarande ärenden kommerav utgöras deatt nuvarandeav
regeringsärendena och det betydandeatt för lämplighetsbe-utrymmet
dömningar i dessa ärenden medför det mindreatt lämpligtsynes att
besvärsorganet karakteriseras domstol. Enligt promemoriansom en
bör därför besvärsorganett nytt förvaltningsmyndighet ochvara en
konstrueras nämnd.som en

departementspromemorianI föreslås plan- och byggnämndatt en
inrättas. Denna skall bli slutinstans för prövning bl.a. samtligaav
beslut meddelas länsstyrelse enligtsom plan- och bygglagenav med
undantag beslut enligt 12 kap. Deav den statligasenare, som avser
kontrollen beträffande områden riksintresse, sådanav anses vara av
politisk innebörd överprövningenatt i fortsättningenäven bör
ankomma på regeringen.

Plan- och byggnämnden föreslås skola bestå jurister,tvåav som
skall eller ha varit ordinarie domare,vara sakkunnig ledamot ochen

lekmannaledamöter.två Vid behandling frågor enligt 10 kap. plan-av
och bygglagen påföljder och ingripanden vidom överträdelser skall- -
dock tredje jurist delta i stället för denen sakkunnige ledamoten.

Förslaget inrättandet plan- och byggnämndom syftar dels tillav en
avlasta regeringenatt antal enskildaett stort plan- och byggärenden,

dels till tillgodose Europakonventionensatt krav domstolsprövning.på
Enligt promemorian bör nämligen det förhållandet nämndensatt sam-
mansättning regleras i lag och det föreskrivsatt ordföranden skallatt

eller ha varit ordinarie domarevara medföra nämnden betraktasatt
domstol Europakonventionenssom mening.en Emellertid har förslaget

under remissbehandlingen för kritik frånutsatts vissa juridiska instan-
det inte tillräckligtatt gårser, som långt i riktninganser skapamot att

domstolsprövning.en

Domstolsutredningen

Domstolsutredningen har i betänkandet SOU 1991:106 Domstolarna
inför 2000-talet behandlat också vissa frågor instansordningenom
inom förvaltningsprocessen. Enligt utredningen talar övervägande skäl
för i princip länsrättatt alltid skall första instans vid överprövningvara

förvaltningsärenden i domstolav och inte talan iatt vissa fallsom nu
skall fullföljas direkt från förvaltningsmyndighet till kammarrätt. Dom-
stolsutredningen sådan ordningatt leder tillmenar målenen kanatt
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avgöras enklare, snabbare och billigare i dagän och dessutom att
överinstansernas arbetsuppgifter renodlas.

Konkurrenskommittén

betänkandetI SOU 1991:59 Konkurrens för ökad välfärd föreslog
Konkurrenskommittén vissa avgöranden Marknadsdomstolenatt av
skall kunna överprövas Högsta domstolen. Detta gäller bl.a. förav en
Marknadsdomstolen så central prövning den gäller mål enligtsom som
konkurrenslagstiftningens generalklausul. Högsta domstolen anförde
i sitt remissyttrande förslagetöver följande.

Sådana mål specielltär slag och kan kräva särskild sakkunskapav
vid bedömningen. Några övertygande skäl för ifrångå gällandeatt
ordning har inte anförts. Vad särskilt gäller de rättssäkerhetsargu-

åberopats betänkandetment del 2 249 kan framhållassom atts.
med sådan argumentation kan ifrågasätta, detman överen om

huvud skall förekommataget några specialdomstolar utgörsom
högsta instans. principielltEn så viktig fråga bör inte i detavgöras
begränsade sammanhang det frågaärsom nu om.

Kommittén föreslog också straffbestämmelsema i konkurrenslagenatt
skall ersättas särskild avgift, konkurrensskadeavgift. Enligtav en
Konkurrenskommittén talade principiella skäl för prövningenatt av
skyldigheten sådan avgift inte begränsadesatt utge till instans.en
Kommittén föreslog Marknadsdomstolens beslut iatt sådana frågor -
liksom beträffandeäven skadestånd och utdömande vite skulleav -
kunna överklagas till Högsta domstolen. Denna uttryckte i sitt remiss-
yttrande, efter hänvisning till Europakonventionen, förståelse för kom-
mitténs uppfattning. Emellertid pekade Högsta domstolen samtidigt på

med hänsyn till reglernaatt prövningstillstånd det inte är någonom
framkomlig väg låta Högsta domstolen bliatt fullföljdsinstans till
Marknadsdomstolen vill ha fullständig tvåinstansprövning.om man en

Iden konkurrenslagen 1993:20, antagits på grundvalnya som av
förslag i 1992/93:56 Ny konkurrenslagstiftning, har avsevärdaprop.
ändringar gjorts i fråga tillämpande instansordningochom organ m.m.
I dessa hänseenden gäller följande. Konkurrensverket får vid vite
förelägga företag upphöra med överträdelseratt förbud. Verketsav
beslut åläggande beslut i fråga undantagsamt och ickeingri-om om
pandebesked överklagas hos Stockholms tingsrätt. Denna prövar också

första instans mål konkurrensskadeavgiftsom och förbudom mot
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Tingsrättens avgöranden överklagas hos Marknads-företagsförvärv.
inte överklagas.domstolen. Marknadsdomstolens dom eller beslut kan

vite förs vid allmän domstol.Talan skadestånd och utdömande avom
vid Stockholms tingsrätt.Sådan talan skall dock alltid väckas

överväganden förslagoch

miljölagstiftningenVi föreslår i sammanhang den framtidaannat att
möjligheter förskall i betydligt högre grad den nuvarande bygga påän

regeringen myndighet regeringen bestämmer meddelaeller attsom
försiktighets-föreskrifter skyddsåtgärder och andragenerella bl.a.om

föreskrifter skall minska behovetVi förutser sådana generellamått. att
tillståndsprövning. Särskilt får gälla mindre verksam-detta antasav

skiljerinteheter förekommer i betydande antal och nämnvärtsomsom
tillståndsprövning isig från kan därvid tänka sigvarandra. Man att

vissa fall förfarande med skyldighetkan med göraersättas attett
till till det tidigareanmälan verksamheten länsstyrelsen. Att återgåom

självfallet inte komma i fråga.dispenssystemet kan däremot
antalet tillstånds-sådana ändringarGenom måstenämntssom nu
förutses dennaminska. kan dock inteärenden komma Det attantas att

regionala tillståndsmyndigheterminskning blir behovetså stor att av
möjli-rimligen förutse länsstyrelserna ellerbortfaller. Man måste att

i framtidenmotsvarande funktion ocksåenheter medstörregen
tillståndsprövning miljöområdet,kommer för påutgöraatt omorgan

prövning förvaltningsmyndigheterna.sådan skall ligga kvar hos
Industriförbundet lagtredovisar vi idéskisskapitel 19I en som

i kapitletfram regionala tillsynsorganisationer. Vi redovisar ocksåom
Regionutredningen i betänkandetdels analys, presenteraten som

alternativ1992:63 Regionala perspektivstudie,SOU roller treaven-
för framtida den offentliga verksamhetensden uppbyggnaden av
regionala nivå, vissa överväganden utredningen gjort dendels omsom

indelningen regioner.framtida landet iav
tillståndsprövning enligtfortsatta i frågan,övervägandenaDe om

domstol,miljöbalken skall administrativ myndighet ellergöras avav
iförslag vi fram regeringen inteunderlättas de lägger attomav som

instans tillståndsfrågor fråganförsta skall endast avgörapröva utan om
ske antingentillåtlighet. sådan tillåtlighetsprövning föreslås skolaEn

i enligt naturresurslagen ellersådana ärenden 4 kap. påprövassom nu
prövningengrund regeringen i fall förbehållit sigatt annat enav av
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miljöfarlig verksamhets tillåtlighet eller efter underställning Konces-av
sionsnämnden när stoppregel hindrar nämnden frånen lämna till-att
stånd till i princip otillåtlig miljöfarlig anläggningen eller verksamhet.
Regeringen skulle i dessa hänseenden få ställning den harsamma som
i vattendomstolsprocessen och inte hindrar fortsatt dom-som en
stolsprövning målet.av

Det ñnns saldiga skäl talar för tillståndsärendenattsom iäven
fortsättningen skall prövas förvaltningsmyndigheter länsstyrel-av som

och Koncessionsnämnden.sen Däremot bör tidsaspekten inte över-
betonas. Det viktigtär prövningenatt sker med litenså tidsutdräkt

möjligt, sig den företassom domstol ellervare myndighet.av av
Också vid administrativ prövning svåra ärendentar tid. Och vidgaden
användning rättsprövningsinstitutet kan medföraav fördröjningar.

I detta sammanhang detär också värt uppmärksammaatt det arbete
inom EG pågår medsom direktivett nytt rörande samordning av

förebyggande åtgärder och kontroll föroreningar, Integrated Pollu-av
tion Prevention and Control IPC. Det bygger på tillståndspröv-att
ningen skall göras "competent authority". Därmedav en torde i första
hand förvaltningsmyndighet,avses ävenen det inte lär föreliggaom
något hinder prövningenmot att görs domstol. En sakav annan som-
också bör beaktas är det i enlighetatt med de europeiska traditio--

kan behövas förrätt enskildnerna i sistaen handpart kunnaatt få
avgörandets laglighet prövad domstol.av

Europadomstolen har i del avgöranden uttalat bören haatt rättman
återkallelseratt vissa tillstånd eller licenserav prövade domstol.av

För svenskt vidkommande kan nämnas fallen Pudas trañktillstånd
och Tre traktörer utskänkningstillstånd. Domstolen har i dessa fall

frånutgått beslut inteatt beviljaatt eller återkalla licens,att en som
har betydelse för kunnaatt näringsverksamhet,utöva rör sådan civilen
rättighet bör kunna prövadsom domstol.man Emellertid ärav

tillrätten domstolsprövning inte detsamma domstol skall fattaattsom
det grundläggande beslutet i fråga. flertaletI fall får det enligten
konventionen tillräckligt det finnsanses att fårätt frågoratten som
berör civila rättigheter Ävenöverprövade domstol. återkallelseav om

tillstånd enligtett miljöskyddslagenav otvivelaktigt enligt konventio-
bör beröra civil rättighet,nen finnsanses det ingeten säger attsom

det inte skulle tillräckligt sådan fråga tillattvara börjanen prövasen
förvaltningsmyndighet, alltsåav en Koncessionsnämnden i vissaav

fall efter överklagande länsstyrelsens beslut.av
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Det varken önskan tillgodose Europakonven-attsynes som om en
tionens krav domstolsprövning eller anpassning tillpå EG:s rätts-en

påkallar den nuvarande ordningen med prövning i Konces-system att
sionsnämnden förvaltningsmyndighet för närvarande överges.som en
Otvivelaktigt emellertid möjlighet finnas kunna fåmåste Konces-atten
sionsnämndens avgöranden överprövade domstol. fall till-I annatav

integodoses Europakonventionens krav. naturligaste dåDet är en
fullföljd i ordinär ordning.

Problem uppkommer emellertid det gäller bestämmanär att var
Koncessionsnämndens i fallavgöranden skall kunna överldagas.så Det
kan inte i frågakomma i enlighet med Domstolsutredningens inten-att
tioner låta talan beslut Konoessionsnämnden förvaltnings-mot av som
myndighet fullföljas till kammarrätt Regeringsrätten.länsrätt, och I

till de ärenden Domstolsutredningen i främstamotsats typer av som
ha haft i utformadeåtanke då den sitt förslag, måsterummet synes

nämligen förutsättas tillståndsfrågor i miljöskyddsärenden oftaatt
kommer överklagas hela prövning i fyra instanservägen Enatt upp.

femeller besvärsmålen från länsstyrelsen också skall kunnaom-
underkastas domstolsprövning betraktasmåste utesluten motsom-
bakgrund kravet snabbhet i tillståndsprövningen.påav

möjlighetEn låta Koncessionsnämndens avgörandenär över-att
klagas direkt till domstolen. Härigenom skulle tillgodoses bådaHögsta

förutde uppställda målen dels befria regeringen från besvärs-att
ärenden, dels tillgodose Europakonventionens krav domstolspröv-på
ning. det värdefullt prejudikatDessutom kan skapas området.är påom
Regeringens möjligheter fungera prejudikatinstans nämligenäratt som
begränsade.

sådan lösningMot talar emellertid förefaller olämpligtdetatt atten
låta talan förvaltningsmyndighets beslut fullföljas direkt tillmot en
Högsta domstolen. prejudikatbildandeDennas verksamhet underlättas
i hög grad målet tidigare domstol.prövats Detattav en annanav

vidaremåste uteslutet för överklagande Koncessions-attanses man av
nämndens avgöranden skulle undantag från den huvudregelgöra som
gäller det krävs tillstånd dispens domstolen förHögstaatt attom av
få mål där. från denEtt nämnda huvudregeln skulleprövatett avsteg
innebära tillbaka i utvecklingen renodla dom-Högstaett steg mot att
stolens prejudikatbildande roll. Det nuvarande renodlade tvåinstansför-
farandet med möjlighet till regeringen fullfölja talan alla avgö-att mot
randen Koncessionsnämnden, denna har avgjort i förstaärendetnärav
instans, skulle alltså bytas mycket begränsad prövning i andramot en
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instans i princip bara skulle prejudikatfrågor. Vi harsom avse rena
förstått i koncessionsärendenaatt parterna sätter värde möjlighetenpå
till tvåinstansprövning. Den skisserade lösningen alltså förenadärnu
med klara nackdelar.

Olika alternativ koppla in vattendomstolsorganisationenatt vid
tillståndsprövningen miljöskyddetspå område förtjänar övervägas.att
Man kan tänka sig Koncessionsnämndens beslutatt överklagas till
vattendomstol. En nackdel med sådan lösning är såväl det för-atten
hållandet åtminstone vissa vattendomstolaratt vattendomstolarnasom-

organiseradeär redan har tillräckliga arbetsuppgifter detnu attsom-
instansordningen byggs med ytterligare instans medförut deatten
redan förhållandevis långdragna tillståndsärendena skulle ytterli-nu ta

tid.gare
Samma skäl talar inte Koncessionsnämndens beslutmot att överkla-
till Vattenöverdomstolen med Högsta domstolen sista instans.gas som
finnsDet dock inte så starka sakliga skäl låta beslut Konces-att av

sionsnämnden överklagas i Vattenöverdomstolen, eftersom de båda
instansema jämförbara iär kompetenshänseende. Man skulle vinna att
Europakonventionens krav domstolsprövningpå och önskemålet om
befrielse för regeringen besvärsinstans tillgodoses. Eftersomsom
avgöranden länsstyrelsen inte lämpligen bör fullföljas längreav än
till Koncessionsnämnden skulle dock bli oenhetligt, i detsystemet att
vissa ärenden skulle prövas domstol medan andra skulle sluta iav
administrativ myndighet, med behov rättsprövning.av

Inför svårigheterna hitta lämplig ordning föratt fullföljd tillen
domstol beslut Koncessionsnämnden förvaltningsmyndighetav av som
kan överväga vad tidigareatt trots tillövergå dom-man sagtssom
stolsprövning de tillståndsärenden handläggs nämnden.av som nu av

förstaEtt alternativ därvidär omvandla Koncessionsnämnden tillatt
domstol. Såväl sammansättningen arbetsformerna hosen av som

nämnden är sådana detta inte skulleatt möta några oöverstigliganu
hinder. Det torde inte råda någon tvekan rättssäkerheten skulleattom
tillgodoses bästapå inomsätt till domstol omvandlad koncessions-en
nämnd. Visserligen skulle därigenom inrättas ytterligare special-en
domstol, vilket strider den för närvarande rådandemot trenden i fråga

domstolsväsendet. Däremot skulle omvandlingen innebäraom ett
framsteg för tanken öka möjligheterna tillatt domstolsprövning och
denna aspekt borde kunna iväga över avgörandet. förutDen nämnda
svårigheten få till stånd tvåinstansförfarandeatt skulleett kvarstå även
med denna lösning. Att alltid in länsstyrelsensätta första instans,som

D
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instansi förstatingsrätt målen näm-alternativt låta prövaatt synesen
tillståndsfrågori fråga. prövasligen inte komma Dekunna avsom nu

komplice-alltföri första instans gångerKoncessionsnämnden mångaär
till Vattenöverdom-lösning. fullföljdsådanrade för tillåta Enatt en

i för sigochdomstolen däremotoch sedan tillstolen Högsta är en
lösning.tänkbar

vattendom-nuvarandealternativ förvandla deandraEtt är att sex
skulle dåi första instans.till regionala miljödomstolar Dessastolarna

tillståndspröv-Koncessionsnämndenssåväl länsstyrelsensöverta som
förenadekaneventuella problemning. Därmed skulle de som vara

få sintillståndsmyndighet automatisktregionalmed länsstyrelsen som
till fördel frånotvivelaktigtdomstolsprövning skullelösning. En vara

samordningmedförarättssäkerhetssynpunkt. Vidare skulle systemet en
gällerersättningsfrågortillstånds- och på sättmellan nusamma som

ochdärmedErsättningsfrågorna skullei vattenmålen. avgöras av en
ochskaderegleringeneffektiviseramyndighet vilket skullesamma

ligga i sakägarevinst skulle ocksåställning.stärka sakägarnas En att
rättegångskostnaderersättning för sinaskulle fådärigenom kunna

domstolarna.igäller de allmännaenligt denågot system som nuav
blivisserligenskulleför miljödomstolarArbetsuppgifterna dessa
bliintebehöver deförstärkning domstolarnaomfattande med avmen

emellertidbedömning förutsättervad dessa klarar Dennavärre än av.
utsträckningi betydandetill möjligheten ersättahänsyn tas attatt

ordningsådanföreskrifter.tillståndsprövning med generella För en
till delprövningvattendomstolarnasdet förhållandettalar även storatt

slipper sökandenfrågor miljöhänsyn. Dessutom vatten-attavser om
prövningsförfaranden.miljöprövningen splittras i skildaoch tvåupp

medföra nack-vattendomstolarna skulle kunnaFörstärkningar av
till del komma hämtasfrån synpunkter. tordedelar andra De attstor

därmed berövas kompe-från miljövårdsenheter,länsstyrelsernas som
finnssprids den kompetensi tillsynsfrågorna. Dessutomtens som nu

skogsindu-ifrågaKoncessionsnämnden,koncentrerad i storat.ex. om
strier, de regionala domstolarna.påut

följer vilketdomsområden vattendelarna,Vattendomstolarnas gör
vattenreci-ändamålsenlig såvitt gällerregionala indelningenden äratt

tordemiljösynpunkter det gällerpienter. andraFrån än när vatten
förs från landetseller vattendomstolarkrävas några övernågonatt

investe-medföra behovdel till den södra. kommerDetta att avnorra
indelningen intei Vidare det komplikationringar lokaler. är attnya en

Skulle miljödomstolarnaföljer andra regionala eller lokala gränser.
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beslutöverpröva länsstyrelsen eller kommunala miljönämnder,av
derasmåste domsområden ändras desä medstämmer läns-överensatt

och kommungränsema. Vattenmålens domstolstillhörighet skulle ändå
kunna bestämmas vattendelarna.av

Talan miljödomstolarnas avgöranden skulle föras i Vattenöver-mot
domstolen med domstolenHögsta sista instans. Regeringen skullesom
bara kopplas in tillåtlighetsprövning vid avgöranden strate-genom av
gisk betydelse pa för närvarande sker isätt vattenmälen.samma som
Härigenom skulle regeringen bibehållas möjligheten i frågoratt styra

utpräglat politiskav
nackdelEn med det skisserade alternativet det skulleär attnu

förutsätta avskaffande Koncessionsnämnden. har visserli-Dennaett av
Åskött sina arbetsuppgifter fullödigtpå andra sidan skullesätt.ettgen

naturligtvis integrering Koncessionsnämnden i Vattenöverdom-en av
stolen medföra den skulle få betydligt möjligheterstörreatt attsenare
klara sina arbetsuppgifter.av nya

Emellertid kan det ifrågasättas inte det svensk behöverrättom som
generell lösningär problemet med domstols överpröv-snarare en av

ning förvaltningsbeslut. sig fögaDet meningsfullt tvinga inter attav
vad egentligen förvaltningsärenden iär exempelvis förvaltnings-som

för den tillgodose kravetvägen domstolspröv-påattprocessens ram
ning. vidgade möjligheterFrågan till domstolskontroll förövervägsom

Fri-närvarande och rättighetskommittén 1992:01.JU Enligtav
direktiven dir. 1991:119 bör denna ställning till den svenskata om
domstolskontrollen förvaltningsbeslut bör förbättras så attav en gene-
rell möjlighet till domstolsprövning införs. Rättsprövningslagen syftar
till lagstiftning tillvår Europakonventionen i detta hän-att anpassa
seende det det i direktiven,är, sägs osäkert denna regleringmen om

tillräcklig. Fri-är och rättighetskommittén har därför fått i uppdrag att
detöverväga, lämpligare med helt institut.är Utgångs-ett nyttom

punkten bör enligt direktiven förvaltningsbeslut civilarörattvara som
rättigheter eller skyldigheter allmän domstolprövas eller allmänav
förvaltningsdomstol varvid fördet, undvika gränsdragnings-att
problem, kan övervägas domstolsprövningengöra förvaltnings-att av
beslut allmän.mer

Vi för närvarande talar de starkaste skälen för bibehål-att ettanser
lande nuvarande ordning, dvs. med förvaltningsprövning Kon-av av
cessionsnämnden och regeringen och med möjlighet till domstolspröv-
ning enligt rättsprövningslagen. sådan ordning tillgodoserEn visserli-

inte alls önskemålet befria regeringen från besvärsärenden.attgen
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Emellertid behovet sådan befrielse inte lika stortsynes en vara somav
angivna lösningen kandet gäller plan- och byggärendena. Dennär nu

förordas med styrka pågående utredningsarbete resulterarän större om
förvaltningsbeslut.i möjligheter till allmän överprövning i domstol av

lösning prövning i förvaltningsrättslig ordning medOm änen annan
överprövning Regeringsrätten eller allmän domstolsprövningav av
förvaltningsbeslut väljas vi skälen förskall de starkaste talarattanser

till i förstaomvandla vattendomstolarna regionala miljödomstolaratt
instans med fullföljd till Vattenöverdomstolen och domstolen.Högsta

Koncessionsnämnden därvid integrerasSom redan skulle kunnaantytts
i därigenom få den förstärk-Vattenöverdomstolen skulle kunnasom
ning omfattandemed säkerhet skulle behövas för de arbets-som nya
uppgifterna. Emellertid vi intedet kan ankomma påatt attossanser

in organisationsfrågan.överväganden igå på några närmare
Vi har under arbete framför frågorna tillståndmed alltvårt om

varit viljaväl medvetna statsmakterna kan komma gå överattattom
till frågor. Därförmed domstolsprövning vad gäller dessaett system

vi.i varit möjligt försökt utforma förslaghar den det påmån våra
sådant lösningarna skall kunna in i båda Detsätt att systemen.passa
främsta exemplet förslaget regeringens prövninghärpå är att avom
vissa frågor tillåtlighetsprövning efterskall ha karaktären mönsterav
från vattenlagstiftningen. Självfallet skulle dock vid medett system
domstolsprövning betydligt utförligare självakrävas bestämmelser om

Ävenförfarandet. beträffande sådana bestämmelser skulle mönster
kunna hämtas från vattenlagstiftningen.

Vi vill i detta sammanhang tillägga vissa frågor under för-allaatt
hållanden redan bör föras till domstols prövning. gällerDettaövernu
särskilt mål sanktionsavgifter. vi fram iFörslag härom läggerom
avsnitt 17.6.2.

13.1.2 Prövningssystemet i miljöbalken

Allmänt

finns i fråga prövningsförfarandet skillnad mellanDet åom en ena
sidan miljöskyddslagen näraliggande lagstiftning ochoch denna å
andra sidan lagen kemiska produkter. skillnad naturlig,Denna ärom
eftersom föreliggerdet olikhet tillståndsprövning,mellanstoren som

anläggning eller fortlöpande verksamhet, och sådan pröv-avser en en
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ning tillstånd till hantering kemisk produkt ellersom avser av en
godkännande bekämpningsmedel. Särskilt gäller detta frågorettav om
hantering, där prövningen har starkt auktorisationsförfa-dragett av
rande.

Naturvårdslagen och strälskyddslagen intar i sammanhanget vissen
särställning. Detta dock naturligt med hänsyn till de intressenär dessa
lagar har till uppgift tillgodose.att

Idag tillståndsprövningen uppdeladär mellan regeringen, Konces-
sionsnämnden, Kemikalieinspektionen gällervad godkännande av
bekämpningsmedel Arbetarskyddsstyrelsen, Jordbruksverket ochsamt
Socialstyrelsen såvitt yrkesmässig användning bekämpnings-avser av
medel, Strålskyddsinstitutet, länsstyrelsen och kommunala nämnder.

anläggningarPrövning och verksamheterstoraav

tillständsprövningDen ankommer regeringen enligt kap.på 4som
Ävennaturresurslagen speciellt slag. regeringen förenaär kanav om

dylikt tillstånd villkor förmed tillgodose allmänna intressenett görsatt
dock tillståndet regelmässigt beroendeäven det aktuella företagetattav
inom viss tid fullföljs ansökan prövning enligt miljöskydds-genom om
lagen.

bakgrund det anfördaMot finns visst fogdet för hävdaatt attav nu
regeringens prövning enligt kap.4 naturresurslagen påminnermer om

tillåtlighetsprövning fullständig tillståndsprövning.än Det ären om en
i detta sammanhang också intressant 4 kap. naturresursla-att notera att

åsatts rubriken "Tillåtlighetsprövning industrianläggningargen av
m.m.".

Enligt vattenlagen ankommer intedet regeringen meddelapå att
tillstånd, detta i flestade fall sak förär vattendomstolen.utan en
Däremot skall regeringen i vissa situationer själva tillåtlighets-avgöra

frågan avgörande naturligtvis bindande för domstolen.är Enett som
tillåtlighetsfråga kan enligt vattenlagen komma under regeringens
prövning dels beträffande vissa i vattenlagen särskilt angivna ingri-
pande vattenföretag, dels efter förbehåll regeringen, efterdelsav
hänskjutande i princip otillåtliga företag.av

företagsFrågan lokalisering ofta den primära ochärett mestom
kontroversiella i samband med prövning miljöfarlig verksamhet.av
Emellertid kräver inte avgörandet lokaliseringen tillståndspröv-av en
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ning, detta kan lika ske vid tillåtlighetsprövning.gärnautan Deten
visar erfarenheterna från vattenlagens tillämpning.

Vissa etableringar har grund sinpå betydande omfattning ellerav
eljest ingripande beskaffenhet mycket inverkan miljön,på istoren
första hand lokalt regionalt.många gånger även Också globaltmen
kan ibland sådan anläggning medföra miljöpåverkan betydelse.en av
Anläggningarnas storlek inverkanoch miljön innebärpå risker för
konflikter med antal intressen.andra Etableringarna berör ochett stort

oftast många människor och ställer i flestade fall ocksåengagerar
krav olika samhälleligapå följdinvesteringar,stora i formt.ex. av
och infrastruktur.vägar Normalt har etablering bety-ävenannan en

delse för sysselsättningen och utvecklingen inom region,störreen
ibland för hela landet. Enligt miljöskyddslagen har regeringent.o.m.
möjlighet under vissa förutsättningar, tillståndlämna också till iatt,
princip otillåtliga företag.

Ett starkt motiv för låta regeringen särskilt för miljönprövaatt
ingripande anläggningar och åtgärder enligt naturresurslagen och
tidigare enligt 136 byggnadslagen§ har varit ingen änatta annan
regeringen kunna åstadkomma allsidig prövning medansetts en en
sammanvägning bl.a. miljöskyddsmässiga, arbetsmarknadspolitiskaav

regionalekonomiskaoch synpunkter. Framför allt har det vik-ansetts
tigt lokaliseringsavgöranden ifrågavarande slag träffasatt på såettav
tidigt stadium möjligt och det möjligtärett attsom av organ som
utkräva politiskt Genom prövningen har regeringen infly-ansvar av.
tande och politisktöver för tillkomsten och lokalise-tar ett ansvar
ringen sådana industriella och liknande etableringar, medförav som

påverkan samtidigt kan hastor betydelse för sysselsätt-stormen som
ningen eller för andra viktiga samhällsintressen.

inflytandeEtt angivet slag kan åstadkommas antingenav nyss
tillståndsgivning enligt nuvarande ellergenom systemen genom en

tillåtlighetsprövning enligt vattenlagens modell.
Även det planeringsunderlag i dag finns tillgängligt iom som sam-

hället har ökat möjligheterna för andra myndigheter regeringenän att
olika samhällsintressensammanväga vid bl.a. lokaliseringsbedöm-

ningar, deär redovisade motiven för regeringsprövning inyss en
huvudsak alltjämt hållbara.

Det nämnda förtalar regeringen enligt miljöbalkenävenattnu
tillförsäkras möjlighet alltid särskiltpröva och från miljösyn-att stora

ingripandepunkt anläggningar och verksamheter. det gällerDå att ta
ställning till vilka slag anläggningar och verksamheter dettapåav som
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bör regeringen vi den nuvarande ordningen isätt prövas attav anser
4 kap. naturresurslagen lämplig, särskilt idvs. med dels lagär upp-
räknade anläggningar erfarenhetsmässigtoch verksamheter som orsa-
kar inverkan möjlighet regeringenomgivningen, dels förpåstor att
förbehålla sig prövningen också andra anläggningar och verksam-av
heter i det särskilda fallet förorsaka omgivningspåverkan.kan storsom
Även möjligheten för regeringen fallden nuvarande i särskildaatt

från prövning i miljöbalken.böra behållasavstå anser
beskaffenhetenVad gäller den prövning skall företasav som av

regeringen talar övervägande skäl för prövningen skall endastatt avse
tillåtlighetsbedömning enligt vattenlagens modell med möjlighet fören

regeringen föreskriva särskilda villkor. självainnebärDettaatt att
tillståndet övriga villkormed kommer lämnas myndighetatt av annan

regeringen.än

otillåtliga företagPrövning i principav

Enligt miljöskyddslagen har regeringen i dag möjlighet under vissaatt
förutsättningar lämna tillstånd itill princip otillåtliga företag. För att

sådant tillståndsärende skall hamna regeringens bord krävspåett att
hänskjuts till regeringenärendet Koncessionsnämnden eller, iav mer

fall,sällsynta länsstyrelsen. Regeringen blir i sådant fall till-ettav
ståndsmyndighet.

i principbetänkandetRedan har vi uttalat möjligheten lämnaatt att
tillstånd till i princip otillåtliga företag bör bibehållas iäven en ny
lagstiftning, dock i väsentligt inskränkt omfattning. Motivet för detta
bibehållande vi förutser det med hänsyn till mycket starkaär att att
motstående allmänna intressen framgent bli nödvändigt fåkanäven att
utföra anläggningar och vidta åtgärder egentligen inte borde fåsom
komma till stånd i miljöskyddsperspektiv.enbartsett ett

framgåttSom redan förespråkar vi regeringens prövningatt av
anläggningar och verksamheter skall endast frågorstora avse om

företagets tillåtlighet och särskilda villkor. bakgrund härav harMotom
vi huruvida det möjligt inskränka regeringens prövningövervägt är att

motsvarande vidpå prövning i princip otillåtliga företag.sätt Vårtav
motiv härför har varit vi det värdefullt i miljöbalkendetatt ansett om
kan skapas enhetligt för regeringsprövning i första instans.ett system

Även här kan jämförelse med vattenlagen. Enligt dennagöras en
skall nämligen vattendomstolen, den finner hinder möteratt motom
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vattenföretag till följd inverkanett på allmänna intressen attav men
företaget samtidigt synnerligär betydelse från allmän synpunkt,av
med yttrande överlämna tillåtlighetsfrågan tilleget regeringens pröv-
ning.

Genom i likhet med vattenlagens prövningssystematt göra rege-
ringen till tillåtlighetsinstans beträffande iäven princip otillåtligaen
företag skapas enhetligt för sådan regeringsprövningett system som
inte besvärsprövning. Genom sådant skulle ocksåett systemavser
vinnas den fördelen eventuellt framtida infogande vattenlagenatt ett av
i miljöbalken skulle underlättas.

Mot önskvärdheten enhetligt för regeringsprövningett systemav
mäste emellertid nackdelarnavägas sådant inteEnett system.av
oväsentlig nackdel regeringenär allt kan kommaatt trots prövaatt
tillståndsfrågor i besvärsärenden sådana enligt miljöbalkenävenom
skall prövas regeringen. En nackdel inte får glömmasav annan som
bort denär med tillåtlighetsprövning hos regeringenatt ett kansystem
inverka ärendenaspå handläggningstid. Bl.a. från industrihåll har vid
flera tillfällen framhållits vikten handläggningstiderna i till-attav
ståndsärenden blir kortaså möjligt. Om regeringen behållssom som
besvärsinstans ligger det i sakens handläggningstiden kannatur att
komma förlängas. Emellertid bör farhågorna härföratt inte överdrivas.
Redan dagens kan leda till ärendenas handläggningstidersystem att
förlängs. Som tidigare följs nämligennämnts regeringsprövningen
enligt kap.4 naturresurslagen i regel prövning enligt miljö-av en
skyddslagen beträffande andra frågor den tillåtligheten.än om

Ett begränsa riskernasätt för förlängda handläggningstideratt
skulle kunna införa begränsningar i fullföljaatt rätten talanattvara

avgöranden i sådana tillståndsärendenmot där tillåtligheten prövats av
regeringen. Som redovisas inärmare avsnitt 16.2.2 vi emellertidanser
inte sådan framkomlig.väg äratt en

Vi föreslår regeringens befattning med tillståndsärenden i förstaatt
instans inskränks till prövning företags tillåtlighet.att ettavse en av

innebärDetta sedan regeringen avgjort denna frågaatt, och eventuellt
föreskrivit särskilda villkor, tillständsärendet återgår till den myndighet

har lämna tillståndet och föreskriva övrigaatt villkor för detta.som
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Reglering tillstdndspliktenav

Vad gäller frågan hur tillståndsplikten skall regleras i miljöbalken
finns det lagtekniskt i huvudsak vägartre gå.att

Ett sätt är i balken iatt likhet med vad gäller för närvarandesom-
enligt bl.a. miljöskyddslagen inta bemyndigande för regeringen att-
meddela föreskrifter tillståndstvång, anmälningsförfarandeom eller

villkor beträffandeannat antal särskiltett angivna anläggningar eller
verksamheter.

En möjlighet iär balkenannan direktatt de anläggningar ellerange
verksamheter skall underkastadesom tillståndstvång,vara anmäl-
ningsförfarande eller villkor. Dettaannat är vad för närvarandesom
tillämpas enligt 4 kap. naturresurslagen.

En tredje väg är i balken föreskrivaatt generell tillståndsplikt,en
eventuellt med vissa undantag. Denna lagtekniska lösning har valts i
vattenlagen.

Enligt vår mening skulle reglering direkt i balkenen frågorav om
vilka företag skall skyldiga sökasom tillståndattvara eller göra anmä-
lan bli alltföretc. omfattande och behöva ändras alltför ofta för att

ändamålsenlig. Detta gällervara sig regleringen görs positivvare eller
negativ, dvs. undantagen. Det förstanger valda alternativet bör därför
följas. Det innebär regeringenatt meddelar föreskrifter tillstånds-om
plikt, krav på anmälan eller villkor.annat För detta krävs det iatt
balken införs bemyndiganden för regeringen meddelaatt sådana före-
skrifter. Dessa bemyndiganden har sin naturliga plats i de kapitel som
innehåller de särskilda aktsamhetsreglerna. Några detaljerade uppräk-
ningar olika anläggningar, verksamheter,av hanteringsåtgärder eller

bör framgåttannat det anfördasom inte iav bemyndigan-nyss tas
dena. En förutsättning för med stödatt bemyndiganden utfärdaav
föreskrifter tillståndsplikt, anmälningsskyldighetom eller villkorannat
måste emellertid föreskrifternaatt behövs frånvara hälso-, miljö- eller
strålskyddssynpunkt eller hushållningssynpunkt. En sådan förram
bemyndigandena bör komma till klart uttryck i balken.

Vad gäller balkens bestämmelser regeringens prövningom storaav
anläggningar och verksamheter ligger det i sakens grundernanatur att
för denna prövning så möjligtnoggrant i balken.som anges

Vid bedömning i vilken omfattning tillståndspliktav bör föreskrivas
detär viktigt beakta i vilkenatt utsträckning tillståndsprövning kan

ersättas med generella föreskrifter eller tillståndsgivning före-genom
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tillståndsprövning kan ersät-allintedocktordeskrifter. Klart attvara
dettapå sätt.tas

inbegripethanteringtillståndsprövninggällersärskiltVad avsersom
dennapåpekatstidigareharprodukter attkemiskavissaimport av

Sålundaauktorisationsförfarande.påminneri mycketprövning ettom
tillsiginskränkerochkaraktärsummarisksällaninteprövningenär av

försagda talarlämplighet. attDetsökandensprövning nuaven
tillståndsgivningindividuellanuvarandedelvis ersättaåtminstone

ellerföreskriftergenerellamedprodukterkemiskabeträffande gene-
tillstånd.rella

gällervadlänsstyrelsen görtillståndsprövningdendagI är som
fall heltioch mångaformellavfallmiljöfarligt naturtransport avav

tillståndsprövning kan ersättasdennadärförVisummarisk. attanser
föreskrifter.generellamed

underrenhållningslagen prövaförinomkankommunEn ramen
i kom-föreskrifternafrånmedgeskanundantagförutsättningarvilka
fastig-förutsättningarvilkaunderdvs.renhållningsordning, enmunens

börmiljöbalkenhushållsavfall. Isitthandfåsjälv kanhetsägare ta om
behandling. Engenerelldispensfrågormöjligtlångtså merenges

planerings-i denredanåläggskommunerna attlösning kan attvara
hushållsavfallomhändertagandebeslutsprocessoch avavsersom

avfall.sitt Enhandsjälvamöjligheterenskildas annantabeakta att om
fall ochvilkaiföreskriftergenerellalösning kan att angegenomvara

hushålls-sittomhändertafåskallsjälvenskildedenvillkorvilkaunder
kanföreskrifternanackdelendock denharalternativ attavfall. Detta

förhål-skildavittrådadet kangrundfastställa på attbli svåra att av
Vi för-olika kommuner.mellankommuninomsåvällanden somen

kunnadockbörDispenslösningen.förstnämndadärför denordar
fast-efter planensfastighetsägarefall,enskiltimeddelas ett enom

avfall.sitthandsjälvskälbeaktansvärdaanför taställande att om

miljöbalkenenligtTillståndsmyndigheter

enligttillstândsmyndigheteruttalade viprincipbetänkandet att en nyI
länsstyrelsenKoncessionsnämnden,regeringen,lagstiftning skulle vara

Kemikalieinspektio-vidareförordadeVinämnder. attkommunalasamt
godkännandeochgranskninghandhabordefortsättningeniävennen

bekämpningsmedel.av
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Då vi föreslår regeringens befattningattnu med tillståndsärenden
skall inskränka sig till tillâtlighetsprövning, leder dettaen ställnings-
tagande till regeringen böratt utgå kretsen tillståndsmyndigheter.ur av
Å andra sidan tillkommer Strålskyddsinstitutet tillståndsmyndig-som
het, eftersom även strålskyddslagen föreslås bli infogad i miljöbal-nu
ken.

frågaEn principiellt slag denär huruvidaav de olika prövnings-
myndigheterna skall i balken eller inte. Blandanges de lagar som
ingår i samordningen finns exempel på båda tillvägagångssätten.
Sålunda tillståndsmyndigheterna i miljöskyddslagen,anges medan det
i strålskyddslagen frågor tillståndattanges prövas regeringenom av
eller den myndighet regeringen bestämmer,som det i lagenstrots att
förarbeten förutsattes tillståndsfrågoratt skulle prövas strålskydds-av
myndigheten.

För miljöbalkens vidkommande förordar vi den principen till-att
ståndsmyndigheterna såvitt möjligt i själva balken. Däremotanges

vi ofrånkomligt tillståndsärendenasanser att fördelning på de olika
myndigheterna bestäms enligt föreskrifter meddelassom av rege-
ringen. Det kan dessutom förutses behov kanatt uppkomma att utse
andra prövningsmyndigheter än de förut nämnda. Att i fallså för varje
gång ändra miljöbalken alltför omständligt. Regeringensynes bör
därför bemyndigas även andraatt utse prövningsmyndigheter deän

i balken.som anges
Som riktlinjer för regeringens föreskrifter i fråga fördelningenom
ärendena bör gälla Koncessionsnämndenav att skall frågorpröva om

tillstånd till de största, ingripandemest och tekniskt komplicerademest
miljöstörande anläggningarna och verksamheterna. Detta innebär att
nämnden framdeles bör ipröva huvudsak sådana anläggningar och
verksamheter för närvarande i 4 kap.som naturresurslagenanges och
med iA bilagan till miljöskyddsförordningen.

Länsstyrelsens tillståndsprövning kan omfatta de mindre komplice-
rade miljöstörande anläggningarna och verksamheterna i ungefär den
utsträckning med iB densom nyssnämnda bilagan.anges

I principbetänkandet har förutsatt tillståndsprövningatt i vidgad
utsträckning skall förläggas till kommunala nämnder. Naturligtvis skall
dessa framdelesäven för tillståndsprövning hälsoskyddetssvara på
område. Emellertid kan miljönämndens kompetens utvidgas till att

också uppgifter miljöskyddsområdet.påavse T.ex. skulle del verk-en
samheter prövas länsstyrelsensom inu stället kunnaav prövas av en
kommunal nämnd. Sålunda kan sådan prövning verksamheteren avse
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störande för den omgivningenär oftast inte harnärmastesom men mer
långtgående verkningar för miljön. kanDet gälla bullerstörande an-
läggningar, icke militära skjutbanor motocrossbanor.t.ex. samt

Vad föreskriftergäller enligt miljöbalken vilka anläggningarom
och verksamheter skall tillståndsprövas kommunala nämndersom av

självfallet beaktasmåste den omständigheten del denna pröv-att en av
ning kan med generella föreskrifterersättas eller generellagenom
tillstånd. Vi förutser härför ganska vad gälleräratt utrymmet stort
tillståndsprövning kommunal nivå.på

Förfarandet vid tillståndsprövning

förfarandereglernaEn genomgång för tillståndsprövning enligt deav
lagar vi föreslår skall samordnas i miljöbalken visar detattsom nu
finns likhetermånga också bestämmelser speciella förärmen som en
del lagar.

fråga individuellI prövning enligt miljöbalken vi detattom anser
både lämpligtär och möjligt ha del grundläggandeatt en gemensamma

förfaranderegler. Eftersom miljöskyddslagen kärnan i denutgör nuva-
rande miljöskyddslagstiftningen, det naturligt i första handär sökaatt
ledning i denna lag då det gäller konstruera sådana bestämmelseratt
i miljöbalken.

Exempel sådanapå förfarandebestämmelser kangemensamma som
samlas i prövningskapitel tillståndsbeslut i regel inte fårärett att
meddelas i strid detaljplan eller områdesbestämmelser. Andramot
exempel tillstånd skall förenas erforderligaär med villkor föratt att
tillgodose såväl hälso- miljöskydds-och hushållningsintressen ochsom

tillståndsbeslut skall kunna beroende erforderligagöras säker-att attav
heter ställs. Ytterligare bestämmelser här kan tidsbe-nämnas ärsom
gränsning tillståndsbeslut, prövotidsförfarande och möjlighet förav
regeringen då den tillåtlighetsfrågor, föreskrivaprövar särskildaatt,
villkor.

Övrigt

fråga börEn uppmärksammas i prövningssammanhang denärsom om
handläggningsformerna vid länsstyrelsen. dennasI organisation finns
nämligen inbyggd risk för kollisioner mellan motstridiga intressenen
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därigenom länsstyrelsenatt skall tillgodose och göra avvägningar
mellan å sidan miljö- och hälsoskyddsintressenena och å andra sidan
närings- och sysselsättningspolitiska intressen. Somliga har ansett att
exploateringsintressena i regel vunnit över miljöintressena vid denna
avvägning.

Det nämnda gäller till viss del ocksånu kommunen, före-som nu
slås få utökade uppgifter vad gäller tillståndsprövning.

Emellertid ligger intressekonflikter i den lokala och regionala
demokratins och detnatur torde svårt göra någotatt åt problemetvara

enbart ändring handläggningsformerna.genom en Visserligenav kan
dessa stramas så de föräven länsstyrelsensattupp vidkommande mer
kommer likna dematt gäller för Koncessionsnämnden,som exempel-
vis striktare reglergenom sammansättningen vidom avgörande av
miljöskyddsärenden. Att helt komma ifrån problemet med intresse-
kollisioner inom länsstyrelsen till följd dennas skilda uppgifterav

inte möjligt påsynes sätt än lyftaannat bort tillståndsprövningenatt
från länsstyrelsen och i stället lägga denna prövning på någon annan
regional administrativ myndighet inte har den nämnda intresse-som
konflikten inbyggd i sin organisation eller på regionala miljödomstolar.
Som redan framgått förordar vi länsstyrelsenatt fortsättningsvisäven
skall frågorpröva tillstånd. Emellertid detom är önskvärt att mer
enhetliga handläggningsformer tillskapas för tillståndsprövningen i
länsstyrelsen. Denna bör ske tjänstemannanivåpå under medverkan av
miljövårdstjänstemän och jurister. Bestämmelser härom bör in itas
länsstyrelseinstruktionen.

Ett sätt i någon lindraatt mån eventuella effekter de nämndaav
intressekonflikterna detpå lokala och regionala planet kan attvara
införa vidgad talerätt för bl.a.en organisationer. Dessa skulle då

överklagande ökadegenom möjligheter miljöfrågomaatt beak-
tade och prövade. Till frågor talerätt återkommer i avsnittom 16.1.

13.2 Miljökonsekvensbeskrivningar

13.2.1 Inledning

Som led i arbetetett värna miljönatt och hushållningen medom natur-
och komma tillattresurser rätta med den pågående miljöförstöringen

detär viktigt i störreatt utsträckning utveckla och använda miljöan-en
passad beslutsteknik. En sådan teknik innebär beslutatt åtgärderom

I8 I3-0281.Dell
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åtgärder harandramed storsig ellerför sammantagnasomvarsom
skallmedhushållningen naturresurserochhälsanmiljön,betydelse för

miljökonsekvenser.beslutensgenomlysninggrundas på aven
tillämpasbörjatmiljökonsekvensbeskrivningar attharInternationellt

haroch NorgeHollandCanada,USA,bl.a.länder,Fleraalltmer.
direktivantagit1985har år ettEGdärom.bestämmelserinfört

medlemsländernaochmiljökonsekvensbeskrivningar85/337 om
mitten årtilldirektivettilllagstiftning senastsin avskulle ha anpassat
konventionutformatsharkommissionekonomiskaFN:s en1988. Inom

gränsöverskridandefrågaimiljökonsekvensbeskrivningar omom
medarbeteÄven ministerrådet pågårNordiskainommiljöstörningar.

miljökonsekvensbeskrivningar.samarbeteförett omprogram
aktualise-miljökonsekvensbeskrivningarfråganSverige harI om
sambandiinfördesSålundaår.undertillfällenfleravid senarerats

ansökankrav påmiljöskyddslagen atti omändringar en1981med års
beskrivninginnehållaskallverksamhet avmiljöfarligtilltillstånd en

År i vägla-infördes1987verksamheten.söktadenmiljöeffekterna av
innefattaskallbyggande ävenvägförarbetsplankrav på avatt engen

miljökonsekvensbeskrivning.en
1988proposition årmiljöpolitiskaregeringensbehandlingenVid av

riksdagenfann1990-talet attinförMiljöpolitiken1987/88:85prop.
miljökonse-obligatoriskainförasystematisktanledningfannsdet att

uttaladeRiksdagenplaneringsprocessen.svenskai denkvensanalyser
tillförslagmedåterkommaborderiksdagentillregeringendärför att

planeringsprocessen.iinfogasskulle kunnaanalysersådanahur
ochNaturvårdsverketregeringenuttalandetanledningMed gavav

förformernaochförutsättningarnautreda enuppdragiBoverket att
miljökonsekvensbeskrivningaranvändning somsystematisk avmer

verksamhetåtgärd ellervissdärärendensådanaibeslutsunderlag en
medhushållningenochmiljöförhållandenainverkanväsentlig påfår en

resultatetverkenbådaderedovisade1990juni avInaturresurser.
MKBMiljiuppdragregeringens rapporten

beslutssystemet.ochplanerings-svenskai det
livs-god1990/91:90 EnpropositioneniförslaggrundvalPå av

miljökonsekvensbeskrivningarbestämmelser1991infördes årmiljö om
ansökanskallnaturresurslagenl §5 kap.Enligtnaturresurslagen. eni

miljökonsekvensbe-innehållalagkap.enligt 4tillstånd ensammaom
2§5 kap.ibemyndigandetstödfår medskrivning. Dessutom av

regeringenmyndighetdenellerregeringennaturresurslagen som
s.k. NRL-deenligt någonärendenidetföreskrivabestämmer att av
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anknutna lagarna skall upprättas miljökonsekvensbeskrivning.en
Bestämmelser med krav på miljökonsekvensbeskrivningar har med
stöd härav införts i vattenlagen, minerallagen i plan- och bygg-samt
lagen. Härutöver har kravet miljökonsekvensbeskrivningarpå i miljö-
skyddslagen ändrats för överensstämmaatt med övrig NRL-anknuten
lagstiftning. Kravet konsekvensbeskrivningarpå för övriga NRL-
anknutna lagar grundar sig bemyndiganderegelnpå och återfinns i
förordningen miljökonsekvensbeskrivningar,om naturvårdsförord-
ningen och förordningen rikstäckande väghållningsplan, regionalaom
väghållningsplaner och planer för länstrañkanläggningar. Kravet
omfattar torvlagen, ellagen, rörledningslagen, luftfartslagen, kontinen-
talsockellagen och farledslagen. Utanför NRL-området finns krav på
miljökonsekvensbeskrivningar i lagen kommunal energiplanering,om
strålskyddslagen och kärntekniklagen.

Kravet på miljökonsekvensbeskrivningatt skall ñnnas ien ansö-en
kan vid prövning enligt de NRL-anknutna lagarna är huvudregelsom
både generellt och obligatoriskt. Det sker ingen förprövning beho-av

miljökonsekvensbeskrivning,vet med kravav en på exempelvis bety-
dande miljöpåverkan, varje ansökan skallutan åtföljas konse-av en
kvensbeskrivning. Denna skall emellertid i rimligstå proportion till
vad beslutet Ett undantag gäller för plan- och bygglagenavser. där
bara vissa detaljplanertyper med betydande miljöpåverkanav skall
åtföljas miljökonsekvensbeskrivning Äveniav en programskedet.
kravet konsekvensbeskrivningpå enligt va-lagen grundar sig på en
bedömning betydande miljöpåverkan. Undantag frånom det obligato-
riska kravet igörs naturvårdslagen där beslutsfattaren i varje enskilt
fall skall bedöma miljökonsekvensbeskrivning behövs.om en Det-

gäller enligt strålskyddslagen ochsamma kärntekniklagen.
En miljökonsekvensbeskrivning enligt naturresurslagen, va-lagen

och lagen kommunal energiplanering skall möjliggöraom samladen
bedömning planerad anläggnings, verksamhetsav en eller åtgärds
inverkan på miljön, hälsan och säkerheten hushållningenpåsamt med
naturresurser. Beträffande strålskyddslagen och kärntekniklagen krävs
dock ingen redovisning inverkan hushållningen.påav

Även förslag tillämpa förfarandeatt med miljökonsekvensbe-ett
skrivningar i vidare perspektivett har framlagts. betänkandetI
SOU 1983:56 Naturresursers nyttjande och hävd föreslog Natur-

och miljökommittén dels de konsekvensbeskrivningarresurs- att som
gjordes enligt då gällande 136 § byggnadslagen, miljöskyddslagena
m.fl. skulle utvidgas till omfatta möjligaatt även alternativa projekt
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konsekvensbeskrivningardelsnollalternativet,s.k. attinklusive det
innefat-beslutviktigasammanhangetiandravidocksåborde göras -
intedåbeskrivningardylikadärbeslutpolitiskajämväl vartande -
åtgärdertillinte någraemellertidleddeförslagobligatoriska. Dessa

sida.regeringensellerriksdagenssigfrån vare

konsekvensbeskrivningarBehovet13.2.2 av

olikautformas på sätt,kansamhälletiverksamheter som gerflestaDe
miljö.och Ieffekter påolikakvantitativt naturresurserochkvalitativt

medhushållninggodmiljö ochbraskapaeftersträvandena att enen
olikakonsekvensernabedömningdärför avär avnaturresurser en

instrument.viktigthandlingsalternativ ett
kretsloppensbiogeokemiskaoch deekosystemenskunskapVår om

klartdärför svårtfullständig. är attDetintesambandkomplicerade är
redanföranlettharellermiljöstörningarorsakakanvadfastställa som

förflytadessutomdetfall kanmiljön. I mångastörningar iuppkomna
ellerinträderorsakarverksamhetstörningdentid innanavsevärd enen

uppståkanmiljöstörningarkomplikation är attuppenbar. Enblir annan
sammanhang.oväntadeiochverksamhetenstörandefrån denlångt

det såhindraintesvårigheterna attnämndadeEmellertid får nu
bedömaochanalyserabeskriva,försökmöjligt görs attlångt som

ochmiljöpåverkakan natur-åtgärderolikakonsekvenserna somav
principbeslutfrånalltåtgärdmedDärvid börresurshushållning. avses

uppfö-tillsamhällssektorvissinompolitikeninriktningen enavom
anläggning.enskilddriftochrande av en

för-angelägetdärfördet attärbakgrund detMot upptagnanuav
ochhälsamiljö, naturresurser.för beslut rörunderlagetbättra som

konsekven-karaktärpolitiskövergripandebeslutvidSålunda bör av
regelmässigt skersättpåmiljön belysasför bl.a. somsammaserna

arbetsmarknadspolitiskaochregionalpolitiskaekonomiska,beträffande
direktmedbeslutgällerVadåtgärd.föreslageneffekter merav en

beslutsunderlagetkannaturresursfrågorochmiljö-anknytning till
utsträck-ibehandlas störremiljöneffekterna påförbättras attgenom
utvidgasbeslutsunderlagetirumsaspekternatids- ochVidare börning.

undersökas.faktorersamverkandeochsekundärasamt
iingåskalldesåledeskonsekvensbeskrivningar är attmedSyftet

förhandlingarochavvägningardepåverkaförbeslutsunderlaget att
Konsekvensbeskrivningarfråga.vissavgörandeföregår ett av ensom
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kan också medverka till kunskapsluckoratt upptäcks liksom till en
allmänt ökad kunskap och insikt miljö- och naturresursfrågor iom
samhället. Konsekvenserna kan uttryckas i eller effekterpengar som

olika slag. detI vidgade beslutsunderlagav konsekvensbeskriv-som
ningar bör regelmässigt också alternativager handlingsmöjligheter
redovisas och beskrivas.

13.2.3 Allmänt innehållet i miljökonsekvensbeskriv-om en
ning

Den centrala frågan vad gäller konsekvensbeskrivningar inteär huru-
vida beskrivning bör göras hur formaliseraden utan och omfattande
den bör vara.

Konsekvensbeskrivningens uppgift är underlag föratt beslutsom ett
besked tänkbara effekter i olikage tids- ochom rumsperspektiv av en

föreslagen åtgärd eller verksamhet. Beskrivningen skall vara en pre-
sentation vad händer, eller medav angivensom sannolikhet kan
hända, under vissa specificerade omständigheter. Den skall tala om
hur det ochär hur det med största sannolikhet kommer bli underatt
olika betingelser. Däremot skall beskrivningen inte tala hur detom
borde vara.

Eftersom konsekvensbeskrivningen skall del besluts-vara en av
underlaget, detär nödvändigt den föreliggeratt på mycket tidigtett
stadium och sålunda innan de första reella besluten i frågan fattas. Det
innebär i de fallatt verksamhet eller åtgärd innefattaren flera av
varandra beroende delar måste konsekvensbeskrivningen ske så snart
initiativet till hela projektet tagits så det är möjligtatt undvikaatt
uppbindning för tidiga delbeslut.genom

En konsekvensbeskrivning kan i normalfallet byggas enligt denupp
praxis utvecklats internationellt och isom tillämpliga delar bestå av

beskrivning berördaen områdens egenskaperav och förutsätt--
ningar,

beskrivning företaget, inklusiveen alternativa lägenav och utform--
ningar,

beskrivning varje alternativsen väsentliga konsekvenserav för-
miljön, hälsan och hushållningen med naturresurser,
förslag till åtgärdsprogram för undvika elleratt begränsa- angivna
negativa konsekvenser.



Kapitel 13550

dvs.nollalternativ,s.k.redovisa även ettregel behovifinns attDet av
behö-alternativ kansådantalls. Ettförändringinte sker någondetatt

exempel påSomhuvudförändring över taget.motiveraför att envas
kolkraft-etableringvid ettdet t.ex.nollalternativ kan nämnas att avett

effekternavilkaframgåskallklartkärnkraftverkförverk ersätta ettatt
kärnkraftverket.ielströmproducerafortsättai ställetblir attattav

redovisas,behövanollalternativkannyanläggningarvidMen även
för inves-i ställetenergisparandekonsekvensernabeträffande avt.ex.

flerafinnsprojektfördetkraftproduktion. Omförteringar sammany
svårasinsemellan attnollalternativetbättre änalternativ är mensom

kanhur längebeskednollalternativet ävenkan manrangordna, omge
betydelse äntidsutdräkt har störreytterligareinnanbeslutmedvänta

alternativ.tänkbaraolikamellanskillnadenosäkerheten om
konsekvensbeskriv-hosfullständighetkravet påEmellertid får en

kanabsurdumindrivandehelst. Ettlångtdrivas hurintening som
åtgärderangelägnaförseningarochkostnaderoacceptablaförutom av
följdtillblir sämrebeslutsunderlagettillfall leda aviockså attvärsta

förutarbetasrutinerviktigtdärföröverskådlighet. attDet ärbristande
betydenhet.ochrelevansfullständighet,mellanavvägningrimligen

bety-vadfastställa ärsammanhanget äriproblem att avsomEtt
påverkaskommereffekterbehandlade attutförligtUrvaletdenhet. av

delskonsekvensbedömningar,utfördaerfarenheterdels avvunnaav
priorite-Tänkbar ärsambanden.ekologiskadekunskaper enökade om

ekologiskade systemenstörningar påirreversiblainsatserring motav
indi-allvarligaellerskadorärftligaförorsakakanstörningaroch som

mindrebedömseffekterSådanamänniskan.vidskador på varasom
intevarför de närmaretillmotiveringmedallvarliga kan omnämnas en

analyseras.
mellanavvägningmöjliggöraskallkonsekvensbeskrivningDå enen

detåtgärd, ärföreslageneffekternanegativaochpositivade av en
ipåverkantillrelateraranvänds mått nyttanidet denviktigt att som

allainteEmellertidlämpligt. ärochmöjligtdetutsträckning ärden
angelä-dockärkvantitativa mätt. Detredovisa imöjligaintressen att

förunderlagetiutanförlämnasskäldettavärdeninte dessaget att av
sådantskebör påbeskrivningenkvalitativabedömning. Densamladen

kvantitativ slutsats,förstödindirektdet inte summe-ensätt att enger
ring.

alternativvilkaavgränsningenproblemytterligare är somEtt av
mellanavvägningÄven frågadetfalli detta ärutredas.skall om enen

spekulativa alterna-ochavlägsnarelevans. Defullständighet och mera
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tiven bör inte ingående behandling deges samma näralig-som mera
gande och rimliga. Liksom i fråga effekterna bör emellertid alter-om
nativ inte bedöms relevantasom omnämnas och motiveringvara en

till varför de utesluts.ges
För konsekvensbeskrivningatt skall blien bra instrument iett

beslutsprocessen det viktigtär uppläggningenatt och presentationen av
den ägnas Arbetetstor med beskrivningenomsorg. måste därför bestå
i bearbetning information i större utsträckningav i självaän insamlan-
det data. Det ocksåär viktigt beskrivningenav att är överskådlig,
lättbegriplig och inte alltför omfängsrik. Detta understryks detattav
skall möjligt för allmänheten delvar miljökonsekvensbe-att ta av en
skrivning och framföra synpunkter med hänvisning till den.

En konsekvensbeskrivning bör inte föregripa beslutsfattarens avväg-
ning innefattaatt preliminär bedömninggenom de beskrivnaen av
effekternas betydelse, t.ex. visst alternativatt ett förordas.genom
Däremot detär väsentligt för beslutsfattarenatt skall kunna göra en
samlad bedömning de berörda intressenasatt inbördes prioritet anges
för varje alternativ. Detta innebär skälen till varföratt visst intresseett

högstaär prioritet i visst alternativav ett skall mednoggrantanges
hänvisning till exempelvis uppfyllandet internationella överenskom-av
melser, nationella miljömål etc.

13.2.4 MiljÖkonsekvensbeskrivningar i miljöbalken

Som vi redan uttalat i principbetänkandet vi det önskvärtanser att
utveckla närmare och detaljerade bestämmelsermer användningenom

miljökonsekvensbeskrivningar planerings-instrumentav i ellersom en
beslutsprocess. Det därför naturligt till den miljöbalksynes oss att som

föreslår även foga bestämmelsernu sådana beskrivningar. Enom
huvudfråga därvid i vilkenär form regler miljökonsekvensbeskriv-om
ningar skall knytas till miljöbalken. Genom ocksåatt naturresursla-nu

föreslås ingå i denna motivenärgen utomordentligt starka för att
införa bestämmelserna i själva balken.

Vad gäller avgränsningen de beslutsprocesser i vilka miljökonse-av
kvensbeskrivningar bör ingå underlag förespråkar vi begräns-som en
ning till sådana planerings- och beslutsprocesser regleras isom nuva-
rande plan-naturresurs-, och miljölagstiftning eller på sätt ärannat
direkt författningsreglerade. Detta innebär vad kan betecknasatt som

marknadsbeslut, åtminstone tillssom vidare, inte bör omfattas kravav
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talarriksdagenbeslutVad angårmiljökonsekvensbeskrivningar.på av
frågairiksdagenbindalagregleringskälkonstitutionella mot att genom

övergri-beträffandegällabörbeslutsunderlag. Detsammadessom
ändåregeringenfrånViregeringen. utgår attbeslutpolitiskapande av
framoch läggerkonsekvensbeskrivningarbehövligalåter upprätta

där.behandlasi frågorriksdagenförsådana som
beslutsprocessenochplanerings-inteomfattasnärvarandeFör

miljökonsekvensbeskriv-krav påbygglagen någotochenligt plan- av
ViEES-lagstiftningen.denföljervadfrånsettningar, nyaavsom

planeringsskedetunderdeteftersomallvarlig brist,detta äratt enanser
effekter pånegativaförebyggaochundvikamöjlighetergodafinns att

planärenden.ibeslutföljdtillmiljöochhälsafrämst av
konsekvenserna ettkunskapmening måste varaEnligt vår om

medEndastmiljöpåverkan.formervid allagrundläggande krav av
försiktighets-vilkabedömamöjligtblir detkunskap attsådanhjälp av

påmiljörisker. Kravetochhälso-förebyggaförkrävsmått attsom
Vimiljöbalken.väsentligt iutsträckasbörkonsekvensbeskrivningar

tillstånds-i alladelsbör upprättaskonsekvensbeskrivningarattanser
vidfalli andradelsmiljöbalken,enligtanmälningsärendenoch
ochjord-ellerlagarnaNRL-anknutnadebalken,tillämpningen av

kemiskhanteringenverksamhet,skogsbrukslagstiftningen, enavom en
åtgärd kaneller någonellerproduktbiotekniskeller annanvaraen

miljönhälsa,människorspåverkan påbetydandemedförabefaras en
medhushållninggod naturresurser.långsiktigteller äventyra en

befarasmiljöpåverkan kanbedömasvårtdet kanEftersom att omvara
lagarnaNRL-anknutnadels deej, bör därutöverbetydande ellerbli

ungefärimiljökonsekvensbeskrivningarkrav sammainnehålla på
myndighetellerregeringendelsnärvarande,förutsträckning somsom

miljökon-föreskriftermeddelabemyndigas attbestämmerregeringen
tillämpningvidfallandraiocksåskallsekvensbeskrivningar upprättas

skogsbrukslagstift-ochjord-ellerlagarnaNRL-anknutnadebalken,av
ningen.

redogjortviharkonsekvensbeskrivningiinnehålletfrågaI enom
gäller denVad närmare13.2.3.avsnittisynpunktervissa allmännaför

vaddetaljii lagtextenlämpligtintevi detregleringen att angeanser
vadmedlikhetvi iföreslårställetinnehålla. Iskallbeskrivningen -

skallvadi lagtextennaturresurslagenifallet att somangesärsom -
möjlig-syftemiljökonsekvensbeskrivning. ärDetta attmeduppnås en

hälsa,människorsinverkan pådenbedömningsamladgöra aven
anläggning,medhushållningenmiljön och ennaturresurser ensom
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verksamhet, hanteringen kemisk eller bioteknisk produkt ellerav en
eller någon åtgärd kan medföra.vara annan

På punkt förordar vi emellertid utvidgning de i lag intagnaen en av
föreskrifterna miljökonsekvensbeskrivningar. Att alternativ tillom en
sökt åtgärd redovisas enligtär meningvår viktigså förutsättningen
för syftet med konsekvensbeskrivningaratt skall kunna uppnås, att
krav på sådan redovisning bör i själva balken.en anges

Vad exakt skall ingå i konsekvensbeskrivning själv-måstesom en
fallet från fall tillavgöras fall beroende på och omfattningenarten av
verksamheten i fråga. miljökonsekvensbeskrivningEn måste också stå
i rimligt förhållande till vad ärendeett avser.

miljökonsekvensbeskrivningEn skall ingå del i besluts-ettsom en
underlag. Härav följer dess kvalitet skall bedömasatt den myndig-av
het har fatta beslut i det ärende däratt beskrivning harsom en upp-
rättats. Däremot det givetvisär sökanden eller den anmälande som
skall för och bekosta miljökonsekvensbeskrivningansvara att en

ochupprättas den uppfyller kraven. Omatt konsekvensbeskrivningen
befinns undermålig och sökanden eller den anmälande inte kom-vara
pletterar beskrivningen löper han naturligtvis risk ansökningen inteatt

till prövning eller denupptas lämnas bifall eller tillsyns-att utan att
myndigheten ingriper.

Även det tillståndsmyndighetenär eller tillsynsmyndighetenom
i sista hand avgör miljökonsekvensbeskrivning fyllersom om en ett

sådant fullständighetmått på den kan godtas föreligger behovatt attav
remissorganen sig även med avseende miljökonsekvensbe-yttrar på
skrivningen. dagI länsstyrelsenär regelmässigt remissintans i till-
ståndsärenden omfattas krav miljökonsekvensbeskrivningar.påsom av

Vi förutsätter de yttranden infordras frånatt länsstyrelsen ävensom
i fortsättningen kommer innehålla bedömning kvalitetenatt ochen av
fullständigheten hos den miljökonsekvensbeskrivning föreliggersom
i ärende. de fallI där länsstyrelsen miljökonsekvens-resp. attanser en
beskrivning behöver kompletteras i något hänseende får den, i de fall
den inte själv myndighetär frågan,prövar hos denna begärasom att
beskrivningen skall kompletteras. Motivet för länsstyrelsen ocksåatt
i framtiden bör ha denna roll dels länsstyrelsensär sakkunskap på
plan- och miljöområdet kännedomen regionalasamt och lokalaom
förhållanden, dels länsstyrelsen föreslås förbliatt tillsynsmyndighet
vad gäller uppsikten inom länet hushållningenöver med naturresurser.





555

omprövningRättskraft och14

Inledning14.1

krä-miljösituationenhotandeframhålls den alltmerdirektivI våra att
Vidareverksamheter.miljöfarligaanpassningmotsvarande avver en

föreskrivertillståndsmyndighetförñnns riskdet detsägs attatt en
beslutsunderla-otjänliga,otydliga eller påvillkor sättär annat omsom

tydlighet bero-villkorens ärocksåofullständigt. Det nämnsär attget
fastställdesi villkorenkravenförflyter från dettiddenende attsomav

aktualiseras.prövningrättsligtill dess en
direktivenvi enligtredovisade bör över-bakgrund detMot av nu

tillfyllestvillkoromprövningtill ärmöjligheternuvarandeväga avom
miljöförhällan-ändradetillstånd tillmeddeladeredanför att anpassa

industrinfrånberättigade kravsamtidigtframhållsEmellertidden. att
beaktas.planeringsförutsättningar måstefråga rimligai om

omprövningsinstitutet imedhängerfråga näraEn sammansom
investe-långsiktigt planeraförutsättningarnamedallmänhet och att

dentillståndsbeslut.rättskraften i Attdenringar i synnerhet är om
ocksåframhållsviktigtillståndföljerrättstrygghet ärettavsom

i direktiv.tydlighetmed vårastor

tillståndsbeslutRättskraften i14.2

miljöbalk detisamordnas ärbörviBland de lagar enansersom nu
bestämmelserinnehållermiljöskyddslagen att ettendast omsom

sådanträttstrygghet.viss Ettförbundet medtillståndsbeslut är en
sidanmellanavvägning åinnefattabeslut enligt lagen kan sägas enaen

Vadmiljöskyddsintressena.sidanandraintressen ochföretagarens å
blirbeslutetskäl förföretagsekonomiskabl.a.de förra talargäller att

förtalarintressenadetid, medangällande under lång attsenare
motiverar detta.miljösituationenskall kunna ändrasbeslutet så snart
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Den nämnda intresseawägningen har för miljöskyddslagensnu del
lösts följandepå tillståndsätt. Ett till miljöfarlig verksamhet gäller i
princip för framtid.all Detsamma gäller de villkor föreskrivits försom
tillståndet. Tillståndshavaren erhåller således trygghet därigenom atten
tillståndet honom rättsligt skydd självaett den verksamhetger mot att

med tillståndet tvingas upphöra på densom grundenavses verksam-att
heten orsakar immissioner. Tryggheten består också i skyddett mot
längre gående krav vadän följer tillståndsbeslutet.som av

Emellertid inteär skyddet absolut, i vissa situationer kanutan såväl
själva den verksamhet med tillstånd villkoren förettsom avses som
detta till förnyadtas prövning. Som benämning dettapå förfarandeupp
brukar användas omprövning.

Att tillståndsbeslut medförett viss rättstrygghet kommer tillen
uttryck i 22 § miljöskyddslagen. Av lagrummet framgår denatt som
fått tillstånd till miljöfarlig verksamhet inte på grund bestämmelserav
i miljöskyddslagen eller i hälsoskyddslagen eller i renhållningslagen
kan åläggas upphöra med verksamhetenatt eller med avseende påatt
denna vidta försiktighetsmått utöver vad i tillståndsbeslutet,som anges

inte följer vissa i lagenannat angivna bestämmelser.om av
Vid miljöskyddslagens tillkomst infördes möjlighet meddelaatten

dispens från skyldigheten söka koncession föratt miljöfarlig verk-en
samhet, eljest underkastad tillståndsplikt. dispensbeslut,Isom var ett

meddelades Naturvårdsverket, kunde fastställassom villkorav om
skyddsåtgärder o.d. Sådana dispensbeslut, fortfarande kan beståsom
i vissa fall, inte förbundnaär med någon rättstrygghet, villkorenutan
kan i princip ändras helstnär och några särskilda förutsätt-utansom
ningar.

14.3 Inskränkningar i rättskraften

Alltsedan miljöskyddslagens tillkomst har det funnits bestämmelser
inneburit viktiga inskränkningar i rättskraftensom hos tillståndsbeslut

enligt lagen. Stegvis har dessa begränsningar utvidgats alltmer.
Som redan kan rättskraftenantytts begränsad på olika sätt.trevara

Det ingripandemest sättet är tillstånd kan återkallasatt ett helt eller
delvis. Det andra är själva tillståndet kanatt omprövas. Den tredje och
i detta sammanhang viktigaste inskränkningen består i villkoren föratt
tillståndet kan omprövas.
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villkoromprövningInskränkning14.3.1 avgenom

immissionslagtillförslagsittiImmissionssakkunnigaRedan upptog
tillstånds-hosrättskrafteniinskränkningarinnebarbestämmelser som

medheltöverensstämdeochhämtade frånBestämmelsernabeslut. var
vattenlag.gällandei dåavloppsvatteni 8 kap.reglermotsvarande om
konflikteringående dediskuteradesreglertill dessaförarbetenaI

gällande.sigkunde göraolika intressenmellan som

avloppsvattenlagstiftning1942 års om

disku-vattenlag1918i årsintogsavloppsvattenbestämmelserDå om
såvitt avsågbeslutvattendomstolshosrättskraftenfråganterades om

ellersjövattendrag,i annatavloppsvattenutsläppandeförvillkoren av
vattenområde.

förgrundtill1939:40 lågSOUsakkunnigbetänkandedetI som
vattenrättsförord-1880såväl årskonstateradeslagstiftningsärendet att

tillåtgärderfrågan motver-medgavhälsovårdsstadgan attning omsom
prövning.förnyadtillkundevattenförorening upptaskande senareav
förnyadedenmeddettasammanhängde attsakkunnigaEnligt de

intressen.skydda allmännatillsyftadeprövningen att
enligtden vatten-önskvärdhetenframhöllsbetänkandet attI somav

isläppasñckavloppsvatten utvillkorvilkaunderfått enlagen prövat
för-kundeinom kortintehanförtrygghetvissbereddes attrecipient

sådanbestämmelser. Enväsentligt strängareiakttaskyldigklaras att
självtillståndshavarenförtillinte barabedömdes nyttatrygghet vara

reningsåtgär-vidtagandetstimuleraägnadkunde attäven avutan vara
lättnämligendetkundesakkunnigaEnligt dehuvudder över taget.

påräk-kunderesultattillmedverkavillighet gottettinses större attatt
tid-vissvidhankostnaderdevissteföretagaren att ensomomnas

där-onyttigablevreningsverk inteexempelvisnedlade påpunkt ett
föreskrevs.reningsmetoddärefterkortigenom att en ny

ifrågavarandeÅ beslutskälvägandetaladesidan mot attandra av
förstahänseende. Inämndarättskraft ivittgåendeerhöllslag meren

kundeavloppsutsläppverkningarnaerinrades ett varahand att avom
mycketsigsträckakundeförhand. Debedöma påmycket svåra att

fakto-andraförening medeventuellt ioch,vattendragutefterlångt ett
Även fannsi måndet någoneffekter.oväntadetill heltleda omrer,

olägenheter,sådanamed syntestillkomma rättarättsmedel för att
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dessa bestämmelser mindre väl avpassade för olägenheter kundesom
uppkomma från allmän synpunkt. Detta gällde särskilt olägenheter av
sanitär De nämndanatur. bestämmelserna utgick från efter viss tidatt
full trygghet skulle inträda för tillståndshavare. Om sanitära olägen-en
heter skulle efter denna tid det enligt deyppas sakkunniga intevar
tillfredsställande rättelse inte skulle kunnaom åstadkommas. För
övrigt kunde det inträffa föroreningar förstatt så småningom ledde till
olägenheter. En omständighet nämndesannan reningsmeto-som attvar
derna för olika slags avloppsvatten inte slutligt utprovade. Detvar var
därför enligt de sakkunniga naturlig förpliktelse för såväl samhällenen

enskilda ävenattsom utsläppett framdelesprövats förbättraom- -
reningsanordningarna alltefter teknikens framsteg. Detta hade uttryckli-

framhållits i flertal utslag,gen ett meddelats administrativsom av
myndighet enligt då gällande rätt. Enligt de sakkunniga borde denna
ståndpunkt i huvudsak behållas.

betänkandetI erinrades också vidtagandetatt erforderligaom av
reningsåtgärder såvitt möjligt borde ske frivillighetenspå Somväg.
exempel nämndes det föregåendeatt, utan prövning vidtagitsom
reningsåtgärder, i fråga fabrik det uppenbarligen inte kundeom en
tänkas dess framdelesatt ägare skulle skyddad för riskenvara att
behöva vidta ytterligare åtgärder. Skulle emellertid den fått frågansom
prövad vattendomstol komma åtnjutaav sådan befrielse,att trots att
han vidtagit endast åtgärder, skulle han komma intasamma att en
priviligierad ställning. Detta ansågs kunna leda till uppkomsten av en
allmän praxis inte vidtaatt några åtgärder föregåendeutan prövning
enligt vattenlagen med de fördelar denna prövning skulle medföra. En
sådan utveckling bedömdes mindre från allmän synpunkt.gynnsam

sakkunnigbetänkandetI påpekades slutligen åtgärder tillatt motver-
kande förorening kundeav synnerligen skiftandevara av natur.
Sålunda kunde åtgärderna hänföra till självaatt driftenvara ettav
företag eller till vissa särskilda reningsanläggningar eller till vissa
åtgärder i recipienten. Det ansågs också meddelatatt, tillståndettom
skulle bindande för lång tid, det innehållavara måste mycket detal-
jerade bestämmelser allt hade samband med avloppsvattnetsom som
mängd och beskaffenhet. Emellertid kunde den framtida utvecklingen
i dessa hänseenden svårligen förutses, sig det frågavare var om sam-
hällen eller industrier. En alltför bundenhet bedömdesstor också vara
till avsevärd nackdel för företagarna själva. De sakkunniga framhöll
vidare det skäligtatt den vidatt viss tidpunktvar berättigatssom en

släppa avloppsvattenatt ut behöva vidtautan att kanskeän mycketmer
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intressenmotståendenågraanledningen avden attåtgärder,enkla av
hanförväntaanledning atthade någon attintefanns,intedåbetydelse

fordradeundan. Däremotlindrigtlikaslippaskulleframtidallför
kostnadskrä-vidtagittidpunktvissviddenhänsynskälig att ensom

vidtaförpliktadesinte attanordningarförstklassiga nyadåochvande
tidrimlighaft atthaninnanändamålföråtgärderdyrbara samma

intedetfalldetFörinvesteringen.gjorda varredandenskriva av
företagaresakkunnigaemellertid de attbetungande ansåg enoskäligt

modifikationer.mindrevissavidtaåläggasskulle kunna atteventuellt
till-fördet,i fråga attdetkunde sättassakkunnigaEnligt de om

erforderligt atthuvud tagetintressen, överberättigade vargodose
befriadedeträttskraft så attbeslut någonvattendomstolstillerkänna

redanbakgrundgjordes attUttalandetåtgärder. mot avytterligarefrån
överdrivnaskyddaskulle motstadgandengrundläggandeföreslagna
föroreningmotverkandetillåtgärderskulleSålundaanspråk. avnya
förutsattesvidareochskäligtkundedeti den månendastvidtas anses
skälighets-motsvarandeEnmeddelas.föreskrifter ñckskäligabaraatt

frågauppenbarligen görassakkunnigadeenligt omskulleprövning
skälig-Vid dennaanordningar.ändradeelleruppkom nyaomsenare

åtgärderochkostnadersådanabeaktasgivetvisskullehetsbedömning
tidigare.vidtagitssom

företagarelikvälsakkunniga attfann deanfördadet enTrots nyss
detochavskrivning attförfristviss avåtnjutaborde m.m.i regel en

Beträffande denåsyftad.fristsådanframgåbordelagen att varen
meningardeladenaturligtviskundefastställasbordetidsrymd som

tillbestämmasbordefristenfördockstannadesakkunniga attråda. De
tids-dennaEfterförelåg.beslutlagakraftägandefrån dettio år att
efterbeslutetändravattendomstolen rättäga attsåledesbordeperiod

realitetenifristenbedömdesEmellertidskäligt.befannsdåvad som
kundeoftanaturligtheltdeteftersomlängre,bliregelmässigt avsevärt

sakkun-väcktes. Deomprövningfrågainnanmycket längedröja om
förflutit,tio årvattendomstolen, trots attocksåanmärkteniga att

verkakundeåtgärderföreskrivaoskäligtdetfinna somkunde att nya
betungande.

tioårs-regelnfrånÅ sakkunnigademenade attsidan om enandra
ändradeväsentligtsådantEtt attundantag.vissafrist måste göras var

nämligenbordebeslutVattendomstolens ansesinträtt.förhållanden
sådanahuvudsakiförblevvattendragiförhållandenafrån ettutgå att

gällandebordeintedärfördetochbeslutetförvid tiden varaattsom
oföränd-huvudsakiförhållandenaförutsättning änunder att varannan
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rade. Om inte sådan regel inskrevs i lagenen skulle domstolarna bli
nödsakade i såatt varje beslutgott förbehållgöra därom.som Som
exempel på väsentligt ändrade förhållanden nämndes till börjanatt en
endast samhälleett avledde avloppsvatten till recipient och dettaen att
kunde ske vidtagandeutan några dyrbara åtgärder. Efterav tidmer en
kunde det dock hända ävenatt samhälleett annat önskade leda
avloppsvatten till recipient, någotsamma med hänsyn till densom
totala mängden avloppsvatten inte lät sig göras vidtagandeutan av
omfattande reningsåtgärder. I sådan situation ansågs deten uppenbart

båda samhällenaatt borde bidra till de åtgärderna och därvidnya att
någon prioritetsrätt inte borde erkännas.

Ett undantag frånannat tioårsfristen föreslogs det fall dåsom var
vattendomstolen vid meddelandet föreskrift åtgärder felbedömtav om
frågan vilka verkningar avloppsutsläppom ett skulle få i recipienten.
I sådana fall menade de sakkunniga vattendomstolenatt borde ha
befogenhet meddelaatt ändrade föreskrifter ägnade förebygga elleratt
i största möjliga mån minska olägenheterna för framtiden. Som förut-
sättning för sådan omprövning ansågs dock böra uppställas det kravet

det skulleatt fråga betydande olägenhet.vara Att tillerkännaom dom-
stolen dylik befogenhet såen någon oförutseddsnart olägenhet över
huvud yppades borde inte komma i fråga.

En fråga i detta sammanhangsom i betänkandettogs för-upp var
hållandet mellan beslut meddelats vattendomstolsom och sådanaav

meddelats hälsovårdsmyndighet. Ävensom av vattendomstolsom
beslut rörande förorening i regel övertog eventuellt beslutett av
hälsovårdsmyndighet i sak, fanns det vissasamma undantagsfall där
det bedömdes nödvändigt tillerkänna länsstyrelsenatt befogenhet att,

frågantrots att prövats vattendomstol, meddela föreskrifteriav ämnet.
Som exempel nämndes epidemier och då vattentillgången i ett vatten-
drag någon extraordinär anledningav blev litenså det från sanitäratt
synpunkt blev påkallat med omedelbara åtgärder. Ett fallannat som
nämndes då det från ñskesynpunktvar uppkom extraordinär situa-en
tion. I samtliga nämnda fall föreslogs länsstyrelsennu få rätt med-att
dela påkallade föreskrifter. De sakkunniga påpekade någonatt motsva-
rande befogenhet inte borde tilläggas hälsovårdsnämnd.

Vad särskilt angick frågan i vad mån ändrade förhållanden i reci-
pienten borde föranleda ändrade föreskrifter framhöll departements-
chefen bl.a. följande NJA 1942 117. Om fabrik erhållits. en
tillstånd släppaatt avloppvattenut under förutsättning den försågsatt
med så goda reningsanordningar vid tiden stod till buds för rimligsom
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kostnad, skulle innehavaren i regel inte skäligen kunna förpliktas att
vidta väsentliganågra ändringar denpå grunden fabrik till-att en ny
kom vid vattendraget. tillSå vida borde prioriteten medföraanses en

Ävenförmånsställning. efter tioårsfristens borde för övrigtutgång
innehavaren sådan fabrik kunna anspråk rimliggöra hän-på attav en

till de kostnader redan nedlagtsgång reningsanord-togs påsyn som en
ningar. ñckDet bli domstolarnas sak dennapå punkt, liksom iatt
övrigt, den skälighetsprövninggöra lag nödvändigöver närsom var
det gällde frågor vattenförorening.om

Miljöskyddslagens tillkomst

betänkandetI 1966:65SOU Luftförorening, buller och andra immis-
sioner Immissionssakkunnigaåtergav delar den diskussion hadeav som
förts i 1942 lagstiftningsärende.års

Enligt de sakkunniga förelåg motsvarande konflikter immissions-på
området liknandeoch synpunkter kunde därför i princip anföras.
Naturligtvis förelåg praktiskt skillnader i flera hänseenden mellanrent
vattenförorenings- och immissionsproblem. Av särskild betydelse i det
sammanhanget ansågs det genomsnittligt svårareatt påattvara var
förhand bedöma verkningarna immitterande användning. Somav
exempel nämndes det svårare förutse och bedöma olägen-att attvar
heterna luftförorenande industrianläggning vattenföro-än ettav en av
renande företag. Vidare pekades förhållandenapå immissions-påatt
området till följd teknikens utveckling och den allmänna samhälls-av
utvecklingen underkastade särskilt snabba förändringar.var

Immissionssakkunniga föreslog sedan tio förflutit frånår detatt, att
tillståndsbeslut vunnit laga kraft ellerett eljest väsentligt ändradenär

förhållanden inträtt, föreskrifter villkor skulle kunna ändras efterom
vad prövades skäligt. Vidare föreslogs det immis-att,som om genom
sion uppkom betydande olägenhet och detta inte förutsetts vid tillstån-
dets meddelande, det skulle möjligt meddela ändrade före-attvara
skrifter för förebygga eller i möjliga utsträckningstörsta minskaatt
olägenheterna för framtiden.

sakkunnigaDe påpekade omständigheterna vid omprövning påatt
väsentlig punkt skiljde sig från dem förelåg vid tillståndspröv-en som

ning efter ansökan företagaren. Sålunda det i omprövningsfalletav var
redan tillståndsbeslutet fastslaget den tillstadda verksamhetenattgenom
skulle få drivas. bordeDet då inte få förekomma meddela ändradeatt
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blev praktisktföreskrifter ingripande karaktär verksamhetenså attav
Över enligtomöjlig bedriva. huvud fanns det de sakkun-taget att taget

fram skaffat sig tillståndniga skäl med varsamhet dengå motatt som
och sedan lojalt följt föreskrivna villkor.

remissbehandlingen remissinstansersamband med uttaladeI ett par
Samtidigtföreslagna tidsperioden tio alltför kort.den åratt varav

andra remissorgan de sakkunnigas uttalanden.underströk
tioårs-Departementschefen 1969:28 godtog den föreslagnaprop.

framhöll samtidigt minimigräns.det Somgränsen att var enmen
företag tagit huvuddelenexempel nämndes utbyggnaden ettatt om av

omprövningperioden i saknades i regel förutsättningar föranspråkav
perioden tillredan då ända.gått

syfte möjliggöra sanering olika förorenings-I samordnadatt aven
källor vid intogs i 24 andra stycket miljö-vattenområde §samma

enligt vilken blev möjligtskyddslagen bestämmelse det att, omen
särskilda skäl förelåg, efter tioårsperiodens utgång ävenompröva
tillstånd släppa avloppsvatten i vattenområde.visstatt ut

1981 ändringar miljöskyddslagenårs i

1978:80Miljöskyddsutredningen konstaterade i delbetänkandet SOU
tolk-miljöskydd det i vissa avseenden rådde osäkerhetBättre I att om

rättskraft. Enligtningen bestämmelserna tillståndsbeslutsettav om
utredningen hade möjligheterna under tioårsperioden omprövaatt
villkor väsentligt förhållanden i praktiken blivitgrund ändradepå av

bestämmelsernaalltför begränsade. Anledningen härtill sades attvara
förändringar anknytning till recipienten.gälla mednärmast ansetts

Miljöskyddsutredningen föreslog därför förändringdetatt genom en
i 24 § miljöskyddslagen skulle klargöras andra ändrade för-ävenatt
hållanden recipienten medförasådana rörde skulle kunnaän om-som
prövning i skärpande riktning. exempel nämndes det skettSom att en
utveckling i fråga renings- processteknik ökade möjlighe-ochom som

anläggningbegränsa störningarna från eller verksamhet.attterna en en
Utredningen föreslog vidare åsidosättande föreskrivna villkoratt ett av

föranledaskulle kunna inte bara förverkande tillståndet, ävenutanav
skärpning Enligtde villkor meddelats i samband med detta.av som
utredningen borde dittillsvarande praxis i vissa fall tidsbe-också att

tillstånd lagfästas.gränsa
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Industriförbundet och del andra remissinstanser med anknytningen
till industri- och näringslivsintressen kritiserade förslaget att ny

eller reningsteknik skulle kunna föranleda omprövning föreprocess-
tioårsperiodens åberopades därvid förslagetutgång. Det innebaratt en
icke godtagbar försvagning rättskraften i tillståndsbeslutenav genom

industrin inte skulle få erforderligt planeringsutrymme och tillräck-att
lig säkerhet för sina investeringar.

Föredragande statsrådet uttalade 1980/81:92 tillämp-prop. att
ningen miljöskyddslagens bestämmelser rättskraften i tillstånds-av om
beslut fick betydande konsekvenser för både företagen och tillsyns-
myndigheterna. därförDet ansågs angeläget långt möjligtsåatt som
försöka undanröja de svårigheter hade uppkommit vid bestämmel-som

tillämpning.sernas
framhölls föredragandenDet samhällets miljöskyddetpåattav syn

hade skärpts under de miljöskyddslagenår varit i kraft och dettaatt
förhållande fåmåste konsekvenser också för omprövningsreglema.
Enligt föredraganden låg utredningens förslag till ändringar i linje med
denna utveckling.

Föredraganden konstaterade, utvecklingen olikapå samhällsom-att
råden gick snabbt och de förhållanden i skilda avseendenatt som
förelåg då tillståndsbeslut meddelades till följd därav kunde ändrasett
på avgörande punkter under tioårsperiod. tillståndsbeslut fickEtten
därför inte innebära fortsätta förorenanågon miljön ocksårätt att att
då teknikens utveckling gjort det möjligt i väsentlig utsträckningatt
undanröja frånstörningen tillstadd verksamhet. därförDeten var
angeläget bestämmelserna förtydligades det klart framgicksåatt att att
också utvecklingen teknikens område under vissa förutsättningarpå
kunde ligga till förgrund omprövningsförfarande. betonadesDetett
dock sådan möjlighet till omprövning villkor borde kommaatt en av
till användning bara då betydande minskning störningen frånen av en
verksamhet kunde tillämpning teknik vad gälldeuppnås genom av ny
reningsformer och produktionsmetoder. Avsikten således inte attvar
varje teknisk lösning kunde komma fram under tioårsperiodny som en
inom bransch skulle kunna aktualisera omprövning gällandeen av
villkor för industrier inom branschen. förutsättningSom fören om-
prövning grund denpå tekniska utvecklingen enligt föredra-bordeav
ganden därför i lagen till renings- ellerövergångattanges en ny pro-
cessteknik skulle medföra väsentlig förbättring från miljöskyddssyn-en
punkt. Givetvis skulle vid skälighetsbedömningden skulle ske isom
det enskilda omprövningsfallet också vikt fästas vid kostnadernastor



564 Kapitel 14

för till den teknikenövergången och till den tid kunde åtgånya som
för övergången.

Med den förordade tillämpningen omprövningsregelnnu av
bedömde föredraganden inte behövde frukta skäliga kravatt attman
från industrins sida planeringsutrymmepå och säkerhet för investe-
ringar inte skulle tillgodoses. samband därmed framhöllsI också en
företagares påkalla sådana ändringarrätt i villkoren möjliggöratt som
tillämpning teknik till lägre kostnader.av ny

säkerhetDen och trygghet tillståndsbeslut syftar till bordeettsom
enligt föredraganden inte kunna gällande den företagaregöras av som
åsidosatt gällande villkor. Omprövning i sådant fall dockansågsett
inte böra få ske avvikelsen varitän väsentlig.annat om

Vad slutligen gällde möjligheten under vissa förutsättningaratt
tidsbegränsa tillstånd delade föredraganden utredningens förslagett på
denna punkt. Det påpekades emellertid denna möjlighet bordeatt
utnyttjas bara i undantagsfall, i frågasåsom beñntlig verksam-om en
het där osäkerhet rådde verksamheten sikt borde tillåtaspå denpåom
plats där den dittills hade bedrivits.

1989 ändringarårs miljöskyddslageni

Utredningen miljövårdens organisation, den s.k. Heurgrenskaom
utredningen, pekade i betänkandet 1987:32SOU bättre miljöFör en

villkorenspå utformning helt avgörande för tillsynenär skall bliatt att
effektiv och ändamålsenligt utformad för miljöskyddsmyn-ävensom att
digheterna skall ha möjlighet framgångsrikt ingripa uppkomnaatt mot
olägenheter. Utredningen framhöll det fanns verksamhetermångaatt
med villkoren utformade sådantpå de inte lät sig kontrollerassätt att
och tolkas effektivtpå sätt.ett

Utredningen föreslog därför bl.a. också teknik för kontrollatt ny
och övervakning utsläpp skulle kunna grund för omprövningutgöraav
innan tioårsperioden löpt till ända. Likaså ville utredningen att
omprövning skulle kunna ske före tioårsperiodens då villkorutgång
fått sådan utformning det inte säkert gick fastställa derasatt atten
rättsliga innebörd eller de inte siglät objektivt kontrolleras.om

I 1987/ 88:85 anförde föredraganden bl.a. det inte baraattprop. var
och reningstekniken utvecklats också tekniken förutanprocess- som

kontroll och övervakning. Sålunda kunde mätutrustning göraen annan
det möjligt upptäcka störningskällor borde åtgärdas.att Ennya som
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kontinuerlig övervakning kunde leda till lägre kostnader förockså
kontrollen stickprov. villkor oftaEnligt föredraganden såän täta var
utformade de styrde kontrollteknik för-valet och detta ansågsatt av

den tekniska utvecklingen kontrollområdet. bakgrundsvåra på Mot av
det anförda biträdde inteföredraganden utredningens förslag attom
bara teknik för mätningoch reningsteknik ävenutanny process- ny

skulle kunna för omprövning villkor.grundutgöram.m. av
Enligt föredraganden borde omprövning också kunna ske om en

visatverksamhet sig medföra olägenhet inte förutsettsnågon närsom
Äventillstånd meddelades. sådan omprövning varit möjligt redanom

tidigare borde dittillsdet gällande kravet olägenheten skullepå att vara
betydande slopas. Givetvis skulle tillståndsmyndigheterna fram-även
deles skälighetsbedömning i dylika fall.göra en

Utredningens förslag villkors rättsliga inne-oklarhetatt ettom om
börd skulle kunna för omprövning för kritikgrundutgöra utsattes av

ÄvenKoncessionsnämnden.bl.a. föredraganden beredd attom var
instämma i utredningens uppfattning delade hon Koncessionsnämndens
uppfattning, inte stämde med lagstift-det rättssäkerhetskrav ochatt
ningens utformning vad gällde bestämmelserna tillstånd och tillsynom

införa utredningenden föreslagna regeln. stället fanns detIatt av
möjligheter för myndigheterna utnyttjande tillsynsreg-att genom av
lerna komma till med problem angivet kundeslag.rätta T.ex.av nu

tillsynsmyndighet hävda sin tolkning villkoroklartetten av genom
föreläggande rättelse enligt 40 § tredje miljöskyddslagen.stycketom

enligtOmprövning naturvårdslagen

Villkor föreskrivits täkttillstånd enligt kanför naturvårdslagenettsom
alltid länsstyrelsen då tio förflutit från det tillståndetåromprövas av

Ävenlaga kraft. dessförinnan kan villkor det visaromprövasvann om
sig inte ide den utsträckning behövs begränsar eller motverkaratt som
företagets menliga inverkan naturmiljön femte18 § stycketpå natur-
vårdslagen.

Beträffande denna villkorsomprövning framhöll departementschefen
allvarligt naturvårdsproblem utvecklingen villkordeett attsom genom

knutits till tillstånd kunde framstå otillräckliga. Sålundaettsom som
kunde täkts påverkan landskapsbilden med tiden komma blipå atten

förödande vad kunde förutses vid tidpunkten för tillstån-änmer som
det. Enligt departementschefen ändring föreskrifternakunde en av
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främst komma skärpta regler i frågagå på skyddsåtgärderatt ut om
under pågående täktverksamhet. kunde nämligen innebäraDet bety-en
dande förbättring situationen exploatören börjar vidta återställ-av om
ningsåtgärder under arbetets i stället förgång med dem tillsväntaatt
täktverksamheten avslutats.

Också villkor i beslut enligt naturvårdslagen tillstånd hållaattom
vilthägn kan helst länsstyrelsennär 24 § andraomprövassom av a
stycket naturvårdslagen. Som förutsättning för sådan omprövning
gäller det vilthägnet uppkommit olägenhet intenågonatt genom som
förutsågs tillståndetdå gavs.

14.3.2 Inskränkning omprövning tillståndgenom av

Redan inledningsvis har påpekats tillstånd enligt miljöskydds-att ett
lagen gäller för all framtid. På område emellertid undantaggörsett
från denna princip själva tillståndets orubblighet, nämligen då detom

fråga släppaär avloppsvatten i viss recipient.att utom en
Enligt 25 miljöskyddslagen§ får tillstånd släppa avlopps-ett att ut

i visst vattenområde efter tio det finnsomprövas årvatten ett om
särskilda skäl. Bestämmelsen, tillkom förslag Naturvårds-påsom av
verket, har funnits alltsedan miljöskyddslagens tillkomst.

sitt förslagI pekade Naturvårdsverket det önskvärtpå att attvar
kunna få till stånd samordnad sanering olika föroreningskälloren av
vid och vattenområde. Enligt därförverket borde det finnasett samma
möjlighet gällande tillstånd till avloppsutsläppompröva detatt om
förelåg särskilda skäl.

Naturvårdsverkets uppfattning delades departementschefen.av
Enligt denne kunde effektiv samordnad sanering inom områdeetten
bromsas vissa avloppsutsläpp inom området skedde medattupp genom
stöd gamla tillstånd. Från allmän synpunkt det önskvärt attav var
inom saneringsområde kunna ingripa hela fältet. Därvid kundeöverett
det bästa resultatet ofta bara ingripandetnås omfattade alla utsläpp.om
Departementschefen påpekade intedet meningen tillståndatt att ettvar

släppa avloppsvatten skulle kunna återkallas helt. Däremot skulleatt ut
prövningsmyndigheten vid omprövningen kunna anvisa lös-en annan
ning utsläppsfrågan, avloppsvattnet fördes tillövert.ex. attav en

recipient prop. 1969:28.annan
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Även läns-täkttillstånd enligt naturvårdslagen kan omprövasett av
tillstån-omprövning resultera istyrelsen efter tio sådan kanår. En att

eller 18 femte stycket naturvårdslagen.det upphävs helt delvis §
vanligaste torde bliDepartementschefen anförde härom det attatt

kundetillståndet lämpligt Emellertid det,kom begränsas på sätt.att
blisärskilt i fråga icke tidsbegränsade tillstånd, aktuellt att upp-om

tidsbegränsa det.häva tillståndet helt och hållet eller i fallvart

tillståndl4.3.3 Inskränkning återkallelse avgenom

situationenextremfall omprövning kan betraktas den dåSom ett enav
återkal-verksamhet förbjuds och det tillstånd verksamhetensom avser

följadelvis till följd tillståndshavaren underlåtitlas helt eller attattav
villkor förekrivits för tillståndet.de som

miljöskyddslagen förbjudas ochEnligt 23 § kan verksamheten
för tillståndet vilseletttillståndet denna återkallas den söktom som

uppgifter varittillståndsmyndigheten lämna oriktigaatt som avgenom
Återkallelse i fråga dåbetydelse för tillståndet. kan också komma

tillståndet åsido-villkor gäller för den verksamhet medsom som avses
eller uppkommiti betydande det verksamhetenmånsatts om genom

verksamhetenolägenhet väsentlig betydelse inte förutsågs närav som
tilläts.

i ursprungliga lydelse kunde förverkandeEnligt bestämmelsen dess
och förbud i fråga endast tillståndshavaren åsidosatt villkorkomma om

betydande. motiveringen 1969:28 anför-och avvikelsen varit I prop.
förenad medde departementschefen trygghetsverkanden är ettatt som

villkortillstånd berättigad lojalt följde debara tillståndshavarenvar om
Äveni uppgift främst förtillståndsbeslutet. detangettssom om var en

tillsynsmyndigheterna uppställda villkor följdes kundeövervaka attatt
åsidosättande ibland allvarligt slag det framstodsåett att somvara av

berättigat allvarligatillståndet Som exempelåterkallades. på över-att
åsidosät-trädelser nämndes avvikelse från grundläggande villkor vars

helt förutsättningarna för tillståndet före-tande rubbade eller att en
Efter-visade upprepad villkorsföreslcrifterna.nonchalanstagare mot

indirekta följder,återkallande kunde få vittgående direkta ellerettsom
det nödvändigt reserverades för de verkligtbestämmelsenattvar grava

fallen. i fall detBestämmelsen borde i princip tillämpas bara de där
inte gick komma till missförhållande andramed på vägar.rättaatt ett

fråga möjligheten förbud framhölls Koncessions-I meddelaatt attom
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nämnden inte kunde vid endast förverkande. beslutEttstanna ett som
begränsades detta sades kunnapå leda tillsätt den tredskande fort-att

bedriva verksamheten tidigare tillstånd.satte att Detutansom men
därföransågs nödvändigt förverkandet kombinerades med för-att ett

bud fortsatt verksamhet. Om sådant förbud överträddes kundemot ett
inte bara straffansvar inträda handräckningäven meddelas.utan

Ändringarna i miljöskyddslagen 1981 omfattadeår bestämmel-även
i 23 § förverkande förbud.och Som alternativ till förver-ettsen om

kande fick Koncessionsnämnden möjlighet föreskriva elleratt nya
villkor förverksamheten.strängare

Under remissbehandlingen det förslag låg till grund förav som
ändringarna hade i fråga det principiellt riktigtsatts attom var om-
prövning villkor skulle kunna ske då dessa inte hade följts. anslut-Iav
ning härtill framhöll föredraganden prop. 1980/81:92 ompröv-att en
ning villkor i förevarande fall inte skulle främst extraav ses som en
påföljd, vid brott skulle i första hand ingripande ske enligtutan
bestämmelserna tillsyn och Enligt föredraganden kunde detom ansvar.
emellertid vid ganska allvarligaäven överträdelser visa sig förver-att
kande och förbud inte framstod realistisk åtgärd. Iblandsom en gav

vidnämligen utredningen villkorsöverträdelse handen villko-attav en
för den aktuella verksamheten i stället borde Föredragan-över.ren ses

den pekade i flerapå regel villkor uppställdes för verksamhetatt en
och vissa dessa kunde kopplade till varandra. kunnaatt För attav vara
tillgodose miljöskyddsintresset borde det möjlighet ändraöppnas atten
villkoren också i skärpande riktning. Därigenom skulle Koncessions-
nämnden genomföra förutsättningslösrätt omprövningatt en som
alternativ till förverkande och förbud.

Vad gäller bestämmelserna återkallelse tillstånd och förbudom av
fortsatt verksamhet till följd denna orsakar olägenhetmot attav av

väsentlig betydelse inte förutsägs vid tillståndsgivningen framhållssom
i motiven 1987/88:85prop. i första hand förfarandet medatt om-
prövning villkor skall tillgripas. Vidare framgår motiven attav av
befogenheten meddela förbud fortsatt verksamhet ochatt åter-mot att
kalla tillstånd omfattar verksamheter tillstattsäven regeringensom av
liksom sådana tillståndsprövats enligt 4 kap. naturresurslagen ellersom
enligt rörledningslagen.

Med stöd lagen kemiska produkter har utfärdats antalettav om
förordningar enligt vilka uppställs krav bl.a. tillståndpå och godkän-
nande. Sådana tillstånd och godkännanden gäller i regel under viss tid
och kan förenas villkor.med Eftersom dessa direkt skall sikte påta att
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vissaskäl till det. Idet finnsskador, kan de ändras såförebygga snart
eller godkännan-tillståndåterkallaockså bli aktuelltfall kan det ettatt

de.
för vissatillståndprodukter krävskemiskaEnligt förordningen om

kemiskafarligamycketlivsfarliga ellerhanteringformer pro-avav
och kanfemunder högst årtillstånd får gällasådantdukter. Ett

delvis till-elleråterkallas heltTillstånd fårmed villkor.förenas om
enligt lagenåligger honomåsidosätter vadståndshavaren omsom

lagenmed stödföreskrift meddelatskemiska produkter eller avsom
Återkallelse får ocksåtillståndet.medenligt villkor förenatseller som

anledning bedömstillståndshavaren någonske somannanavom
tillstån-medkemiska produkterhandha sådanaolämplig att avsessom

det 21 §.
enligt föredra-kan återkallassituationer då tillstånd ärExempel på

medriskerellersammansättning ändrasproduktsganden att nyaen
meddeladesdå tillståndetinte kändaupptäcksprodukten varsom

1984/85:118.prop.
till-rättssäkerhettillståndshavarens krav pååterkallelseVid anses

idetöverklaga beslutet. Dessutom ärmöjlighetengodosett attgenom
kemiskalagenutfärdats med stödförfattningardeflera omavsomav

möjlighetskalltillståndshavarenföreskrivetprodukter yttraattatt ges
återkallelse.sig i ärendet om

bekämp-bekämpningsmedel uppställs krav påförordningenI attom
godkäntshainte får hanterasflesta fallningsmedel i de utan att av

Även får gällagodkännande,sådantKemikalieinspektionen. ett som
enligt dennavillkor. Ocksåkan förenas medfemunder högst år,

blikangodkännande. Sååterkallaförordning det möjligtär ettatt
uppställtshavillkor kandetillverkaren inte iakttarfallet bl.a. somom

förhållandenändradesådanaellerför godkännandet medlet attav
godkänt 10 §.detta inte längre börinträder att vara

förordningenenligttransportverksamhettillstånd tillOckså om
delvis. kan skeeller Såavfall heltmiljöfarlig kan återkallas om

hanomständighetersådanainträderbeträffande tillståndshavaren att
tillstånd.erhållitskulle ha någotförordningens kravregler inteenligt

tillståndshavarenbli aktuelltvidareåterkalla tillstånd kanAtt ett om
kemiska produkter,enligt lagenåligger honomåsidosätter vad omsom

farligteller lagenrenhållningslagenmiljöskyddslagen, transport avom
dessamed stödmeddelats någonenligt föreskriftgods eller avsom

avfall ll §.miljöfarligt Frågoreller förordningenlagar omom
miljöfarligt avfall harenligt förordningentransportverksamhet om
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nyligen övervägts MFA-utredningen, redovisat sina ställnings-av som
taganden i betänkandet SOU 1992:141 Miljöfarligt avfall nya reg--
ler.

tillståndEtt enligt naturvårdslagen hålla vilthägn kanatt när som
helst återkallas länsstyrelsen olägenhet till följd hägnet inteav om av
kan avhjälpas och den betydelse.är Tillstånd till vilthägn får ocksåav
återkallas behov hägnet inte längre föreligger.om av

Enligt strålskyddslagen kan tillstånd meddelats enligt lagensom
återkallas vissa angivna föreskrifter eller villkor i väsentligtnågotom
avseende inte iakttagits eller det i fall finns synnerliga skäl.annatom

14.4 Omprövningsförfarandet i miljöbalken

14.4.1 Inledning

Enligt direktivvåra skall vi överväga nuvarande möjligheter tillom
omprövning villkor tillfyllest förär redan meddeladeattav anpassa
tillstånd till ändrade miljöförhållanden. framhållsDet dock i direktiven

berättigade krav från industrin iatt fråga rimliga planeringsförut-om
sättningar därvid beaktas.måste

En översyn meddelade tillstånd och föreskrivna villkor i regelärav
mycket betydelse för tillämpningen miljöskyddslagstift-stor attav av

ningen skall kunna effektiviseras. Förändringar i omgivningen, bättre
kunskap miljöförhållandena den tekniska utvecklingen ledersamtom
till också samhällets miljökravatt ändras.

Miljöskyddslagen har tillämpats under drygt tjugo årnu trotsmen
detta har antalet omprövningsärenden vid Koncessionsnämndenrena
och länsstyrelserna varit litet, i genomsnitt kanske något enda år.per

faktisktRent har dock omprövning tillståndsvillkor skett i bety-ettav
dande antal fall pågående verksamheter tillståndsprövatsatt pågenom

till följd bl.a. förändringarnytt i produktionen.av
tordeDet stå allt tvivel det i framtiden kommerutom ävenatt att

finnas behov kunna villkorett iblandompröva ochatt till-ävenav
stånd. Utgångspunkten måste därför miljöbalk skall inne-attvara en
hålla regler omprövning, däri inbegripet extremfallet med åter-om
kallelse tillstånd. Detta kan också indirekt utläsas direk-våraav av
tiv.

Som framgått avsnitt 14.3 har frågor omprövning behandlatsav om
framför allt med avseende miljöfarligpå verksamhet. Emellertid detär
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kemika-tillståndsvillkor kan också påviktigt tillstånd och omprövasatt
självfalletgällerliksom naturvårdssidan.lieområdet Detsammapå

bioteknikområdet.strålskyddsområdet ochockså på
miljöfarligtillomprövning tillstånddet särskilt frågorAtt är avom

denaturligt. Genomi lagstiftningenverksamhet behandlats ärsom
miljöfarlig industriinvesteringar ivärden i form ärt.ex.stora somav

kommit knytasrättskrafttillstånden har intressetberoende attavav
Samtidigt har denmiljöfarlig verksamhet.tillstånden tillsärskilt till

uppmärksammattidigare främstdebatten miljöskyddetallmänna om
för-angivnamiljöfarlig industri. Båda defrågor utsläpp från nuom
sighittills knutitbetydande intresse harhar medförthållandena att ett

miljöfarlig verk-tillstånd tillmöjlighetentill frågan omprövaattom
förhållandevis ofta.i har också ändratssamhet. Bestämmelserna ämnet

inom och miljöskyddsområdena,andra beslut hälso-Också t.ex. om
hälsoskyddsmyndig-och tillståndbekämpningsmedelgodkännade avav

enligt allmännarättskraft grund vad gällervinnaheter, kan på somav
inte lagfåsta.förvaltningsrättsliga grundsatser, Häromär ansessom

19913 uppl.Malmqvist, förvaltningslagen,följande Hellners och Nya
beviljatsvarigenombeslut, beslut någon336 f.. Gynnande t.ex. etts.

viktigainte ñnns docktillstånd, i regel återkallas. Detkan treett
förbehållåterkallas med stödbeslut kan sålundaundantag. Ett ettav

till grund förförfattning liggereller i deni själva beslutet som
Återkallelse dettavidare ochgynnande beslutbeslutet. ett ansesav -

tilli sammanhang möjlig hänsynsjälvfallet viktigt vårtär enav-
säkerhetsskäl.trafikfara eller andra sådanahälsofara, brandfara, av

möjliggörabörendast trängande säkerhetsskäldockDet attanses
l s.78.2 uppl. 1975förvaltningsrätt,återkallelse Westerberg, Allmänlll meddelats grundvalbeslutet har påSlutligen kan återkallelse skei om

föreläggandensökandens sida. Förbud,vilseledande uppgifter frånav
mild-i bådedäremot ändrasoch liknande s.k. betungande beslut kan

Även Bl.a.härifrån finns undantag.skärpande riktning.rande och
förenas med vite ochi efterhand fårgälla beslut inte attatt ettanses
förrän det första beslutetvitesföreläggande inte får skärpashellerett

har vunnit laga kraft.
tillståndomprövningförut för fråganskäl anförtsDe att avomsom

intresse kanmiljöfarlig tilldrar sig omvänttill verksamhet så stort
tillstånd inomgodkännande ellerförklara varför beslutandra om
investeringenintresse varkenmiljörätten mindrehälso- och väcker -

blivitanordningprodukt elleri eller farorna från den enskilda som
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godkänd eller tillåten har i regel sådana dimensioner fråganatt om
dess eller icke allmänheten.vara vara engagerar

förhållerDet sig också möjligenså till följd de anförda för-av-
hållandena medan frågan omprövning utförligtatt regleradär iom-
miljöskyddslagen behandlasså frågan återkallelse god-t.ex. om av
kännande kemiskt bekämpningsmedel i föreskrifterett utfärdadeav av
regeringen med stöd bemyndigande i lagen kemiska produkter.av om

viNär enligt vårt uppdrag skall samordna lagstiftning hälso-nu om
och miljöskydd i miljöbalk vållar den olikartade behandlingenen av
frågor omprövning i skilda lagar vissa problem. I och för sigom
skulle det enklaste i behålla det nuvarandeatt stort sett systemet,vara
dvs. beträffande miljöfarlig verksamhetatt frågan omprövningom
såsom särskild betydelse från rättskraftssynpunkt behandlas direktav
i lagen och frågor omprövning tillstånd tillatt andra verksam-om av
heter och godkännanden och tillstånd till hantering kemiskaav av av
eller biotekniska produkter och bedömdes enligt allmänna rätts-varor
grundsatser eller reglerades i föreskrifter utfärdade med stöd av
bemyndiganden i balken. finnsNu det emellertid andraäven ompröv-
ningsfrågor beträffande miljöfarligän verksamhet behandlas i lag.som
Sålunda naturvårdslagen och strålskyddslagenupptar t.ex. bestämmel-

omprövning. Om vissa frågor angånde omprövning behandlasser om
i balken medan andra lyser med sin frånvaro där och i stället kan åter-
finnas bland administrativa föreskrifter uppkommer risk för missför-
stånd angående möjligheten tillstånd ochompröva godkännanden.att
Detta sig betänkligt med hänsyn tillter det intresse beslutens rättskraft
har för tillståndshavarna.

Det därför önskvärt behandla alla omprövningattsynes typer av
och återkallande tillstånd i balken, i fall i grundläggande hän-vartav
seenden; detaljföreskrifter kan självfallet i administrativa för-tas upp
fattningar. dessaNär frågor skall regleras i balken uppkommer emel-
lertid svårigheter. bestårDessa däri omprövning tillstånd tillnya att av
miljöfarlig verksamhet kan ske endast enligt strikt angivna förutsätt-
ningar medan omprövning godkännandet kemisk produkt kanav av en
ske under mycket vidare förutsättningar. Denna skillnad måste bevaras
i miljöbalken och måste omfatta också biotekniska produkter. Bara när
sakliga skäl talar för det med styrka finns det anledning vidgaatt
möjligheterna tillstånd tillompröva miljöfarlig verksamhet,att efter-

miljöskyddet i får betraktas ganska väl tillgodosettstortsom närsom
Ådet gäller sådana verksamheter med tillstånd. andra sidan finns det

inte anledning formella och lagtekniska skälatt undanröja möjlig-av
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hälsoskyddsmyndigheternaför kemikaliemyndigheterna ochheterna att
genomföra produkter eller verksamheter,ändrade villkor för när

Äventill hälsa, miljö eller säkerhet talar för det.hänsyn ompröv-om
i miljöbalken krävs detningsregler från olika områden samordnas

omprövning. långt möjligt böralltså olika regler för skilda Såtyper av
dock de grundläggande reglerna vara gemensamma.

tillstånd till miljöfarlig verksamhet kanVad omprövningangår av
framgått det föregående i realitetendet omprövningäven om som av-

villkoreni omfattning goda grunderhar skett ganska på antas attstor -
enligt miljöskyddslagen skulle ha kunnatför meddelade tillstånd om-

utsträckning. Framför allt gäller dettai betydligtprövas större om-
inteenligt omprövningsinstitutetprövning den s.k. tioårsregeln. Att

flera orsaker.utnyttjats i den utsträckning medgetts kan ha Detsom
tilläm-omprövningsreglerna krångligakan så attansettst.ex. attvara

inte tillräckliga ellerde initierande myndigheterna haftatt resurserpa,
miljöskyddsområdet prioriterats.andra insatser påatt

olika förVi diskuterar i det följande till början gåvägar attatten
tillstånd tilli omfattning till stånd omprövning beslutstörre av om

tillståndsvill-miljöfarlig verksamhet därigenom efter handoch anpassa
till miljöförhållandena kan förändrakor vad kräver. En väg attvara

omprövning.kretsen de myndigheter begära Enäger rätt attav som
omprövning.införa form obligatoriskkan någonattannan vara av

vidga förutsättningarna för villkorsom-tredje kanEn väg attvara
anförts i miljöbalkenprövning. Som bör införas regler om om-nyss

prövning olika tillstånd och godkännandenäven rörtyper av somav
miljöfarlig verksamhet. därvid samtidigt anförts bör deSomänannat

därför igrundläggande reglerna Vi behandlar ettvara gemensamma.
till-sammanhang frågorna förutsättningarna för omprövning avom

stånd och godkännanden balkens hela område.över
finnas möjlig-vi diskuterat i avsnitten 6.5.2 och 6.5.3 bör detSom

till-utfärda generella föreskrifter för verksamheter medhet ävenatt
för-stånd. Sådana föreskrifter exempelvis skärpta kravkan påange

siktighetsmått för viss kan i vissbransch. månDe sägas ersätta etten
i följande.omprövningsförfarande. Vi denna fråga detäventar upp

Slutligen diskuterar fråga upphävande gamla tillståndvi om aven
företag inte tillståndspliktiga.för längre ärsom

myndig-redan framgått det förenat med mycket arbete hosSom är
heterna fram erforderligt underlags- och utredningsmaterial iatt ta
samband med omprövning.begäran torde ocksåDettaen vara enom
del förklaringen till omprövningsinstitutet inte utnyttjats ivarförav
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någon större utsträckning. principbetänkandetI föreslog vi utred-att
ningsskyldigheten vid omprövning inom rimliga alltidgränser och- -
således oberoende grunden för villkorsomprövningen borde åvilaav
tillståndshavaren. På grundval förslag i 1990/91:90 En godav prop.
livsmiljö har redan skett ändring i miljöskyddslagen på så sätten att
i 13 a§ införts bestämmelse enligt vilken tillståndshavaren viden
prövning frågor återkallelse och omprövning tillstånd ochav om av
omprövning villkor skyldigär in den utredning verksam-attav ge om
heten och övriga förhållanden behövs för prövningen. Någrasom
ytterligare ändringar i detta hänseende vi inte behövas för miljö-anser
balkens vidkommande.

14.4.2 Behörighet begära omprövningatt

Möjligheten väcka fråga omprövningatt villkor eller upphävan-om av
de tillstånd till miljöfarlig verksamhet står enligt miljöskyddslagenav
i dag inte föröppen alla.

Till börja med kan tillståndshavareatt helstnär ansökaen som om
tillstånd och därmed villkornytt för verksamheten. Vidare kannya

tillståndshavaren begära villkor föreskrivits i tillståndsbeslutetatt som
upphävs eller mildras. Sedan halvårsskiftet 1992 det också möjligtär
för tillståndshavaren begära skärpning tillståndsvillkoren.att Fram-av
ställningar härom hos tillståndsmyndigheten,görs dvs. Koncessions-
nämnden eller länsstyrelsen, denna meddelat tillståndet.om

Omprövning villkor eller omprövning eller återkallandeav av
tillstånd kan också initieras myndighet. Emellertid finns intedetav en
någon i allmänheträtt för myndigheter ansöka sådan prövning,att om

denna tillkommerrättutan endast Naturvårdsverket och länsstyrelsen.
Uppdelningen mellan dessa myndigheter beroendeär tillståndetav om
meddelats Koncessionsnämnden eller länsstyrelsen. Om Konces-av av
sionsnämnden tillståndsmyndighetär kan inteden själv frågan,ta upp

det fordras då ansökanutan görs Naturvårdsverket.att av
Har däremot länsstyrelsen meddelat tillstånd kan den själv initia-ta

tiv till omprövning. Anledningen till denna skillnad torde attvara
länsstyrelsen har roll både tillståndsmyndighet och till-en som som
synsmyndighet. Denna dubbla roll har inte Koncessionsnämnden.

Sakägare och andra har för närvarande inte någon väckarätt att
talan omprövning. förarbetenal till miljöskyddslagen emeller-om sägs
tid det står myndigheteratt och enskilda sakägare fritt fästa Natur-att
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fall föranleda omprövning.vårdsverkets uppmärksamhet börpå som
besvärsmöjlighet ñnns dock inte vad gäller verkets ställnings-Någon

taganden i fall. framställningarsådana gällerDetsamma ompröv-om
anledningning i beslut meddelats länsstyrelsen.av som av

Under den tid miljöskyddslagen varit i tillämpning har Naturvårds-
roll successivt förändrats. Sålunda har verkets uppgifterverkets som

samordnare och ansvarigt för övergripande frågor fått allt störresom
Samtidigt möjligheter i enskildabetydelse. har dess delta ärendenatt

minskat.
redovisas i avsnitt l9.6.3 vi kommunernaSom närmare attanser

tilldelas för tillsynen miljöfarlig verksamhet.bör huvudansvarett av
Emellertid finns sådan betydelse fråndet verksamheter ärsom av

tillsynsansvaretstörningssynpunkt eller kräver sådan kompetens att
beträffande dessa framdeles bör statlig angelägenhet.även vara en

inomAndra verksamheter där tillsynen bör ankomma depå ärstaten
bioteknikområdet.kemikalie- och strålskyddsområdena liksom inom

likaså framgår avsnitt 19.6.3 föreslår vi regeringen skallSom attav
bemyndigas lista verksamheter för vilkasådanapåatt uppta statenen

tillsynsansvaret. statliga sidan förordar vi detskall ha denPå att
huvudsakliga för tillsynen länsstyrelsen.bör ankomma påansvaret
Vissa anläggningar Naturvårdsverkets tillsyn,bör dock underståstörre
antingen enligt förordnande regeringen grund besluteller på av avav
Koncessionsnämnden i tillståndsärendet.

formella för tillsynenden länsstyrelsen har detI mån ansvaret av
tillståndspliktiga anläggningar och verksamheter bör länsstyrelsen
också ha goda förutsättningar bedöma fråga angående ompröv-att om
ning bör väckas viss anläggning verksamhet.angående eller Enen
ytterligare omständighet i riktningtalar länsstyrelsenär attsom samma

tillsynsmyndighet geografiskt befinner sig relativt närarent ensom
anläggning rimligen tilleller verksamhet. närhet ledaDenna måsteen

länsstyrelsen lättare Naturvårdsverket kan skaffa sig kunskapänatt om
förhållandena vid anläggningen i omgiv-såväl eller verksamheten som
ningen.

vi redan framhållit i principbetänkandet det nämndaSom talar nu
starkt för länsstyrelsen i miljöbalken i dagrättatt samma somges
tillkommer Naturvårdsverket hos Koncessionsnämnden väcka frågoratt

omprövning villkor nämnden. sådanmeddelats Enom av som av
förändring i begära omprövning kan goda grunderrätten påatt antas
leda till omprövningsinstitutet, omständigheternadå kräver,såatt
kommer utnyttjas i omfattning varit fallet hittills.vadstörre änatt som
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Vad gäller tillsynen enligt miljöbalken vi i förslagutgår vårt såle-
des från tillsynsuppgifter i fortsättningenatt skall handhasrena av
kommunerna och, beträffande vissa i föreskrifter särskilt angivna
verksamheter, statliga myndigheter. Bland dessa förutser vi, för-av

länsstyrelsen, också Naturvårdsverket,utom Kemikalieinspektionen,
Strålskyddsinstitutet och Arbetarskyddsstyrelsen med yrkesinspektio-

nen.
Om det samtidigt möjligheter föröppnas kommuner och sådana

statliga myndigheter enligt nyssnämnda föreskrifter skall till-hasom
synsuppgifter begära omprövning i fråga miljöfarlig verksamhetatt om
erhålls enhetligt till vidaså tillsynsmyndighet,ett system att oavsetten
vilken denna alltid fårär, påkalla prövningrätt frågor änd-att av om
ring i villkor och därmed sammanhängande spörsmål, såsom ompröv-
ning tillstånd och frågor återkallelse tillstånd. Rätten förav om av en
myndighet begära omprövning bör koncentreras tillatt tillsynsmyndig-
heter. Både hänsyn till tillståndshavarens intresse bara haattav en
myndighet förhandla med och allmänna krav ordningatt på och reda
talar för detta. Naturvårdsverket bör alltså kunna begära omprövning

verket tillsynsmyndighet,när är länsstyrelsen denna tillsyns-när är
myndighet osv.

vissa fallI kommer myndighet både ha hand till-attsamma om
och tillstånds- ochpröva omprövningsfrågor inomatt visstsynen ett

område. kommerDetta särskilt gälla miljöfarligän verksam-att annat
het, hälsoskydd, kemikalier eller strålning.t.ex. förI och sig skulle
det bättre någon myndighet den förän svaradevara om annan som
omprövningen hade initiativ till omprövning kom till stånd.att ta att
En sådan ordning skulle bättre ägnad inge förtroende förattvara
prövningsmyndigheternas opartiskhet. Det skulle emellertid vara
mycket svårt den fungera tillfredsställande, eftersomatt de kun-att
skaper behövs för båda uppgifterna finns samlade hos ochsom en

myndighet, Strålskyddsinstitutet. Vi föreslår alltså intet.ex.samma
någon ändring i vad gäller i detta hänseende. Det förstämmersom nu
övrigt väl medöverens vad allmänt gäller förvaltningsrättenspåsom
område.

Vi förutser enligt den skisserade ordningenatt ett harsystem nu
avsevärda fördelar, bl.a. därigenom från hälso- och miljöskydds-att
synpunkt och från naturvårdssynpunkt motiverade villkorsompröv-
ningar och därmed sammanhängande frågor förväntaskan bli prövade
i större utsträckning vad falletän förär närvarande. Vi föreslårsom
därför sådantett system.
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föroch andra enskildahar tidigare sakägareDet närva-nämnts att
inteomprövning. Vi detrande inte har begäranågon rätt att anser

Åinföra sådanlämpligt för miljöbalkens vidkommande rätt.att en
ordningen ledersidan förväntas den föreslagnaandra kan det att nyss

möjligheter få till ståndtill också enskilda sakägare får ökade attatt
initiativet till omprövning i deomprövning villkor därigenom attav

nivå.flesta fall förs ned regional och lokalpå

omprövning14.4.3 Obligatorisk

omprövning i omfattningtill stånd kanFör vägstörreatt en annan
obligatorisk omprövning tillståndsvill-införa formnågonatt avvara av

efter viss tid.kor
obligatorisk omprövning inte fritt frånEmellertid medär ett system

lösninginvändningar. skäl talar sådanEtt är att storamotsom en
inte minst i anspråk tillsynsmyndig-personella, skulle hostasresurser,

prioritering.kanske i onödan eller i fall behövligheterna, Ettvart utan
komma till med dessa olägenheter kunde åläggasätt rätta attatt vara

de initierande myndigheterna med vissa tidsintervall övervägaatt
omprövning beträffande anläggningarfrågan behovet sådanaavom
de tillsynen myndigheten därvidoch verksamheter har Omöver.som

skyldigfinner det inte föreligger sådant behov bör dennågotatt vara
sitt ställningstagande. sådan skyldighet skullemotivera Genomatt en

garanti för myndigheternas ställningstaganden blir väl-skapas att
bedömningen omprövning.grundade såvitt behovetavser av av

omprövning villkor minskai obligatoriskFör medatt ett system av
tillsynsmyndigheternas möjligt för bedöm-resursinsatser detär att
ningen utnyttja företagens uppgifter i de årliga miljörapporterna. Dessa

uppgifter särskiltbör då under vissa byggas med ärår ut som av
intresse för omprövningsbehovet.bedömningen av

myndigheternasBeträffande längden tidsintervallen för återkom-av
mande obligatoriska bedömningar talar såväl rättstrygghets- som

för med vad förresurssynpunkter den bör överensstämmaatt som
enligt tioårsregeln.närvarande gäller för omprövning den s.k. Mot att

alltför ofta i tillsynsmyndigheternas för obligato-anspråkta resurser
för till-riska talar behovet friställaocksågenomgångar att resurser

ståndsprövning för sådana verksamheter visserligen tillstånds-ärsom
Ävenpliktiga idetta inte detta sammanhangännu prövats.trotsmen

13-0281.DellI9
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kan de årliga miljörapporterna utnyttjas, eftersom sådana skallnumera
lämnas också för ifrågavarande verksamheter.

Det arbete bedrivs inom EG med utarbeta direktivattsom om
förebyggande och kontroll föroreningar från miljöfarliga anlägg-av
ningar innefattar också överväganden angående omprövning i visssom
mån sträcker sig längre vadän i det föregående. Dessaantyttssom
överväganden innefattar för närvarande obligatorisk omprövningen av
villkoren i syfte tillgodose kravet bästapå tillgängliga teknikatt efter

90utgången % avskrivningstiden för anläggningen i fråga enligtav av
den nationella skattelagstiftningen. Trots vad anförts olägen-som om
heterna obligatorisk omprövning det sig ganska självldart,terav en att

sådana regler kommer till stånd inom EG också skallom acceptera
dem. Den nuvarande utformningen förslaget dockärav som synes
ganska komplicerad, vilket åtskilliga ändringargör torde kunnaatt
förutses. Vi det därför inte meningsfullt för närvarande påattanser
denna punkt förslagvårt till det pågående arbetet inom EG.anpassa

Under nuvarande förhållanden förordar vi därför lösningen med en
återkommande bedömning förutsättningarna för omprövning vartav
tionde år. Av det förut anförda framgår emellertid denna stånd-att
punkt måste kunna ändras, linjerna klarnar beträffandenär EG-direk-
tivets slutliga utformning.

finnsDet i dag flera EG-direktiv krav tillståndpåupptar attsom
skall fjärdeomprövas falletår. Så iär bl.a. ramdirektivetvart 80/68
till skydd för grundvatten och ramdirektivet 76/464 föroreningom

utsläpp vissa farliga tillämnen gemenskapens vattenmiljö.genom av
Någon motsvarande möjlighet enligt svensk regelmässigträtt att om-

fjärdepröva eller iår andra fall tillståndvart innehållernär villkorett
lindrigareär EG:sän gränsvärden finns inte. Vi återkommer tillsom

denna fråga i avsnitt 14.4.6.

14.4.4 Förutsättningar för omprövning

tio förflutitNär år från det tillståndsbeslut med däri föreskrivnaatt ett
villkor vunnit laga kraft får alltid tillståndsmyndigheten, efter vad som

skäligt, ändraär eller upphäva gällande villkor för miljöfarligen
verksamhet eller föreskriva villkor för den 24 första§ stycket 1nya
miljöskyddslagen. För andra former tillstånd eller godkännandenav

sådanaän miljöfarlig verksamhet gäller ofta begränsadsom avser
giltighetstid varför tioårsregeln i fall inte blirså tillämplig. Skulle även
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fårrimligt de ocksågiltighetstid detdessa ha obegränsad är att om-
efter tio år.prövas

innan tioårs-villkorsomprövning skevissa situationer kan ävenI
regleradehärförFörutsättningarnatill ända. ärperioden gått noggrant

exempel kan2-7.stycket Som nämnasi miljöskyddslagen 24 § första
beviljades,tillståndettillståndsmyndighetenvilselettsökanden näratt

åsidosatts ellertillståndet harförenade medvillkor är attatt som
beviljande,tillståndetsinträtt efterändrade förhållandenväsentligt t.ex

reningstek-ellertillkomsteni omgivningen eller ny process-avgenom
nik.

angivnadeomprövning ärförutsättningar förSådana nusom
miljöbalkens område.generelltgälla påför principer böruttryck som

förvalt-rättsregler inomoskrivnade grundläggandeDelvis motsvarar
sådanaöverensstämmelse medövrigt de i godningsrätten och i står

tillstånddärför gällai börtill uttryck lag. Deregler de kommerom
miljöbalkens hela område.godkännandenoch på

verksamhet sträckermiljöfarligomprövningMöjligheterna till av
tillståndsha-härtill och tillgällande Med hänsynenligtsig långt rätt.

föreslåvi inte skälplaneringsförutsättningar ñnnerbehov attvarnas av
omprövningsmöjlighetema.generellai fråga deändringarnågra om

Vissa förslagtill. Vissa påsituationer återkommer våraspeciella av
omprövningsmöjliföranleder emellertid behovandra områden g-nyaav

Vi tänkeromprövning.effekter motsvarandefalleller får i allaheter
före-generelladelsmiljökvalitetsnormer,delsförslagenpå omom

viåterkommerbranschföreskrifter. Till desärskiltskrifter och senare
l4.4.6.i avsnitt

i miljökva-innehållet7.5.5 börvi anfört i avsnitt 7.5.3 ochSom en
omprövning i fallförläggas till grund närlitetsnorm kunna normen

antingendock förutsättasfå ske börinte uppfylls. skallFör så attatt
internationelltSverigegrundbindande ärpåär attt.ex. avnormen -

omedelbarttillämpasdärför skallgenomföra den ochförpliktad att -
åtgärds-Naturvårdsverket harlänsstyrelsen upprättateller elleratt en

prövning börsådanVidvisar omprövning bör ske.plan att ensom
ellerkvalitetsnormenbindandetillämpas. denaktsamhetsreglerna Av

skyddsåtgärderframgår vad bör uppnåsåtgärdsplanen genom nyasom
andra försiktighetsmått.och

omprövningförförutsättningarfinnsdirektiv detI våra sägs att, om
det skulle kunnaviss verksamhet,eller villkor förtillstånd varaenav

kundelikartade utsläppmedlämpligt flera verksamheter t.ex.om
åtgärdsplan förfalli sammanhang. detFörprövas attett genom-en
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förande miljökvalitetsnorm förutsätter villkoren för fleraav en att
verksamheter skall föreslåromprövas vi i avsnitt 7.5.5 att en grupp-
prövning flera tillstånd skall kunna ske. Syftet härmedav är att sam-
ordna försiktighetsmåtten för verksamheterna. Inom för deramen
försiktighetsmått kan krävas enligt aktsamhetsreglerna börsom en
uppdelning åtgärderna kunna ske mellan de olika företagenav så att
de kostnadseffektiva lösningarnamest uppnås. Mer kostsamma för-
siktighetsåtgärder kan dock inte utkrävas verksamhet vadänav en som
skulle ha varit möjligt verksamheten prövats Prövningenom separat.
skall resultera i tillstånd och villkor förseparata de olika verksam-
heterna.

När villkor ändras denpå grunden tillståndsbeslutet gällt i tioatt år
får därmed sammanhängande ändringar samtidigt i andra villkor,göras

inom tioårsperioden har ändrats eller tillkommit eftersom omprövning
på grund tio förflutitän år eller efteratt ansökan tillståndsha-annan av

De andra villkoren behöver således inte ha gällt i tiovaren. år 29 §a
miljöskyddslagen.andra stycket

Omprövning enligt den s.k. tioårsregeln har visat sig medföra vissa
tillämpningsproblem. Inte sällanså förhåller det sig nämligen detpå

tillståndsättet fortlöpandeatt söks för och verksamhetnya en samma
till följd ändringar i produktionent.ex. eller tillverkningsprocessen.av

sambandI därmed föreskrivs ofta eller ändrade villkor. Framförnya
allt gäller detta i fråga verksamheter.större Till slut kan den situa-om
tionen inträda villkoren för viss anläggningatt eller verksamheten
fastställts vid flertal olika tillfällen.ett Det finns då ingen möjlighet för

tillsynsmyndighet till stånd allmänatt omprövning ien etten sam-
manhang, eftersom olika tioårsperioder gäller för villkoren.

Ett mildrasätt den nämnda olägenhetenatt skulle kunnanu attvara
möjliggöra för tillsynsmyndigheten i samband med villkorsom-att,
prövning enligt tioårsregeln, också kräva omprövning sådana vill-av
kor tillkommit under tioårsperioden i samband med till-som ett nytt
stånd. Denna möjlighet, kan utveckling 1989 årssom ses som en av
ändringar i miljöskyddslagen, bör därför komma till uttryck i miljöbal-
kens bestämmelser villkorsomprövning. En sådan prövning i enlig-om
het med det förordade kan i fallmånga leda till väsentligennu antas

resultat villkorsmässigt då företagare begärsamma heltettsom nytten
tillstånd i stället för successivt ansökaatt ändring i befintliga till-om
stånd.

Av det tidigare har framgått Naturvårdsverket och länsstyrelsenatt
kanske inte tagit frågor omprövning i önskvärd omfattning.upp om
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omprövningsför-industrihåll har framförts den synpunktenFrån att
utsträckning möjligheterna förfarandet ha utnyttjats iskulle större om

varittillståndshavare omprövning villkorbegära Framstörre.att aven
upphävandetillståndshavare förutomtill halvårsskiftet 1992 kunde en

möjlighetvillkor påkalla endast lindring i dessa. påNågon attav
fanns inte tidigare.tillståndshavaren skärpa villkor däremotansökan av

finns fallIndustriförbundets sida detEmellertid framhölls det från att
villkor ändrade i skär-tillståndshavaren har intresse fådär ävenattav

tillståndshavaren villriktning. exempel nämndespande Som att an-
reningsteknikfrån miljösynpunkt bättre ellervända och process-en ny

grundvalinom för gällande villkor.inte På avmen som ryms ramen
villkormiljöskyddslagen ändratsförslag i 1991/92: 137 har så attprop.

tillståndshavaren. Eftersom begärankan skärpas begäranpåäven enav
riktning förut-villkorsomprövning i skärpandetillståndshavarenav om

detfrivillighet från sida, bör inte redan grunddennes påsätter attav
villkorsomprövningtill stånd sådan prövning ellerkommer annanen

tillsynsmyndighet fåtillståndshavaren begäraansökanpå om-enav
kan ñnnasprövning andra villkor. sak detEn äräven attannanav

fristående förutsättningar för tillsynsmyndigheten begära ompröv-att
handläggasning. fall självfallet de båda ansökningarnabörI så gemen-

samt.
i miljöskyddslagen inteomprövningsreglernadag lämnarI utrymme

ändring i beñnt-för den myndighet ansökanprövar ettatt som omen
fastställtsvillkorligt tillstånd i samband därmed också omprövar som

till följd ansökningenvid tidigare tillfällen. kan få denDetta att nya
i förening medeftersom tillkommande utsläpp,avslås,måste även

utsläppvillkor, i förhållande till debedöms bli alltförstränga stora
enligt villkor. det däremotfår tidigare fastställda Omgöras voresom

villkoren skulle demöjligt samtidigt skärpa de gamla sammantagnaatt
skapadesutsläppen kunna sådan nivånedbringas till att utrymmeen

skärpningför tillstånd ansökningen.enligt den Enäven ett avnya
befintliga villkor avslag skulle också kunna ledaalternativ till ettsom

verk-till minskning från anläggningen ellerde totala utsläppenen av
i fråga. därför tidigare fastställda villkor skallsamheten Vi föreslår att

kunna ändras i samband med prövning ansökan.av en ny
frågananförts i avsnitt förhåller det sig medanSom 14.4.l så att

behandlasomprövning utförligt reglerad i miljöskyddslagen såärom
frågan återkallelse kemiskt bekämp-godkännandet.ex. ettom av av

regeringen bemyn-ningsmedel i föreskrifter utfärdade med stödav av
digande i lagen kemiska produkter.om
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En omprövning tillstånd till miljöfarlig verksamhet kanett skeav
endast enligt strikt angivna förutsättningar medan omprövning av
exempelvis godkännandet kemisk produkt kan ske under mycketav en
vidare förutsättningar. Denna skillnad mäste bevaras i miljöbalken
och, redan ocksånämnts, tillämplig biotekniskagöras påsom pro-
dukter. Det ñnns inte anledning formella och lagtekniska skälatt av
undanröja möjligheterna för kemikaliemyndigheterna och hälsoskydds-
myndigheterna genomföra ändrade villkor föratt produkter eller verk-
samheter, Ävenhänsyn tillnär hälsa, miljö eller säkerhet talar för det.

omprövningsregler från olika områden bör samordnas i miljö-om
balken krävs det alltså olika regler för skilda omprövning. Vityper av
finner inte anledning föreslå förändringnågon vad gäller förutsätt-att
ningarna för omprövning andrapå områden i den mån de längregår

vadän föreslås gälla för miljöfarlig verksamhet. De nuvarandesom
möjligheterna till omprövning enligt naturvårds-, kemikalie- och strål-
skyddslagstiftningen bör således behållas. Grunderna för omprövning
bör emellertid, i denäven de tidigaremån reglerats regerings-genom
förordningar, förut anförts återfinnas i balken.som

14.4.5 Rättskraften vid omprövning

En fråga avgjort inte får glömmas bort i diskussionensom om
omprövning denär de bedriver industriell ochatt kommunalsom
verksamhet måste kunna anspråk rimligagöra på planeringsförutsätt-
ningar och skäliga avskrivningstider investeringar.på Rättskraften i ett
tillståndsbeslut får således inte urholkas långtså den blir illusorisk.att
Detta framhölls redan i samband med 1942 lagstiftningårs åtgär-om
der vattenförorening och redanmot pekasnämnts också i vårasom
direktiv på berättigade krav från industrinatt beaktas.måste

Det främst vidär omprövning villkor och tillstånd rätts-av som
trygghetsintresset kommer i konflikt med andra intressen och därför
måste ägnas särskild uppmärksamhet. Däremot kan den tillståndsha-

förfarit på sådant hans tillståndsätt återkallas helt ellervare attsom
delvis i allmänhet inte anspråkgöra på rättstrygghet densamma som

lämnar riktiga uppgifter och lojalt följer föreskrivna villkor.som
Det självklartär vissa de förändringar viatt föreslårav som nu

kommer påverka såväl industrins kommunernasatt planering i vadsom
bedrivandet miljöfarlig verksamhet. Emellertid sådanavser ärav en

påverkan ofrånkomlig, eftersom grundförutsättningarna fören av
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hälsoskyddsintressenamiljö- ochutformningen miljöbalken är attav
intressen.till andraförhållandeskall tillmätas tyngd istörre

omprövnings- och för-redogjort för hurtidigare avsnitt har viI
den tid lagenförändrats undermiljöskyddslagenverkandereglema i

för ändringar.till grund dessamotiv legatvarit i kraft för desamt som
tillstånds-såvitt gällerrättskraftenredogörelserna harframgårSom av

samhälletsbakgrundinskränkasvillkor successivt kommit motatt av
allafrånmiljö- hälsoskyddshänsynkrav ökad ochallt starkare på som

miljöfarlig verksamhet.bedriver
enligt miljö-prövningövrigt vidomprövning, liksom förVid annan

detstöd denna,föreskrifter med ärvid utfärdandebalken eller avav
ytterligarefår vidkännasrättstrygghetsintressetofrånkomligt att

Naturligtvisbalken skall kunna nås.inskränkningar för syftet medatt
tillåtas medinskränkning kan gåför hur långt dennafinns det gränsen

möjligtdock interättssäkerhetsaspekter. gårhänsyn till Var gränsen är
precisnämligen,för alla. kommerfastställa Dengångatt somen

skif-värderingareftersom samhälletsvarit fallet, flyttas allthittills att
miljö- och hälso-avvägningen mellan sidanavseende åmed påtar ena

intressen.sidan andra motståendeandraskydddsintressena och å
rättssäker-för tillåtas frånvad kanrisk förNågon gränsenatt som

föreslårviöverskrids till följd de förändringarhetssynpunkt som nuav
sig tillförändringarna hänförföreligger. viktigasteinte Deanser

samtidigtomprövning och möjligheternabegärabehörigheten attatt
flera företag.omprövning förverkställa

särskilt framhålla vi intei sammanhangVi vill detta attatt avser
miljöfarlig verksamhettillstånd tillrättskraften grundutvidga på attav

biotekniska produkterkemikalier,frågor hälsoskydd,omfatta även om
miljö-enligttillståndsbeslutstrålning inom företaget. dagoch I är ett

omfattar.beslutet Hälso-frågorbindande i deskyddslagen endast som
principdärför istrålskyddsmyndighetemaskydds-, kemikalie- och är

kemiskahälsoskyddslagen, lagenoförhindrade med stödatt omav
tillsattsverksamhetingripaprodukter och strålskyddslagen mot somen

dock inte åläggahälsoskyddsmyndigheter kanenligt miljöskyddslagen;
försik-vidtaverksamheten ellertillståndshavaren upphöra med attatt

i tillstånds-vadtighetsmått med avseende dennapå utöver angettssom
Även möjligt för dessadetbeslutet. i fortsättningen mäste myn-vara

tillståndsbeslut.regleras i Deingripa i frågor intedigheter att som
fårmyndighetermeddelats sådanatillstånd eller godkännanden avsom

vi föreslår.dem själva enligt de regleromprövas av
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l4.4.6 Generella föreskrifter i stället för omprövning

En grundläggande princip i dagens för omprövningsystem är varjeatt
anläggning eller verksamhet skall individuellt.prövas Självfallet ställer

sådantett kravsystem på intestora minst personella, förresurser, att
skallsystemet samhällets ändrade miljökrav.motsvara upp

En möjlighet förbättra miljöskyddetatt kan i fråga vissaattvara om
anläggningar och verksamhetergrupper kraversättaav på omprövning

med generella föreskrifter. Dessa skulle då villkoröver före-ta som
skrivits i individuella tillståndsbeslut. dettaPå skullesätt behovet av
omprövning i viss utsträckning kunna undgås. Tänkbara kategorier
anläggningar och verksamheter härvidlag skulle kunna exempelvisvara
kommunala avloppsreningsverk. Dessa tilluppgår antal ochett stort
visar likheter vad gällerstora såväl utrustning processteknik ochsom
ämnen släpps ut.som

För tillämpaatt med generellaett föreskriftersystem i större
utsträckning krävs omfattande branschundersökningar. Naturvårdsver-
ket har på uppdrag frågan vilkautrett branscherav oss om rentsom
allmänt skulle kunna regleras generella föreskrifter i stället förgenom
individuell prövning. Uppdraget har redovisats i Utvärderingrapporten

möjligheterna och effekterna införaav medatt generellaett systemav
föreskrifter bil. 2 till betänkandet.

I verkets förutsättningarnasägsrapport föratt använda generellaatt
föreskrifter varierar starkt. Det typiska föreskriftsfallet sågs vara en
relativt enhetlig och stabil bransch eller verksamhetstyp med många

anläggningarsmå utsläpp eller påverkan i övrigtvars årsammantaget
betydelse och där det finns möjliga och relativtav väl definierade

metoder för begränsa påverkan.att
Ett med generella föreskriftersystem i stället för omprövning är

självfallet förenat med vissa problem. Dessa sammanhänger med olik-
heter i anläggningarnas och verksamheternas omgivningar, tekniska
utrustning, processteknik och utsläppsförhållanden. Som förordat i
avsnitt 6.5.3 bör det därför möjligt i enskilt fall medatt stödettvara

tillsynsreglerna i balken eller skärpaav kraven i föreskrifternaanpassa
med hänsyn till förhållandena denpå aktuella platsen. börDet också

möjligt i föreskrifternaatt medge särskildavara när skäl förelig-att,
dispens får meddelas från föreskrifterna.ger, Mönster för sådanen

dispensmöjlighet finns i 8 § miljöskyddslagen. Beslut fråna avstegom
föreskrifterna bör meddelas vederbörande tillsynsmyndighet. Even-av
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låtainledningsskede Natur-lämpligt idocktuellt kan det ettattvara
frågor.sådanavårdsverket pröva

Även förutsättningarmeddelats kanföreskrifteri fall generellanär
begäraomprövningsreglerna ompröv-enligt allmännaföreligga de att

omprövning skallsådanVidföreskrivna villkor.tidigarening enav
anför-det förutinte enligtiakttas,föreskrifternagenerelladedock om

dem.dispens frånmeddelaförutsättningar finnsda att
ytterligarei sakskisserat kommervidet attEtt system som nu

ändradeprincipEmellertid irättskraft. ärtillståndsbeslutsminska ett
alltidtillståndshavarenverksamhet någotgenerella krav på somen

lagstiftarenannorlunda detinte änmed. Problemeträkna ärmåste som
verksam-bedriverdenämligeni beaktande,alltid måste attta ensom

planering denna. Dettaförförutsättningarrimligahet måste avges
generellautfärdar demyndighetbeaktas densjälvfalletmåste somav

mellanavvägningsåledesMyndigheten göraföreskrifterna. måste en
sidan kravet påandraförutsägbarhet och å star-sidan kravet påå ena

hälsoskyddsintressena.miljö- ochförskyddkare
1992:43promemoria DsnaturresursdepartementetsMiljö- ochI

behandladesmiljöskyddslagstiftningensvenskaEES-avtalet och den
vidbeaktasskulle kunnamiljökvalitetsnormhurvissa frågor om en

igränsvärdenpromemorianföreslogs iSålunda ettprövning. att
grundtillståndsgivning och utgöravid ävenskulle beaktasEG-direktiv

omprövning.för
de delaranfört bl.a.promemorianremissyttrandeVi har i över att

börregelsystemtill EG:sanpassningförmiljöbalken krävs ensomav
balkenbemyndiganderegler iramlagstiftning ochkaraktären attavges

myndighetellerregeringenmeddeladeföreskrifterförening medi av
infö-EG-reglernasmedel förregeringen bestämmer bör utgörasom

irande svensk rätt.
1992i decemberriksdagenl992/93:60 hargrundvalPå av prop.

Ändringenmiljöskyddslagen.ändring i1992:1543antagit lag omen
förbemyndigandeinförtsstycket hardet i 5 sistainnebär § ettatt

meddelaregeringen bestämmerden myndighetregeringen eller att
försiktig-ochbegränsningarskyddsåtgärder,föreskrifter i fråga om
godkändariksdagenSverigesövrigt grundi påhetsmått avavsom

samarbetsområdetekonomiskaEuropeiskaenligt avtaletåtaganden om
ändringenVidare innebärinte får åsidosättas. ettEES-avtalet genom

med-framför redanföreskrifter skall gällai 22 sådanatillägg § att
tillstånd.delade
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Vi det angeläget det i miljöbalkenatt möjlighetanser öppnas till
omprövning villkor inte överensstämmer med sådanaav EG-som
direktiv omfattas EES-avtalet eller Sverige framdelessom kanav som
bli bundet I avsnitt 14.4.3 har vi behandlat fråganav. generellom
omprövning enligt andra grunder denän gällande tioårsregelnnu men
inte det finns skälansett ifrånatt gå den. böratt Den dock kom-nu
pletteras med regel omprövning får ske efteratt den kortare tiden som
följer Sveriges internationella förpliktelser. I den kravenav mån på
omprövning sig andra uttryck börtar anpassning kunna skeen genom
generella föreskrifter, utfärdade med stöd det allmänna bemyndi-av
gande vi föreslår.som

l4.4.7 Upphävande gamla tillståndav

Något ibland visat sig kunna medföra problem vidsom rättstillämp-
ningen dåär tidigare tillståndspliktig verksamhet undantagits frånen
kravet tillståndsprövning.på Detta kan ha skett antingen attgenom
tillståndsplikten med anmälningspliktersatts eller till följden attav
verksamheten helt tagits bort från listan i bilagan till miljöskyddsför-
ordningen.

Som redan påpekats gäller tillstånd enligt miljöskyddslagenett i
princip för all framtid och detsamma falletär med de villkor som
föreskrivits för tillståndet. jämteDetta villkor upphör således inte att
gälla bara därför verksamheten inte längreatt tillståndspliktig.är För
detta krävs i stället formnågon beslut eller föreskrift. Efterlevnadenav

främst tillståndsvillkoren sanktioneradär olikaav på Så kansätt. t.ex.
den överträder formellt gällande villkor ådra sig straffansvar.som

Ibland händer det företagare vill företaatt ändring i verksam-en en
het för vilken tidigare meddelats tillstånd jämte villkor, där änd-men
ringen faller utanför området för tillståndsplikt enligt de reglerna.nya
Med ganska sannolikhet lederstor ändringen till verksamheten iatt
den utformningen kommer i konflikt med såväl detnya gamla tillstån-
det villkoren för detta, eftersom dessa formellt alltjämtsom gäller. Om
företagaren detta påbörjartrots verksamheten riskerar han drabbasatt

sanktioner. För med säkerhet undgåatt denna riskav har företagaren
i dag ingen möjlighet frivilligtän begära prövningattannan verk-av
samheten i dess utformning. Genom sådan prövning kan detnya en
gamla tillståndet med villkor ersättas med denett nytt som rymmer

verksamheten. Det dockär märka företagarennya kanatt råkaatt ut
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tillståndsplik-ickeföretavilldå han gångför problem nästa ensamma
tig ändring.

förskulle detslagetbeskrivnadetolägenheterundgåFör att nuav
principefter i tvåframmöjligtvidkommande gåmiljöbalkens attvara

Ävenomprövning.tillmöjligheternautökalinjer.olika Ett sätt är att
ingripandemindre änkunnaprövning skullesådan göras enom en

behövaden kannackdelendendocktillståndsprövning har den att
återupprepas.

medger deninförai stället systemBättre ettatt somvarasynes
bliför allaenkelt gångsättönskar påtillståndshavare så ettatt ensom

verksamhetervillkortillstånd ochfrån sådanabefriad somavsersom
medbestämmelserinföradärvidtillstånd.kräver Attinte längre gene-

nämligenkantillståndshavarefråga.komma i Enräckvidd bör interell
be-intresseharättstrygghetssynpunkthandfrån i första attantas av

verksamhetenavseddamed tillståndetdensitt tillståndhålla även om
däri ställettillståndspliktig. Vi förordarinte systemlängre ettär

anmälertillståndetmyndighet lämnathos den atttillståndshavaren som
ordningsådanupphävt. Attjämte villkorfå tillståndetönskarhan en

hälsoskyddsperspektiv ärmiljö- ochnackdel itillskulle ettvara
förgällakommeraktsamhetsreglerbalkenseftersomosannolikt, att

tillståndkravomfattas påinte någotdå dennaverksamheten även av
ingripa det behövs.tillsynsmyndigheten kanoch om
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Tillsyn15

Inledning15.1

utfor-arbete ärmed vårt attändamåletunderstryksdirektiv attI våra
miljöhänsynentillbidrar genomsyrarmiljölagstiftning attsomma en

miljö-Översynen allmännadesåvälgällaskallsamhällssektorer.alla
dessameddemiljöskydslagstiftningen sam-ireglernarättsliga som

sanktioner.andrastraff ochbestämmelsernamanhängande om
kanmiljölagarnaolikadehurredovisatavsnitttidigareiVi har

deredovisat hurocksåVi harbalk.isammanfogas gemensamen
deliksomutformasbalk kansådaniaktsamhetsreglernaallmänna en

Vi harsakområdena.olikadeförbehövaskanreglersärskilda som
medkompletteras systemkan ettreglerdessa avhurredovisatvidare

miljökvalitetsnormer.ochföreskriftergenerella
förgrundentorde utgöraförslagenredovisadetidigareDe ossav
deföremellertid, attmåsteFörslagenmiljöskyddarbete.effektivareett

lämpligtmedkompletteras systemettverkningsfulla,bli avskall
Sammanläggningenkontrollbestämmelser.och avtillsyns-utformade

börvi prövamedförmiljöbalk atttilllagarnamiljöanknutnade en
Givetvisbestämmelser.sådanainföramöjligheterna att gemensamma
tillräck-medmyndighetsorganisationutformadlämpligtocksåkrävs en

behandlasfrågansistnämndaDenandraochpersonellaliga resurser.
19 kap.i

Definitioner15.2

bestäm-innehållermiljöbalkeniingåföreslåsde lagarFlertalet somav
undersamladebestämmelserdessaVanligtvis ärtillsyn.melser om

myndighe-bestämmelseri dessareglerasallmänhettillsyn. Irubriken
tillsynsområdet.inombefogenheterochskyldigheterternas ansvar,

bestämmelserbland dessaemellertidförekommer attsällanInte
dessaaktsamhetsregler. Ikaraktärenharsådanaintagits avmersom
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bestämmelser regleras bl.a. vissa kontrollfrágor. Det förekommer
också bestämmelseratt i vissa lagar införts undersom rubriken tillsyn
i andra lagar förts in under andra rubriker.

En bidragande orsak till de redovisade förhållandena torde attvara
begreppen tillsyn och kontroll aldrig klart deñnierats.

I förarbetena till miljöskyddslagen myndigheternasatt tillsynangavs
omfattade övervakning och kontroll störningskällor och skydds-av att
föreskrifter efterlevdes. Kontrollbegreppet har emellertid successivt i
allt större utsträckning kommit användasatt för sådan kontrollt.ex.

utövare miljöfarligsom verksamhetav skyldigaär bedriva.m.m. att
miljöskyddssammanhangI används för klart särskiljaattnumera,

denna verksamhet från den tillsyn myndigheterna skyldigaär utöva,att
ofta begreppen egenkontroll eller internkontroll. Med dessa begrepp
har velat klargöra det primäraman att för miljöfarligansvaret verk-att
samhet bedrivs i enlighet med miljöskyddslagens bestämmelser åvilar
den utövar verksamheten i fråga.som I miljöskyddslagen har för
övrigt under år särskilda bestämmelsersenare denna kontroll förtsom
in bland tillsynsreglerna i lagen.

Också i strålskyddslagen finns bestämmelser kontroll. Dessaom
bestämmelser riktar sig dem bedrivermot verksamhet medsom strål-
ning. dettaI fallet har kontrollbestämmelserna införts bland de all-

aktsamhetsreglernamänna i lagen.
Det kan i sammanhanget nämnas även arbetsmiljölagenatt innehål-

ler bestämmelser kontroll.om
Övervägandena i miljöbalken införaattom tillsynsbe-gemensamma

stämmelser förutsätter begreppet tillsynatt klart definieras. Enligt vår
uppfattning och i enlighet med den praxis utvecklats bör begrep-som

tillsyn i princippet förbehållas myndigheternas arbete med tillseatt att
gällande lagar, förordningar, föreskrifter och villkor efterlevs. För
detta arbete krävs lämpligt utformade tillsynsbestämmelser. De myn-
digheter erhållit befogenhetersom utnyttja dessaatt bestämmelser bör
kallas tillsynsmyndigheten

Nämnda definitioner bör givetvis inte påverka det förhållandet att
huvudansvaret för miljölagarnaatt efterlevs åvilar den omfattassom

lagreglerna. För säkerställaav att verksamheteratt visst slag utövasav
i enlighet med gällande bestämmelser kan behövas särskilda aktsam-
hetsregler det slag redovisats.av som ovan

Genomgången de nuvarande miljölagarna visarav tillsynsbe-att
stämmelserna i de flesta lagarna utformadeär på relativt enhetligtett
sätt. Så är emellertid inte fallet vad gäller kontrollbestämmelserna.
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sådanasaknaskaraktär. Dessutomolikabestämmelser ärDessa av
förhärtill attstannatmed hänsynVi harflera lagar.ibestämmelser

Demiljölagarna.aktuellai detillsynsbestämmelsernasamordnasöka
strål-ochmiljöskyddslagenikontrollbestämmelsernanuvarande om

aktsamhetsreg-särskildabland deinföraslämpligenbörskyddslagen
miljöbalken.strålskydd iochmiljöskyddförlerna

bestämmelserfinnsmiljölagarna upp-nuvarande omdefleraI av
karaktärenharbestämmelserdessaOcksåupplysningsplikt.ochgifts-

allmängiltig-bestämmelsersdessatanke påMedaktsamhetsregler.av
aktsamhetsreglernaallmännabland deinförashandi förstadebörhet

ocksåvaltdockviskäl har attpraktiskainledning. Avmiljöbalkensi
ochuppgiftreglerin vissaföratillsynsbestämmelserna upp-bland om

för regeringenmöjlighet attinförasdetLämpligen börlysningsplikt.
upplysningsplikten.bestämmelsermeddela närmare om

tillsynsbestämmelserslagOlika15.3 av

innehål-lagarnaaktuellade härallainledningsvis konstatera attVi kan
uppvisaravseendenmångatillsynskaraktär. Ibestämmelserler av

kanSamtidigtlikheter.redovisats storabestämmelserdessa ovansom
tillsyn åter-bestämmelsernadetaljeradede omvi konstatera mestatt

lagenmiljöskyddslagen,dvs.skyddslagarna omutprägladedeñnns i -
Destrålskyddslagen.ochhälsoskyddslagen merprodukter,kemiska

ochnaturresurslagen natur-dvs.markanvändningslagarnautpräglade -
tillsyns-bestämmelserfårelativtdäremotinnehåller avvårdslagen -

karaktär.
i mångaframstårindelningredaktionella avseen-Naturvårdslagens

ñnnslagenIlagarna.övrigademedjämförelseotidsenlig iden som
iñnnsslagdetinteåtminstonetillsynsreglersärskilda sominga av-

rättelse ärmeddelabefogenhetMyndigheternas attövriga lagarna.de
aktsamhets-tillinteochi lagenstraffbestämmelsernatillkoppladhär

reglerna.
det sättetpå attövriga lagarnadefrånskiljer sigNaturresurslagen

enligtprövningvidtillämpligablirhuvudsakii dennabestämmelserna
dettvångsregleringasåledesñnnsnaturresurslagen avlagar. Iandra

behandlingenmedsambandIlagarna.övriga avi definnsslag som
remissmyndighetervissafrånuttaladesnaturresurslagtillförslaget

Medtillsynsregler.särskildainfördesintei lagentilltveksamhet att
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anledning härav uttalade departementschefen prop. 1985/86:3 3s.
bl.a. följande.

Som framhållits i promemorian kommer regeringsprövningen enligt
4 kap. så uteslutandegott verksamhetersom att omfattasavse som

PBL:s och miljöskyddslagensav krav lovpå tillstånd. Nyan-resp.
läggnings- eller utbyggnadsåtgärder vidtas innan sådant lovsom
eller tillstånd har lämnats kommer därmed omfattasatt PBL:saveller miljöskyddslagens sanktionsbestämmelser och de möjligheter
till ingripanden för tillsynutövaatt eller åstadkomma rättelse somdessa lagar ger.

Som vi redogjort för i andra sammanhang föreslås de grundläg-att
gande och de särskilda hushållningsbestämmelserna tillsammans med
bestämmelserna miljökvalitetsnormer och miljökonsekvensbeskriv-om
ningar dvs. de regler är "paraplykaraktär"som och skall- av som
tillämpas vid myndigheternas handläggning -införs i särskild avdel-en
ning i balken. I avdelning förs desamma nuvarande bestämmelserna
i 4 kap. naturresurslagen regeringsprövning vissaom indu-störreav
strianläggningar in. Vi föreslår emellertid denatt nuvarande tillstånds-
prövningen ersätts tillåtlighetsprövning. Dennaav frågaen behandlas
närmare i kapitel 13.

Tillsynsbestämmelserna i de nuvarande miljölagarna innehåller i
huvudsak regler om

Vilka myndigheter tillsynutövar och derassom ansvarsområden.
Tillsynsmyndigheternas rätt meddelaatt råd, förelägganden och
förbud.

Tillsynsmyndigheternas tillrätt tillträde och utföra undersök-att
ningar.

Tillsynsmyndigheternasbefogenheterattombesörjarättelseåtgärder.
Tillsynsmyndigheternas skyldighet beivra överträdelseratt gäl-av
lande bestämmelser.
Skyldighet för den tillsynutövar iaktta visssom sekretess.att
Polismyndighetens skyldighet det biträde i tillsynenatt kange som
behövas.

15.4 Myndighetsansvar

Särskilda bestämmelser myndigheternas tillsynsuppgifterom finns i
samtliga lagar skall samordnas i miljöbalkensom naturvårdsla-utom
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miljöskyddslagen,I lagen kemiska produkter, renhållnings-gen. om
lagen, hälsoskyddslagen och strålskyddslagen dessaär bestämmelser
utformade likartatpå Tillsynsuppgifternasätt. omfattar här genom-
gående efterlevnaden såväl lagarna föreskrifter meddelade medav som
stöd dessa.av

Vilka myndigheter tilldelats tillsynsansvar regleras i dagsom an-
tingen lagbestämmelser eller förordningar eller iblandgenom genom

bådadera.genom
En samordning tillsynsbestämmelserna i miljöbalk torde, förav en
inte överskådligheten skallatt förloras, förutsätta detaljregleringenatt
ansvarsfrågorna sker särskilda förordningar utfärdadeav genom av

regeringen med stöd balken och inte regleras i lag. En sådan ord-av
ning för övrigt redan i dag tillämpas i flera lagarsom- ger rege--
ringen möjlighet vid behov erforderligaatt göra justeringar och änd-
ringar i myndigheternas ansvar.

tillskapandeEtt tillsynsregler innebär inte i sigav gemensamma att
myndigheternas tillsynsansvar behöver förändras i förhållande till vad

gäller. Sammanläggningen de nuvarande lagarnasom kannu emel-av
lertid, såsom framhållits i våra direktiv, skapa förutsättningar för olika
rationaliseringsåtgärder. Dessa frågor återkommer vi också till i
19 kap.

15.5 Råd, förelägganden och förbud

förarbetenaI till miljöskyddslagen betonades företagens frivilliga
medverkan i tillsynen. Med hänsyn härtill ankom det tillsynsmyn-på
digheterna i första hand rådgivningatt verka för lagbestäm-attgenom
melsema efterlevdes. I samband med lagändring 1988 uttalade departe-
mentschefen prop. 1987/88:85 skyldigheten meddela råd iatt att
vissa fall visat sig onödigtutgöra hinder för tillsynsmyndighetenett att
effektivt förebygga olägenheter. Genom lagändringen befriades till-
synsmyndighetema från denna skyldighet.

hälsoskyddslagenI finns emellertid rådgivningsskyldigheten fort-
farande kvar. I brådskande fall kan dock förelägganden och förbud
meddelas omedelbart.

deI övriga lagarna finns ingen rådgivningsskyldighet inskriven. I
förarbetena till lagen kemiska produkter prop. 1984/851118 52om s.
uttalades dock tillsynsmyndighetenatt vid bristande efterlevnad av
lagen bör söka nå rättelse frivilligpå väg råd och anvisningar.genom
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införai miljöbalkenanledningEnligt uppfattning saknas detvär att
börrådgivningsverksamhet. Detmyndigheternassärskilda regler om

själva i vilka sammanhangtillsynsmyndigheterna fritt avgörastå att
medgivetvis skebedömning bör utgångs-råd bör meddelas. Denna

överträdelser straffsanktioneradeöverträdelsenspunkt från art. av
tillnormalfallet ledasärskilt allvarligt och ibör bedömasbestämmelser

sida i formtillsynsmyndighetensomedelbara ingripanden från av
förbud.förelägganden skyddsåtgärder ellerom

meddela före-möjligheterBestämmelserna myndigheternas attom
förbudellerskyddsåtgärder och försiktighetsmåttlägganden ärom

skiljerredovisatsmiljölagarna. Somrelativt enhetliga i de olika ovan
detövriga lagarna bl.a.naturvårdslagen från de på sättetsig dock att

särskilda tillsynsregler.inte innehållerlagen några
princip tillsynsmyn-det iEnligt nuvarande miljölagar ankommer pä

i formfall ingripanden bör skesjälv bedöma i vilkadigheten att av
utformadi allmänhetförbud. såförelägganden eller Lagtexten är att

ellerföreläggandeni enskilda fall får meddela detillsynsmyndigheten
harföreskrifter/villkorellerförbud behövs för lagenatt somsom

Ordet behövs kanskall efterlevas. sägasmeddelats med stöd lagenav
tillgripainte skalltillsynsmyndighetenuttryck för den principen attge

nödvändigt.omfattande tvångsätgärder vad ärän sommer
inte kantillsynsbestämmelsernadock understrykasbörDet att

harförelägganden eller förbud.för generella Detanvändas meddelaatt
kemikalieomrádetinomförekommit tillsynsmyndigheterlokalat.ex. att

viss kemikalie.användautfärdat totalförbud inom kommunenmot att
överprövning.vidbeslut har regelmässigt upphävtsDessa senare

i lagmotiveni lagtexten ellerförekommer emellertid detDet att
handlingsutrymme.tillsynsmyndigheternasinförts begränsningar i

endasttillsynsmyndigheternasEnligt renhållningslagen har rätt att
23uppenbart behövs §.förelägganden och förbudmeddela de som
har härtidigare i andra miljölagarLiknande bestämmelser fanns men

inteförekommer hellersuccessivt Uppenbarhetsbegreppetmönstrats ut.
arbetsmiljölagstiftningen.inom

finns1981/82:219 35tillförarbetena hälsoskyddslagen prop.I s.
möj-hälsoskyddsnämndensmiljö- ochvissa uttalanden begränsarsom

planerade verk-förelägganden och förbudligheter meddela motatt
Departementschefen nämligen följande.samheter. uttalade

möjlighet förUtredningen skall införahar övervägt enom man
ingripa med förbud planerad verksamhet,nämnden motatt somen
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enligt vad nämnden förutser kan komma medföra olägenheteratt
sedan den kommit i Enligt gällandegång. hälsovårdslagstiftning
finns, enligt utredningen, endast mycket begränsade möjligheter till
sådana ingripanden.

Utredningen avvisar sådan möjlighet. framhållerDen atten
möjligheter förhindra planerad verksamhet förväntaskanatt en som
medföra sanitär olägenhet kan skapas nämndens medverkangenom
i den kommunala planeringen och byggnadsnämnden vidattgenom
sin prövning byggnadslovsfrågan till företaget inte striderattav ser

hälsoskyddslagen. Uppräkningen i 56 § l byggnadsstad-mot mom.
författningar byggnadsnämnden skall beakta vid bygg-gan av som

lovsprövning föreslås därför kompletterad med hälsoskyddslagen.
delarJag utredningens uppfattning förutsättningarna föratt

nämnden ingripa planerad verksamhet i huvudsak kanatt mot en
tillgodoses nämndens medverkan i den kommunala plane-genom
ringen. Vidare har den önskar möjlighetså få råd ochattsom
anvisningar miljö- och hälsoskyddsnämnden för kunna be-attav
döma planerad verksamhet kan förväntas orsaka sanitärom en
olägenhet. sådan förhandsgranskningEn kan självfallet inte vara
bindande för nämnden, torde ändå den sökande godmen ge en
vägledning.

Enligt den praxis utvecklats inom miljöskyddsområdet finns ingetsom
hinder tillsynsmyndighet meddelar förbud planeradmot att moten en
verksamhet denna bedöms i stridstå med tillåtlighetsreglema iom
miljöskyddslagen.

miljöskyddsslagenI finns emellertid vissa andra begränsningar i
tillsynsmyndigheternas handlingsutrymme. föreläggandeEtt för-eller
bud får nämligen i princip inte riktas företag erhållit tillståndmot som
enligt miljöskyddslagen. Under alldeles särskilda förhållanden i-
situationer katastrofkaraktärnärmast dock tillsynsmyndig-ägerav -
heten kortfñstigt meddela de brådskande föreskrifter eller förbud som
motiveras omständigheterna. kan iDet sammanhanget nämnas attav

tillstånd enligt lagen kemiska produkter inte hindrarett tillsyns-om en
myndighet i enskilt fall ingripa med stöd tillsynsreglerna iatt ett av
lagen.

bör iDet sammanhanget också framhållas beslut Kon-att ett av
cessionsnämnden inte bindande i andra frågorär de beslutetän som
omfattar prop. 1969:28 230. hindrarInget därför miljö- ochatts.
hälsoskyddsnämnderna inom för sin allmänna övervaknings-ramen
skyldighet enligt hälsoskyddslagen ingriper föreläggandenmed i frågor

tillståndsmyndigheten inte behandlat. Samma förhållande gällersom
kemikaliemyndigheterna.
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Enligt uppfattning bör bestämmelse i miljöbalken till-vår en om
synsmyndighetemas befogenheter meddela förelägganden och för-att

utformas ibud överensstämmelse med de nuvarande bestämmelserna
i strålskyddslagen och lagen kemiska produkter. nuvarandeDeom
rättskraftsreglerna i fråga tillstånd för miljöfarliga verksamheterom
bör i princip bibehållas. begränsningar tillsynsmyndighetemasDe av
handlingsutrymme ñnns i fråga hälsoskydd renhållningochsom omnu
bör införande tillsynsregler i miljöbalkenutgå. Ett gemensammaav
kräver vidare redaktionella ändringar naturvårds-de nuvarandeav
bestämmelserna.

Enligt får förbudnuvarande lagar beslut föreläggande ellerett om
förenas med hälsoskyddslagen finns intagen bestämmelsevite. I en om

vitet får förvandlas. finnsrenhållningslagen bestämmelseIatt en om
frågan utdömande vite länsstyrelsen.prövasatt om av av
Vite ekonomiskt tvångsmedel. individuelltDet användsär ett som

påtryckningsmedel för tvinga fram prestatio-vissa angivnanärmareatt
den vilket viteshotet riktas. därvid fördelenhar denDetmotner av

framför straff fördet kan till vad krävs bryta denatt attanpassas som
motstånd.tredskandes Vitet kan dessutom vid behov många gånger

bestämmas till väsentligt högre belopp motsvarande böter skullevadän
till.uppgå

Användningen vite förutsätter stöd i bestämmelserlag. Sådanaav
finns i lagstiftningen, inte redovi-på ställen minst,många som ovan

inom den miljörättsliga speciallagstiftningen. brukar skiljaMansats,
förfarandeviten,mellan tvångsmedel ianvändssom som processen

förvaltningsförfarandet,eller och materiella viten, avseddaär attsom
framtvinga önskvärt handlande i sak.ett

vitesföreläggandesBestämmelser adressat, beräkningettom om av
vitets storlek vitets utformning finnsoch utdömande i lagensamt om
viten.

Erfarenheterna vitesföreläggande miljöskyddets iområdepå ärav
allmänhet positiva. vitet effektivt instrumentDet äratt ettanses mer

straffhotet för till miljöproblemen.komma med Vitesföre-än rättaatt
läggandena framtvingar inte bara konkreta lösningar problemenpå

verkar också vanligtvis snabbare straff- avgiftssanktioner-ochänutan
problem förknippade med vitesanvändningenDe hängerärna. som

oftast demed långa handläggningstiderna vid överklagandesamman av
vitesföreläggandet och vid utdömandet vite. tredskande harEn partav
ibland omöjliggj effektiv användning vitesföreläggandeort en av genom
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systematiskt föreläggandet,överklaga dels dels eventuelltatt ett
utdömande vitet. 1987:32 408.Se SOUav s.

Som medel komma till med tredska kan möjlig-rätta nämnasett att
heten enligt 4 § viteslagen förelägga löpande vite, dvs. viteatt som
bestäms till visst belopp för varje tidsperiod viss längd under vilkenav
föreläggandet inte har följts eller för varje adressaten underlåtergång

fullgöra återkommande förpliktelse eller för varje för-gångatt etten
bud eller liknande föreskrift överträds; i sistnämnda fall får dock inte
utdömas högre belopp i föreläggandet. möj-än Enangettssom annan
lighet, finns i hälsoskyddslagen, vid vitelöpande låtaär attsom nu
föreläggandet gälla till fastighet elleräven byggnadägaremot ny en en

föreläggandet detta krävs dock uttryckligFör lagregel.som avser. en
Enligt gammal princip, kommit till i 9 8uttryck kap. §en som

rättegångsbalken, får vite inte föreläggas i fall straffansvardär är
stadgat. Syftet med denna ordning undvika vad skulleär att som
kunna uppfattas orättvis dubbelbestraffning, gär-som en om samma
ning skulle föranleda både vite och straff. principenDen nämndanu
har emellertid igenombrutits lagstiftningen falloch i vissa det såär att

lag innehåller såväl straffhot möjlighet meddela vitesföre-atten som
läggande. Som exempel sådan lagstiftningpå kan hälsoskyddsla-anges

och skogsvårdslagen. Som framgår det förut anförda krävsgen av
emellertid uttrycklig lagreglering för båda sanktionerna skallatten
kunna användas. Vi sådan reglering införas miljöbal-bör iattanser en
ken.

gjorts från principenNär har samtidigt införts bestämmelseavsteg
den vitesföreläggande inte får tillöverträtt också dömasattom som
för gärning föreläggandet.omfattas kanHäransvar som av som exem-

pel 45 § miljöskyddslagen.nämnas andra stycket motsvarandeEn
regel bör införas bland miljöbalkens ansvarsbestämmelser.

kombinationEn straffhot och viteshot kan motiverad fram-av vara
för allt nödvändigheten komma till med fortsatt tredska vidrättaattav
utdömande straff. förbud straffFör använda både ochatt ett mot attav
vite vid gärning skall tillämpning krävs sigdetäga rörattsamma om
gärningsidentitet i både tid och och dessutom åtal och före-attrum
läggande riktar sig Om lag medger användandemot samma person. en

både straff och vite det förbud samtidig användningär trots ett motav
sanktionerna möjligt straffa förfarande i förfluten tid ochatt ettav

använda vite för framtvinga rättelse för framtiden. Vidare kanatt ett
viteshot riktas företag juridisk samtidigtärmot ett som en person som

driftsansvarig i företaget kan drabbas straff.en person av
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Av det anförda framgår och noggrannhet måsteatt stor omsorg
iakttas vid vitesföreläggande, föreläggandet inte hindrarså straffatt att
utgår, skäl finns därtill. skulle sålunda framstånär Det kunna som
stötande, föreläggande förenat med lågt vite skulle hindraett ettom
utdömande straff för allvarligt miljöbrott begåtts underettav som en
tid då föreläggandet gällande.var

Med hänsyn till möjligheterna fastighetatt att avyttragenom en
undgå och därmed också försena angelägna rättelseåtgärder har det- -
i naturvårdslagen och hälsoskyddslagen införts möjlighet för myndig-
heterna översända vitesföreläggande för anteckning fastighets-iatt ett
boken eller tomträttsboken. sådan anteckning förläg-Har skett gäller
gandet Viäven ägare. motsvarande regel bör införasattny anser en
bland tillsynsbestämmelserna i miljöbalken. bestämmelse skulleDenna
då också kunna tillämpas miljöfarligapå verksamheter. harDet exem-
pelvis inte sällan förekommit till fastighet vilkenägare påatt en en
deponerats miljöfarligt avfall och där kostsamma saneringsåtgärder
krävts fastigheten för därigenom undgå drabbas dessaavyttrat att att av
kostnader.

beslutEtt förelägganden eller förbud fattat med stöd miljö-om av
skyddslagen eller strålskyddslagen gäller, inte förordnas,annatom
med omedelbar verkan. innebärDetta beslutet gäller detävenatt om
överklagas. Beslut enligt de övriga lagarna gäller emellertid omedel-
bart endast myndigheten särskilt förordnat därom. Vi detattom anser
bör ankomma tillsynsmyndigheternapå själva bedöma beslutatt ettom

förelägganden eller förbud skall gälla omedelbart eller inte.om

15 Rättelse

de flestaI de nuvarande lagarna har tillsynsmyndigheterna tilldelatsav
underlåterrätt någon vidta åtgärd åligger honom,att, attom en som

vidta rättelseátgärder vederbörandespå bekostnad. Myndigheternas
befogenheter i detta skiljeravseende sig emellertid från varandranågot
i olikade lagarna.

normala givetvisDet tillsynsmyndigheterna vid viteär föreläg-att
den underlåter iaktta viss skyldighet själv vidtaatt attger som en

rättelseåtgärder. Först inte sker aktualiserasså normalt fråganom om
vidta rättelseåtgärder försumligespå den bekostnad.att
Enligt renhållningslagen 23 3§ stycket får rättelse den försum-på

liges bekostnad ske först sedan föreläggande tillsynsmyndighetenett av
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inte iakttagits. Denna ordning också det normala enligt hälsoskydds-är
lagen 18 3§ stycket. brådskande fall får dock förordnandeI rät-om
telse på någons bekostnad här ske föregående föreläggande. Lik-utan
nande bestämmelser finns miljöskyddslageni 41 §. Enligt dessa fåra
tillsynsmyndigheten risk för allvarliga skador eller andranär när sär-
skilda skäl föreligger förutsättningaroch finns meddelanär att ett
föreläggande enligt 40 § miljöskyddslagen förordna rättelse påom
vederbörandes bekostnad.

strålskyddslagen 32I § 2 stycket och lagen kemiska produkterom
16 3§ stycket har tillsynsmyndigheternas befogenhet vidta rättel-att
seåtgärder bekostnad intepå någons gjorts beroende beslutettav om

förelägganden eller förbud utfärdats tillsynsmyndigheten ellerom av
förutsättning för sådant beslut förelegat. Enligt dessa lagar till-äger
synsmyndigheten vidta rättelseåtgärderrätt bekostnadpå någons såatt

någon bryter bestämmelserna i lagen. Rättelseåtgärdersnart utgörmot
således här alternativ till förelägganden försiktighetsmått ellerom
förbud.

Enligt uppfattning börvår generell bestämmelse förrätten om
tillsynsmyndigheten föranstalta rättelse felandesden bekost-påatt om

införas i miljöbalken.nad Tillsynsmyndigheten bör sålunda besluta
rättelse bekostnadpå någons vederbörande underlåter vidtaattom om

åliggeråtgärd honom enligt balken eller enligt föreskrifter elleren som
villkor meddelats med stöd balken eller enligt tillsynsmyndig-som av
hetens föreläggande eller förbud. Sådana ingripanden itorde första
hand kunna komma i fråga för åtgärder skyndsam natur, t.ex.av mer
bortforslande läckande gifttunnor Som regel bör rättelsenav m.m.
föregås föreläggande eller förbud från tillsynsmyndighetens sida,av

i brådskande fall får rättelse kunna vidtas direkt.men
Införandet isådan allmän regel balken innebär inyhetav en en

förhållande till bestämmelserna i naturvårdslagen. Bestämmelsen skulle
kunna underlätta myndigheternas möjligheter komma till medrättaatt
nedskräpningen i till stånd stängselgenombrottnaturen, m.m.

miljöskyddslagenI och naturvårdslagen ñnns bestämmelser attom
kronofogdemyndigheten får meddela handräckning för åstadkommaatt
rättelse. Dessa regler avsedda användas i fråga ingripandenär att om

polisiär för verksamhet,stänga strömmennatur, t.ex.av mer av en
lås, vidtasätta saneringsarbetenstörreupp m.m.

Enligt 47 miljöskyddslagen§ får kronofogdemyndigheten någonom
underlåter sig efter straffsanktioneraderätta förbud, före-beslut,att
skrifter och bestämmelser meddela särskild handräckning för åstad-att
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komma rättelse. Berörs allmänna intressen, får ansökan handräck-om
ning göras Naturvårdsverket eller myndighet ärendetav annan som
angår.

Efterkoms inte föreläggande enligt 40 § första eller andraett
stycket, skall kronofogdemyndigheten på anmodan tillsynsmyndig-av
heten ombesörja åtgärd vidtas.att

Enligt 39 § naturvårdslagen får kronofogdemyndigheten i motsva-
rande fall meddela särskild rättelse ansökan allmänpå åldagare,av
Naturvårdsverket, länsstyrelsen, den kommunala nämnd handharsom
naturvårdsfrågor eller, i fall där kommunal nämnd har meddelaatt
föreläggande, den nämnden. likhetI med vad gäller ankom-av ovan

det i vissa fall kronofogdemyndighetenpå anmodan direktpåattmer
ingripa.

Verkställighet kronofogdemyndighetens försorg torde igenom
första hand komma i fråga i de mark- eller fastighetsanknutnamer
lagarna. Bland de lagar vi har anledning studera kan dylikaattsom
ingripanden ske enligt miljöskyddslagen och naturvårdslagen. Däremot
saknas dessa möjligheter i hälsoskyddslagen.

Vi möjligheten till verkställighet Kronofogdemyn-attanser genom
dighetens försorg inte endast bör omfatta bestämmelser inom miljö-
skydds- och naturvårdsomrâdena bör kunna utnyttjas i andraävenutan
sammanhang.

15.7 Tillträde och undersökningar

Bestämmelser tillträdes- och undersökningsrätt finns i flertaletom
lagar. Bestämmelserna i utformadeär likartat Vissapå sätt.stort sett
skillnader finns emellertid.

Tillsynsmyndigheternas tillträdesrätt enligt miljöskyddslagen in-
skränker sig till fabriker och anläggningar eller områden hör tillsom
dessa verksamheterna vid dessa i bruk eller ej.oavsett är Förom att
utföra undersökningar platspå har tillsynsmyndigheten ocksåannan

beträda dennarätt plats under förutsättningatt det fråganäratt om
hus, eller trädgård. Det bör framhållastomt tillträdesrätten enligtatt
miljöskyddslagen omfattaräven den uppdragits på någonsattsom
bekostnad utföra undersökningar 42 § 3 stycket.

Enligt lagen kemiska produkter omfattar tillsynsmyndigheternasom
tillträdesrätt områden, lokaler och andra används iutrymmen som
samband med hanteringen kemiska produkter. till tillträdeRättenav
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omfattar dock inte bostäder. Detta innebär rätten till tillträdeatt är
begränsad i förhållande till lagens tillämpningsområde. Lagen omfattar
nämligen också hushållens kemikalieanvändning. Eventuella tvångsin-
gripanden med anledning olaglig hantering kemiskav en produktav en
i hemmen får därför ske med stöd reglerna i rättegångsbalken.av

Tillträdesrätten enligt hälsoskyddslagen och renhållningslagen om-
fattar byggnader, lokaler, anläggningar och områden. Med byggnader

sådana innehålleravses eller flerasom bostäder.en
Tillrädesrätten enligt strålskyddslagen omfattar anläggning eller

plats där verksamhet faller under lagens bestämmelsersom bedrivs. I
förarbetena till lagen betonades tillsynsmyndigheternaatt bör respekte-

den enskildes integritet ochra endast detnär påkallatär tillsynutöva
i privata bostäder. Avsikten med tillrädesparagrafen främstär att
underlätta för tillsynsmyndigheten tillsynutövaatt över verksamheter

bedrivs yrkesmässigt.som Eventuella tvångsingripanden i fråga om
bostäder får ske med stöd rättegångsbalkens bestämmelserav om
husrannsakan.

I naturvårdslagen finns vissa bestämmelser tillträdesrätt iom sam-
band med vissa undersökningar 42 §.

En samordning de nuvarande tillträdesbestämmelsernaav i en
lagbestämmelse innebärgemensam dennaatt måste utformas på ett

övergripande sätt. En sådan ordning får naturligtvis inte än närannat-
så är motiverat leda till tillsynsmyndigheternasatt till tillträderätt-
ändras i förhållande till vad gäller. Detta innebär dennu lag-att nya
bestämmelsen i tillämpliga delar bör tillsynsmyndigheternage samma
tillträdesrätt de i dag har. Detta innebärsom också i deatt stort sett
tillsynsobjekt i de nuvarande lagarnasom böranges återfinnas i den

paragrafen i miljöbalken.nya
Vi emellertid haranser att anledning restriktivtman att påse

tillsynsmyndigheternas möjligheter till tillträde till bostäder. Den till-
trädesrätt i dag finns intagen i renhällningslagensom bör kunna utgå
och endast omfatta eller Visoprum soputrymmen. den till-attanser
trädesrätt till bostäder idag finns i hälsoskyddslagensom bör vara
tillräcklig. För stärka skyddetatt för integriteten bör denna begräns-
ning direkt i lagtexten.anges

Flertalet lagar, nämligen miljöskyddslagen, lagen kemiskaom
produkter, hälsoskyddslagen och strålskyddslagen tillsynsmyndig-ger
heterna rätt vid tillsynenatt undersökningar.göra lagenI kemiskaom
produkter, hälsoskyddslagen och strålskyddslagen finns uttryckligen
befogenhet ocksåatt ta I miljöskyddslagen,ut lagenprover. om
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kemiska produkter och strålskyddslagen finns särskilda bestämmelser
undersökningsplikt och kontroll. har karaktären aksam-Dessaom av

hetsregler.
De nuvarande bestämmelserna myndigheternas vidrätt attom

tillsyn utföra undersökningar och bör lämpligen i balkenta ut prover
sammanföras i paragraf. innebär rättigheterDetta dessaattgemensam
också kommer omfatta renhällningsfrågorna.att

miljöskyddslagenI 43 2 stycket finns§ bestämmelser attom
tillsynsmyndigheten föreläggakan den verksamhet kanutövarsom som
befaras miljöfarlig utföra för tillsynen behövliga under-attvara m.m.
sökningar verksamheten och dess verkningar. Tillsynsmyndighetenav
kan också uppdra utföraåt på bekostnad sådanautövarensattannan
undersökningar.

kemiskaLagen produkter innehåller aktsamhetsregel 6 §om en
i vilken fastläggs skyldighet för den tillverkar importerarelleren som

kemisk produkt undersökningar eller på sättatt annaten genom egna
till det finns tillfredsställande utredning för bedömning vilkaattse av

hälso- eller miljöskador iprodukten fråga kan orsaka.som
Enligt uppfattningvår bör frågor undersökningsplikt i likhetom -

med kontrollfrågorna lämpligen regleras de särskilda aktsam-genom-
hetsreglerna i miljöbalken. innebärDetta den nuvarande bestäm-att
melsen i miljöskyddslagen i överensstämmelse med vad som nu-
gäller enligt lagen kemiska produkter bör utformas akt-om som en-
samhetsregel.

En motsvarande bestämmelse vidarebör föras in bland de särskilda
bestämmelserna för hälsoskydd i balken. närvarande saknarFör näm-
ligen hälsoskyddsmyndigheterna möjligheter påfordra undersök-att
ningar otillfredsställande bostadsmiljöer, i fråga radon,t.ex.av om
mögel m.m.

åsidosättandeEtt undersökningsbestämmelserna i balken börav
kunna föranleda ingripanden tillsynsmyndigheterna med stödav av
tillsynsreglerna i balken.
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16 Talerätt och Överklagande

16.1 Talerätt

16.1. 1 Inledning

Under tid har flerallt människor börjat i frågorsigsenare engagera
miljö- och naturvärden och hushållningenrör med naturresurser.som

Samtidigt och medvetandet ökat hos allmänhetenengagemangetsom
har dessa frågor kommit tillmätas allt betydelse istörreatt en sam-
hället. komma tillFör med redan uppkomna problem och förrättaatt

i framtiden kunna förebygga skador det viktigt människornasäratt att
intresse för insiktoch i miljö- och resursfrågorna ökar ytterligare.
Likaså viktigtdet allmänhetensär kunskaper utnyttjas i arbetet föratt

miljöbättre och för säkerställandet långsiktigt utnyttjan-etten av mer
de naturresurserna.av

ytterligare ökaFör hos allmänheten i frågoratt engagemanget som
miljön i vid meningrör kan den inflytandeökatsättett att ettvara ge
dessa frågor.på kan skeDetta exempelvis den störreattgenom ge

möjligheter direkt påverka beslut sådana frågor.röratt mer som
Genom ökat inflytande skulle också allmänhetens kunskaper påett
miljöområdet kunna utnyttjas bättre.

diskussionenI åstadkomma sådant ökat inflytande påatt ettom
miljöområdet har bl.a. utvidgning talerätten och inrättan-nämnts en av
det ämbete med miljöombudsman.ettav en

torde inteDet möjligt, eller lämpligt, utvidga talerättenattvara ens
till alla och kanDäremot låta ideella organisatio-övervägas attenvar.

delta i prövningen miljöärenden i utsträckning vadstörre änner av
fallet i dag.ärsom

Som har under tid i olika sammanhang fram-antyttsnyss senare
lagts förslag tillsätta särskild miljöombudsman. Sålunda harattom en
det alltsedan riksmötet 1985/86 varje motionerats i frågan. Därvidår
har det gjortsbl.a. gällande miljöombudsman skulle kunna göraatt en

väsentlig insats för såväl miljövården rättssäkerheten.en som
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16. 1.2 sakägarbegreppet

På inom fastighetsrätten sakägarbegreppetsätt ägnas stortsamma som
intresse inom miljörätten. Innebörden begreppet ifrånlångt klar.ärav
Anledningen härtill begreppets dubbelbottnade innebörd.är I proces-
suell mening med sakägare den behörig iär att partmenas som vara

rättegång angående visst rättsförhållande. Som sakägare kanetten
emellertid också den betecknas materiellt berättigadär göraattsom
anspråk visspå Skillnaden har betydelse därigenombl.a.rätt. atten
sakägarrekvisitet vid domstolsprocess enligt olika reglerprövasen
beroende fråganpå processuell eller hänföra tillär äran attom av
själva saken. förraI det fallet prövningen indispositivt slag ochär av
gäller frågan talan skall avvisas eller inte. det falletandraI ärom
prövningen dispositiv och i talan antingen bifalls ellerutmynnar att
ogillas.

Vad gäller sådana administrativa förfaranden där det för myndighe-
prövning saknar betydelse vilket ellerpå ärendesätttens ettav vem

anhängiggörs eller där prövning kan ske endast visstansökanpå ettav
utpekat rättssubjekt, den miljöfarligbedriva verk-t.ex. attsom avser
samhet, har skillnaden mellan sakägare i processuell och materiell
mening betydelse i princip i frågaendast anföra besvär.rätten attom

i möjligasteEtt undvika misstolkningar vad gällersätt månatt
sakägarbegreppet i stället beteckningarnaanvända sakberättigadär att
och taleberättigad.

sakberättigadeKretsen av

Sakberättigad miljörättenspå område den enligt viss lagär ärsom en
berättigad till ersättning eller har till stånd skyddsåtgärderrätt att
eller andra försiktighetsmått eller förbud viss verksamhet.mot en
Sakberättigad således den intresse lagenär påtagligtpå ettvars mer
intresse vill värna om.

Emellertid finns det rättssubjekt intressen lagen väläven vars avser
bevaka, där intresset inte motivera rättsligaatt men anses samma

skydd. flesta lagarnaDe miljöområdet syftar tillpå såvälvärnaatt om
allmänna enskilda intressen. Emellertid del lagarnasärsom en av
struktur sådan intede lämnar möjlighet för enskilda med stödatt att

lagarna föra talan förbud eller ersättning. Exempel härpå ärav om
lagen kemiska produkter och strålskyddslagen. falldessa blirIom
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sakägarbegreppet betydelse bara i processuell mening och vadav
gäller besvärsrätten.

skyddsvärtEtt intresse kan både ekonomiskt och ideelltvara av
Ävenslag. värden det slaget kan ibland grunda tillrättav senare

ersättning enligt miljörätten. Ofta emellertid dessa ideella intressenär
sådan de tillmäts vikt endast vid bedömningen före-natur att ettav av

tillåtlighet eller vid planläggning till ersättningtags någon rättutan om
intressena därvid åsidosätts. dessa fall fårI sakägarbegreppet i mate-
riell mening betydelse främst för få till stånd förbudrätten elleratt
vidtagande skyddsåtgärder. Möjligheten härtill för den drabbasav som

emellertid i princip begränsadär till milj och vattenlagen.
övriga lagar förutsättsI prövningen sker antingen begäranpåatt av en

viss sökande eller självmant myndighet. det falletI stårav en senare
det naturligtvis och fritt myndigheten uppmärksamgöra påattvar en
missförhållanden. Denna möjlighet medför dock inte den anmälan-att
de sakberättigad.är att anse som

Enligt vissa lagar miljöområdetpå det inte ñnnas skill-någonsynes
nad mellan berättigad tillär ersättning och kan fåvem som vem som
till stånd andra åtgärder. gäller i frågaDetta vattenlagen, miljö-om
skyddslagen och miljöskadelagen. För emellertid rättslägetären grupp
oklart, nämligen yrkesñskaren.

Ersättningsreglerna i miljölagstiftningen flera olikaär slag.av
Bland dessa kan huvudgruppertvå urskiljas. Till den kanena gruppen
hänföras skadeståndsrättsliga regler tilloch den andra bestämmel-rent

ersättning till följd offentligt rättsenligt ingrepp.ettser om av
Kretsen sakberättigade i huvudsak densamma vidär skadestånds-av

ifall vid offentliga ingrepp. bör dock iDet hållas minnet detattsom
finns väsentliga olikheter mellan de båda ersättningsfallen. Skade-
ståndsreglerna nämligen frånutgår civilrättsliga hänsyn, frågormedan

ersättning vid offentliga ingrepp bedöms utifrån offentligrättsligaom
överväganden. vissI regelsystemenmån uppbyggda utifrånär olika
ändamâlssynpunkter. Så inte ersättningsrättensär funktion alltidt.ex.
densamma. Reglerna ersättning vid offentligt rättsenliga ingreppom
spelar delvis roll den vid skadestånd.än Exempelvis kanen annan
möjligheten till ekonomisk kompensation faktor beakta vidattvara en

tillåtlighetsbedömning.en
Bestämmelser ersättning vid offentliga ingrepp återfinns i bl.a.om

vattenlagen, plan- och bygglagen, naturvårdslagen, väglagen och mine-
rallagen. Gemensamt för dessa lagar kretsen sakberättigadeär äratt
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till fastighetsägare innehavare särskildbegränsad och såsomrättav
servitut, nyttjanderätt och till elektrisk kraft.rätt

Vidare beträffande offentliga ingrepp möjligt skilja mellandetär att
rådighetsinskrän-ingrepp expropriativt slag och sådana ärav som av

ingrepp förstnämnda falletkande karaktär. Vad gäller det är ersätt-av
princip fullningsrätten skyddad i grundlag vilket innebär i ersätt-att

till ersättningning skall oberoende lagstöd.utgå För pårättannatav
grund rådighetsinskränkning krävs uttryckligt lagstöddäremotav en

ersättningsbestämmelsernas ifrån till fulloch innehåll varierar allt rätt
ersättning till ingen ersättning gränsdragningsproblem kanalls. De som
uppkomma i fråga den ersättningsberättigade kretsen hänför sigom
främst till vilken ställning skadelidande med anknytningspörsmålet om
till Sammanfattningsvis därvidangränsande fastigheter har. kan sägas

möjligheten enligt expropriations-för tredje få ersättning deatt attman
tillrättsliga reglerna i huvudsak densamma för skade-är rättensom

skadeli-stånd. benägenheten tänja kravet denDäremot påatt attsynes
dande sakrättslig anknytning till inteskall ha fast egendom längregå

vad fallet enligt vattenrättslig praxis.än ärsom
förstå frågor med sakägarkomplexet börFör har göraatt attsom

ha skadeståndsrättsliga principerna i minnet.de nämnda Detman nyss
förockså viktigt komma ihåg skadebegreppet kan användasär att att

förändra kretsen ersättningsberättigade. Om endast ekono-att t.ex.av
miska skador det möjligt detta begrepp vidareersätts är att ge en
innebörd och utöka kretsen ersättningsberättigade ochpå så sätt av
därmed också de sakberättigade.

Sakägare taleberättigadsom

Även begreppet talerätt dubbelbottnad betydelse. Talerätten kanhar en
behandlas antingen processförutsättning eller frågasom en som en
rörande själva saken. Talerätt i processuell mening brukar i modern
svensk uttryckas behörighet i rättegångprocessrätt att partsom vara en
rörande den ifrågavarande utgångspunktensaken. allmännaDen är
därvid den har civilrättslig dispositionsrätt tvisteföre-överatt ettsom
mål också har talerätt.

Vanligtvis förekommer det i tvistemål ordinärt slag ingen egent-av
lig talerättsprövning. Anledningen till detta talerättkravetär påatt

uppfyllt därigenom sigredan den väcker talan påstårattanses som en
visst berättigad det därvid fästspå sätt gentemot motparten, utan att



Kapitel 16 607

särskild vikt vidnågon vilka rättsfakta åberopas till stöd för tale-som
rätten.

flera lagarI miljöområdetpå prövningsförfarandet utformatär på
sådant ställningen vid prövningsinstansensätt egentligenett att partav

saknar betydelse. påverkar inteDet vederbörandes möjligheter att
framställa yrkanden eller åberopa utredningar och bevismate-att annat
rial. Det sagda gäller vid prövning enligt bl.a. lagen kemiskanu om
produkter, hälsoskyddslagen, strålskyddslagen och naturvårdslagen.
Även vid tillståndsprövning enligt miljöskyddslagen siggör samma
synpunkter gällande, dock prövningen här sker enligt dom-att ett mer
stolsliknande förfarande. Partsställningens ringa betydelse i dessa fall
beror prövningenpå grundas ofñcialprincipenpå och det saknasatt att
möjlighet till ersättning för kostnader i ärendet.

Emellertid inte alla frågor enligt deprövas nämnda lagarna i
ordning. I synnerhet ersättningsfrågor behandlas särskilt ochsamma

skall i de flesta fall underkastas domstolsprövning. andra fall,I som
i vattenmål, behandlas tillstånds- och ersättningsfrågor gemensamt
enligt ofñcialpräglat förfarande med för sakägare fårättett attmen
ersättning för rättegångskostnader.

miljöskyddslagenEnligt möjligheten för enskild sakägare föraär att
talan vid allmän domstol begränsad till sådan miljöfarlig verksamhet

inte tillståndsprövats. Ingripanden i efterhand redan prövademotsom
och tillstadda verksamheter kan däremot bara ske talanpå av en myn-
dighet, dock enskild naturligtvis har möjlighet därvidatt göraatten
myndigheten uppmärksam omständigheterpå kan föranleda ettsom
ingripande.

Sakägare enligt miljöskyddslagen brukar den kananses vara som
tillfogas skada eller för olägenhet miljöfarligutsättas annan genom
verksamhet. dåFråga detta innebär begränsningär i förhål-någonom
lande till den allmänna talerättsliga processförutsättningen eller om
sakägarbegreppet endast materiell betydelse.är av

Immissionssakkunni SOUframhöll i betänkandet 1966:65 Luft-ga
förorening, buller och andra immissioner immission iatt motsatsen -
till grävningsskador och flertalet andra grannskapsstörningar kan-
medföra personlig olägenhet och allmän förmögenhetsförlust för en
mycket vid och obestämd krets människor. Emellertid kunde detav

detta inte komma i fråga och tillhör denna kretstrots att var en som
skulle kunna uppträda sakägare och i immissionsmål.väcka talansom
Härför borde enligt de sakkunniga, liksom dittills, krävas denatt

antingen äganderätt, nyttjanderätt eller särskildpersonen genom annan
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träffasegendomfastatill denanknytning enavskulle ha somrätt
Lagberedningenpåpekadesakkunniga attverkningar. Deimmissions

i begreppetbegränsningsådaninlagtjordabalktillförslageti en
motsvarande begräns-vattenlagentillämpningvidoch enatt avgranne

såledesskulleanknytningenrättsligauttryck. varatill Denning kom
ImmissionssakkunnigaEnligtstörning.föregendom,fast utsattessom

risksådanbedömdesdetoch attstörningrisk förmeddeträckte en
blipåräknaskunde utsattelleregendomen utsattesförelåg såofta snart

någonfrågadetfordrasinteskulle att omimmission. Det varför
skulleegendomfasttillanknytningnågonskada. Attersättningsgill

sakkunni-deEnligtavvisades.allemansrättstödmedhävdaskunna av
for-hasakägarbegreppetpreciseringenerforderligaborde den avga

ff.307regler bet.uttryckliga s.men av
vaddelvisförslagetremitteradedetiDepartementschefen övergav

Enligtsakägarbegreppet.beträffandeföreslagitImmissionssakkunniga
uttryckligeni lagtextenundvikasmöjligt angeattborde dethonom om

skulleförslagsakkunnigasdeMedsakägare.är att somansesomvem
tillförhållandeiställninggynnadalltförfåbegränsad engruppen

svåraförutsågsVidarestörningar.förblikundeövriga utsattasom
ersättningsfrågor. Depar-beträffandesärskiltgränsdragningsproblem,

före-Immissionssakkunnigadärför denavstyrktetementschefen av
Å intebetyddesidanandrasakägarbegreppet.begränsningenslagna av

innehålla någon ut-kommaskulleinte attlagenomständighetenden att
skullesakägarkretsen utanbegreppetbestämning varaatttrycklig av

inteallemansrättiintrångbordeSålundabegränsning. t.ex.varje
sakägareskulle kretsendepartementschefenEnligttalerätt. avgrunda

vattenrätteninomvarvid derättstillämpningen,ibestämmas närmare
1969:28ledning prop.vissskulle kunnaprincipernatillämpade ge

190.s.
enligtvattenföroreningvidsakägarekonstateradeLagrådet att

tillutbildad, rättlåthade svagtdenbaravattenlagen varaen,somvar
iantyddessakägarbegreppdetlagrådetEnligtegendom. somfast var

ansågFastmerabegränsat.förmotivering snävtdepartementschefens
olägenhetförellerskada utsättstillfogas genomlagrådet att somenvar

bordeEmellertidsakägare.betraktasbordeverksamhetmiljöfarlig som
ochverksamhetenmellanorsakssambandkravet påobserverasdet att
s.k.enligt denbegränsningvissinnebärakundeolägenhetenskadan

375synpunkter a.besläktadedärmedochadekvansläran prop. s.
departements-anfördestatsrådetianmäldesyttrandelagrådetsDå

knytaskullegenerelltlagendenintedetchefen avsett att nyaatt var
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till vattenlagens sakägarbegrepp.an När således det inom vattenrätts-
skipningen uppställda kravet anknytningpå till fast egendom inte
skulle gälla miljöskyddslagenspå område, anslöt sig departements-
chefen till vad lagrådet anfört sakägarbegreppet a. 396.om prop. s.

Möjligen kan denpå ställdasvaret frågan sökas med ledningnyss
departementschefens uttalandeav sakägarkretsen inteatt ärom utan

varje begränsning och intrång iatt allemansrättt.ex. inte bör grunda
Äventalerätt. det inte kan uteslutas departementschefenom att menat

något med talerättannat än vad här,görs det ligga närmastsom synes
till hands tolka honomatt inteså att helst kan väcka talanvem som
angående anspråkett grundas på miljöskyddslagen. Densom som
påstår intrång i allemansrätt och inget bör således få sinannat talan
avvisad och inte ogillad. En fråga dåär sakägarbegreppetannan om
enligt miljöskyddslagen konstrueratär så särskild talerättspröv-att en
ning möjligär och vilka konsekvenser sådan prövningom kan få.en

Miljöskyddslagens förarbeten saknar uttalanden vilka rättsfaktaom
talerättsprövning skall grundas elleren på vilka beviskrav börsom

ställas förstaI hand prövningen böraupp. anknytas till frågansynes
talan skada eller olägenhetom det slagavser en faller underav som

lagen. Som redan nämnts är gränsen mellan ersättningsgill förmögen-
hetsskada och s.k. tredjemansskada i viss mån flytande. Ofta detär
just denna fråga den iär egentlig mening tvistigasom mellan parterna.
Den verkliga prövningen kommer i sådant fall ske i den föratt rätte-
gångshinder stadgade ordningen i stället för spörsmålett rörsom som
själva saken. Processen blir i stället för dispositivatt prägladvara av
officialprövning.

En möjlighet undvika eller iatt fall lindra effekternavart attav en
prövning själva saken förvandlas till frågaav processhinder ären om

kravet talerättatt på uppfyllt redananse påståendeettgenom attom
det finns risk för sådan skada eller olägenhet lagen omfattar. Stödsom
för sådant betraktelsesättett finns också i den juridiska litteraturen

ÄvenWesterlund. rättspraxis innehålla visst stöd härför.synes
Sålunda har det tillräckligt medansetts påståendeett skadornaattom
orsakats till följd miljöfarlig verksamhet för fastighetsdomstolav att
skulle behörig måletpröva NJAatt 1973vara l.s.

Frågan vilken omfattning talerättsprövningom bör ha inteären
närmare prövad i domstolspraxis. Möjligt miljöskyddslagensär att
sakägarbegrepp vid närmare övervägande befmns vittså och löstvara
i kanterna det saknasatt egentlig anledning ställa någraatt särskil-upp
da rekvisit för talerätt demutöver allmänt tillämpas, dvs. det blirsom

20 13-0281.Dell
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anföraskanskälprövning alls. Deegentliginte fråga någon somom
förrättsskyddettalerättsrekvisit,särskildaställaförstödtill att upp
dåstarkainte såkanskevinster,processekonomiska ärtredje ochman

självaprövningtillomvandlastenderartalerättsprövningen att aven
saken.

miljö-princip detsammaisakägarbegrepp ärMiljöskadelagens som
talerättpåpekasdockförtjänar attskyddslagens. Det att ansesom

prövningenersättningsgillt slagskadaföreliggerdetförutsätta att aven
allmän-ochstörningsfrågor ort-omfatta ocksåriskerar t.ex.att enom

vanlighet.
isakägaresammanfattas såkan attsakägarbegreppVattenlagens

muntligenskriftligen ellerinnehavareochmening ägarelagens är av
vattenföretagskadasdirektegendomtill fast ettupplåten rätt avsom

nyttjandeekonomiskafastighetensföriintrång någotlidereller annars
företagetdärvattenområdetill detanknytningmedväsentligt intresse

150.1981/822130utförs prop. s.
iuppträdamedför vatten-rätt partsakägareEgenskapen att somav
sakäga-Endastersättningsfrågor.tillstånds-såvälbeträffandemål som

partsställning.hakanintressenför allmännaföreträdarevissaochre
JoUrättegångskostnaderersättning förtillharsakägare rättBara

53.1982/83:30 s.
tydlig-heltmedsåledesdetframträdervattenlagenEnligt annanen

betydelseharsakägarbegreppetmiljöskyddslagenfrågaihet attän om
iföredragandenuttalandehänseende. Avprocessuelltiockså ett av

enligttalerättförfordrasvattenlagtillmed förslagpropositionen ny
berördtillanknytningkvalificeradfrågaskalldetlagen att om envara

151.egendom a.fast s.prop.

övervägandenVåra

imöjlighetanledning ellerinte attfinns detmeningEnligt vår ens
fårFrågansakägarbegrepp.entydigtdefinieramiljöbalkens lagtext ett

förslagvårarättstillämpningen. Genomöverlämnashittills åtliksom
talanföra närmöjligheternaförbättravill vi dockfortsättningen atti
taleberät-utpekadet svårtärmotiverat skerså attdet attär trots enatt

enskildtigad part.
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organisationerTalerätt för ideellal6.1.3

Allmänt

skiftandeideella organisationermiljöområdet finns antalPå ett stort av
eller speciellamiljövård i allmänhet påslag. kan inriktadeDe påvara

Svenskaexempel de förra kanmiljöfrågor. Som nämnaspå natur-
Fältbiologerna.skyddsföreningen, Greenpeace och Den senare gruppen

kärnkraft, ochFolkkampanjen Vattenvärnetkan exempliñeras med mot
Älvräddarnas organisa-andra ideellasamorganisation. finns ocksåDet

kannaturvård. Bland dessastark anknytning till miljö- ochtioner med
SvenskaHälsofrämjandet, Båtunionen,Friluftsfrämjandet,nämnas

Turistföreningen.Sportfiskarna och SvenskaJägarförbundet,
organisa-de ideellasin och breda förankring harkompetensGenom

miljövårdsarbetet.viktig uppgift fylla i det samladetionerna atten
miljöproble-organisationernas betydelse förSärskilt framhållasbör att

information ochtidigt stadium och föruppmärksammas på ettmen
opinionsbildning miljövårdsområdet.på

miljövårdsarbetet ochdet löpande kompetensenI engagemangettas
omfattning. Sålun-organisationerna till i alltideellahos de störrevara

remissin-i utredningar, delsorganisationerna delsda medverkar som
i olika ärenden.stanser

derasorganisationer har framfört önskemålFlera ideella attom
miljö- ochipåverka den formella beslutsprocessenmöjligheter att

naturskyddsföre-naturvårdsärenden skall utökas. har SvenskaT.ex.
iöverklaga beslut,ningen förklarat sig vilja ha talerätt, dvs. rätt att

miljövård.frågor ochrör natur-som

Gällande rätt

institut främstaflerabesvärsrättenInom värt rättssystem är ett varsav
anföra besvärsyfte rättssäkerheten. Rätten överär ettattatt trygga

finns också be-i direkt reglerad i lag.visst beslut allmänhet Detär
begränsningar iVissastämmelser begränsar besvärsrätten. rättensom

direkt stöd lag.gällaföra talan beslut t.o.m. utanatt mot ett avanses
visst beslut besvärsbe-i regel endast den berörsSålunda är ettsom av

negativskall harättigad. brukar krävas beslutet rätts-Dessutom att en
tillsig för skallverkan för den vill besvära besvärenatt upptassom

inte möj-i Vanligtvis det huvudprövning sak. brukar över taget vara
direktligt fullfölja beslut, inte hartalan någon rättsver-motatt som
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kan, exempelvis beslut i form vägledande anvisning e.d. Någonav
allmän klagorätt för och missnöjd medär beslut existe-ettvar en som

således inte.rar
Enligt 22 förvaltningslagen§ tillkommer inom förvaltningsrätten i

allmänhet överklagarätten beslut den berörsatt beslutet,ett som av
detta honomgått och beslutet kan överklagas. Rättemot över-om att

klaga har först främstoch den intagit ställning i ären-part ettsom av
de. Emellertid kan intressennågons beröras beslutett utan attav

i fråga varit i ärendet. klagorättFör i sådana situationerpartpersonen
brukar krävas beslutet antingen påverkar vederbörandesatt rättsställ-
ning eller berör intresse på något erkäntsett sätt rättsord-som av
ningen.

Rätt överklaga beslut enligt miljöskyddslagen tillkommer,att för-
besvärsberättigade enligt allmänna principer,utom också Naturvårds-

verket, kommuner och lokala arbetstagarorganisationer, organise-som
arbetstagare i den verksamhet med beslutet, i frågorrar som avses om

tillstånd och i frågor föreskrifter inom miljöskyddsområ-ettsom avser
de och undantag från sådana föreskrifter. Naturvårdsverket har också
besvärsrätt i vissa andra hänseenden, i frågor föreläg-t.ex. som avser
ganden försiktighetsmått eller förbud.om

tillvaratagandeFör konsumentintressen kemikalieområdetpå harav
enligt förordningen kemiska produkter besvärsrätt i vissa fallom
tillagts sammanslutning konsumenter vissa arbetstagar- ochsamtav
arbetsgivarorganisationer.

Vi föreslår de angivna myndigheterna och organisationernaatt nu
bör ha besvärsrätt i fortsättningen.även förhållandetDet enligt våraatt
förslag Naturvårdsverket skall tillsynutöva och ha begärarätt att
omprövning bara beträffande vissa miljöfarligastörre verksamheter
medför alltså inte vi verkets besvärsrätt bör begränsas.att attanser

Vad gäller ideella organisationer har sådan alltid rätt över-atten
klaga sådana beslut organisationenrör själv, exempelvis isom egen-
skap tillägare egendom påverkas verksamhet. Vidareav som av en
kan organisation såsom ombud i företrädaärende eller fleraetten en
medlemmar. Utan särskilt uppdrag får dock inte organisationen över-
klaga beslut i angelägenhetett medlemrör personligen.en som en

särskildEn fråga den iär vad mån sammanslutningar för tillvara-
tagande ideella eller fackliga intressen har talerätt i ärendenav som

dessaangår intressen.
Enligt praxis, i fall enligt äldre sådan, får ideell organisa-vart en

tion i viss utsträckning överklaga beslut kränkt de ideella intressensom
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organisationen Som exempel härpåsom kanrepresenterar. nämnas
några avgöranden i Regeringsrätten. Sålunda har talerätt till-ansetts
komma planteringsintresseförening vad gällde Sanitära olägenheteren
från kopparverk 1948 224,ett I kulturhistorisk förening i frågaen

bygglov för uppförande toalettbyggnad iom kulturpark 1958av en en
152K och förening för hälsofrämjandet i stad vad gällde fluori-en en

dering RÅvattenledningsvattnet i staden 1961 ref. 51.av Av äldre
praxis hos dåvarande Kungl. Majzt i statsrådet framgår ideellaatt
organisationers besvär i fleraprövats fall, bl.a. i fråga tillstånd tillom
utskänkning alkoholhaltiga drycker där nykterhetsförbundav ett resp.

nykterhetskommitté och missionsföreningen ha talerätt.ansettsen
Vad härefter gäller besvärsrätt för fackorganisationer praxissynes

härvidlag restriktiv. skillnadEn emellertid kunna förmärkasmer synes
tillså vida Regeringsrätten varitatt restriktiv än Kungl. Maj:t imer

statsrådet.
Frågan bl.a. ideella organisationers förarätt talan beslutom att mot

kränker organisationsintressena behandladessom Besvärssakkunnigaav
i betänkandet SOU 1964:27 Lag förvaltningsförfarandet. Deom
sakkunniga uttalade där fråganpå torde böraatt svaret beroendevara

den styrka med vilken de ideella intressena sigav gör gällande i ett
ärende. Besvärsrätt inteansågs böra tillkomma sådana ideella organisa-
tioner, intressen är perifer vid prövningenvars naturav mer ettav
ärende. övrigt det enligt de sakkunniga naturligt ideellavar att orga-
nisationer tillåts föra talan i förvaltningsförfarandet till främjande av
sina syften. Därvid förutsattes organisationernaatt erhållit allmänten
erkänd ställning företräda de aktuella intressena.att

Enligt den dåvarande naturskyddslagen Konungen rätt attgavs
bestämma myndighet elleratt organisation prövades lämpligsom
därtill skulle ha förarätt talan länsstyrelsensatt beslut enligtmot lagen
för tillvaratagande naturskyddets intressen. I med stöd be-av en av
myndigandet utfärdad kungörelse föreskrevs bl.a. Svenskaatt natur-
skyddsföreningen och Samfundet för hembygdsvård hade förarätt att
talan beslut i naturskyddsärenden.mot När sedermera naturskyddsla-

naturvårdslagenersattes utmönstrades bemyndigandetgen iav den
förra ioch stället dåvarande Statens naturvårdsnämnd besvärsrätt,gavs

rätt överfördes till Naturvårdsverketen då dettasom senare övertog
nämndens uppgifter. förarbetenaI till naturvårdslagen anfördes att,
eftersom det i Statens naturvårdsnämnd ingick för bl.a.representanter
föreningslivet, bemyndigandet föreskrivai besvärsrätt föratt organisa-
tioner kunde bort. Vid utskottsbehandlingentas uttalades tredjeav

r
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hembygds-förSamfundetsochNaturskyddsföreningenslagutskottet att
naturvårdsärenden inteisjälvständig talanföralämplighetvård att

i fråga.kunde sättas
i denbehandlatsorganisationer harför ideellatalerättFrågan om

framhållitharRagnemalm. Dennebl.a. Hanslitteraturen,juridiska av
föreningarideellahinderföreligga något attinte motdetatt synes

förRagnemalm skålenligtdetfinnsklaga. Tvärttillerkänns rätt att om
harklagorättförutsättning för angettshärvidlag.hållning Enliberalen

före-ställningerkändallmänthaorganisationen måste somatt envara
Ragnemalmbeslutet.påverkasintresseför detträdare menaravsom

med-avseendemed påstorlekvissinnebära krav påtordedettaatt en
verksamhet.rikstäckandenödvändigtvis påintelemsantalet enmen

konkurrenslagen,enligtdenslutligen rättkan nämnasHär som
konsumentförhållandeniavtalsvillkormarknadsföringslagen, lagen om

konsumen-sammanslutningartillkommerproduktsäkerhetslagenoch av
marknadsdomsto-hosnäringsidkareellereller löntagare attarbets-ter,

i deföreliggersådanförbudsföreläggande. rättEnbl.a.ansökalen om
intebeslutatKonsumentombudsmannen attellerKonkurrensverketfall

ocksåkan nämnassammanhangethänseende. Iiansökan nämntgöra
besluttalanfall föravissai motarbetstagarorganisations rätt atten

intressen.medlemmarnassaken röri den månarbetsmiljölagenenligt

övervägandenTidigare

uttalade1972årKoncessionsnämndenremissyttrandeI avgavett som
organisationerideellaförvidgadför rätttill förmånnämndensig en

miljöskyddslagen.enligtbeslutöverklagaatt
1978:80SOUbetänkandetiföreslogMiljöskyddsutredningen

arbetstagarorgani-förendastbesvärsrättutökadmiljöskydd IBättre en
det svårt görautredningenanförde atthärförTill stöd attsationer. var

intebordeorganisationer. Detideellaolikagränsdragning mellanen
tiller-övrigtiförvaltningsrättenstrid medii frågaheller komma att

uttalades rättssä-Vidareorganisationer besvärsrätt. attsamtligakänna
i före-ordningengällandedentillgodoseddñckkerheten genomanses
Miljö-sida.regeringenspraxis frånförhållandevis liberalning med en

miljöskyddslagenenligtsakägarkretsenframhöllskyddsutredningen att
orsakssam-påendast kravetprincip begränsasivid ochmycketär av

ellerolägenhetenochverksamhetenmiljöfarligamellan denband
skadan.
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naturskyddsföreningensig Svenskasina remissyttranden ställdeI
utredningens ställ-organisationer kritiska tillideellaoch flera andra

särskild be-ideella organisationer inte bordeningstagande att ges en
organi-Naturskyddsföreningen, inte kundesvärsrätt. acceptera attsom

föra talan,generellt uteslöts från ansågsationer ideellt slag attattav
till rikstäckandepraktiska skäl borde begränsa besvärsrättenman av

fall förFöreningen den iregionala organisationer.eller ansåg vartatt
det deframhölldel borde besvärsrätt. ärVattenvärnet attgesegen
allmännabärare detmiljöskyddsorganisationernacentrala är avsom

till tals besvärs-miljöskyddsintresset därför borde få kommaoch som
vägen.

tillsigföredraganden han anslöt1980/81:92 uttaladeI attprop.
följande.anförde därvid bl.a.utredningens ståndpunkt. Han

miljö-organisationerföreningar andra påideella ochJag attanser
betydelsefullt arbete.utföroch naturvårdens områdenskyddets ett

iorganisationers erfarenheterviktigt till dessaDet är att ta vara
miljöfarligtillståndsprövningendet gällermiljövårdsarbetet. När av

organisationeri fallverksamhet sker denna många att somgenom
tillfällesådan verksamhetmedlemmar berörshar attgessom av

Allmäntprövningsmyndigheten.fram sina synpunkter införlägga
i beslutinflytande innehålletmöjligheterna pågäller övaattsett att
till talstidigare kommerenligt miljöskyddslagen är större man

samrådsförfa-informations- ochi Med det mig förordadesaken. av
organisationernamöjligheterna förrandet kommer således övaatt

förbättras.i miljöskyddsärendeninflytande belutsprocessenpå att
inteorganisationer sådanaHittills för ideellahar besvärsrätt som

regeringentillämpasföreligga, i den praxisansetts avsommen
ombud föra talan för sakägare.tillåts ideell organisation att somen

få sinadärmed möjligheterideella organisationernaDe attges
bereddintei prövningsförfarandet.synpunkter beaktade Jag är- - -

frånmiljöskyddslagens områdetillstyrka på gör avstegattatt man
låta de ideellaförvaltningsrättsliga principerallmänna attgenom

hellerfå självständig besvärsrätt. Inteorganisationerna lagöver en
organisationer sådanlämpligt tillerkänna vissa utvaldadetär att

rätt.

Utred-miljö behandlade1987:32 bättrebetänkandet SOU FörI en
Enligtorganisation frågor talerätt.ningen miljövårdens bl.a. omom

från allmänhade anförautredningen skulle i princip alla något attsom
enligtprövningsförfarandettill tals ieller enskild synpunkt komma

Naturvårdsverkethänseende ålåg detmiljöskyddslagen och i formellt
intressen.miljöskyddsintressena allmännabevaka och såsomatt natur-

emellertid inte uteslutaNaturvårdsverkets ställning ansågs ävenatt
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andra verksamt kunde bidra med kunskap på området. Utredningen
pekade på och miljöskyddets ideella ochatt vetenskapliganatur- orga-
nisationer besatt i sammanhanget beaktansvärd sakkunskap och atten
organisationerna samlade allt fler människor vill främja ochnatur-som
miljöskyddsintressena. Genom det breda och omfattandeengagemang
ideella arbete bedrivs i dessa organisationer kunde enligt utred-som
ningen betydelsefull information kanaliseras i form underlag förav
behandlingen skyddsfrågorna. minstInte det gällde lokalnär påattav
nivå belysa alla relevanta frågor bedömdes organisationemas kunska-

till hjälp. Som exempel nämnde utredningenstor lokalper attvara en
naturskyddsförening inventerat djur- och växtlivet i skogsområdeett
i vilket motorsportbana planerades. Samtidigt framhölls Natur-en att
vårdsverkets möjligheter bevaka samtliga prövningsärenden denatt på
kommunala nivån bedömdes bli begränsade.

Beträffande utredningsförfarandet i ärenden enligt miljöskyddslagen
framhölls i betänkandet Koncessionsnämnden tillämpade lagenatt på
så sätt nämnden hade och plikt beaktarätt alla framfördaatt att syn-
punkter, dessa härrörde från formelltnågonoavsett settom som var
sakägare eller inte. Utredningen miljövårdens organisation utgickom
från det beskrivna skulle kommaatt synsättet prövningsförfa-att styra
randet också i fortsättningen och alla prövningsnivåer.på bak-Mot
grund därav bedömde utredningen det försti besvärsförfarandetatt var

frågan organisationemas formella ställning skulle kommasom om att
ställas sinpå spets.

Eftersom inbrytning redan skett kemikalieområdetpå därigenomen
sammanslutning konsumenter tillerkäntsatt klagorätt, framstoden av

det enligt utredningen logiskt organisationer företräddeattsom ge som
ideella eller vetenskapliga eller miljöskyddsintressen formellnatur- rätt

överklaga bl.a. tillståndsbeslut rördeatt och miljöskyddsin-natur-som
tressen.

Utredningen nämnde det klagorätt för ideella föreningaratt ochmot
liknande organisationer brukade anföras dels principiella hinder som
främst rörde avgränsningen kretsen ldagoberättigade, delsav av mer
praktiska invändningar avsåg problem med delgivning beslutsom av
och beräkning klagotider Vad angick de principiella synpunk-av m.m.

kunde dessa tillmötesgåsterna kretsen klagoberättigadeattgenom av
organisationer begränsades till sådana allmänt erkända ochsom var
hade bestående och fast struktur. Självfallet krävdes de hadeen att
stadgar och styrelse. Organisationer "dagsländekaraktär" borde inteav
komma i fråga enligt utredningen.
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Beträffande härefter de praktiskt betonade invändningarnamer
kunde enligt utredningen ansluta till lösningar valts inomman som
kommunal- och planlagstiftningen. På dessa områden nämligenvar
kretsen taleberättigade vidsträckt.av

Utredningen miljövårdens organisation kom till den slutsatsenom
organisationer tillvaratogatt naturvårds- och miljöskyddsintressensom

borde rätt överklaga vissa beslutatt enligt miljöskyddslagen.ges För
sådant skulleatt fåett erforderligsystem stadga föreslogs det skulleatt

ankomma på regeringen bestämma vilkaatt organisationer skullesom
få talerätt.

propositionen 1987/88:85 Miljöpolitiken inför 90-talet konstate-
rade föredraganden de flesta remissinstanseratt varit kritiska mot
utredningens förslag och hon valde inte föreslåatt någon utvidgad
talerätt. I sammanhanget hänvisade hon till bl.a. regeringen i sinatt
praxis intagit hållninggenerös till vilka skall ha klagorätten som anses
och förutsatte Koncessionsnämndenatt skulle fortsätta denpå vägen.

Jordbruksutskottet anförde i betänkandet JoU 1987/88:23 godaatt
skäl kunde anföras till stöd för utvidgning besvärsrätten i miljö-en av
mål. Sålunda uträttade de ideella och vetenskapliga organisationerna

viktigt arbete förett rikta samhällsorganensatt och allmänhetens upp-
märksamhet miljöproblemen.på Emellertid delade utskottet föredra-
gandens tveksamhet till utvidgad talerätt i enlighet med utred-en
ningens förslag. Utskottet underströk alla enskilda berördesatt som av

beslut hadeett rätt överklaga detta ochatt förvaltningslagen tillätatt
den enskilde anlita juridiskatt ombud, före-en t.ex.person som en
ning. Med denna motivering avstyrkte jordbruksutskottet motioner om
talerätt för miljöorganisationer. Detta blev också riksdagens beslut.

Med stöd regeringens bemyndigande den 27 juni 1991 harav
chefen för justitiedepartementet tillkallat särskild utredare meden
uppgift undersöka detatt förbättragår möjligheternaatt i dom-om att
stol driva anspråk är eller likartade försom störregemensamma en

människor. Utredaren har antagit arbetsnamnetgrupp Grupptalanutred-
ningen. Enligt direktiven dir. 1991:59 skall utredaren överväga
möjligheterna beträffande sådanaatt anspråk komplement tillettsom-
de traditionella rättegångsreglerna införa regler s.k. grupptalan.om-
Utredaren skall dessutom föreslå de ändringar i övrigt behövs isom
det processuella regelsystemet för säkerställa möjligheternaatt att
driva sådana anspråk i domstol. Frågan förbättrat processuelltettom
rättsskydd i dessa hänseenden skall särskilt övervägas för konsument-
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direktivenenligtskallUtredningsarbetetmiljörättsområdena.och
1993.septemberföre den 1redovisas

övervägandenVåra

finna någravi vi inte kunnatkonstaterade attprincipbetänkandetI att
riksmötetvidbeslutriksdagenseftertillkommitomständigheternya

utvidgad tale-fråganbedömningenpåverkade1987/88 om enavsom
förslagframinte någotvi därförladebakgrunddennaMoträtt. om

organisationer.ideellaförtalerätt
propositioneniregeringenföranleddeställningstagande attVårt

miljöfrågor-med tanke påviuttalalivsmiljö:90 god1990/91 En att
fråganfortsättningsvis borde övervägabetydelse även omstoranas

miljöskyddsärenden kanprövningeninflytandeallmänhetens över av
biträddesståndpunktRegeringensför detta.formernavidgas och av

tilläggsdirek-oU30. Av våra1990/91betänkandetjordbruksutskotteti
anfört.riksdagenvadvi skall beaktaframgårtiv att

ochskallmiljöskyddslagenenligttillståndsprövning natur-Vid
i förstabevakasintressenallmännamiljöskyddsintressena såsom av

enskilda till-bevakamöjligheterVerketsNaturvårdsverket.hand att
sökashärtill kanAnledningenbegränsade.emellertidståndsärenden är

förändrade roll,i verketsdelsbegränsadei verketsdels resurser,
medarbeteochenkilda ärendenideltagandemindreinnebärande mer

med foghärav kanbakgrundkaraktär. Motövergripandefrågor av
området.kunskap påmedbidraandra kaninte ocksåifrågasättas om

organisationer påideellatillerkännaskekunnaskulleDetta attgenom
tillstånds-vidformell talerättmiljöskyddsområdetochnaturvårds- en

enligt miljöbalken.prövning
organisationerideellabeaktassammanhangetiVisserligen bör att

utsträckning. Enringainteitalerätti dag harpraktiken redani en
skaffar sigorganisationernadärigenommöjligsådan rätt är att om-

sakägarkretsen.iblandbudsuppdrag personer
detinförs kanorganisationerideellaförformell talerättOm en

organisationvarjetillkoppla dennafrågaisjälvfallet inte komma att
börjatorde tillSålundamiljöskyddsområdet. attnaturvårds- ochpå

bevakaförenkombildatsorganisationersådana attuteslutasmed som
undantasVidare börprojekt.specielltanslutning tilliintressen ett

fast struktur.ochbeståendeinte harsammanslutningarsådana ensom
rättsligt be-hai fråga måstebör kommaorganisationerDe ensom
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verksamhet börorganisationernasLedningenuppbyggnad.stående av
förväntasdet kunnademokratisk grund. Vidarevila måstepå aven

kravbedriva sin verksamhet. Något påvaraktigt kandem de attatt
uppställas.emellertid interikstäckande börorganisationerna skall vara

tillerkän-organisationer böraLagtekniskt kan den typ som ansesav
antingen reglerformell talerätt avgränsas som angergenomnas en

i vilka stadgasbestämmelserför ellerförutsättningar talerätt genom
övervägande för den förstnämn-skäl talarfrån sådanundantag rätt. att

tillämpas.tekniken börda
taleberättigadekretsengäller bestämmadet sedanDå närmareatt av

framkomliga Denför sig gå.organisationer ñnns i och vägartvå att
bestämmande,regeringensregeringen eller, efterlåtaär att enena

skallvilka organisationerföreskrifter bestämmamyndighet somgenom
praxisfrågan pålåta lösasandraha talerätt. Den vägen är att genom
balken.skrivs in i självaförutsättningarmateriellagrundval somav

Sålunda kanförfaringssätten.riktas bådaNaturligtvis kan kritik mot
invändningenriktas bl.a. denreglering föreskrifter attmot genomen

utsträckning bestämmasmöjliga börtaleberättigade ikretsen störstaav
allvarligareEmellertidriksdagen.lagstiftaren, dvs. ännusynesav

alternati-detreglering enligtinvändningar kunna göras mot senareen
processeko-blir komplicerat ochbefaras detta bådedå det kan attvet,

talerätts-förutsesdärvid kannomiskt ofördelaktigt. Vad är attsom
inslag iofta, blir ståenderegelmässigt dockinte såfrågor, än ettom

tillledakan i sintillståndsärenden.handläggningen bl.a. Detta turav
italeberättigadorganisation skallhuruvida vissfrågan ettatt varaen

iför avgörande högreförasi särskild ordningärende måste upp
instans.

skäl förövervägandeanförda talarbakgrund det attMot av nu
miljövårds-organisationer tillvaratarför ideellatalerättfrågor somom

erforderlig stadgaföreskrifter. erhållaintressen regleras För attgenom
regeringen.föreskriftsrätten tillkomma endastböri systemet

ideellaför vissautvidgningen talerättenföreslagnaMed den avnu
inflytandebetydligt ökatallmänheten överorganisationer erhåller ett

prövningen miljöskyddsärenden.av
ytterligare.förstärkasinflytande kanallmänhetensFråga är om

sigkan vändaenskildaden ordningenEG gällerInom att personer
till EG-kom-exempelvis miljöförhållandenbeträffandemed klagomål

ochföreliggermissförhållandenundersöker dåmissionen. Denna om
frågan medåsidosatts,regelverkden finner EG:skan, taatt uppom

EG-domstolen.vidsista hand väcka talanberörda och iden staten
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naturresursdeparte-Miljö- ochviduppgifter vi fickdeEnligt ett av
möjlighetframgick dennaEG-seminariumanordnatoch attmentet oss

visserligenanvändsvarjeEG-kommissionen år etttillklaga avatt
förordningliknandeEnobetydligt antalintebegränsat personer.men

tillsigvänderenskildainnebäravidkommande skullesvenskt att en
tillståndsmyn-avgörandenbeträffandetalerättharmyndighet avsom

digheter.
fristå-inrättamöjlighetenprincipbetänkandeti ettdiskuterade attVi

betydandeskulleanfördevi därmiljöombudsmannaämbete. Somende
italerättämbetesådantinträdakomplikationer kunna ett gavsom

ErfarenheternaNaturvårdsverket.framför alltsidanvidmiljöfrågor av
härombudsmannaämbetenfriståendeinrättandettalar också mot av -

fortsättningeniocksåJO-ämbetet,självfallet intetalas somom
harNO-ämbetetmiljöområdet.påmyndigheternaövervakar även

myndighet,tillmed SPKjuli 1992 lagtslfr.o.m. den en nysamman
haftframför andraövrigtiombudsmanKonkurrensverket. Den som
kän-Konsumentombudsmannen,nämligenområde,sittframgångar på

området.ämbetsverket påcentralai detingårhannetecknas attav
enskildaförstärkabästaskulle detmening sättetEnligt attvår

ideellasidanvidtill talskommamöjligheter attatt geavpersoners
inomsärskild enhet Natur-inrättaorganisationer talerätt att envara

enskildautredaochuppgiftmedvårdsverket emotatt ta personers
Utredningsresulta-miljöområdet.förhållanden påolikaklagomål över

tale-denutnyttjandeförunderlag delsanvändassedanbör avtet som
exempelvisövrigt,iarbeteför verketsdelsNaturvårdsverket har,rätt

skälfinnaskanföreskrifter. Dettill generellaförslagutarbetamed att
tjänstemanKonsumentverketgäller vidmed vadi likhet ge enatt som

åtgärdsådanmiljöombudsman. EnbeteckningenNaturvårdsverketvid
centralbättre käntNaturvårdsverketägnadkan göraatt somvara

miljövårdsmyndighet.
den rörarbeteunder äraktualiserats vårtfråga harEn somsom

beslutpåverkamöjligheterintresseorganisationersyrkesñskarenas att
intressen påver-organisationersfall dessamiljöskyddsärenden för deti

beredasbörorganisationernagällandedärvid gjortsharkas. Det att
intres-kandagmiljöärenden. Iiföra talanmöjligheterutökade att en

förinomsynpunkterframförañskeriområdetseorganisation på ramen
harinnebär.tillståndsförfarande Däremotoffrcialprövningden ettsom

berättigadden över-talerättformell så är attorganisationen ingen att
organisationsintresset.tillmed hänsynnegativabeslutklaga ärsom
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Enligt den danska lagen miljöskydd har vissa organisationernya om
ñskeriområdetpå tillagts klagorätt såvitt vissa beslut amts-avser av

rådet skyddrör förorenande verksamhet ll kap.ytvatten samtsom av
99 §. Sålunda får Danmarks Sportsfiskerforbund och Dansk Fiskerifo-
rening föra talan avgöranden förorening vattendrag,mot som avser av
sjöar eller havet. Vidare får Danmarks Havfiskeriforening klaga på
avgöranden såvitt gäller förorening i havet. Klagorätt tillkommer också
Ferskvandsñskeriforeningen for Danmark i frågor föroreningrörsom
i vattendrag och sjöar.

Som redan framgått förespråkar vi utvidgad talerätt för vissaen
ideella organisationer miljövårdsområdet.på utökaAtt kretsen av
ldagoberättigade organisationer till omfatta yrkesfiskarenasävenatt
intresseorganisationer tveksamt, eftersomär det därvid skullemer
kunna uppkomma svåra avgränsningsproblem. Problemen gäller inte
i första hand avgränsningen bland ñskeorganisationerna mellanutan
dessa och andra intresseorganisationer, jord-på och skogsbruks-t.ex.
området.

Vissa skäl talar emellertid för intresseorganisationerna yrkes-påatt
ñskets iområde intarnågon mån särställning i förevarandeen sam-
manhang. det förstaFör har yrkesñskarena i interegel sådan fastig-en
hetsanknytning de intar ställning sakägare i miljöskyddsären-att som
den. gällerDetta i synnerhet dem bedriver sin näring allmäntpåsom

Härtill kommer miljöskadelagen intevatten. torde tillämpligatt vara
på verksamhet bedrivs allmäntpå Skadorvatten. t.ex.som genom
borrning efter eller olja sådantpå alltså inte omfattasvattengas synes

lagen.av
anfördaDet motiverar yrkesñskarenas intresseorganisa-ävenattnu

tioner tillerkänns talerätt enligt miljöbalken och vi föreslår därför en
Ävensådan ordning. i detta fall bör det ankomma regeringenpå att

bestämma vilka organisationer skall ha talerätt enligt miljöbalken.som

Överklagande16.2

16.2.1 Nuvarande ordning

dag fullföljsI talan beslut i bl.a. tillstånds- och tillsynsärendenmot på
miljörättens område vid såväl förvaltningsdomstolar administrativasom
myndigheter. förraDe i instansordningenär räknat kammarrätten och
Regeringsrätten och de länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Arbetar-senare
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Koncessionsnåmnden ochskyddsstyrelsen, Naturvårdsverket, rege-
prövningförekommer också administrativringen. övergårDet att en

överklagande.till förfarande vid allmän domstol i samband medett
och domsto-Fullföljdsinstanser därvid Vattenöverdomstolen Högstaär

len.
överklagande ikortfattad redogörelse för hur dagVi lämnar här en

miljöbal-samordnas isker enligt den lagstiftning börsom nu anser
ken.

Naturresurslagen

intetillståndsbeslut naturresurslagen kanRegeringens enligt 4 kap.
överklagas ordinärpå väg.

Miljöskyddslagen

överklagas hosbeslut enligt miljöskyddslagenkommunal nämndsEn
liksom talan beslutlänsstyrelsen. Talan dennas beslut motmot av

Nämndens beslutNaturvårdsverket förs hos Koncessionsnämnden.
överklagas hos regeringen.

får intei dit fullföljda ärendenKoncessionsnämndens beslut över-
klagas.

miljöskyddsomrádebeslut föreskrifter inomLänsstyrelsens ettom
föreskrifter överklagasbeslut i särskilt fall undantag frånävensom om

hos regeringen.
och i frågorBeslut i frågor ersättning för vissa kostnader omom

vissa viten överklagas hos kammarrätten.
miljöskyddsavgifti frågorKoncessionsnämndens beslut över-om

klagas hos Vattenöverdomstolen.

produkterprodukter förordningen kemiskakemiskaLagen omom

ellerenligt lagen kemiska produkterkommunal nämnds beslutEn om
villkor överklagas hosmed stöd lagen meddelade föreskrifter ellerav

länsstyrelsen.
Arbetarskyddsstyrelsen.Beslut yrkesinspektionen överklagas hosav
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Länsstyrelsens eller central förvaltningsmyndighets beslut ien
särskilt fall enligt lagen kemiska produkter eller enligt föreskrifterom

beslutats med stöd lagen överklagas hos kammarrätten.som av
Andra beslut länsstyrelsen eller central förvaltningsmyndig-som en

het meddelat med stöd bemyndigande enligt lagen kemiskaav om
produkter eller förordningen kemiska produkter överklagas hosom
regeringen.

Lagen spridning bekämpningsmedel skogsmarköverom av

Skogsvårdsvårdsstyrelsens beslut enligt lagen spridning bekämp-om av
ningsmedel skogsmarköver överklagas hos Skogsstyrelsen.

Beslut Skogsstyrelsen eller myndighet frågorprövarav av som om
undantag från förbud enligt lagen överklagas hos regeringen.

Förordningen svavelhaltigt bränsleom

Beslut enligt lagen svavelhaltigt bränsle eller enligt föreskriftom
utfärdad med stöd lagen har meddelats kommunal nämndav som av en
överklagas hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsens eller Naturvårdsverkets beslut för särskilt fall enligt
lagen svavelhaltigt bränsle enligteller föreskrift har meddelatsom som
med stöd lagen överklagas hos kammarrätten. Länsstyrelsens beslutav
i fråga vissa preliminära avgifter får dock inte överklagas.om

Beslut för särskilt fall i vissa frågor och undantag över-avstegom
klagas hos regeringen.

Andra beslut länsstyrelsen eller Naturvårdsverket de redanänav
nämnda enligt lagen svavelhaltigt bränsle eller enligt föreskriftom som
har meddelats med stöd lagen överklagas hos regeringen.av

Förordningen miljöfarligt avfallom

En tillsynsmyndighets beslut enligt förordningen miljöfarligt avfallom
överklagas i den ordning gäller enligt förordningen kemiskasom om
produkter.

Beslut Naturvårdsverket eller länsstyrelsen i andra fall överkla-av
hos regeringen.gas
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Förordningen bekämpningsmedelom

Beslut enligt förordningen bekämpningsmedel överklagas i regelom
det föreskrivs ipå förordningen kemiskasätt produkter.som om
Beslut länsstyrelsen i frågor tillstånd använda bekämp-attav om

ningsmedel överklagas hos kammarrätten.
Kemikalieinspektionens beslut i särskilt fall i fråga godkännandeom
bekämpningsmedel överklagas hos regeringen.av

Förordningen förhandsgranskning biologiska bekämpningsmedelom av

Beslut enligt lagen förhandsgranskning biologiska bekämpnings-om av
medel eller förordningen förhandsgranskning biologiska be-om av
kämpningsmedel överklagas hos kammarrätten.

Strålskyddslagen

Beslut i särskilt fall enligt strålskyddslagen överklagas hos kammarrät-
Beslut i frågor vissa villkor skall dock överklagas hosten. om rege-

ringen.

Hälsoskyddslagen

kommunalEn nämnds beslut enligt hälsoskyddslagen överklagas hos
länsstyrelsen. Talan länsstyrelsens beslut förs hos kammarrätten.mot

Renhållningslagen

Enligt renhållningslagen gäller ordning för överklagandesamma som
enligt hälsoskyddslagen. Regeringen kan dock föreskriva vissaatt
beslut länsstyrelsen skall överklagas hos regeringen.av



Kapitel 16 625

Naturvårdslagen

En kommunal myndighets beslut enligt naturvårdslagen överklagas hos
länsstyrelsen.

Beslut statlig myndighet regeringen i frågoränav annan om
naturminnen,-
särskilt skydd för djur- eller inom visst område,växtart-
biotoper,-
åtgärder för begränsa eller motverka skada naturmiljön tillpåatt-
följd arbetsföretag,av
stängsel och skyltar varigenom allmänheten hindras eller avvisas,-
tavlor, skyltar för reklam, propaganda eller liknande,m.m.-
vilthägn,-
iordningställande område skräpats ned och åtgärder tillav som-
motverkande nedskräpning,av

såvitträttelse handräckningänannatavser-
överklagas hos kammarrätten.

Andra beslut statlig myndighet regeringen överklagas hosänav annan
regeringen.

överväganden16.2.2

Även i fullföljdssammanhang inställer sig den principiella frågan om
domstolsprövning eller prövning i administrativ ordning. frågaDenna
behandlas emellertid i avsnitt 13. l och vi hänvisar därför till fram-
ställningen i det avsnittet. dockHär den reservationenmåste göras att
också balkens bestämmelser fullföljd kommer påverkasattom om
tillståndsfrågor skall domstol.prövas av

Vi framhöll i principbetänkandet vi regeringenövervägtatt om
fortsättningeniäven behöver besvärsinstans vad gäller sådanavara

tillståndsbeslut meddelats Koncessionsnämnden. Vi fannsom av
emellertid åtminstoneså, tills vidare, borde fallet.att vara

Det kan diskuteras det beträffande beslut i tillståndsfrågorom som
meddelats Koncessionsnämnden verkligen finns behov över-ettav av
prövning i administrativ ordning. Behovet ha regeringenattav som
slutinstans i de och kompliceradestörsta tillståndsärendena enligtmest
miljöbalken torde inte lika vid tidpunkten för miljö-stortvara som
skyddslagens tillkomst. För detta talar bl.a. det för tillstånds-system
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prövning förespråkas i betänkandet. Sålunda föreslås attsom rege-
ringen skall tillåtligheten de allra ingripande anlägg-avgöra mestav
ningarna och verksamheterna och ha möjlighet i andra fallävenatt
förbehålla sig tillåtlighetsprövningen. får till följd regeringenDetta att
redan i tidigt skede, i likhet med vad i dag gäller vid prövningett som
enligt 4 kap. naturresurslagen, får möjlighet bl.a. lokalise-att styra
ringen sådana anläggningar och verksamheter från miljösyn-av som
punkt särskilt ingripande. Härtill i fortsättningenkommer endastär att
regeringen skall få tillstånd få till i principskall lämnaspröva om
otillåtliga företag. för regeringen i fortsätt-skäl talarEtt annat attsom
ningen inte behöver besvärsinstans det planeringsunderlagär attvara

i dag finns tillgängligt andra myndigheter regeringenäven änsom ger
goda möjligheter lokaliseringsfrågor. Ytterli-svårbedömdaavgöraatt

omständighet i riktning Koncessions-talar är attgare en som samma
nämnden visat sig besitta i juridiska tekniskakompetens såvälstor som
frågor. Nämndens avgöranden har vunnit respekt och godautgör
exempel awägningar miljönmellan sidan kravet skydd förpå å påena
och andra sidan industriellå behovet och kommunal verksamhet.av

Som ñnns det också skäl förtalarantytts motsattnyss som en
ståndpunkt. Viktigast därvidlag torde vissa tillståndsfrågorattvara
ibland skulle komma i instans, möjlighetenendastprövasatt atten om

tillståndsbeslutöverklaga hos regeringen avskaffas. dettaI samman-
hang dock beaktasatt eninstansförfarande i och för sig intemåste ett

nyhet för vidkommande Koncessionsnämn-någon svenskt ochär att
dens avgöranden aldrig ersättningsfrågor. omständighetEnavser annan

förtjänar tillåtlighetsfrågor, egentligennämnas äratt attsom som
borde ha regeringen intedär skett grundprövats så påav men av
förbiseende, ändå kan regeringenskomma under prövning genom
underställning.

Som redan framgått föreslås regeringens befattning med till-att
ståndsfrågor skall begränsas till gälla företags tillåtlighet. Dennaatt ett
princip skulle komma renodlas ytterligare regeringen fråntogsatt om
uppgiften fullföljdsinstans. Med den föreslagna ordningen föratt vara
tillståndsprövning enligt miljöbalken ikommer regeringen, de fall där
detta erforderligt, redan vid sin tillåtlighetsbedömning kunnaattanses

den önskade politiska styrningen praxis.utöva behovNågotav av en
sådan styrning i samband med överprövning intedå kvarstå. Ensynes

aspekt värd beakta i sammanhanget möjlighetenär äratt attannan som
besvärsvägen förhala slutligt avgörande begränsas högst väsent-att ett

ligt vissa inte förasavgöranden kan vidare ordinärpå Detväg.om nu
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anförda talar i och för sig för beslut i tillståndsären-sammantaget att
den fortsättningsvis inte alltid bör kunna föras vidare, i fall intevart
till regeringen.

har länge varitDet befria regeringen från löpandesträvan atten
ärenden statsråden och departementenså får tid för ochstörreatt mer
övergripande frågor. iRedan propositionen 1965:65 statsdeparte-om

organisation framhölls departementens uppgift ärmentens att attm.m.
värdera och bedöma utredningsmaterial, samordna och planera rege-

Ävenringens politik utformaoch de viktigaste riktlinjerna. riksdagen
underströk vikten delegering och decentralisering. Enligt riktlin-av
jerna i propositionen 1983/84:120 regeringens befattning medom
besvärsärenden, vilka fastställdes riksdagen, regeringen iskallav
möjligaste befrias frånmån ärenden inte ställningstagandekräversom

regeringen politiskt Utgångspunkten attav som organ. angavs vara
regeringen i allmänhet inte bör prövningsinstans i fallandra änvara

det behövs politisk styrningnär praxis.en av
bakgrund deMot redovisade finnsSynpunkterna det anled-av nu

ning på inte regeringen frånöverväga kan befrias uppgiftenatt nytt om
beslut i tillståndsärenden.överpröva Om förfarande i endastatt ett en

instans inte godtagbart uppgiften imåste stället läggas påanses vara
Vilket detta skall kan naturligtvis diskuteras.ett annat organ. vara

departementspromemorianI 1991:84Ds Plan- och byggnämnd
föreslås det inrättas nämnd slutinstans för prövning bl.a.att en som av
beslut meddelats länsstyrelsen enligt plan- och bygglagen utomsom av
beslut enligt 12 kap. De den statliga kontrollen beträffan-senare avser
de områden riksintresse och sådan politisk innebördav anses vara av

överprövningen också fortsättningsvis bör ankomma regeringen.påatt
inrättandetFörslaget plan- och byggnämnd syftar bl.a. tillom av en

avlasta regeringen antal enskilda plan- byggärenden.ochatt ett stort
förebild till administrativtEn för beslut iöverprövaett attorgan

tillståndsärenden meddelats Koncessionsnämnden skulle kunnasom av
den föreslagna plan- och byggnämnden. Ledning skulle ocksåvara

kunna isökas den ganska nyligen inrättade Utlänningsnämnden, som
övertagit regeringens uppgift asylärenden.prövaatt

finns emellertidDet väsentlig skillnad mellan den överprövningen
de nämnda förebilderna skulle ochgör göra överpröv-som nu resp. en

ning Koncessionsnämndens beslut. Skillnanden ligger i den högaav
kompetensen hos den första instansen. framstår meningslöstDet som

låta Koncessionsnämndens avgörandenatt överprövas ännuav en
nämnd. intekanDet kvaliteten på avgörandena skulle nämn-antas att
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ordning skullesådantillEnda skäletdärigenom.förbättras varavärt en
respek-sigi och förstånd.till Detta är ettöverprövningfåjust att en

ordningsärprägladmotivera såknappastkanskältabelt somenmen
skisserade.härden

lämp-finnasvårtdet ocksåpåvisats ärhar attavsnitt 13. 1.1I att en
administra-Koncessionsnämndenvarigenom beslutordninglig somav

inled-domstol. Somtillordinärfullföljas vägpåmyndighet kantiv en
Koncessions-överprövningmedproblemetlösesningsvis antytts av

domstolsprövning.tillöverförsförfarandethelabeslutnämndens om
för sig.i och Densakskälgodañnnasändring kandrastisksåFör en

ståndfå till över-behovetmedenbartmotiverasdock inte attkan en
myndighet änhosbeslutKoncessionsnämndensprövning annanav

regeringen.
till buds,alternativ ståtvåanfördadetbakgrundMot synesav

förstadomstolsprövning. ärDettill atttotal övergångfrånbortsett en
invänd-deKoncessionsnämnden,ieninstansförfarande trotsgodta ett
instans.i endastprövningmedkanningar göras systemmot ett ensom

avsnittredovisats iutredningsdirektivdemedi enlighetOm som
domstolsprövningtillmöjlighetgenerellmedinförs13.1.l ett system

godta.lättareordningsådan attförvaltningsbeslut, varasynes enav
dröjakommaemellertidavsnitt torde det attnämndaframgårSom av

låta överpröv-alternativetandra ärgenomföras. Det attden kaninnan
avvaktanregeringen. IibeslutKoncessionsnämndensningen stannaav
till dom-möjligheternai frågautvecklingenfortsattadenpå om

för detöverviktmening någonenligtstolsprövning ñnns det vår senare
vidare.väljs tillsalternativdettadärförVi förordaralternativet. att

hand-regeringen frånbefriaönskvärtdetredan framgått ärSom att
full-balkenshurövervägandeVidbesvärsärenden.läggning avav

idärförbörutformas strävan attövrigt skalliföljdsregler varaen
frånfullföljdsärendenutsträckning föramöjliga överstörsta rege-

huruvi-diskuterasocksåförvaltningsdomstol. kanDetbord tillringens
ärendendevissaföralämpligtmöjligt och överda det är att somav

förvalt-tillslutinstansKoncessionsnämndentillöverklagasi dag som
miljöskyddslagenenligtärendensådanagällerningsdomstol. Detta som

hälsoskyddsfrågornadärverksamhetmiljöfarligvisserligen rör men
förgrunden.istår

förvaltnings-ochdomstolararbetsfördelningen mellanVad gäller
intresse.bestämmelserregeringsformenimyndigheter finns ett avpar

i lagstödinteenskildarättstvist mellanstadgas utankap. 3 §11I att
bestäm-framgårdomstol. Sommyndighet änfår avgöras avav annan
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melsen kan således riksdagen stiftande lag förlägga pröv-genom av
ningen rättstvister mellan enskilda till förvaltningsmyndighet.av en
Bestämmelsen dock föruttryck domstolsprövning börattger vara
huvudregel. Enligt 2 kap. 9 tillförsäkras§ den berövats frihetensom
på grund misstanke brott eller anledning blivitav om som av annan
omhändertagen tvångsvis till domstolsprövning.rätt

deUtöver nämnda bestämmelserna svensk grundlagupptarnyss
inga regler binder lagstiftaren i fråga arbetsfördelningensom om
mellan domstolar förvaltning.och Detta har dock inte hindrat lagstifta-

från tillämpa vissa principer då uppgifter fördelatsatt mellanren
domstolar och förvaltningsmyndigheter. riktlinjerDe därvid följtssom
har baserats framförpå allt rättssäkerhetsskäl. Sverige har också

ansluta sig till olika internationella konventioneratt förbunditgenom
sig medborgarna domstolsprövning i betydligtatt garantera vidare
omfattning vad följerän grundlagen.som av

detDå gäller arbetsfördelningen mellan allmänna förvaltningsdom-
stolar förvaltningoch frågan ofta denär beslut myndighetettom av en

sådantär det skall domstol iprövas högre instansatt ellerav om en
överprövning enbart inom förvaltningen lämpligare.är

Reglerna vilka ärenden skall dengå den andraom som ena resp.
byggervägen principerpå lades fast i samband med Regerings-som
tillkomst 1909.rättens år Grundprincipen då ärenden där pröv-attvar

ningen i huvudsak gick tillämpapå rättsregler skulle överklagasut att
till Regeringsrätten. Däremot skulle ärenden där prövningen gällde
lämplighet eller skönsmässig bedömning överklagas i admi-annan mer
nistrativ ordning. Emellertid principen inte alltid klar led-någonger
ning, eftersom lagstiftningen på många områden har inslag såvälav
rättsfrâgor lämplighetsfrågor.som

En princip har tillämpats för området föravgränsaattannan som
domstolsprövning denär den enskildes rättsskydd. harDetsom avser

vissa för den enskilde särskilt betydelsefullaansetts frågoratt skall
handläggas och kvalificeradeavgöras med iakttagande ettav organ av

reglerat förfarande utformats med tanke den enskildespånoga som
rätt.

Under många harår utvecklingen gått förvaltningsärendenmot att
i allt utsträckningstörre skall kunna domstol.överprövas Detav
huvudsakliga syftet med detta har varit stärka den enskildes rätts-att
skydd.

Ibland kan det tillfálligheter eller historiska skäl liggervara som
bakom den nuvarande ordningen med överklagande förvaltningsvägen.
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andra fall harI denna tillkommit efter ingående principiella övervägan-
den. sistnämndaDet exemplifieraskan med uttalanden i förarbetena
till de lagar samordnas i miljöbalken.ett attpar av som nu avses

propositionen 1969:28I med förslag till miljöskyddslag anförde
departementschefen lämplighetsfrågor skulle komma domineraatt att
i tillståndsärenden hos Koncessionsnämnden. skulle därförDet stämma
bäst med besvär i tillstånds-överens vårt och villkors-rättssystem om
frågor prövades Kungl. Majzt i statsrådet. Däremot borde enligtav
departementschefen besvär beslut i frågor ersättningöver förom
kostnader avseende kungörelser och utredningar till Regeringsrät-gå
ten.

Även i förarbetena 1984/85:118prop. till lagen kemiskaom
produkter behandlas frågor besvärsprövningens uppdelning mellanom
förvaltningsdomstol och regeringen. Med anledning det i lagför-attav
slaget endast erinrats erforderliga bestämmelser besvärattom om
skulle komma meddelas regeringen lämnade lagrådet vissaatt av syn-
punkter. Sålunda framhölls de principiella och sakliga skälatt som
talade för erforderliga besvärsbestämmelser borde ha sin plats iatt

författning där de grundläggande bestämmelserna på områdetsamma
hade alldeles särskild tyngd det rörde sig lag mednärges en om en en

tämligen ingående reglering ämnesområde och dessutom berördeettav
vidmycket krets medborgare informationsbehovetsamt atten av var

mycket Enligt lagrådet det i sådant fall angelägetstort. ett attvar
lagstiftaren kunde ställning till i vilka frågor fullföljd tillta som en
förvaltningsdomstol motiverad. Med anledning lagrådets påpe-var av
kanden uttalade föredragande statsrådet beslut i vissa tillsynsfrågoratt
borde kunna komma under domstolsprövning.

Domstolsutredningen har i betänkandet 1991 106SOU Domstolar-:
inför 2000-talet framhållit idet och för sig skulle värdefulltattna vara
definiera begreppet rättsskipning inom förvaltningsområdet föratt att

med utgångspunkt därifrån bedöma vilka förvaltningsärendentyper av
borde underkastas domstolsprövning. intresse förAv dennasom

bedömning enligt utredningen bl.a.är de principer hittills harsom
fördelningen arbetsuppgifter mellan domstolar förvalt-styrt ochav

ningsmyndigheter de åtaganden Sverigeävensom har gjortsom genom
anslutningen till internationella konventioner. Domstolsutredningen
konstaterade emellertid den analys krävdes för precisera detatt attsom
nämnda begreppet omfattande fickså den ligga utanförattvar anses
utredningens principiellEn utgångspunkt borde enligt Dom-ram.
stolsutredningen i stället de förvaltningsärenden i dagattvara som
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förvaltningsdomstol i framtiden skall underkastas sådanprövas ävenav
prövning.

vi redan framhållitSom bör i möjligasträvan störstaatten vara
utsträckning befria regeringen från uppgiften överklaganden.prövaatt

i föregående avsnitt gjorda visarDen närmast genomgången att
ärenden i vilka länsstyrelsen eller central myndighet beslutat fören
närvarande i vissa fall fullföljs till kammarrätten, dvs. den andra in-

bland de allmänna förvaltningsdomstolarna, och i andra fall tillstansen
regeringen. uppdelning kan i beskrivasDenna mycket drag sågrova

i fallbeslut särskilda riktar sig till enskilda överkla-att som personer
hos kammarrätten medan däremot beslut inte riktar sig tillgas som

särskildnågon överklagas till regeringen.person
Att måltyper börjar i kammarrätt enligtså många har Domstolsut-

redningen till del sin historiska förklaring. för 1971Vid tiden årsstor
förvaltningsreform fanns egentligen bara förvaltningsdomstolar,två
nämligen Regeringsrätten och iKammarrätten Stockholm. Genom
reformen började kammarrättsorganisationen och fick ibyggasatt ut
princip måltyper Regeringsrätten. Domstolsutredningensamma som
framhåller det finns underrättsorganisationatt trots att numera en som
består 24 länsrätter har mycket få flyttats frånmåltyper kammarrättav
till länsrätt. stället harI målområdet i kammarrätten utvidgats alltefter-

det inom regeringskansliet befunnits ärende skilda skälatt ettsom av
skall domstol i stället för regeringen.överprövas av av

Domstolsutredningen visar måltyper tämligen likartadpå att av
beskaffenhet följer olika instanskedjor och det uppenbarligen inteatt
varit målens karaktär varit avgörande för instanskedja.valetsom av
Däremot har utredningen konstaterat flertalet de måltyperatt av som
överklagas till kammarrätt första domstolsinstans kommer frånsom en
central myndighet eller länsstyrelsen, förhållande emellertidett som
inte tillmätasbör någon avgörande betydelse.

sitt betänkandeI har Domstolsutredningen anfört övervägandeatt
skäl för italar princip länsrätt alltid domstolsin-skall förstaatt vara

i samtliga måltyper där kammarrätten i funktiondag har dennastans
och det bör krävas mycket starka skäl för frångå princip.dennaatt att

framhållsDet dock varje enskild måltypnärmare genomgångatt en av
i undantagsfall kan visa det finns sådana skäl. Enligt utredningenatt
medför förespråkadeden ordningen målen kan enklare,avgörasatt

billigaresnabbare och i dag. skulle föreslagnaän Dessutom den ord-
ningen föra med sig överinstansernas arbetsuppgifter renodlas.att
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invänd-fri fråninteståndpunktredovisade ärDomstolsutredningens
fall skullei vissabeslutlänsstyrelsensmiljöbalkenenligtningar. Om

innebäradetskulletillför kammarrätti ställettill länsrättöverklagas
sådanöverprövningsmyndigheter. Enutökning antaletväsentlig aven

såvälleda till sämre resursut-goda grunderordning kan ettpå antas
rättstillämpningen.ienhetlighetmindrenyttjande som en

riktasDomstolsutredningen kanenligt attinvändning motEn som
åtgärd i vissasådandomstolartill 24från fyra ärsprida mål attut en

vissmålväldigt fåfåkanlänsrätt typ.kan innebärafall att av enen
för länsrätternakan svårtdet atthärav måsteInnebörden att varavara

önskvärd kompetens.upprätthållasamtliga måltyperbeträffande en
specialise-frånutvecklingen gårutredningenEmellertid konstaterar att

målområde ökarvidsträcktochkompetensring allmän att ettmot
allsidig,främjardärmederfarenhet ochdomstolsledamöternas en

mål.förekommandebedömningvälbalanseradenhetlig och av
roll ändomstolarnas ärDomstolsutredningen pekar på att en annan

utnyttjashandförstaskall iDomstolarnaförvaltningsmyndigheternas.
intressenstridigamellanslita tvisternämligenför det de bäst på,är att

Utgångspunktenenskilde.viktiga för deni frågoroch besluta ärsom
organisation denharsindomstol inomvarjedärvidmåste attvara

materiellaprövningen. Dennämndaför denbehövskompetens som
och överrät-hos underrätterdensammadärförbörkompetensen vara

lagfarna ledamöterinslagetdomstolarnaskiljer åt ärDetter. avsom
Överinstansernas anpassad försammansättning ärarbetsformerna.samt

överinstans,överväganden. Atträttsligagrundligamöjligöraatt enmer
förstaförvaltningsbeslutpraktiken slutinstans,i prövarär somsom

slöserifalldärför iDomstolsutredningen mångaenligtdomstol ettär
med resurser.

uppkommasjälvfalletframhållit kan detDomstolsutredningenSom
vissa måltyper.undantagsfallidomstol endast prövarproblem om en

ibristande kompetensofta inte iproblemetEmellertid består utan
oftasåledes domarensällanförekommer måstetidsutdräkt. målI som

ivarför detförarbeten,lagstiftningsig in i såvälpå sättanytt som
förekommersådanamålsådanatid änregel längre avgöraatttar som

blimöjligen någotproblemetDomstolsutredningen kanEnligtofta.
i i kammarrätt.påtagligt länsrätt änmer

börförvaltningsmyndigheters beslutöverklagandenfrågan,I avom
domstolsinstans,första äreller kammarrättförläggas till länsrätt som

förespråkadeDomstolsutredningendenvi inte övertygade att avom
Tillvidkommande.miljöbalkenslämpade förordningen denär mest
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de redan nämnda olägenheterna med där länsrätt förstaärett system
domstolsinstans medförakommer sådant kan förväntasatt ett system

innantiden slutligt avgörande föreligger förlängsatt ett attgenom
möjlighet till överprövning i ytterligare instans alltid öppnas.en

Även starka skäl för kammarrätten i fortsättningentalar ävenattom
förstabör domstolsinstans för sådana ärenden enligt miljö-vara som

balken skall överklagas till förvaltningsdomstol vi frånavstår att nu
förorda sådan ordning. Vi nämligen huruvidafrågan läns-atten anser

eller kammarrätt skall första fullföljdsinstans bör lösas irätt ettvara
sammanhang för fler rättsområden miljörättens.större ängemensamt

Vad regleringen i övrigt fullföljdsfrågoma viangår attav anser
länsstyrelsen bör behålla uppgiften kommunalaöverprövaatt myn-
digheters beslut. ståndpunkt också medDenna Dom-stämmer överens
stolsutredningens uppfattning. vill framhålla fortsattaVi dock detatt
utvecklingsarbetet beträffande länsstyrelsemas administrationsområden,
organisation och uppgifter kan ändra förutsättningarna för denna
bedömning. Emellertid förutser vi inga svårigheterstörre att anpasssa
den förespråkade prövningen till förutsättningar.sådana ändradenu

Vi finner inte heller anledning föreslå förändring vadnågonatt
gäller den överprövning centrala förvaltningsmyndigheter i dagsom

de regionala beslut.gör av organens
skäl vi redovisat tidigare i detta avsnitt vi beslutPå attsom anser

i första instans meddelats Koncessionsnämnden i fortsätt-ävensom av
ningen bör överklagas hos regeringen.

Vad gäller överprövning andra beslut det önskvärt sådanär attav
prövning överflyttas från regeringen förvaltningsdomstol itill största
möjliga utsträckning. Därvid bör, förutom de redovisade allmän-ovan

principerna, följande gälla.na
Beslut länsstyrelsen förvaltningsmyndigheteller centralav en som

grundar sig bemyndigandepå enligt vilket myndigheten i stället för
regeringen utfärdat föreskrifter eller fastställt villkor bör i fort-även
sättningen överklagas regeringen.hos

Länsstyrelsens i frågoravgöranden miljöfarlig verksamhetrörsom
bör också fortsättningsvis överklagas hos Koncessionsnämnden. Vi har
emellertid intedet möjligt vissa dessa beslutövervägt attom vore av
i stället överklagades till förvaltningsdomstol. Somliga avgöranden

för närvarande överklagas till Koncessionsnämnden nämli-som avser
frågor visserligen miljöfarlig verksamhet där ändårörgen som men

hälsoskyddsaspekterna intar central roll. Som exempel kan nämnasen
ärenden där kommunal nämnd med stöd miljöskyddslagen beslu-en av
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i frågor enskilda avloppsanläggningar eller boendemiljö. Omtat om
däremot beslut i frågormotsvarande fattats med stöd hälsoskyddsla-av

skulle länsstyrelsens avgörande i stället ha överklagats till kam-gen
Emellertid skulle sådan utbrytning få till följd intemarrätten. atten

alla avgöranden kommunala frågornämnder i rörande miljöfarligav
verksamhet överklagades i ordning. Vi dettaattsamma anser vore
olämpligt och lägger därför inte fram förslag till förändring.något

Vad gäller andra beslut de behandlats förochän när-som nu som
varande överklagas till regeringen bör gälla de i fortsättningen skallatt
överklagas till förvaltningsdomstol, inte mycket starka skäl talarom

sådan ordning.mot en
fråga överklagandeI sådana beslut fattas med stödom av som av

eller eljest regleras i föreskrifter meddelas regeringen bör detsom av
ankomma denna utfärda bestämmelser fullföljd.på närmareatt om
Därvid bör de principer vi redovisat vägledande.som vara

Självfallet skall avgöranden i frågor enligt skallsådana balkensom
allmän domstol överklagas i ordning föreskrivs idenprövas av som

rättegångsbalken. Likaså skall länsrätts i miljöskyddsav-beslut mål om
gift fullföljas i den ordning stadgas i förvaltningsprocesslagen.som

lndustriförbundetsFrån sida har framhållits intedet såäratt ovan-
ligt inågon tillståndsärende enligt miljöskyddslagen i förstaatt ettsom
instans inte fört talan överklagar tillståndsbeslut i instansen.denett
Enligt förbundet leder sådant förfarande till handläggningstidenett att
för tillståndsärenden förlängs inte förutse.på sätt går Motett attsom
bakgrund det sagda har Industriförbundet efterlyst formnågonav nu

fullföljdsbegränsning den inte fört talan i tillstånds-så att ettav som
ärende i första instans avskärs från möjligheten ordinär förapå vägatt
talan beslutet i tillståndsfrågan.mot

redanSom tillkommer inom förvaltningsrätten i allmänhetnämnts
överklaga beslut den berörsrätten beslutet, detta gåttatt ett som av om

honom och beslutet kan överklagas. klaga tillkommer iRättemot att
första hand den haft ställning i ärende. Emellertid kanpart ettsom av

beslut beröra intressen varit inågons denett utan att partpersonen
ärendet.

Tillståndsfrågor enligt miljöskyddslagen underkastade ofñcial-är en
prövning. innebärDetta tillståndsmyndigheten självmant haratt att

huruvida sökt företag kan lovgivas tillpröva med hänsyn de tillåt-ett
lighets- eller aktsamhetsregler gäller för for-verksamheten. Detsom
dras således inte sakägare eller andra åberopar reglerna. Dennaatt typ

prövning kan leda till sakägare förlitaroch andra sigatt attav
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prövningsmyndigheten skall komma till visst resultatett attmen av
anledningnågon inte blirså fallet. Det då naturligtär beslutetatt

överklagas dem det gått emot.av som
motivEtt till stöd förnämnts överinstanser tagit besvärattsom upp

till prövning klaganden inte fört talan i förstatrots instansatt är att
tillståndsprocessen skulle alla berörda skulle tvingastyngas attom

i tillståndsärendet för bibehållas sin klagorätt.attagera
Det nämnda hållbart vad gäller själva tillåtlighetsfrågan.nu synes

Däremot kan det i frågasättas detsamma gäller då besvärstalanom en
går förpliktandepå för sökande vidta förebyggandeut elleratten
skadeavhjälpande åtgärder. Emellertid kan berörd fastighetsägareen
ha haft anledning räkna med företaget inte skulle få kommaatt tillatt
stånd och därför inte yrkat några särskilda åtgärder.

Ytterligare omständigheter bör i dettanämnas sammanhang ärsom
tillståndsansökan enligt miljöskyddslagenatt inte behöveren uppta
sakägarförteckningnågon och kungörelsen angående ansökningenatt

inte behöver sändas till dem berörs. dessaI avseenden föreliggersom
således avgörande skillnad vad gäller i vattenmål.moten som

bakgrundMot det redovisade vi övervägande skäl talaav nu anser
sådan fullföljdsbegränsning förespråkatsmot Industriförbun-en som av

det.
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17 Sanktioner

17.1 Inledning

Direktiven

direktiv framhållsI våra de nuvarande bestämmelserna miljö-att om
brott utformade varierandeär på och brister i kon-sätt många gånger
sekvens. kan enligtDetta direktiven följd intereglernaattvara en av
har tillkommit led i genomtänkt sanktionssystem miljö-påett ettsom
området.

direktiven framhållsI vidare bestämmelserna i brottsbalkenatt om
miljöbrottslighet lett till fällande domar endast i fåtal fall. Somett
tänkbar orsak till detta det kan ha varit för åklagarensvårtattanges

uppfylla bestämmelsernas krav han skall visa gärningpåatt att att en
framkallat negativ effekt miljön eller risk förpå sådan effekt.en en en

har då enligtDet direktiven legat till hands tillämpa denärmare att
speciella straffreglerna i miljöskyddslagstiftningen. kriminalise-Dessa

själva överträdelsen bestämmelse krav på någonutan attrar av en
negativ effekt skall påvisas.

uppgiftVår dettapå område enligt direktiven särskiltär över-att
hur samspelet börväga mellan de miljörättsliga reglerna ochvara

sanktionsreglerna för insatserna miljööverträdelser skall kunnaatt mot
bättre. dessagöras I överväganden bör ingå grundlig genomgången

och analys straffreglernas roll inom miljölagstiftningen. Enligtav
direktiven kan det många effektivaregånger med andra sanktionervara

straff. Vi har därförän ställning till i vilken utsträckning överträ-att ta
delser miljöreglerna skall kriminaliserade och i vilken utsträck-av vara
ning de i stället bör leda till andra sanktioner. Dubbla sanktionsformer
kan, framhålls i direktiven, vid tillämpningen skapa osäkerheten som
sannolikt försämrar effektiviteten.

Vi självahar det viktig uppgift till miljöbalksett attsom en en ny
knyta genomtänkt och konsekvent sanktionssystem med långtsåett
möjligt enhetliga regler hela fältet.över
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propositionen 1990/91:90 god livsmiljö underströkI En rege-
ringen miljöskyddsavgifternas effektivitetde nuvarandeävenatt, om

vid sidankan ifrågasättas, ekonomiska sanktioner har given platsen
straffrättsliga sanktioner i miljöbalk. Riksdagen deladegängseav en

vissuppfattning det borde undersökasdenna och ansåg att om en
miljöskyddsavgift skall kunna utdömasförtur kunde förslag attges

koncessionsvillkor medfört ekonomisköverträdelseoavsett om en av
vi emellertidvinning eller framgår det följande dennaSom av ser

miljö-fråga del omstöpning medstörre systemetsom en av en av
skyddsavgifter. Vi därför allt i sammanhang.har valt att presentera ett

Kapitlets innehåll

påföljder fördetta kapitel behandlas frågor straff och andraI attom
miljöregler översiktlig redogörelse för gällande ochöverträtts. En rätt
erfarenheter den praktiska tillämpningen sanktionsreglerna haravav
vi lämnat i bilaga 2 till principbetänkande ll kap.,vårt se

312-360. i den det förVad där här bara månstårs. som upprepas
tillövrigt hänvisas läsarensammanhangets skull nödvändigt. Iär

principbetänkandet.
frågorna sanktioner och valgrundläggande behovetDe av avom

17.3 prin-sanktionsformer behandlas i avsnitt 17.2. avsnitt lämnasI
cipförslag till förver-utformning straffbestämmelserna. Frågor omav

i Därefter följer avsnitt 17.5kande behandlas avsnitt 17.4. ett om
frågorspeciella sanktioner vid brott inom företag. Slutligen behandlas

sanktionsavgifter 17.6.i avsnittom
innehållet sanktionsreglerna behandlasi de föreslagnaDet närmare

i specialmotiveringen.
Även sanktion för överträdelserskadeståndsansvar kan ses som en

vidmiljöregler. Ersättning för miljöskada dockkan utgå ävenav
tillåtna förfaranden. enskilda förhål-Miljöskadelagen torde sakägarege
landevis goda möjligheter få ersättning för lidna skador. Den äratt
emellertid till miljöskyddsla-det gäller skadeorsaker anknutennär nära

omfattar verksamhet fastighet haroch endast skador pågen ensom
Även i miljöskadelagenorsakat i sin omgivning. innehållet måste

fram förslagdärför för in i miljöbalken. Vi läggeröver attses passa
till ändringar i kap. 18.
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Europakonvention vardandei

Inom Europarådet arbetar kommitté med utarbetaexperter atten av
förslag till konvention till skydd för miljön kriminallagstift-en genom
ning. Arbetet mycket vittsyftande.är Om det kröns med framgång
kommer det sannolikt få inflytande detpå svenska sanktionssyste-att

inom miljörätten. Dessvärre, för del,met befinner sigvår denna all-
europeiska utredning inledandeännu på stadium och har därför inteett

kunnat vägleda Arbetet beräknas bliatt slutfört expertnivånpåoss.
först 1995.år Vi har dock haft möjlighet följa det inledande arbetetatt
i kommittén dess svenske ordförande, regeringsrådet Gunnargenom
Björne.

17.2 Allmänna överväganden

Medel för miljön

finns olikaDet medel kan bidra till de regler uppställs iattsom som
syfte skydda hälsa och miljö också blir efterlevda.att Mycket talar för

de verksamma medlen dettaatt på områdemest informationär och
opinionsbildning. Insikten miljön hotad ochäratt naturresursernaom
begränsade sig alltväxer starkare. lederDetta till miljöreglerna iatt
allt utsträckningstörre efterlevs frivilligt, både inom företag och av
enskilda. Tillståndsprövning miljöfarlig verksamhet leder till attav
sådana villkor fastställs behövs för miljön skall skyddas. Ettattsom

verksamt medel tillsynenär ochannat åtgärder hör ihop medsom
denna, såsom vägledning lämnas till företagen och åtgärdersom som
tillsynsmyndigheterna kan vidta för åstadkomma rättelse miss-att av
förhållanden.

fjärdeEtt medel ingripaär med sanktioner dem bryteratt mot som
Ävenlagen. det kommagår tillmot med miljöpro-rätta mångaattom

blem information, tillståndsprövning och tillsynsåtgärder måstegenom
i sista hand tillämpningen reglerna kunna genomdrivas myndig-av av
heterna. dettaFör krävs de ellerpå sanktionerade.att sätt ärett annat
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Olika former sanktionerav

vanligaste sanktioner torde straff. StraffansvaretDen ärtypen av vara
emellertid långtifrån sanktionsformen miljö-den enda och behöver på

inte åtskilliga lagstift-området den viktigaste. fall kanskeIens vara
ningen till förupprätthålls väl bra och lägre kostnaderså rättssystemet
med andra medel straff, ekonomiska sanktioner i formän t.ex. av
miljöskyddsavgifter liknande, föreläggande rättelseeller genom om
förenat med vite eller direkta åtgärder för vidta rättelse.attgenom

innebär fram förslag till sanktions-uppdrag vi skall läggaVårt att ett
effektivt möjligt till upprätthållamedverkarsåsystem attsom som

respekten för miljörättens regler.

Strafiets avskräckande verkan

finns emellertid anledning straffpåföljd i situatio-Det mångaanta, att
kan ha god avhållande effekt just miljöområdet. Till skillnadpåner en

från kriminalpolitikens vanliga klienter presumtiva miljösyndare iär
särskildutsträckning väletablerade har därför anled-Destor personer.

Effek-ning frukta lagföringens och straffets sociala konsekvenser.att
förstärks dessutom risken redan vid misstanke brottten attav om

tvingas schavottera i massmedier, vilka brukar uppmärksam-ägna stor
het miljöverträdelser. detta inte alltid lyckligt frånåt såDessvärre är

misstan-rättssäkerhetssynpunkt, eftersom publiciteten följer redan på
kar, dessa visar sig ha varit obefogade.även om senare

desto mindre hotet lagföring och straff således psyko-Inte är om en
logisk realitet räkna med miljöområdet, i första hand detpå när äratt
fråga miljölagstiftningen.uppsåtliga överträdelserom av

Åtal för brott miljöreglerna regel brotttorde påmot avsesom
inte obetydliggrund oaktsamhet. Till okänd antagligen delav en men

det sig uppsåtligt brott, där åklagaren inte kan visarör änannatom
miljööverträdelser ioaktsamhet. Flertalet kända torde emellertid verk-

ligheten fall sannolikt den förebyggan-bero oaktsamhet. sådanapå I är
de effekten straffhotet mindre betydelse för händelseutvecklingenav av
i enskild situation. Sanktionssystemet medverka tillkan hären snarare

för alla vikten iakttaoch understryka ochatt attenvar av omsorg
noggrannhet de ansvariga skärpa uppmärksamheten ochsamt att att
organisera verksamheten lämpligt medkan andra 0rdpå Detsätt.
medverka till upprätthålla hög standard området.på På så sättatt en
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kan straffsanktioner säkerligen ha effekt detäven gällernär före-att
bygga oaktsamhetsbrott.

Å andra sidan måste straffsanktionen förbehållen sådana före-vara
teelser i det enskilda fallet framstår straffvärda. harDetsom som
enligt vår mening funnits tendens eller mindre slentrian-atten mer
mässigt föreskriva straff för relativtäven obetydliga överträdelser. Det

ocksåär så kännbara ekonomiska påföljderatt kan före-samma
byggande effekt, eftersom risken för sådana kan in i företags-vägas
ekonomiska kalkyler.

Straflets normbildande verkan

Ständigt upptäcks hot människors hälsa ochmot Denya naturen.
inskränkningar i framför allt den ekonomiska rörelsefriheten som
behövs för awända sådana hotatt inte vidare alla.accepteras utan av

kanDå straffbestämmelser behövas för allmännasättaatt upp normer
för människornas handlande.

Vi kan jämföra med lagstiftningen trañknykterhetsbrott ochom
skattebrott. Först sedan straffbestämmelser funnits under lång tid och
med skärpa tillämpats domstolarna har tidigare moraluppfattningarav
påverkats så mycket sådana brottatt i egentlignumera anses som
mening klandervärda. Man torde kunna konstatera utvecklingenatt

inteännu nått långtså miljöområdet.på Samtidigt flestade ställersom
sig ogillande till överträdelser miljöreglerna, harså många svårt attav

sådana överträdelseracceptera jämställaatt är med andra kriminellaatt
handlingar.

Alltför milda straff

För medborgarna skall till sigatt ochta sig efterrätta demnormer
krävs klaraär och förståeligaatt och de åtminstonenormerna påatt
sikt kan väntas nå allmän Det sagda gäller inte minstacceptans. om
straffbestämmelser. Dessa bör, för kunna bli verkligt normbildan-att
de, utformade så endast beteenden verkligenatt framstårvara som som
klandervärda blir bestraffade.

försökaAtt uppskatta omfattningen miljöbrottsligheten förenatärav
med svårigheter. Erfarenheternastora visar överträdelser förekom-att

i betydande omfattning. Enligt undersökning miljöbrotts-mer en av

2l I3-028l.Dell
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1989-90tidenunderlåtit utföra för årRiksåklagarenärenden ettsom
formhändelser, där någonenstakaärendenpåfallande många avavser
felaktigbrister ellertekniskauppkommit grundmiljöstörning har på av
anmältsochmiljöstörning observeratsIbland har sådanhantering. en

dock ingetts någonanmälningar harprivatperson. Flertalet avenav
Ärenden störningar harkontinuerligarörandetillsynsmyndighet. stora

prövning.åklagarenskommit underendast sällan
således mångaundersökningenintryck ärallmänna attDet ger

haft relativt begränsa-haenstaka händelser. Dessaärenden synesavser
förundersökningen lagtsfall harpåfallandeskadeeffekter. mångade I

styrkas.inte har kunnatgrund brottdeninte väcktsned eller åtal på att
utsträckning.ibifallitsockså haväckts defall åtal harde storI synes

enstaka20-50 dagsböter. I någotkringvanligtvis legatPåföljden har
påföljd böter harändömts Annan100 dagsböter ellerfall har ut.mer

ingå-fallperioden. endast tvåundersökta Idenförekommit underinte
bådaföretagsbot. Iyrkatmaterial har åklagareni Riksåklagarensende

ogillats.yrkandetfallen har
i regelsigharpåföljder detde rörtVi kan konstatera att om,som

exempelvis demjämfört medlindriga50 dagsböter,inte äränmer
detta beror påförmögenhetsbrott.följa Frågan ärbrukar på omsom

domstolarnaobetydliga eller är överse-miljööverträdelserna är attatt
ende.

sedandomstolarnaharmiljöskyddslagendet gäller brottNär mot
sistaförsta stycketi 45 §iaktta regeln1989 hafthalvårsskiftet att

straffskalan, brottetiinte ingårdagsbötermeningen lag, att omsamma
frånväsentlig betydelseförpliktelseochmedbegåtts uppsåt avsett av

ihunnit slå igenomhar knappastregelmiljöskyddssynpunkt. Denna
intefinns docklåtitRiksåklagaren Detundersökning göra.den som
tilldömahesiteratskulle hatidigaredomstolarnaskäl atttro attatt

fråndärförViallvarlig beskaffenhet. utgårför miljöbrottfängelse av
till denförhållandevarit rimlig ii regelstraffmätningdomstolarnasatt

straffvärde.gärningensåtalade

personlig skuldförutsätterStraff

torde såledeslindriga påföljdernatill de genomgåendeOrsaken vara
prövningdomstolsföremål förblivitöverträdelserde flestaatt som

skiljadockallvarlig måstevarit särskilt Härinte har art. nogamanav
gärning betraktad och åstraffrättsligsidan allvarligmellan å somena
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andra sidan allvarlig såsom miljöstörning. Domstolen har ställ-att ta
ning till det förstnämnda. Straffrätten bygger på enskilda människoratt
utpekas ansvariga och döms. En grundläggande princip därvidsom är

det inte får finnas rimligtatt något tvivel den utpekades personligaom
skuld till det har inträffat.som

Överträdelser miljöreglerna begås i utsträckning inomstorav ra-
för näringsverksamhet där många människor samverkar.men För att

straffansvar skall kunna ådömas måste dock enskilda gärningsmän
utpekas. Den personliga skuld utpekad gärningsman har till detsom en
inträffade måste utredas. Ofta detär svårt. Det kan osäkertt.ex. vara
vilket reellt inflytande händelseförloppetöver någon varit formelltsom
ansvarig har haft. Straffrättsligt dettaär avgörande för domstolens
bedömning.

I praktiken kan det exempelvis tillgå här:så
Verkställande direktören i företag ställs till förett giftut-ettansvar

släpp i intillá fabriken. Utsläppet resultatetär någon enskilden attav
arbetstagare gjort sig skyldig till allvarlig vårdslöshet inom företa-en

Man dock integet. dennevet s.k.är, vårdslöshet. Ska-vem anonym
Åklagarendorna miljönpå omfattande.är väcker åtal verkställan-mot

de direktören för företagets säkerhetsföreskrifteratt i något hänseende
varit bristfälliga och direktören därigenom oaktsam. Organisationen
har dock inte i övrigt varit allmänt slapp eller undermålig.annars
Eftersom åklagaren inte kan visa direktören har någon särskiltatt stark
personlig skuld till inträffade utdömer domstolen måttligt bötes-ett
straff. De människor bor i närheten lider förstördån ärattsom av-
för lång tid framåt. Fisken har dött och betesdjur drickersom av
åvattnet blir sjuka. Samtidigt de samhället knappt utkräverattser
något ansvar.

Respekten minskar

kanMan med fog ifrågasätta sanktionssystemet under dessa förhål-om
landen har någon egentlig normbildande verkan i positiv mening. Sätts
inte den allmänna tilltron till miljölagstiftningen spelpå attsnarare av
förhållandevis lindriga straff regelmässigt utdöms i miljöbrottmål Att

blir falletså i den hypotetiska situation har beskrivits före-som ovan
faller oundvikligt. andra fallI störningarnanär miljön intepå likaär-
direkta och synliga kan människor i allmänhet ha självasvårt att-
bilda sig någon uppfattning allvaret i de miljöbrott prövasom som av
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straffenlågahur höga dvs.domstolarna på sätt än attannat genom se
i den allmän-för miljöbrottbötesstraffenunderstryksblir. Detta attav

exempelvisgenomsnittsstraffet förofta jämförs meddebatten snatte-na
allvarligatill hands för demligger då ävenri. Det nära att tro att

påföljder. slutsatsföranleder lindriga Denmiljöbrott endast mansom
lättsamhället på.miljöbrottdå bli någotdrar kan äräven taratt som

sanktionsformer behövsFlera

straffbestämmelser-förförutsättning för skallEn acceptansatt man
beteendentill endastmiljöområdet tordepå attatt somservara manna

visatsblir bestraffade. Somklandervärdaverkligen framstår ovansom
människor detbestraffa enskildaoch närofta klandradet svårtär att

ellerdessa brott begåseftersom delmiljöbrott,gäller stor meren av
viktigt haSamtidigt detnäringsverksamhet.mindre i är attanonymt
inombegåsför miljöbrotteffektiva sanktionsregler även ramensom

personligaEftersom detföretags verksamhet.för ansvaret,ett som
i sådana fall börutkrävafall kanvisats, i svårtmånga attvaraovan

sig företaget.första hand rikta indessa regler i mot
till betydligtbestämmassanktioner för företag kanEkonomiska ett
därför bättreenskild kanför Debelopp dagsböterhögre än person.en

ansvarig för näringsverksam-ägnade hos denstraff ärän att somvara
miljölagstiftningenvikteninskärpaoch hos allmänhetenheten attav

gärningensutifrån delsbestämsi form dagsböterefterlevs. Böter av
personligagärningsmannensberoendestraffvärde, vilket är nära av

Ekonomiskaförhållanden.privata ekonomiskaden dömdesskuld, dels
förhållandeavgifter ifastställahelt andra möjlighetersanktioner attger

eller mindremiljön och till denåsamkatstill de skador ano-mersom
framför tordeallttill händelse.vårdslöshet lett De somensomnyma
förverkande ochföretagsbot,miljöområdetanvändbara på ärvara

sanktions-dessasanktionsavgift miljöskyddsavgiji. ochVar en av
i kapitel.fram dettaformer diskuteras längrenärmare

beteendeframtvinga önskvärtmöjlighet ärEn attatt ettannan
vitesföreläggandenErfarenheternaföreläggande vidanvända vite. av

positiva. har denvaritmiljöskyddets område har i Depå stort sett
miljöstör-primärt syfteframför straff de harfördelen attatt som

repressivt.straffet till sin karaktärningen upphöra medan är rentatt
till vadstraffetVitet kan också på sätt änannatett somanpassas

i enskilda fallet.eftersträvat resultat detbehövs för åstadkommaatt
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klagomålenDe har emellertid förts fram till handläggnings-attoss
tiden i länsrätterna lång ochär bevisbördan För de miljöriskeratt som
föranlett föreläggande läggs miljömyndighetemapå vid prövning av
frågor utdömande vite. Klagomålen vid handen detom attav synes ge
ñnns behov undersökning hur viteslagen allmänt funge-settav en av

Vi har emellertid inte haft möjlighet företa någon sådan under-attrar.
sökning.

tillämpningenFrågor vitesföreläggande behandlas närmareom av
i kap. 15 tillsynsfrågoma.om

Straflgrdns vid klar oaktsamhet

Även de nämnda alternativa eller kompletterandeom ovan snarare
sanktionsformema betydelse bör självfalletstörre det personligages
straffansvaret finnas kvar inom miljörätten. Det personliga ansvaret
bidrar säkert i hög grad till upprätthålla respekten för dessa regler.att
Det därför ocksåär angeläget företagen alltid organiserar sig såatt att
det heltstår klart bär ledningsansvaret i fråga miljööver-vem som om
trädelser. Som anförts kan det samtidigt utredasvårt attnyss vara vem

faktiskt orsakat överträdelse miljöreglema, begåttssom en av som
inom för företags verksamhet. kanDen straff-ett görasramen som
rättsligt ansvarig, därför han för brist i företagets organi-att svarar en
sation, har kanske inte personligså skuld till det inträffadestor att
någon påtaglig påföljd kan åläggas honom.mer

Som vi redan har uttalat bör endast beteenden verkligen fram-som
står klandervärda bestraffas. Straffansvar för enskildasom personer
bör inträda endast i sådana fall där elleruppsåt klar grad oakt-en av
samhet föreligger. Gärningar där oaktsamheten inte tillnår upp en
sådan "klar grad" bör således inte brott. Detta utvecklasanses som
nedan i avsnitt 17.3.3.

En gråzon uppkommer emellertid lätt mellan det tillåtna och det
straffvärda. skulleDet framstå stötande ingen sanktion inträ-som om
der för brott begås oaktsamhet inte till nivånår densom av som upp
där straffbarhet inträder. Risken det straffbaraär området i fallsåatt
tänjs i praxis uttunning kravetut oaktsamhet.på För attgenom en av
undvika detta bör med sanktionsavgifter tillämpas vid enk-ett system
lare former överträdelser. Sådana avgifter bör kunna åläggas före-av

inom verksamhet överträdelsertag objektivt förekommitsettvars men
där vållande antingen saknas eller i fall kan påvisas. Somvart nyss
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kan avgiftersådana ha betydande preventiv och normbil-antytts en
dande effekt.

Nuvarande straflregler

miljöområdetPå finns antal delvis överlappande, delvis ickestortett
sammanhängande ansvarsregler. straffBestämmelser för olikaom

brott miljöområdet finnspå såväl i brottsbalken ityper ett stortav som
antal författningar med miljöanknytning. Bestämmelser sistnämndaav
slag, vilka räknas till den s.k. specialstraffrätten, äri regel utformade

blankettstraffbud med ibland talrika hänvisningar till andrasom para-
grafer i den aktuella lagen. Härigenom de svårförståeliga för männi-är
skor riskerar drabbas reglerna och förmånga gånger ävenattsom av
myndigheternas handläggare inom miljöområdet.

har underDet år önskvärt ha bestämmelseransetts attsenare om
särskilt allvarlig brottslighet i brottsbalken. Konsekvent detta visser-är

Ävenligen inte genomfört alla områden.på de allvarligaste narkotika-
brotten behandlas i narkotikastrafflagen och varusmugglingslagen.
Skattebedrägerierna behandlas i skattebrottslagen. allvarligasteDe
miljöbrotten dock reglerade i brottsbalken.är Bestämmelserna mil-om
jöbrott i brottsbalken har emellertid inte tillämpats i nämnvärd ut-
sträckning. stället detI ansvarsbestämmelserna i miljöskyddslagenär

har i de fall straffrättsligt förfarande kommit tillanvänts stånd.ettsom

framtidaDen uppdelningen

Enligt gällande lag handlar 13 kap. brottsbalken allmänfarligaom
brott. kapitlet finnsI regler bl.a. mordbrand, sabotage och allmän-om

vårdslöshetfarlig miljöbrott och vållande till miljöstörning. Dettasamt
direkta samband mellan de allvarligaste miljöbrotten övrigaoch s.k.
allmänfarliga brott bör enligt uppfattning behållas.vår Bestämmmelser

miljöbrott bör alltså i fortsättningen finnas i brottsbalken.även Enom
sådan placering dessutom ägnad inskärpa hur allvarligtär samhälletatt

dennapå brottslighet.typser av
föra inAtt alla viktiga bestämmelser miljöbrott i brottsbalken,om

och således inte ha dessa i miljöbalken,nägra däremotav synes oss
mindre lämpligt. Dels skulle det sannolikt mindre väl medstämma
systematiken i brottsbalken, dels och framför allt- skulle sambandet-
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mellan de materiella bestämmelserna i miljöbalken och de därtill an-
knytande straffbestämmelserna framstå mindre klart. Miljöbalken
skulle i sanktionshänseende degraderas till regelsamling rörandeen
småförseelser, skulle misstämmanågot med dess statussom som
centralt lagverk miljöområdet.på

anfördaAv skäl bör det ske fördelning bestämmelsernanu en av
miljöbrott brottsbalkenpå och miljöbalken. den börIom senare

huvuddelen straffreglerde finns i den omfattande special-av som nu
straffrätten smältas samman.

Miljöbrott för myndighetersvåra och domstolar

straffsanktionerFör skall få avsedd normbildande effekt demåsteatt
trovärdiga. detta krävsFör de har innehållutom att ettvara som-

åtminstone siktpå kan godtas det flertalet människor ocksåstoraav -
brottsligheten kan upptäckas, utredas och leda till straffpåföljd.att

Upptäcktsrisken och utredningsmöjligheterna central betydelseär av
för sanktionernas verkningar.

viOvan har redovisat olika orsaker till avgift många gångeratt en
bättre sanktionär straff. För ytterligare belysa dettaän skallett atten

vi här sammanfatta de svårigheternågra vidlåder arbetet medav som
bekämpa brott miljöområdet.påatt

Svåra hinna medatt

Lagföring brott föregås regelmässigt polisutredning. På mångaav av
håll brottas emellertid polisväsendet, åklagarna och domstolarna med

arbetsbörda. medförDetta prioriteratvång mellan olikastor ett atten
brott. Självfallet måste många överträdelser miljölagstift-typer motav
ningen ha högt straffvärde och därför också hög prioritet.ettanses ges

ÄrendenaSå dock visst inte falletär med alla former överträdelser.av
kan därför bli liggande längre tid hos polis och åklagare vad deän
skulle ha gjort hos miljömyndigheterna, där haft beslutaattom man

sanktioner.om
faktiskaDet underlag krävs för bedöma det skett över-attsom om

trädelser miljöregler torde i de flesta fall lättare kunna skaffas framav
tillsynsmyndigheternas handläggare polismän, eftersomän deav av

förra har sakkunskapstörre omrâdet.på Brottsutredning kräver oftast
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insatser polis; möjlighet genomföra för-åklagaren har dock att enav
undersökning också med biträde tillsynsmyndigheten. För att taav
fram för prövning frågan, sanktionsavgift skallunderlag utgåav om
i visst fall, bedömning tillsynsmyndigheten bästenligt vårärett
skickad.

kringde objektiva omständigheterna överträdelseKravet på att en
iklarlagda skall givetvis gälla det fråga admi-är även när är attom

nistrativ ordning fastställa sanktionsavgift. behövs ingenDäremoten
utredning de subjektiva, eller oaktsamhet förelegatdvs. uppsåtom om
hos inblandade personer.

Svåra upptäckaatt

Effekterna efter fleramiljöbrott blir i fall kända förstmånga år.av
Störningskällan Uppgifter föroreningarkan då svår spåra.att omvara
och utsläpp kan eller ofullständiga.osäkra Frånmånga gånger vara

otillräckligatillsynsmyndigheternas sida ofta gällande de hargörs att
för bedriva effektiv tillsyn och dennaatt attresurser genom upp-en

täcka exempelvis villkorsöverträdelser.

Svåra utredaatt

Även tillförlitliga mätnings- beräkningsmetoder till budsoch stårom
kan det otillåtna förekommit. Allmäntutsläppsvårt avgöraattvara om
har framhållits omsorgsfulltvikten villkor och bestämmelser ärattav
och tydligt utformade, föran-för överträdelser dem skall kunnaatt av
leda sanktioner. Med villkor under fastställts Konces-årsom senare av
sionsnämnden torde det i detta hänseende ganska väl beställt.vara
Alltjämt ñnns dock antal äldre villkor. iblandDessa svåraärett stort

kontrollera och tillämpa.att

bevisaSvåra att

Problemen med felaktiga mätresultat och ofullständiga eller oklara
villkor kan leda till bevissvårigheter i fall miljöfar-de utövarestora av

Åklaga-lig verksamhet ställs till för miljöbrottslighet.påståddansvar
har den fulla bevisbördan för såväl de objektiva de subjek-attren som

ti". förutsättningarna för brott föreligger. administrativt förfa-Iett etta
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rande, där frågor fastställande sanktionsavgift måsteprövas,om av en
självfallet också föreliggerställa krav det objektivtpå att settman

villkorsöverträdelse. kan från faktiskaMen här bortse det.ex. en man
omständigheter i brottmålsprocessen klarläggas rörandemåstesom
gärningsmannens subjektiva handlande, dvs. frågan överträdelsenom
begåtts uppsåtligt åtminstoneeller oaktsamt. Bevisbördan i brottmålet
kan det i förutkräva och sig objektivt befogatgöra svån att ett sett- -
straffansvar och i fall tillleda det lång tid få framvart att tar att ett
avgörande.

Tidsfaktorn torde de skälen för avgift iett tyngsta attvara av en
vissa fall överlägsen straff sanktionsmedel. Utredningär som om
förutsättningar för påförande miljöskyddsavgift ofta lätt ochkanav
snabbt fram tillsynsmyndigheten.tas av

17.3 Straffbestämmelsernas utformning

17.3.l Miljöregler i brottsbalken

13 kap. brottsbalken ñnns bestämmelser TillI allmänfarliga brott.om
sådana hör bl.a. miljöbrott. sådant brott döms den under iFör som
lagen angivna förutsättningar framkallat hälsorisker, skador eller andra
olägenheter i miljön. Om gärningen begås oaktsamhet döms förav

till miljöstörning.vållande
Bestämmelserna i 13 kap. brottsbalken miljöbrott och vållandeom

till miljöstörning har blivit tillämpade i endast obetydlig omfattning.
Orsakerna härtill kan flera. sak har ansvarsreglernaI näravara sam-
band med ansvarsreglerna i 45 miljöskyddslagen.§ De ärsenare
visserligen subsidiära och åklagaren alltså först hanmåste pröva om

Åklagarenkan väcka åtal enligt brottsbalken. emellertid hanmåste när
åtalar enligt 13 kap. brottsbalken visa hälsorisker, skador elleratt
andra olägenheter uppkommit eller kunnat uppkomma. kan då frånDet
utredningssynpunkt för åklagarenlättare styrka det miljöfarligaattvara
beteendet överträdelse tillstånd, föreskrifter villkorsåsom ellerav
under åberopande 45 miljöskyddslagen.§ slipper då kravetHan påav
bevisning hälsorisker Vidare straffsatsen för normalgradenärom m.m.

miljöbrott densamma för brott 45 miljöskyddslagen§motav som -
böter eller fängelse i högst och till visso gällertvå år yttermera-

latitud för tillvållande miljöstörning.ävensamma
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anfördaDet talar för skillnaden mellan brottsbalkens ochatt en ny
miljöbalks ansvarsbestämmelser bör tydligare. blirAnnars detgöras
med all sannolikhet enbart miljöbalkens tillämpas,så bestämmelseratt
samtidigt förekomsten bestämmelserna i brottsbalken gör attsom av
brotten enligt miljöbalken framstår andrarangsbrott. Miljöbrott isom
brottsbalken bör därför begränsas till de allra allvarligaste fallen, dvs.
fall där allmänhetens hälsa eller renhet verkligen spelsätts pånaturens
med elleruppsåt klar oaktsamhet. får ocksåPå så sättav man en
bättre parallellitet med övriga allmänfarliga i 13brott kap. brottsbal-

Åken. andra sidan kommer då mycket allvarliga miljöbrott att
behandlas i miljöbalken.även

förutsättning förEn för miljöbrott enligt brottsbalken böransvar
därför framkallat allmän fara för människors livnågon ellerattvara
hälsa eller för förstöring djur, ellerväxter naturenav annars av genom

förorena, sprida gift, kemikalier biotekniskaeller produkter elleratt
av.företa liknande gärning. Vid sidan förnormalbrottet bör samma

gärningar finnas dels brott, dels oaktsamhetsbrott.ett grovt ett

17.3.2 Straffbestämmelser i miljöbalken

Huvuddelen straffbestämmelserna miljöområdet till special-hörpåav
straffrätten och återfinns i de olika förordningarlagar och inne-som
håller också de materiella rättsreglerna.

framgårSom vad har anförts tidigare i betänkandet föreslårav som
vi antal bestämmelser från olika lagar förs i miljö-att ett stort samman
balken. Resultatet sådant arbete balken skall hållasmåste,ettav om
inom rimligt omfång, bli ramlag. Miljöbalken kommer därför ien -
likhet med bl.a. den nuvarande lagen kemiska produkter attom -
innehålla bemyndigandebestämmelser till förkan läggas grundsom
föreskrifter utfärdade regeringen eller myndigheter regeringenav som
bestämmer. kan förutsesDet antalet författningar före-med sådanaatt
skrifter kommer bliatt stort.

Allt detta får konsekvenser också för de straffrättsliga bestämmel-
i balken. Uppenbarligen varken bör eller kan alla de enskildaserna

straffbestämmelser återfinns i lagar sammanförs i balkensom nu som
få motsvarigheter där. det första skulle sådan ordningFöregna en

huvud inte kunna realiseras, eftersom åtskilligaöver detaget mate-av
riella bestämmelser straffbestämmelserna anknyter till igårsom upp
samordnade och generella bestämmelser. det andra detFörmer vore
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meningslöst, eftersom det grundläggande syftet med hela arbetevårt
reda ochär systematisera den tilltrasslade härva regelsyste-att ut som

miljöområdet ipå dag utgör.met
Straffbuden i bl.a. den nuvarande miljölagstiftningen i de flestaär

fall s.k. blankettstraffbud. Sådana innehåller inte fullständignågon
brottsbeskrivning, och i interegel heller brottsbeteckning,någon utan
uttalar endast den överträder vissa i angivnaandra lagrumatt som
påbud eller förbud skall dömas till i straffbudet angivet straff. De
förfaranden bör brott enligt miljöbalken beskri-bör kunnautgörasom

sådana omfattande iblandoch förvirrande hänvis-närmastutanvas
ningar till olika stadganden.

System bakom dagens regler

Vid specialstraffrättsligadegenomgång bestämmelserna påen av
miljöområdet kan i systematiskt hänseende urskilja vissa grundty-man

bestämmelser.per av
författningarI antal återfinns bestämmelser stadgarett stort som

straff för underlåtenhet iaktta eller anmälningsplikt.att
Så fallet i bl.a. miljöskyddslagen, lagen kemiskaär produkter,om
strålskyddslagen, naturresurslagen, naturvårdslagen, hälsoskyddslagen
och vattenlagen.

straffbud föreskriver straffMånga för den åsidosättersom av rege-
eller olika myndigheter meddeladeringen särskilda bestämmelser eller

föreskrtjter. Som exempel härpå kan de nyssnämnda lagarna,nämnas
med undantag naturresurslagen, därutöver skogsvårdslagen,samtav
lagen svavelhaltigt bränsle lagen åtgärder vattenföro-samt motom om
rening från fartyg.

flera fall stadgasI också straff för den bryter villkor imotsom
tillstånds- eller dispensbeslut. miljöskyddslagen,Utöver strålskyddsla-

naturresurslagen, naturvårdslagen och vattenlagen kangen, som exem-
pel dumpningslagen,nämnas lagen spridning bekämpnings-om av
medel skogsmarköver skogsvårdslagen.samt

Bestämmelser brott direkt lag stadgade förbud återfinnsimotom
i färre antal författningar.något Detsamma gäller bestämmelserett

stadgar straff för underlåtenhet iaktta direkt lag föreskriveniattsom
skyldighet. författningarAv exemplifierar den förra kategorin kansom

renhållningslagen,nämnas naturvårdslagen, skogsvårdslagen och ädel-
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lövskogslagen. Den kan exempliñeras med lagensenare gruppen om
kemiska produkter och naturvårdslagen.

mindreI författningarantal föreskrivs det straffbartett äratt att
lämna oriktiga uppgifter hagar tillståndi och tillsyn. Dettarörsom
gäller enligt bl.a. miljöskyddslagen och lagen kemiska produkter.om

Slutligen finns i strålskyddslagen och lagen kemiska produkterom
straffsanktionerade regler ställer krav särskilda kunskaperpåsom upp
för verksamhet skall få bedrivas.att en

Enligt flera författningar undantas från det straffbara området
"ringa fall", "ringa gärning", "ringa överträdelse" fall då oakt-samt
samheten bedöms ringa.som

för miljöbalkenMönster

Den systematik således finns redan i dagens miljöstraffrättsom om-
den svårgripbarän bör kunnaär utvecklas och renodlas i miljöbal--

ken. förebildEn i vissstår finna i skattebrottslagen.mån Dennaatt
överträdelser-sanktionerar överträdelser antal skattelagar.ett stortav

har i skattebrottslagen indelats i begränsat antal olika kategorier,ettna
och sinmed brottsbeskrivning och sin brottsbeteckning. Så kanvar en

ske också i miljöbalken.

Brottsbenämningar miljöbalkeni

föregåendeI avsnitt har föreslagit endast de allra allvarligasteatt
Övrigafallen miljöbrottslighet behandlas i brottsbalken. straffbe-av

stämmelser bör in i miljöbalken. Av de miljöbrott sålundatas som
straffbeläggs i balken kommer åtskilliga allvarlig Föratt natur.vara av

markera detta bör de brottstyperna enligt miljöbalkenatt ges egna
brottsbenämningar.

Bestämmelserna bör omfatta alla olovliga åtgärder sigtyper av vare
de medför risk för hälsan eller miljön, inkräktar naturskyddetpå eller
innebär slöseri med Vi föreslår de följandenaturresurser. att ges
benämningar och omfattning.

Otillåten miljöpåverkan
förstaDen brottskategorin bör innefatta situationer någonnär trotsat

förbud enligt balken eller enligt föreskrifter har meddelats medsom
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befaraskanåtgärdvidtagithareller någonbalken,stöd när somenav
med-tillstånd ellererforderligtsig hamiljönpåverka utan att vare

åtgärdsådan ärkrävs. Enanmälangjort sådaneller hagivande som
miljön.påverkabefarasoch kanotillåtenalltså

miljöstömingOlaga
framgåraktsamhetsregleromfatta brottkategori börandra motEn som

med stödmeddelatsharföreskrifterellerbalkendirekt avsomavav
begräns-skyddsåtgärder,regleröverträdelsergällerdenna. Det omav

frågaprincip häri ärdetEftersomförsiktighetsmått.andraningar eller
frånskillnadtillföreskrifterandralagbud ellerdirektabrott motom

lämpligendekategorin, kantredjeunder deningärningar gårsom
miljöstörning.olagabetecknas som

miljöstörningOlovlig
ivillkorkonkretaöverträdelseromfattakategori börtredjeEn av

ellerverksamhet någonförgällermedgivandentillstånd eller ensom
begränsningarskyddsåtgärder,villkorgällakanåtgärd. Det omannan

överträdelser kategorii dennasker alltsåförsiktighetsmått.andraeller
vill-särskildaföreskrifterallmännalag eller motinte utani strid mot

miljönförstörningarnaminimerasyfteijustharkor attsatts uppsom
miljöstör-olovligbeteckningendärföråtgärdenellerverksamhetenav -

mng.

miljökontrollFörsvårande av
ochsanningspliktbrottbestämmelserföljaHärefter bör motavsersom

mellanåtskillnadbör görasinformationsskydlighet. dennaInom grupp
under-innebärgärningargällergärningar. förstaDentvå somtyper av

läm-upplysningsplikt ellerellerundersöknings-fullgöralåtenhet att
kanosanningenellerunderlåtenhetenuppgifter,oriktiga närnande av

beslut. Dennatillsynsmyndighetstillståndsprövning eller typpåverka
miljökontroll.försvarandebetecknaskunnaöverträdelse bör avav

miljöinformationBrisçfällig
ochuppgifts-överträdelserslagandraandraDen typen avavavser

miljöinformation.avseende påsärskilt medinformationsskyldighet,
exempel-handling,iskall lämnasuppgifteninträdabör närAnsvar en

biotek-kemisk ellermärkningenibruksanvisning, ellervis i enaven
oriktigellerutelämnas äruppgifteller Denproduktnisk somvara.en

bedömningenförbetydelseförhållande ärbör avett avsomavse
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risker för hälsan eller miljön eller långsiktigt god hushållning meden
naturresurser.

Nedskräpning
I naturvårdslagen, 23 § och 37 första§ stycket finns bestämmelser

nedskräpning och därför.om Någon lämplig placering denansvar av
materiella regeln är svår ñnna i miljöbalken.att Vi föreslår bestäm-att
melsen i balken karaktären särskildges ansvarsregel.av en

Övrigt

Utöver de allmänt utformade brottsbeskrivningarmer vari de olika
överträdelserna miljörättenspå område kan samordnas finns enstaka
gärningstyper inte låter sig inordnas i någon dessasom kategorier.av

denI mån det frågaär ordningsförseelser kan de lämpligenom rena
med i de föreskriftertas varigenom den materiella frågan regleras. I

sådana föreskrifter kan böter påföljd.anges som
lagenI kemiska produkter och strålskyddslagenom ñnns straffstad-

ganden sanktionerar vissa föreskrifter med kravsom på deatt som
driver vissa verksamhetertyper skall ha viss kompetens ellerav kun-
skap behövs för undvika miljöproblem.attsom Detta skulle kunna
utgöra särskild brottskategori. Kraven docken är så allmänt hållna att
de inte bör straffbeläggas särskilt. Bristfällig organisation ledersom
till inkompetens eller okunnighet bör i stället betraktas försvå-ettsom
rande vid överträdelsermoment föreskrifter, begränsningar ochav
andra försiktighetsmått.

Grova brott

För de allvarliga brottsformerna otillåtenmer miljöpåverkan, olaga
miljöstörning och olovlig miljöstörning bör finnas särskilden ansvars-
bestämmelse för brott. Den bör tillämpasgrovt endast vid uppsåtliga
överträdelser också i övrigt är särskilt kvalificerade.som

Också i fråga försvarande miljökontroll bör det finnasom av en
särskild ansvarsregel för brott.grovt
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Försök m.m.

ochmiljöstörningolagaÄven miljöpåverkan,otillåtentillförsökför
tillstämplingochförberedelseförsök,förmiljöstörningolovlig samt

försvarandefrågainträda. Ikunnabör avbrottsådant omgrovt ansvar
saknaförsöksbrotttordemiljöinformationbristfälligmiljökontroll och

liksomostraffade,lämnasoch kunnabetydelsepraktisknämnvärd
skattekon-försvarandei frågafalletskattebrottslagen är avenligt om

troll.

Medverkan

tillmedverkar ettgärningsmandirektför denAnsvar attutan varasom
grund-allmännadeenligtbrottskategoriersamtligaförgällabörbrott

deföljakommerbrottsbalken. Detta attiföreskrivna avärsatser som
behövsregel däromsärskildoch någonvi föreslårstrafflatituder som

inte.

överträdelserväsentligaskallStrafi avse

vadomdiskuterad. Avbrottvid ringa ärstraffansvar somFrågan om
inte lönardetframgårrättsväsendets attanförtsharförut resurserom
bagatell-utredningtillutredningskapacitetdyrbaranvändasig omatt

fallringaenighetrådatorde det attdirektivEnligt våraförseelser. om
gångeremellertid mångaSamtidigt detkanföranledaskallinte ansvar.

des-tanke påmedmiljöbrottringatalaoegentligtframstå att omsom
därförbörBrottsbeskrivningarnaallvarligaallmänheti natur.sas

deöverträdelserväsentligasikte påbarade avutformas så, taratt
reglerna.materiella

införamycket svårt ettatttänkasdockdetfall kanvissaI vara
detta kanExempel påstraffbestämmelsen.väsentlighetsrekvisit i vara

harantingenerfordras;sådanttillstånd närdrivsverksamhet utansom
börsituationersådanainte.det Förharocksåtillstånd eller manman

fall.ringaförundantag göras
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Allmänna aldsamhetsregler sanktioneras inte

De enskilda straffbestämmelserna i miljöbalken kommer, liksom de
materiella reglerna, få omfattande räckvidd.att Av rättssäkerhets-en
skäl bör dock deras innehåll inte tillåtas bli alltför obestämt.att

Den nuvarande ansvarsregeln i lagen kemiska produkter krimi-om
naliserar även överträdelser aktsamhetsregeln och substitutions-av
regeln i 5 § i lagen. frågaI denna kriminalisering kantypom av en
jämförelse göras med brottet vårdslöshet i trafik, också innebärsom

allmän kriminalisering oaktsamhet. Vid bedömningenen huruvi-av av
da oaktsamhet föreligger kan emellertid vid vårdslöshet i trafikman
bygga på antal trafikregler,ett stort själva sanktioneradeär endastsom
med böter, i vissa fall inte alls. Detta viss stadga tillämp-åtger en
ningen. Påföljden för vårdslöshet i trafik blir å andra sidan i regel ett
blygsamt bötesstraff.

Den mycket allmänna utformningen aktsamhetsreglerna i lagenav
kemiska produkter måste medföra detom är svårt konsekventatt att

tillämpa ansvarsbestämmelserna, vilket betänkligtär med hänsyn till
rättssäkerhetens intressen. För framtiden bör i stället gälla verkligtatt
allvarliga brott de allmänna aktsamhetsbestämmelsernamot i miljöbal-
ken medför straff för miljöbrott enligt brottsbalken medan iansvar
övriga fall förutsätter överträdelse skettatt någon konkret föreskriftav
i miljöbalken eller föreskrift meddelats med stöd balkenav som av
eller villkor eller förbud meddelats med stödav balken ellersom av

Ävensådan föreskrift. de enskilda ansvarsreglerna i miljöbalkenom
blir vittsyftande bör de sålunda utformas restriktivt deänmer som nu
finns i lagen kemiska produkter.om

Det sagda måste också ledning för fördelningen balkensge av
materiella regler mellan allmänna aktsamhetsregler och de särskilda
aktsamhetsregler skall gälla för olika miljösektorer. Endastsom över-
trädelser de sistnämnda bör föranleda enligt balken.av Endastansvar
de aktsamhetsregler tillräckligtär konkret utformade för kunnasom att
direkt straffsanktioneras bör sålunda placeras i balkens avdelning med
särskilda aktsamhetsregler. De allmänna aktsamhetsreglerna bör sålun-
da lämnas osanktionerade i den meningen överträdelser enbartatt av
dem inte föranleder straff. Förutom de skall tillämpas vid tillstånds-att
prövning och i tillsynsarbetet skall de emellertid också läggas till
grund för föreskrifter med konkret innehåll. Dessa kommer i sinmer

i omfattningtur att stor straffsanktionerade.vara
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Föreskrifter sanktioneras balkeni

Föreskrifter, villkor meddelatsetc. med stöd bemyndigandensom av
i balken och är grundade på de allmänna aktsamhetsreglemasom i
denna, bör sålunda kunna sanktioneras i balken. I detta sammanhang
är regeringsformens RF bestämmelser intresse. Enligt 2 kap. 8av
och 12 fårRF bestämmelser frihetsberövanden, således ocksåom

ñngelsestraff, endast i lag. 8I kap.om 7 § RF stadgasges att ett
bemyndigande inte medför rätt meddela föreskrifteratt om annan
rättsverkan brott böter.än Däremot får riksdagen,av enligt samma
lagrum, i lag innehåller bemyndigande föreskrivasom ävenatt annan
rättsverkan böterän skall gälla för överträdelse föreskriftav som
regeringen meddelar med stöd sådant bemyndigande.av

Detta innebär överträdelseratt föreskrifter är meddeladeav som
med stöd bemyndiganden i miljöbalken kan sanktionerasav med
fängelse, under förutsättning bestämmelseratt detta in i självatasom
balken.

Rena ordningsföreskrifter bör inte bestraffas i balken. fårDe
antingen lämnas osanktionerade eller, verkligen behov därav före-om
ligger, förenas med bötespåföljd bestämmelser i de författ-genom
ningar lägre valör där de finns intagna.av

l7.3.3 Frågor för brottsbalken och miljöbal-gemensamma
ken

Subjektiva rekvisit

I l kap. 2 § första beskrivenstycket brottsbalken fastslås i balkenatt
gärning skall, inte i straffbudet,annat brottom endastanges anses som

den begås uppsåtligen. Ett uppsåtsrekvisitom såledesär underförstått
i brottsbeskrivningarna. Om oaktsamhet skall tillräcklig för straff-vara
barhet måste detta däremot uttryckligen i straffbudet. Dennaanges
regel gäller inte för specialstraffrätten där falletsnarast ärmotsatsen
på så sätt inget iatt sägs straffbudet kanså i allmänhetom utgåman
från det för straffbarhetatt räcker med oaktsamhet. Numera bör dock

lagstiftaren krävas det klart vilkaav att subjektiva rekvisitanges som
skall föreligga för straffansvar skallatt kunna inträda.

deI specialstraffrättsliga regler gäller inom miljöområdetsom
föreskrivs i de flesta fall straffansvar även gärningsmannen varitom



IKapitel 7658

enligt brotts-miljöstörningtillvållandevidfalletliksom äroaktsam,
20 §enligtbl.a.falletoaktsamhet. Så ärkrävsIblandbalken. grov
akt-allmännadenåsidosättandevidprodukterkemiskalagen avom

åsidosättandevidstrålskyddslagen35enligt §ochi 5 §samhetsregeln
åtskilligaenligtockså6i §aktsamhetsregelnallmännaden menav

bestämmelser.andra

rekvisitEnhetliga

denuppsåtligenbegåsgärningtordespråkbrukvanligtEnligt omen
vadförståalltsåmåsteGärningsmannenvilja".ochmed "vettbegås

otillåtet.handet gör ärförståintehanbehöver atthan Däremotgör.
oaktsamskallgärningför grovtskall krävasVad att ansesensom

varitoaktsamhetendäri läggasOfta kantveksamt. attbetydligtär mera
risken,insiktmedhandlatgärningsmannendvs. menmedveten, omatt

nödvändigt ellersigsituationeri allaintekandetta varemoment anses
framstårgärningenläggasofta kunnatorde attbegreppettillräckligt. l

oförsvarlig.som
brottsbalkensborttagitsoaktsamhetkravet påSedan urgrov

skälknappastdetfinnsmiljöstörning, atttillvållandebestämmelse om
falletärmiljölagstiftningen, såsomiställenandrakvar päha det nu

Även enhetligabörprodukter.kemiskalagenmed annarst.ex. om
ochuppsåtriktigasteftersträvas. Det attrekvisitsubjektiva synes
förförutsättningarsubjektivagenomgåendeoaktsamhet anges som

miljöbalken.enligtbrott
aktsamhetsreg-allmännadeöverträdelserintegengäld bör dåI av

effekterna ärstraffansvar änföranledamiljöbalken annatilerna om
enligtbrottsbalken. Ansvarenligtkan utkrävasstraffansvarsådana att

överträdelservidförstinträdaböroaktsamhetförmiljöbalken av
förbud.ellervillkorföreskrifter,konkreta

oaktsamtVad är

oaktsamtbedömasskall kunnastraffrättsligtbeteendeFör somettatt
beteendeaktsamtavvika frånskallnaturligtvis det ettkrävs menatt

erfor-iakttagithangärningsmannenkunnat begäras attdetäven att av
bådealltsåOaktsamhetsbedömningen ettderlig varsamhet. upptar
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objektivt och ställningstagande till frågan gärnings-moment ett om
personliga skuld.mannens

Vidare ligger i begreppet oaktsamhet värderande Enligtett moment.
uttalande lagrådet i anslutning till brottsbalkensett tillkomst kanav

inte varje beteende innebär avvikelse från eftersträvadsom en norm
föranleda straffansvar för oaktsamhet 1962NJA 23. Om oakt-s.
samheten straffbar berorär helhetsvärdering där alla momentav en av
oaktsamhetsbedömningen kommer med i bilden Erenius, Något om
"culpatröskeln" i straffrätten, Svensk i omvandling, 1976 156.rätt s.
Högsta domstolen har i rättsfall frikänt den tilltalade på grundett par

han inte gjort sig skyldig till "klandervärd"så oaktsamhetattav en
eller försummelse förutsätts för straffansvar 1980NJA 454som s.
och 1991 163.s.

Straff bör fordra klar oaktsamhet

bredHur marginalen växlar efter förhållandenaär olika livsområ-på
den; oaktsamhetsbegreppet obestämtsåär det lämnar föratt utrymme
variationer Strahl, Allmän Straffrätt i vad brotten,angår 1976

190 jfr Jareborg, 2Brotten 1984uppl. 246. Klart denärs. atts.
s.k. culpatröskeln högre i straffrättenär i skadeståndsrätten. Vilkenän
grad oaktsamhet skall krävas bör bl.a. i relation tillsättasav som
brottets grovhet. Vid överträdelser ordningsföreskrifter inomav spe-
cialstraffrätten torde det sällan finnas anledning huvudöveratt taget
godta avvikelser från den eftersträvade Om brott miljö-motnormen.
lagstiftningen bedöms allvarliga och straffsatserna i överensstäm-som
melse därmed för kännbara påföljder leder detta andrautrymme åger
sidan till den grad oaktsamhet krävs för brottatt överattav som
huvud skall föreligga bör kunna itaget sättas motsvarande månanses
högt. Man bör i fallså kunna det förutsätts klarsäga eller klan-att en
dervärd oaktsamhet för straffansvar skall inträda.att

Hur långt domstolarna beredda sträcka sigär det gällernäratt att
godta oaktsamt beteende ålägga straffansvar för-är svårtutan att att

Införs sanktionsavgifter kan påförasutse. både vid oaktsamhetsom
och på grund strikt kan emellertid denna sanktionantas attav ansvar
i praktiken kommer tillämpas i stället för straffsanktionatt gradennär

oaktsamhet låg.är Däremot bör, straff inträda vidnämnts,av som
överträdelser milj begås påtaglig oaktsamhet.av som av mera
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torde inteinföra straffrihet för ringa brott göraAtt ägnat attvaraen
Omständigheternaklarare.för skall oaktsamtvadgränsen som anses

betecknasådana detnämligen mycket väl svårtkan är attattvara
Över-liten.oaktsamheten mycketöverträdelsen ringa ärävensom om

för miljön kan inteomfattande störningarträdelser orsakar t.ex.som
17.3.2 det andra skälringa. anförts i avsnitt kanSom avanses som

ansvarsbegräns-anledning för vissa brottstyperñnnas övervägaatt en
ringa.betecknasning vid överträdelser kan somsom

Strajfvatser

miljöområ-straff följa för brottallmänt kan kan påRent sägas att som
livstid vidfängelsemellan allt från böter till pådet spänner grovt

spridande gift eller smitta.av
straffför bestämmandeStraffskalorna har betydelse inte bara av

häktningAnhållande ochför användningen tvångsmedel.ocksåutan av
husrannsakaningår i straffskalan ochförutsätter fängelse åratt ett

Vidare straffskalaningår i straffskalan.förutsätter fängelse äratt
för preskriptionstidens längd.bestämmande

förslagenligtallvarligaste miljöbrotten kommer vårtallraDe att
kanuppsåtligt miljöbrott därregleras i brottsbalken. Normalgraden av

gäller förmed vadi straffvärdehänseende jämställasnärmast som nu
fängelseinnebär straffet börspridande gift eller smitta. Det att varaav

Även föranleda fängelse, förslags-oaktsamhetsbrott böri högst år.sex
vis högst två år.

omfattamiljöbalken skallansvarsreglerna iVi föreslår ocksåatt
anledningkanförhållandevis högt straffvärde.gärningar med Detta ge

motsvarandegäller föri vissa fall höja den straffskalaatt som nu
allvarligarestraffsatserna för de brot-Enligt bedömning börbrott. vår

gäller förungefär nivåenligt miljöbalken ligga påten somsamma
förmögenhetsbrott.

obetydlig eller oaktsamhe-fall överträdelsen objektivtI ärnär sett
det förutklandervärd bör framgårinte kan klar ellerten som avanses

stället kan andraanförda straffansvar huvud inte inträda. Iöver taget
sanktionsavgift.sanktioner tillämpas, t.ex.

förlänga preskriptions-kommittén önskemålharInom yppats att
miljöbrott. Anledningen härtill brotten svåratiderna för ärär attatt

förslagutredningstiderna blir långa.uppdaga i tid och Våraatt om
förlängsfall preskriptionstidenstraffskärpningar innebär i vissaatt
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väsentligt. införaAtt särskilda preskriptionstider för miljöbrott fram-
intestår tillrådligt. Sådana ñnns visserligen skattebrottslagenspåsom

område. Till del de begränsadeär till fem vilketår, gäller för allaen
föreslagnavåra brott bristfällig miljöinfonnationutom och nedskräp-

ning. övrigtI det inte önskvärt med olika specialbestämmelsersynes
på straffrättens område där kravet lika skall behandlas likaatt är sär-
skilt stort.

17.4 Förverkande

Bestämmelser förverkande finns i 36 kap. brottsbalken. Förver-om
kande inteär någon brottspåföljd i balkens mening, hänförs tillutan
den samling straffrättsliga sanktioner, brukar benämnasav som
särskild rättsverkan brott. Att förklarasnågot förverkat innebärav att

ellerägaren innehavaren förlorar sin till egendomenrätt och dennaatt
skall tillutges staten.

Brottsbalkens regler förverkande vid brott enligt balken kanom
ha följandesägas olika syften:tre

Att dra in sådan vinningO har uppkommit på grund brott.som av
Att konñskera verktyg0 och andra hjälpmedel har vidanväntssom
brott.
Att säkerställa omhändertagande0 brottsprodukter, dvs. egendomav

har framställts eller varit föremål för brottslig verksam-som genom
het.

Regler förverkande förekommer inte sällan i anslutning till bestäm-om
melser inom specialstraffrätten och således utanför brottsbalkens
tillämpningsområde. Som exempel kan förverkandenämnas enligt
lagen kemiska produkter, lagen svavelhaltigt bränsle, dump-om om
ningslagen och naturvårdslagen.

Dessutom innehåller 36 kap. brottsbalken åtskilliga bestämmelser
äger generell tillämpning vid alla slag förverkande, sigsom av vare

det sker enligt brottsbalken eller enligt bestämmelser inom special-
straffrätten. sådanEn är nuvarande 36 kap. 4 § gäller förver-som
kande vid brott utövning näringsverksamhet. Bestämmelsen inför-av
des 1982 och alltsåär tillämplig på specialstraffrättensäven område.
Vad kan förverkas värdetär de ekonomiska fördelarsom av som
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uppkommit för näringsidkaren till följd brott begånget i utövningenav
näringsverksamheten.av

förverkande Möjligheternagäller dock inte oskäligt.Detta ärom
underlåta förverkande därför i fråga förverkandeär större änatt om

vid utbyte brott, där förverkandedet krävs skall uppenbartattav vara
oskäligt.

Brottsbalkens regler räcker långt

olika miljörättsliga lagar finns föreskrifter förverkandeI delsom av
utbyte brott olika varit föremål fördels slag egendomav av av som

i fall hjälpmedelbrott dels vid brott. Brottsbalkens bestäm-något av
imelser möjligheter dessa. Sålunda börstort settger samma som

utbyte brott miljöreglerna i flertalet fall förver-det kunnastoramotav
kas enligt bestämmelsen i brottsbalken förverkande vid ibrottom
utövning näringsverksamhet.av

kan visserligen inte uteslutas det skulle kunnaDet någon gångatt
framstå motiverat med förverkande från enskildutbytesom av person

knappast i sådan utsträckning det motiverar bestäm-attmen en egen
melse i miljöbalken.

Förverkande hjälpmedel vid brott har begränsad betydelse påsåav
miljöområdet särkild bestämmelse i inte kannågon ämnetatt anses
behövlig i miljöbalken. risk för framtida brottslig verksamhetOm
behöver förebyggas ibör det kunna ske med hjälp bestämmelsenav
36 3kap. § 1 brottsbalken förverkande föremål grundpåom av som

övrigtsin särskilda beskaffenhet och omständigheterna i kan befarasav
tillkomma brottslig användning.

Egendom föremål för brottvaritsom

torde det behövas bestämmelse i balken förverkandeDäremot en om
egendom varit föremål för brott. sådan bestämmelse börEnav som

exempelvis inte jaktlagstift-kunna omfatta och djur i den månväxter -
ningen tillämplig samlats olagligt dessutom bl.a.är samtsom-
kemiska eller biotekniska produkter och varor.
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17.5 inomBrott företag

I landvårt bedrivs miljöfarlig verksamhet ofta juridiskaav personer,
aktiebolag. juridiskEnt.ex. kan enligt svensk inte begårättperson

brott och följaktligen inte heller ådömas straff. Straffansvar läggs på
den fysiska inom företaget bär för brottet.person som ansvaret
Tillämpliga krav subjektivapå rekvisit måste uppfyllda beträf-vara
fande honom. Oaktsamhet kan emellertid bestå i verksamheten inteatt
organiserats sådantpå brott kunnatsätt undvikas. Genomatt den
praxis har utvecklats hos domstolarna har därför det straffrättsligasom

för brott inom juridiskansvaret verksamhet i utsträck-storen persons
ning placerats den fysiskapå är företagsle-attperson som anse som
dare eller ställföreträdare för den juridiska den verk-t.ex.personen,
ställande direktören i aktiebolag.ett

finnsDet också vissa sanktioner kan riktas inte enbart motsom
enskilda näringsidkare också juridiska viktigasteutan Demot personer.
är

förverkandeO
företagsbot0
sanktionssavgift0

dettaI avsnitt behandlar vi företagsbot och dessutom näringsförbud.
Förverkande har diskuterats i avsnitt 17.4 och till sanktionsavgif-ovan

återkommer vi nedan i avsnittter 17.6.

17.5 1 Företagsbot
.

Bestämmelser företagsbot finns sedan 1986 i 36 kap. brottsbalken.om
Företagsbot skall åläggas näringsidkare för brott har begåtts isom
utövning näringsverksamhet, brottsligheten har inneburitav ettom

åsidosättande de särskildagrovt skyldigheter förenade medärav som
verksamheten eller allvarligtär slag och näringsidkaren inteannars av
har gjort vad skäligen kunnat krävas för förebygga brottslig-attsom
heten.

I lagstiftningsärendet har framhållits sanktionen skall haatt en
bestraffande funktion och den inte skall användas i vinstelimine-att
rande syfte; i den förtjänstermån brottsligheten kan förutses iav
framtiden kan dock vid botens bestämmande hänsyn till sådanatas att
förtjänster inte kan nås med förverkande. Företagsbot skall fastställas
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till lägst 10 000 kr och högst 3 milj. kr. det gällerDå bestämmaatt
botens storlek skall särskild hänsyn till brottslighetens omfatt-tas art,
ning och förhållande till näringsverksamheten. Företagsboten kan
jämkas eller efterges, bl.a. brottet medför betalningsskyldig-om annan
het eller särskild rättsverkan för företagaren. kanSå falletvara om
näringsidkaren ålagts sanktionsavgift till följd brottet elleren av om
skadestånd eller förverkande kan komma i fråga.

förarbetenaI till bestämmelserna företagsbot diskuterades för-om
hållandet mellan sådan bot och sanktionsavgifter. Kommissionen mot
ekonomisk brottslighet, förslag låg till förgrund införandetvars av
förtagsbot, påpekade förslaget skulle kunna minska behovetatt av
sanktionsavgifter på rättsområden och i stället kanske vissaattnya av
de gällande avgiftssystemen skulle kunna awecklas.

36Av kap. 7 § brottsbalken framgår, åklagare för talanatt om om
utdömande företagsbot, näringsidkaren skall åläggas sådan, närav
förutsättningarna enligt lagrummet föreligger. bestämmelsenAv följer
också åklagare skyldig föraär talan utdömandeatt företags-att om av
bot, förutsättningnär därför föreligger. Reglerna företagsbot harom
alltså, framhölls i propositionen, obligatorisk utformning.som en

Brottsligt förfarande skall styrkas

För företagsbot skall kunna ådömasatt åklagarenmåste kunna styrka
brott föreligger, inbegripet de subjektivaatt rekvisiten ochuppsåt

oaktsamhet. förarbetenaI framhålls det naturligtvis endast sällanatt är
möjligt konstatera brottsligt hos ickeatt uppsåt identifierad gär-en
ningsman, medan det vid oaktsamhetsbrott fullt tänkbart detär ståratt
klart någon i företag har handlat vårdslöstatt detett för denutan att
skull ledagår i bevis denne företagsbotatt är; bör då kunnavem
åläggas prop. 1985/86:23 62s.

brottsligtKan förfarande inte styrkas,ett det däremot inteär möj-
Ärligt ålägga företaget företagsbot.att oaktsamheten obetydligså att

gärningsmannen inte skulle drabbas vissteävenav ansvar om man vem
denne bör företagsbot alltså inte åläggas. Detta lätt förstå,ärvar, att
eftersom syftet med företagsboten just riktaär klander företagatt mot

inte hindrat brott i dess näringsverksamhet.som
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Tillämpas sällan

Möjligheterna borde i och för sig goda med stöd gällandeattvara av
bestämmelser döma till företagsbot för överträdelser exempelvisav
miljöskyddslagen. Företagsbot har emellertid endast sällan utdömts för
miljöbrott. Vid den undersökning avseende under tiden 1989-90årett

Riksåklagaren låtit utföra anträffades förut endastnämnts tvåsom som
fall i vilka åklagaren yrkat företagsbot, och yrkandet ogillades i båda
fallen.

Orsakerna till företagsbot tillämpas sällan miljörättenssåatt på
område är svår Från åklagarhållutröna. har med bestämdhetatt gjorts
gällande, det beror förutsättingarnapå för företagsbotatt allföratt är

utformade.snävt och förI sig borde miljörätten tillsammans med
arbetsmiljölagstiftningen det rättsområde där det ligger närmastvara
till hands ålägga företagsbot.att

Kritik förre riksåklagarenav

Vid seminarium Justitiedepartementetett och Miljö- och energi-som
departementet anordade hösten 1988, och i viss kan beteck-månsom

startpunkten för arbetevårt med samordna den centralaattnas som
miljörätten i miljöbalk, anförde dåvarande riksåklagaren Magnusen
Sjöberg följande.

Företagsbot i och för sigär mycket tjänligt instrumentett mot
miljöbrott. Men institutet har utformats detär svårt attsom
använda. bordeMan mildra rekvisiten. fallI skulleså i storman
utsträckning kunna komma ifrån lagföring enskildaav personer

dels är svår genomföra, dels leder till tämligen meningslösaattsom
påföljder.

Företagsboten borde kraftigt verkande och bestämmas eftervara
vissa allmänna kriterier inteså behöver in igå ñnvärde-att man en
ring förutsättningarna för bestämma hoten. Hänsyn börattav tas
till förseelsens eller försummelsens till skaderisken och troligenart,

till företagarensäven eller företagets ekonomiska bärkraft, men
skall behöva in alltförutan att gå på djupa forskningar.man

Däremot torde det ganska otjänligt företagsbotensättaattvara
i relation till exakt den vinst hade gjortnågon försum-genom en
melse eller till den skada har drabbat, eftersom sådan be-som en
dömning blir eller mindre skönsmässig.mer

Om hade regel ur åklagarensgenerösman en som var mer syn-
vinkel i angivna hänseenden skulle troligen underlätta använ-man
dandet företagsbot och öka frekvensen.av
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ändringar behövsSmärre

lagstiftningen möjligtriksåklagarens uppfattningVi delar förre att om
institutet.möjliggöra vidgad tillämpningbör ändras för Dettaatt aven

allvarligt klanderföretagsbotens karaktärbör dock ske ettutan att av
företaget ändras.mot

1986institutet infördes ochbeaktas såDet måste attsentatt som
begränsade. Lagstift-tillämpning mycketerfarenheterna dess ärav

ingående analyserföregicks flera utredningsomgångar ochningen av
utform-motiv till denfrån lagrådets sida.bl.a. De närmaregettssom

övertygande.ningen lagstiftningen i allmänhet Någraär merav
därför inte i fråga.genomgripande ändringar institutet bör kommaav

inte hellerbrottsligt förfarande inte styrkas, bör det sålundaKan ett
fall dåföretagsbot. defortsättningsvis möjligt ådöma Förattvara

föreligger får i ställetvarken eller oaktsamhet övervägauppsåt attman
ålägga före-tillämpning striktinföra möjlighet medatt av ansvaren

sanktionsavgift.taget en
riktning.ändringar i skärpandevisst finns dock för EnEtt utrymme

företagsbotenden brottslighetförutsättningarna sålundaär att somav
de särskildasig inneburit åsidosättande"riktar "grovtettemot av

36 förstaskyldigheter förenade med verksamheten kap. 7 §ärsom
åsidosättandei första handstycket l brottsbalken. Härmed avavses

särskildlagstiftning medåligganden för näringsidkare följersom av
allmäninriktning näringslivet både sådana reglerpå är mersom av-

författningar bara gäller för vissaoch sådana speciellakaraktär som
1985/86:23 32. sådanslag näringsverksamhet prop. Ens. av-av

otillräcklig i belysninggränsning har emellertid ävenattansetts av
därföri näringsverksamhet. Regeln harandra brott kan begåstyper av

företagsbot kan åläggaskompletterats med bestämmelse ävenatten om
förarbetena framgårvid andra "allvarligt slag".brott Avär attsom av

gärningartill allvarlig torde kunna räknas bl.a.brott är artsom av
exempelvisviktiga samhällsintressen,innebär åsidosättandesom av

1985/86:23 64.överträdelser miljöskyddslagen Där-seav prop. s.
miljöfarligaden dåvarande lagen hälso- ochansågsemot varorom

näringsidkare bedriverexempel lagar åläggerpåutgöra ett somsom
skyldigheterspeciella slag näringsverksamhet särskilda a. prop.av

29. ordföranden brott miljöskyddslagenLagrådet ansåg att mots.
i de särskildaallmänhet borde kunna betraktas åsidosättandeettsom av

enligtskyldigheter förenade med verksamheten, vilket dennasom var
mening förutsättning för företagsbot.borde vara en
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begränsningDen ligger i uttrycket åsidosättande""grovt byg-som
tanken företagsbotenpå inrymmabör betydande måttatt ettger av

klander de företag drabbas. Företagsbot skall inte kunnamot som
användas vid förseelser och mindre allvarliga brott. Däremot kan
företagsbot åläggas det fråganär omfattande brottslighetär om en som
har bedrivits kanskepå systematiskt varjesätt, ävenett överträ-om
delse i sig inte framstår särskilt allvarlig. enligtDetta är vårsom
mening riktig awägning. det frågaNär bagatellartade förse-ären om
elser bör företagsbot inte komma till användning, eftersom tillämp-en
ning i sådana fall skulle förta den karaktär klander riktat före-motav

i fråga företagsboten avsedd ha och alltjämtär bör ha.taget attsom
Det valda uttrycket leder emellertid till antagandet begränsningenatt

företagsbotens tillämpningsområde långtgåendeär änav mer som
det gällerNär andra brott sådana inneburitavsetts. äntyper ettav som

åsidosättande de särskilda skyldigheter förenadegrovt medärav som
näringsverksamheten gäller brottsligheten skall "allvarligtatt vara av
slag". kan rådaDet tvekan till vilken kategori olika överträdelserom

den föreslagna miljöbalken kan hänföra. fall skallIatt vartav vara
brottet ha begåtts i näringsverksamhet. Brottsligheten bör medmätas

i bådamått kategorierna. Enligt meningvår bör därför använ-samma
das uttrycket "allvarligt åsidosättande" de särskilda skyldigheterav

förenadeär med näringsverksamheten.som
begränsningEn ligger i bestämmelsen i 36 kap. 7 § förstaannan

stycket 2 brottsbalken enligt vilken ytterligare förutsättning är atten
näringsidkaren inte har gjort vad skäligen kunnat krävas för attsom
förebygga brottsligheten. princip ställsI härvid kraven företagarenpå
ganska högt. fårYtterst det normalt åvila företagets attanses organ se
till brott intenågra i verksamheten.ägeratt rum

Begränsningen särskilt sikte brottslighet inompå den kategoritar
kännetecknas med uttrycket "annars allvarligt slag". harär Detsom av

inte kunna komma i fråga tillämpa striktnågonansetts att sorts ansvar
för näringsidkare i fråga företagsbot. Ansvarsfrihet har ocksåom

böra föreligga brottet sådant det inte skäligenär kanansetts attom
krävas näringsidkaren han borde förutsettha det kundeatt attav
komma till stånd a. 34. Utgångspunkten har alltså varit attprop. s.
företagsbot skall komma i fråga endast då särskild betingelsenågon
förelegat innebär näringsidkaren framstår klandervärdattsom som

han inte försökt hindra brottet a. 112.att attgenom prop. s.
angivna begränsningenDen i och för sig naturlig.är Företagsbot

avseddär allvarligt klander näringsidkaren.utgöra Organi-att ett mot
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för-inte skall kunnabrott normaltsin verksamhetdenne så attserar
klanderanledning riktafinns intei verksamheten, motväntas att

legatanställd begår brotti fallhonom, enstaka någon ett somom
rättsgrundsatserkontroll. Enligt allmännautanför näringsidkarens

näringsidkarenvisaåklagaren intedet emellertidankommer på attatt
brottsligheten.för förebyggaskäligen kunnat krävasgjort vad attsom

invändning,vanligdet äråklagarhåll har upplysts ärFrån att somen
förgjort vad kunnatföretagsledningenmotbevisa,svår attatt att man

förebygga brott.
åklaga-sålunda liggerbevisbörda påEnligt mening denvår är som

paragrafeni skallEnligt andra stycketalltför uppfylla.svår attren
näringsidka-brottsligheten varit riktadinteföretagsbot åläggas motom

oskäligt" ålägga"uppenbartskulleeller det attannars vararen om
tillräckliga möjlighetermening finnasenligtföretagsbot. skulleDet vår

tilldömabestämmelser underlåtatillämpning dessamed attatt av
rimligt sker,framstår såi fall då det inteföretagsbot sådana attsom

oskäligt" byttsuttrycket "uppenbartförutsättning dockunder ut motatt
brottsbal-36 kap. §exempelvis 4"oskäligt", efterenbart mönster av

förasbör då bl.a.Till detta undantagVi förordar sker.ken. såatt
organisation varitantagligt hansfall då företagarensådana gör att

förebyggaförrimligen kunnat krävassådan han gjort vad attatt som
oskälighetsrekvisitettillämpningsådanbrott i verksamheten. En av
bestämmelserna sevid tillkomstenför övrigt förutsedd redan avsynes

får förföretagetövrigt det rimligt68. I att svarasynesa. prop. s.
näringsverksam-iuppsåtliga oaktsamma begåttsbrott eller som--

företagsbotsådan karaktärbrottsligheten i övrigtheten, är attavom
förstabegränsningen i 36 kap. 7 §Vi förordar därförkan utgå. att

fårstycket 2 brottsbalken utgå.

kraftigtBötesbeloppen bör höjas

tillkomst angåendelagstiftningensuttalanden gjorts vidDe som
välgrundande och börstorlekbestämmandet företagsbotens synesav

förre riks-önskemåli fortsättningen vägledande. Deäven somvara
i huvudsakåklagaren uttryck för i det hänseendetgett rymmassynes

inom gäller.vad redansom
ilagstiftningen träddeEmellertid antal sedanhar det årgått ettnu

milj.alltjämt 3 kr.kraft och företagsbotens maximibelopp Detär
i kraft höjarimligt vid den tidpunkt då denna balk kan trädaattsynes
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detta belopp. Med utångspunkt i dagens penningvärde borde detta
belopp höjas till minst 5 milj. la. Med hänsyn till vad i vårasom
direktiv uttalas framtida sanktionsregler skallatt bättre förutsätt-om ge
ningar dagens förän effektivare bekämpning överträdelseren av anser
vi den övre bör höjasatt gränsen ytterligare. Vi föreslår den be-att

till 10stäms milj. kr.

Regeln jämkning kvarom

Enligt 36 kap. 10 § brottsbalken får företagsbot jämkas bl.a. brot-om
medför betalningsskyldighet.tet syftarDetta bl.a. på sanktions-annan

avgifter. Med den uppläggning sanktionssystemet miljörättenspåav
område vi förordar, nämligen företagsbot blir den sank-attsom tunga
tionen företag medan miljöskyddsavgifternamot får karaktärensnarare

avgift på ordningsförseelser, finns det mindre anledningav vidatt
företagsbotens bestämmande hänsyn till miljöskyddsavgiftta ålagtsom
eller kan komma åläggas.att

Eftersom emellertid bestämmelsen har generell räckvidd och inom
dess hänsyn kan till styrkan olika skältas talar för ellerram av som

jämkning, förordar vi inteemot någon ändring lagtexten dennapåav
punkt. Förhållandet får i stället beaktas vid utformningen bestäm-av
melserna miljöskyddsavgift.om

Allmän räckvidd

Ändringar i bestämmelserna företagsbot i enlighet med vadom som
föreslagits kommer självfallet få genomslag beträffandenu att även

andra brottslighet miljöbrott.typer än De överväganden skeddeav som
i samband med institutets tillkomst inte något hinder förutgörasynes
sådana ändringar. Inte heller i övrigt finns det anledning änd-anta att
ringarna skulle försämre andra brottstyper för miljöbrott.änpassa
Miljöbrott är tvärtom utmärkt exempel brottstyperpåett börsom
kunna leda till företagsbot, och överväganden grundade miljöbrottenpå
får generelläga tillämplighet.antas
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Näringsförbud17.5.2

närings-i kraft 1986, kanträddenäringsförbud,Enligt lagen somom
näringsidkareenskildden i egenskapförbud meddelas grovtavsom

därvidochnäringsverksamhetenivad ålegat honomåsidosatt som
närings-ringa.inte Dåtill brottslighetgjort sig skyldig ärbl.a. som

näringsförbud meddelasjuridisk kanbedrivitsverksamhet personav
faktisktandraställföreträdarei angivnavissa lagen ävensom som

framträtteller harnäringsverksamhet utåtledningenutövat somav en
näringsverksamhet.ansvariga för enskild

påkallat frånskall detfå meddelasnäringsförbud skallFör att vara
inte drivafår bl.a.näringsförbudmeddelatssynpunkt.allmän Den som

stifta bolag,inteställföreträdare i bolag,intenäringsverksamhet, vara
inte sånäringsverksamhetledning ägafaktiskinte samtutöva av en

röstmajoritet.i bolag han haraktiermånga ett att
närings-bestämmelsernaändringanledning föreslåNågon att omav

tillämpningen i målerfarenheteranledningförbud med omavav
inte.miljöbrott föreligger

Sanktionsavgifter17.6

förhållanden17.6.1 Nuvarande

miljöområdet.avgifter påredan lång radSverige ñnnsI m.m.en av
princip kanl980-talet.tillkommit under IharFlertalet dessa manav

utsläppsavgif-produktavgifternämligenin avgifterna i slagdela tre -
sanktionsavgifter.avgifter ochadministrativater,

miljdskyddsavgift betecknassanktionsavgift kan denSom varom
ändring imiljöskyddslagen. Genom1981 infördes ibestämmelser år

infördes vidarevattenförorening från fartygåtgärderlagen motom
Sådan avgiftvattenfr0reningsavgift.1984 bestämmelserfr.o.m. år om

utsläpps-dåstrikt och någotenligt principen utgåruttas avansvarom
långtinte begränsatsdå utsläpp såi ellerförbuden lagen överträtts

möjligt.detta varit
lagstiftningensvid sidanSanktionsavgifter vuxit framhar merav

vite och ska-förverkande,styrmedel,traditionella ekonomiska såsom
likhetertillämpningtill utformning och mångadestånd, och de har

sanktionsformer.med dessa
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Komplement till strafi‘

Avsikten med miljöskyddsavgiften den skulle kom-utgöraatt ettvar
plement till straffsanktioner. Avgiften syftar i första hand till för-att
hindra otillåtna utsläpp det skall med andra ord inte löna sig begåatt-
miljöbrott. I till de straffrättsligamotsats sanktionerna miljö-anses
skyddsavgiften incitament för företag öka driftsäkerheten ochett attge
kontrollen olika och reningsanläggningar. Avgiftssystemetav processer
utformades sådantpå det intesätt skulle lönsamt begåatt brottattvara

miljöskyddslagen. Avgiftenmot bestäms med utgångspunkt från för-
hållandena i varje enskilt fall dvs. efter bedömning vilken nyttaav-

företag kan ha haft åsidosättaett reglerna i miljöskyddslagen.attav
Bestämmelserna i miljöskyddslagen utformadeär så miljö-att

skyddsavgift skall betalas någon bryter vissa förbud, åsido-motom
vissasätter bestämmelser meddelats med stöd lagen ochm.m. som av

detta leder till ekonomiska fördelar; i ringa fall skall dock ingen avgift
betalas 52 §.

Av intresse i sammanhanget miljöskyddsavgiftär till skillnadatt
från straffansvar används sanktion även överträdelsen intesom om
skett oaktsamhet eller med Miljöskyddsavgiftuppsåt. kan vidareav
påföras fysiskasåväl juridiskasom personer.

Tänkt eliminera ekonomisk fördelatt

tillFram den juli1 1987 förutsättningen för miljöskyddsavgiftattvar
skulle kunna överträdelsen lett tilltas betydandeut att olägenhet för
omgivningen eller risk för sådana olägenheter. Numera gäller emeller-
tid inte denna förutsättning.

Miljöskyddsavgift skall bestämmas till beloppett motsom svarar
de ekonomiska fördelarna överträdelse. det fallFör full bevis-av en
ning de ekonomiska fördelarna inte alls eller endast med svårighetom
kan läggas fram, får fördelarna uppskattas till skäligt belopp. Omett
det föreligger särskilda skäl får miljöskyddsavgift jämkas eller efter-

ges.
Frågor miljöskyddsavgift prövas Koncessionsnämnden påom av

talan ansökan Naturvårdsverket. Beslut i mål miljöskyddsav-av om
gift överklagas hos Vattenöverdomstolen. Vattenöverdomstolens avgö-
rande kan överklagas till Högsta domstolen.
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Svårigheter praktikeni

gärningkrävs intemiljöskyddsavgift skall kunna åläggasFör attatt en
objek-sålunda idetoaktsamhet.med eller Trotsbegåtts uppsåt attav

åsidosatts harföreskriftervissahänseende bara krävstivt att t.ex.
till dettaAnledningenhittillsavgiftsärendenfåtal prövats.endast ett

för miljöskyddsav-förutsättningarnafrån börjankan ha varit de snäva
deefter detpsykologiska effektermöjligen haftgift, även attsom

fråganbedömningenavvaktatkan också haupphävts. Man omav
miljö-straff frågatill kanbedömning lettstraffansvar. dennaHar om

fall harmindre angelägen. Iskyddsavgift framståttha motsattsom
miljöskyddsavgift.driva fråganintekanske vågat omman

1991fram till1981 ochmiljöskyddsavgiften infördesSedan mars
miljöskyddsavgift ifrågan åttaKoncessionsnämndenhade prövat om

fem fallen.de första De1986 har analyseratfall. Ulla Björkman tre
bilden märkbart.förändrar inteingår i materialetytterligare fall som

och/eller villko-Störningsrekvisitetfå.mycketAvgiftsfallen sålundaär
bifallaintedet gälltrollutformning har spelat närstörst attrens -

iproblemmiljöskyddsavgift. Andraalternativt inte väcka talan om-
varitväckande, harför talansinte avgörandesammanhanget, än attom

"ekonomiska fördelen".beräkna den
ärendenredovisade omnämntsHandläggningstiden för de som nyss

gärningenmånader frångenomsnitt tagit 34har irelativt lång. Detär
Handlägg-Koncessionsnämnden.Naturvårdsverkets ansökan hostill

13 månadergenomsnitt tagithar iKoncessionsnämndenningen hos
imed tideninte räknar överrättmånader. Omoch i åttaöverrätt man

tagit ihar detredovisade materialeti detkonstaterakan att ge-man
till dess fråganöverträdelsenfrån aktuellanomsnitt fyra denår om

ha varit delsbidragande orsak kanmiljöskyddsavgift avgjorts; atten
bestämmelserna, delsenligt äldre lydelsenfallen den attprövats av

dennaansvarsfrågan ochförundersökningen i ävenavvaktat attman
tagit tid.

i sinMiljöavgiftsutredningenkan i sammanhanget nämnasDet att
inom miljöområ-avgiftssystemetsvenskadet nuvarandegenomgång av

billigaenkla ochstatliga avgifternaflertalet dedet konstaterat äratt av
kommenta-emellertid samtidigt denUtredningenadministrera. göratt

exemplet påsannolikt detmiljöskyddsavgiften är mest extremaattren
motsatsen.
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Förslag Naturvårdsverketav

Avgiftansvarets utformning har varit mycket diskuterad. Både Miljö-
kostnadsutredningen och Miljöskyddsutredningen lade sin tid frampå
förslag till miljöskyddsavgift, dock i olika utformning. Under våren
1986 kom även förslag från Naturvårdsverketett ändrat sanktions-om

vid överträdelsesystem miljöskyddslagen.av
Naturvårdsverkets förslag gick i korthet på straffsanktionenut att

i 45 § miljöskyddslagen skulle upphävas i vad överträdelseavser av
förbud och åsidosättande föreskrift eller villkor, och i ställetav att
miljöskyddsavgift skulle iutgå motsvarande fall. Förslaget syftade till

uppnå automatisktatt verkandeett varjepåsystem; överutsläpp eller
överträdelse skulle följa avgift. Dennaannan skulle enligt verketsen

förslag konstrueras så den började löpa iatt från överträdel-stort sett
början och utgick till dess rättelse skedde.sens

Meningen med detta stimulera till snabbatt kontakt med till-var
synsmyndigheten. Enligt huvudregeln skulle avgiftens grundbelopp

den dubbla ekonomiskamotsvara fördelen. Sänkning eller höjning
skulle kunna bli aktuell i det enskilda fallet med hänsyn till omständig-
heterna, främst företagarens förhållningssätt.

Förslaget för hel delutsattes remisskritik och ledde inte tillen
några genomgripande förändringar i miljöskyddslagens sanktionssys-

Som tidigaretem. nämnts slopades dock 1987år rekvisitet störning
förutsättning för miljöskyddsavgift skallsom att kunna dömas ut.

17.6.2 Vårt förslag till institutnytt

ökadEn användning avgifter inom miljöområdet skall naturligtvisav
syfta till bättreytterst miljö. Valet avgift sammanhängeren medav

vilket mål i första hand vill uppnå.man
Möjligheterna miljöskyddsavgiftatt ta har,ut såsom redovi-ovan

vidgats betydligtsats, under år kravet överträdel-attsenare attgenom
skall ha lett till betydande olägenhet tagits bort.sen principI kan alltså

miljöskyddsavgift iutgå sådanaäven fallnumera då exempelvis pröv-
ningsplikten försummats givetvis fortfarande under förutsättning att-
detta lett till ekonomisk för företaget.nytta

22 13-0281.Dell
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Ändrade förutsättningar

sådanbehovet1981 harinfördesmiljöskyddsavgiften årSedan enav
bestäm-hänseendengrundläggandeisanktion ändrats två nyagenom

vidmetodfinnsförstadeti brottsbalken. attmelser För numera en
ekonomisk vinstuppkommeninnäringsverksamhet draibrott genom

i dettadockobserverabrottsbalken36enligt kap. 4 § attförverkande
miljöskyddslagenöverträdelseeller oaktsamuppsåtligfall måste av

kommit tillämpasförverkandegrund intedenna attstyrkas. Attkunna
förhållandesubsidiär idenberomiljöbrott kan påvid ansettsatt vara

påföljdenkandet andramiljöskyddsavgiften. Förbl.a.till genom
ägnadsanktion äråläggasnäringsidkare attföretagsbot gesomen

sida.från företagetsförfarandenuttryck för klander av
sigvisat många gångerförfarande harvinningenberäknaAtt ettav

Oenig-tvist mellani tvåskall skedet parter.mycket svårt enomvara
exempel-olika faktorer, såsomantalbetydandeharhet uppstått ettom

Koncessionsnämn-Naturvårdsverket,avskrivningstid.ochvis räntesats
åsikterskildahaft inbördeshaVattenöverdomstolenochden omsynes

fördelar.ekonomiska Enuppkomnabedömningförolika faktorer av
tiden.alltid dra påförutsättningar riskerarsådana uttvist under att

beträffandeframladesförslagvissa deHärtill kommer att somav
tankenbyggde påiändring attmiljöskyddsavgift systemet omresp.

genomförasnedkriminalisering skullekraftig ellersamtidigt av-en
behovetfallet ochemellertid inteSå blevmiljörätten.inom av en

mindrebörjanfråndärför redansanktion blevmiljöskyddsavgift som
underlagdag saknaskonstruerades. Iförslagentänkt närän som var

miljörättenroll inomstraffansvaretsreduceringavsevärdför aven mer
för straff-ersättningmiljöskyddsavgiftbehovoch något somav en

därför inte.finnsansvar

behövsSankrionsavgift

motiveratintedetomständigheterredovisade ärtill attMed hänsyn nu
Emellertidnuvarande form.miljöskyddsavgifti dessinstitutetbehålla
sanktions-miljöbalkensanledning atti denotvivelaktigtfinns det nya

straffsanktionsavgifter. Omformtilltillgång ocksåhasystem aven
i frågaskall kommaförverkandeföretagsbot ochdärmedoch även --
gråzonuppkommerklar oaktsamhetochvid fallbara uppsåt enav
avsnittframhållits istraffvärda där det,dettillåtna ochmellan det som
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17.2, kan framstå stötande någon sanktion inträderatt och därsom
det straffbara området därför skulle kunna komma tänjas i praxisatt ut

uttunning kravet oaktsamhet.pågenom en av

Synpunkter andrai lagstifiningsdrenden

I propositionen med förslag till den bestämmelsen förverkandenya om
prop. 1981/822142 uttalades denna på särskildaatt områden skulle
kunna kompletteras med regler sanktionsavgifter. Departements-om
chefen hänvisade till den departementspromemoria låg till grundsom
för propositionen. dennaI föreslogs följande principer gälla för sådana
avgifter för uppfylla rimliga kravatt effektivitetpå och rättssäkerhet.

Ett avgiftssystem kan erbjuda ändamålsenlig lösning i fall dären
regelöverträdelser särskilt frekventaär eller speciella svårigheter
föreligger beräkna storleken denatt vinst eller besparingav som

iuppnås det särskilda fallet. Andra fall denär ekonomiskanär
fördelen isolerad överträdelse genomsnittligt kan bedö-av en sett

låg, samtidigt samhällets behov skyddmas som detpåsom av
aktuella området framträdande,är så inte bara den ekonomiskaatt
fördelen i det särskilda fallet redan utsikten till vinstutan eller
besparing bör neutraliseras.

Avgifter bör förekomma endast inom speciella och klart avgrän-
sade rättsomrâden. I den mån de används näringsregleringenspå
område bör de knutna till särskilda föreskrifter näringsut-vara som
övarna har iaktta i denna egenskap.att

Bestämmelserna beräkning avgiftsbeloppet bör i all möjligom av
utsträckning konstrueras så de frånutgår mätbartatt iett moment
den aktuella överträdelsen det möjligtgörparameteren attsom- -förutse och fastställa hur avgiften skall bli i detstor särskilda fallet.
Konstruktionen kan utformad på sådant densätt scha-ettvara att
blonmässigt fastställda avgiften kan beräknas genomsnittligt mot-

den uppkomna vinsten vid varje särskildsvara överträdelse. deI
fall då det bedöms angeläget söka neutralisera redan utsiktenatt till
vinst bör dock hinder inte föreligga låta avgiften enligtmot utgåatt
grunder leder till väsentligt högre avgiftsbelopp.som

Beroende på det aktuella rättsomrädets bör särskiltnatur prövas om
uppsåt eller oaktsamhet skall förutsättas för avgiftsskyldighet eller

denna skyldighet kan bygga striktpåom För kon-attansvar. en
struktion med strikt skall försvarbar från rättssäkerhets-ansvar vara
synpunkt bör förutsättas det finns starkt stöd föratt presumtionen
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förekomma äninte kanområdetöverträdelser på annat somattom
uppmärksammasoaktsamhet. Vidare måsteellerföljd uppsåtaven

fall kani dessastriktafrån det ävensärskilda undantag ansvaretatt
avgiftensinomförhållandenatillnödvändiga med hänsynvara

övrigt. Sådanaiutformningreglernaseller tillanvändningsområde
inte före-detpreciserade, såmöjligtlångtundantag bör attså vara

gällersistnämnda ävenräckvidd.deras Dettvekanligger någon om
jämkningmöjligheten tillreglerarbestämmelseri fråga avsomom

avgiftsbeloppet.

avgiftsreglerlåtahinderföreliggainte någotbörDet mot att som
straffrättsliga be-ochjuridiskariktasi första hand mot personer

sidantillämpliga vidfysiskariktadestämmelser mot personer vara
annorlundadärvidkanrekvisitensubjektivavarandra. De varaav

avgift ochvid uppsåtstriktolikautformade i de systemen ansvar-
min-sigOm detstraffrättsligt rörvidoaktsamheteller omansvar.

vinsteliminering uppnåsdenöverträdelser, kanallvarligadre som
iåtgärd. kan såtillräcklig Detfulltavgiften framstå som engenom

innebäraavgiftssysteminförandetaktuellt låta attfall bli ettatt av
straffbara.inte längregärningarna ärde aktuella

Åläggande överlämnasutsträckningi vissavgiftsskyldighet kanav
det aktuel-verksamma påmyndigheteradministrativa ärtill de som
överlämnalämpligtemellertidvissa fall detområdet. I är att
främstgällerdomstolarna. närDetprövning till de allmännadenna

skettöverträdelsenhuruvidaberoendeavgiftsskyldigheten görs av
utformade sådantpåreglernaochoaktsamhet äreller näruppsåtav

bedöm-skönsmässigabetydandefördet finnssätt utrymmeatt
myndigheteradministrativasakkunnigafall kanningar. sådanaI ges

domstolsprocessen.itill ellerinitiativtagareställning partsom

de riktlin-sig tillanslutasig bereddDepartementschefen förklarade att
erinranlämnadeustitieutskottetpromemorian.i Jjer utanangettssom

det vik-utskottet ansågmed tilläggdepartementschefen anförtvad att
straffrättsligautgick från denavgiftssystemetriktlinjerna förtigt att

särskil-ikunnaavgiftsskyldigheten förutsattesskuldprincipen även om
striktfall byggada på ansvar.

sanktionsavgzfterochFöretagsbot

diskuterades förhål-företagsbottill bestämmelsernaförarbetenaI om
Kommissionensanktionsavgifter.bot ochmellan sådan motlandet

införandetförtill grundförslag lågbrottslighet,ekonomisk avvars
behovetminskaskulle kunnaförslagetpåpekadeföretagsbot, attatt av
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införa sanktionsavgifter irättsomrâden och stället kanskepå attnya
vissa gällande avgiftssystemende skulle kunna avvecklas.av

Departementschefen anslöt sig till tanken kommit till uttrycksom-
också i den tidigare omnämnda propositionen förslag tillmed ny
bestämmelse förverkande i näringsverksamhet- sanktionsavgif-attom

kunde användas inombara speciella och klart avgränsade rättsom-ter
råden och det helst borde finnas naturliga underlag för beräknaatt att
avgiftsbeloppen. menade dock sanktionsavgifter kundeHan använ-att

fördas komma till med vissa slag överträdelserrätta på omrä-att av
den där de kunde skräddarsys och med överträdelser inte såsom var
allvarliga företagsbot borde kunna begagnas förekom iatt men som
sådan omfattning särskilda åtgärder borde vidtas. Därvid framhöllsatt

sanktionsavgifter ibland kunde åläggas elleruppsåt oakt-att utan att
samhet behöver styrkas och således enligt för striktmodellen ansvar.

den bakgrundenMot borde möjligheten i lagstiftningsarbetetatt
använda sådana avgifter fortsättningsvis stå seäven öppen prop.
1985/86:23 18.s.

konkurrensskadeavgifienDen nya

den konkurrenslagen har införts sanktionsform, benämndI nya en ny
konkurrensskadeavgift. Om denna avgift anfördes i förslaget till ny
konkurrenslagstiftning bl.a. följande 1992/93:56 30prop. s.

straff i form måttliga böter har förekommit vidDe av som
överträdelser förbuden har påfallande liten ekonomisk bety-av
delse i förhållande till de ekonomiska värden kanstora som vara

vinna för företagen bryta förbuden. Denatt att motgenom
nuvarande ordningen har därför liten preventiv verkan. Mer
ingripande påföljder i form fängelsestraff varken önskvär-ärav
da eller ändamålsenliga. tillMed hänsyn de samhällseko-stora
nomiska värden konkurrenslagstiftningen gäller ärytterstsom
det i stället väsentligt tillgång tillha effektiv ekonomiskatt en
sanktion.

andra sakområden frågan, förbud kri-På har skallom vara
minaliserade eller inte, bedömts olika Enligt exempelvispå sätt.
miljöskyddslagstiftningen kan och överträdelse etten samma av
förbud leda både till straff till skyldighet miljö-och betalaatt
skyddsavgift. andra fall enligt plan- och bygglagenI t.ex.- -
har regler sanktionsavgift införts led i avkrimina-ettom som en
lisering.
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det gällerNär överträdelser förbuden i den konkur-av nya
renslag regeringen föreslår bör välja medett systemsom man
enbart sanktionsavgifter skall kunna till höga belopp.uppgåsom
Avgiften bör konkurrensskadeavgifi.benämnas Ett medsystem
höga sanktionsavgifter torde tillfredsställa anspråken effekti-på
vitet och den skärpta attityd konkurrensbegräns-mot motsvara
ningar förordar. sådan ordningEn väl med destämmersom
sanktioner ñnns inom EG-rätten och i EES-avtalet försom
överträdelser konkurrensreglerna.av

Avgiften bör drabba det företag förbudetöverträder ochsom
kunna tilluppgå sådant belopp det verkar avhållande påett att
företaget i fråga och avskräckande andra företag. detpå I
enskilda fallet bör avgiftens storlek framförbestämmas allt med
hänsyn till hur allvarlig överträdelsen och hur länge den harär
pågått.

Nästan undantagslöst gäller för de sanktionsavgifter som nu
förekommer i lagstiftningen påföras tillde kan hänsynatt utan
subjektiva omständigheter.

EG-rätten däremot fordrasI eller oaktsamhet föruppsåt att
företag skall kunna påföras avgifter för överträdelserett av

förbuden i artiklarna 85.1 eller 86 i Romfördraget.
Av rättssäkerhetsskäl vi det föredra kon-äratt att attanser

kurrensskadeavgift bara skall kunna dömas vid uppsåtligaut
eller oaktsamma överträdelser förbuden. bör dock inteDetav
krävas eller oaktsamhet konstateras hosuppsåt måsteatt en

företagaransvar,med bör räckadet detta kanutan attperson
visas föreligga hos handlar företagetsnågon på vägnar,som
exempelvis anställd i företaget.en

Goda förutsättningar miljöområdetpå

Flertalet de förhållanden förutsättningar för använ-angettsav som som
dande sanktionsavgifter i uttalanden i samband med lagstiftningenav

förverkande och företagsbot föreligger miljörättens område.på Detom
fråga säkerligen frekventaär överträdelser där det svårtär attom

räkna storleken den vinst eller besparing i detuppnåsut av som
enskilda fallet. Rättsområdet väl och sanktionsavgifternaär avgränsat
kan knytas till de särskilda föreskrifter näringsidkarna har attsom
iaktta i denna egenskap. konstruktion striktEn med ansvar synes vara
klart godtagbar från rättssäkerhetssynpunkt vid överträdelser miljö-av
reglema, eftersom presumtionen får betydande för oakt-attanses vara

föreligger,samhet samtidigt sanktionsavgifter kan förut-som vara en
sättning från straff vid enklare former oaktsamhet.avståatt av
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Vad främst talar tillämpningen miljöskyddsavgifter ärmotsom av
svårigheterna finna för fastställande avgifternasatt parametrar av
storlek. vissI utsträckning bör det möjligt finna sådana. Frånattvara
åldagarhåll har med skärpa framhållits nödvändigheten miljö-attav
skyddsavgifter bestäms enligt schablonartade metoder och i för-ett
farande handläggs administrativa myndigheter förvalt-ochsom av
ningsdomstolar. Vi delar uppfattningen schabloner bör användas iatt

utsträckningså möjligt vid fastställande miljöskyddsavgift.stor som av
Våra överväganden har dock tilllett det i fall inom över-att vart en
skådlig framtid blir tillämpa schabloner isvårt någon störreatt om-
fattning. Liksom i fråga konkurrensskadeavgiften torde därförom
avgiftens storlek få bestämmas framför allt med hänsyn till hur allvar-
lig överträdelsen och hur länge denär pågått.

Ett sanktionsavgifter tidigarehar varit tillsyns-argument mot att
myndigheternas varit alltför knappa för tillåta kontrollattresurser en

lett till upptäckt avgiftspliktiga överträdelser och arbetetattsom av
därför i första hand borde inriktas förbättring tillsynen.på Efteren av
bl.a. förstärkningen länsstyrelserna emellertid tidenav synes nu vara

ändringar i avgiftssystemet.övervägaattmogen

Oaktsamhet lindrig anav

Vi delar därför uppfattningen i propositionen 1990/91:90 godEn
livsmiljö, denna punkt godtagitspå riksdagen, möjlighe-attsom av

använda ekonomiska saktioner enskilda och andraterna att mot som
inte följer föreskrifter och villkor för verksamheten bör utvidgas.
Miljöskyddsavgifter bör därför kunna användas komplement tillsom
straffansvaret. Institutet bör inte utformas sig för riktasatt motvare
särskilt klandervärda förfaranden ihär kan stället straff och företags--
bot tillämpas eller för indragning ekonomisk vinst, i ställetav som-
kan ske förverkande.genom

Tvärtom institutet böra användas bl.a. sådana överträdel-motsynes
miljöskyddsbestämmelser skett oaktsamhet lindrigsåser av som av av
det sig föga motiverat straffa den enskildaart, att ter att person som

begått oaktsamheten, ändå inte bör lämnas osanktionerade;men som
anledning härtill kan de frekventa och därför böräratt mot-en vara

verkas. Med hänsyn till det vilket de föreslagnapåsätt av oss ansvars-
bestämmelserna i miljöbalken konstruerade, torde däremotär de objek-
tiva förutsättningarna för straff och miljöskyddsavgift komma att sam-
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manfalla; i båda situationerna det fråga överträdelser vissaär om av
föreskrifter väsentlighetsrekvisitNågot bör dock inte uppställasetc.

förutsättning för miljöskyddsavgift.utdömandesom av
allvarlig anmärkning riktats förslagEn tidigare avgif-motsom om

direkt till överutsläpp tillståndsvillkor ofta inteärter anpassats attsom
innehåller förgränsvärden utsläpp har utformats på sätt,utan annat

i form riktvärden eller villkor för tekniska utformningendent.ex. av
skyddsåtgärder. invändning tillmätasDenna betydande vikt.måsteav

hysa viss tillMan måste skepsis villkor utformas enbart i syfte attsom
kunna tillläggas grund för sanktioner; utformning fram-om en annan

optimalstår det gäller skydda miljön bör den hellre väljas.när attsom
Också de utsläppen svåra mätresultatenär mäta,argumenten att att att

otillförlitliga och de tider inte sig tillär låteratt avser som anpassas
beräkning sanktionsavgifter beaktas. sådana och andra fallmåste Iav
får beräkningsmetodnågon läggas till grund för avgiften.annan

Ibland bör det dock möjligt fastställa gränsvärden. Det harattvara
i fall tillså med marginalmåste gränserna större änsagts att taman

fallet för inte sanktionsavgifter skall inträda vidär normalaattsom nu
driftstörningar. Enligt mening bör principen för fastställandevår av

integränsvärde förändras. driftstörningarDet bl.a. miljö-är som
skyddsavgiften skall motverka. ofta följdSådana dåligär en av orga-
nisation och driftform. Konsekvent organisationoch genomtänkt detär
främsta undvika driftstörningar.sättet att

beräknaHur avgiften

Tills vidare torde det endast i fåtal fall möjligt fastställaett attvara
sanktionsavgifter relaterade till eftersomöverutsläpp, den exakta stor-
leken sådana i regel och därmed bevisa. börär svår Manmätaattav
emellertid kunna räkna förhållandemed detta kan ändras väsentligtatt
i framtiden i och med tillkomsten alltmer förñnade mätmetoder,av

under alla omständigheter behövs för komma till medrättaattsom
olika föroreningar.typer av

vissa fall bör det redanI möjligt överutsläppen. Såmätaattnu vara
bör i fall kunna ske tillutsläpp läggs grund för bestämmandenärvart

avgift eller skatt, för falletsåsom närvarande med utsläppärav av
kväveoxider vid värmeproducerande anläggningar viss storlek. Iöver
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sådana fall bör sanktionsavgitten kunna i direkt relation tillsättas
de flestaI fall lär utsläppsgränser inte kunnaantyttssom nyss

läggas till grund för sanktionsavgifter och i stället får andra beräk-
ningsgrunder användas. metod fastställaEn utsläppsavgift elleratt en

sanktionsavgift redan i tillståndsärendet skulle i hög grad under-annan
lätta prövning frågan utdömande miljöskyddsavgiften.en av om av

tidigareEtt har anförts sådantargument näm-mot ett system,som
ligen därmed ha överträdelser tillståndsbe-att accepteratman synes av
slut under förutsättning blott tillståndshavaren betalar avgift elleratt en
med andra 0rd kan köpa sig fri från miljööverträdelser,att man synes
inte behöva tillmätas avgörande betydelse frågan i tillnär motsatsnu
tidigare åstadkommaär komplement till straffansvaret, inteatt ett att

detsamma. Vid uppsåtligersätta eller klart oaktsam överträdelse av
villkoren för tillstånd skall nämligen straffansvar inträda.

En invändning tidigare anförts ordningmotannan som en som
innebär tillståndsmyndigheten i förväg fastställer sanktionsavgiftatt en

den skulle medföraär betydande merarbete för tillståndsprö-deatt ett
vande myndigheterna. Om kan åstadkomma standardiseratettman

borde dock denna merbelastning inte behöva bli allvarlig.system så
kanSå bli fallet exempelvis Naturvårdsverket utformar riktlinjerom

för fastställande miljöskyddsavgifter.av
tänkbar möjlighetEn avgifterna enligtär sådana riktlinjer varie-att

inte bara efter överträdelsens också efter känne-någotart utanras
tecken för företaget, dess miljöfarlighet, föranleder desst.ex. som
placering i den eller andra avgiftsklassen. andra fallI bör detena vara
möjligt fastställa påföljdens storlek på grundval taxebestämdaatt av
avgifter.

Finns inte någon grund för fastställande sanktionsavgiftannan av
bör den kunna bestämmas i det enskilda fallet med beaktande viktenav

den föreskrift eller det villkor omfattningenöverträtts,av som av
överträdelsen och den skada eller fara överträdelsen inneburit.som
Som vi förut anfört torde det bli denna metod inom den överskåd-som
liga framtiden oftast kommer tillämpas.att

Liknande gäller i fråga den konkurrensskadeavgiften enligtom nya
konkurrenslagen 1993220. När storleken denna avgift bestämsav
skall särskild hänsyn till hur allvarlig överträdelsen och hurtas är
länge den Avgiftenpågått. skall fastställas till lägst femtusen kr. och
högst 5 milj. kr. eller till högre belopp dock inte överstigandeett
10 % företagets årsomsättning. ringa fallI skall ingen avgift på-av
föras 27 och 28 §§.
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överträdelser kan följas konkurrensskadeavgift ärsom av som
framgått det förut anförda inte straffsanktionerade. Vi föreslår attav
både straff och miljöskyddsavgift skall kunna följa ochpå en samma
överträdelse miljöregler. saknas därförDet anledning läggaattav
sanktionsnivån lika högt vid miljöskyddsavgifter i fråga kon-som om
kurrensskadeavgifter.

inteFör de sammanlagda sanktionerna skall bli oskäligt högaatt
bör miljöskyddsavgift kunna jämkas eller efterges den sammanträf-om
far med straff, företagsbot eller förverkande följer överträdel-påsom

och det skulle oskäligt fastställa miljöskyddsavgift enligtattsen vara
huvudregeln.

gällaBär hela miljöområdetöver

Eftersom miljölagstiftningen skall samordnas i miljöbalk kanen en
sanktionsavgift inte begränsas till gälla överträdelser bestämmel-att av

Ävenmotsvarande dem finns i miljöskyddslagen. överträ-ser som nu
delser exempelvis kemikaliekontrollen eller naturvärden börsom avser
kunna följas sanktionsavgift.av

För inte skall alltför vidlyftigt bör avgifts-att ett systemman
sanktionen för vissa överträdelser. börDessatyperreserveras av vara
de brottskategorier vi föreslår under beteckningarna otillåten miljöpå-
verkan, olaga milj6st0ming och olovlig milj0‘st6ming, dvs. otillåten
verksamhet åsidosättandeoch krav skyddsåtgärder, begräns-påetc. av

Ävenningar och andra försiktighetsmått. i fall brottsbalkennär är
tillämplig vid miljöbrott bör sanktionsavgift kunna inträda.

Om det oskäligt miljöskyddsavgiftär döms enligt de i balkenatt ut
angivna riktlinjerna eller sådan avgift huvudutgår böröveratt taget
avgiften kunna jämkas eller efterges. Exempel härpå bör utöver att-

sanktion tillämpas kunna utsläpp orsakats forceattannan vara av-
lmajeur-liknande händelser eller inträffat rimligaalla tekniskatrots att I.llförsiktighetsmått iakttagits. l

Det är svårt det kan finnas fall där brott intesäga någraatt om
föreligger förverkandeså kan ske enligt 36 kap. 4 § brottsbalkenatt

där ändå vinstså uppkommer inteden täcksstor attmen en av en
standardiserad sanktionsavgift och det skulle framstå stötande attsom
låta företagaren behålla vinsten. den händelseFör sådana fall inträffar
borde kanske vinsten kvarstå subsidiär grund för beräkningsom en av
avgiften. Med tanke de ytterligt fåpå fall där hittills ekonomiska
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fördelar föreligga förutsättningar miljöskydds-under sådanaansetts att
avgift kunnat torde förutsätta frekvensen också iutgå, kunna attman
fortsättningen blir liten för slippa de kostsammaså att attman proces-

storleken ekonomiska fördelen frånden bör dettaavståserna om av
alternativ, brott ändå inte föreligger.någotnär

Utdöms förvaltningsdomstol.av ..

utdömande miljöskyddsavgiftFrågan bör domstol.prövasom av av
detta talarFör redan det skälet miljöskyddsavgifter kommeratt attom

tillämpas frekvent, det önskvärt Koncessionsnämndenså är attmer
avlastas denna arbetsuppgift. Avgifternas karaktär sanktion detgörav
också med tillhänsyn Europakonventionens bestämmelser önskvärt att
utdömandet ankommer domstol.på

uppkommer då för uppgiften skall väljaFråga de allmännaom man
domstolarna eller förvaltningsdomstolarna. Eftersom det i betydande
utsträckning blir fråga tillämpning och mycket allmänt utformadeom
rekvisit kan de förut återgivna uttalandena förutsättningar förom
sanktionsavgifter tala för prövning i allmän domstol. Detsynas en
finns dock inte helst anledning till misstro förvalt-någon motsom
ningsdomstolarna gäller tillämpa diskretio-det olika formernär att av

prövning. har kompetens uppskattningarnär De göraattsamma som
de allmänna domstolarna.

Miljöskyddsavgifterna påminner i tilläggsavgifternågon mån om
enligt plan- och bygglagen, låt dessa betydligt scha-ärattvara mer
blonartade. Sådana för närvarande allmän domstol talanprövas påav

Åklagarutredningenåklagaren. har emellertid föreslagit talanattav om
utdömande tilläggsavgift skall föras byggnadsnämnd och prövasav av

förvaltningsdomstol.av
Onekligen skulle miljöskyddsavgiftens karaktär administrativav

avgift, skild från straffansvaret, tydligare till ifall frågankomma synes
utdömande förvaltningsdomstol, dvs. länsrätt, kam-prövasom av av

och Regeringsrätten. Vi förordar sker.marrätt såatt

talan tillsynsmyndighetpå av

omständighetenDen åklagaren har föra talan i domstol äratt attvana
starkt skäl för frågor utdömande miljöskyddsavgift bordeett att om av
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överlämnas tillsynsmyndighetema till åklagama. skulle ocksåDettaav
medföra resursbesparing för tillsynsmyndighetema.en

Strävanden emellertid renodlapågår åklagarrollen. Tillsynsmyn-att
digheten får också besitta erforderlig kompetens för utföraattanses
talan vid domstolen. Om sker vinnerså andra fördelar, eftersomman
tillsynsmyndigheten bäst insatt i vad sakenär leder detrör. Dessutom
antagligen till utdömandet avgiften får prioritet.högre Omatt av som
vi föreslår talan skall föras vid förvaltningsdomstol bortfaller i stort

skälen för låta den utföras åklagare.sett att av
Uppgiften föra talan åläggande miljöskyddsavgift böratt om av

därför läggas tillsynsmyndigheten.på olikaI sammanhang har det visat
sig processekonomiskt fördelaktigt domstolsförfarandeersättaatt ett
med föreläggande kan godkännas den vilken sanktionenett motsom av
riktar sig. bästaDet exemplet härpå strafföreläggande. Liknandeär
föreläggande förekommer marknadsrättens förutsättningpå område. En

fallet inte vikt marknadsföringslagenär se 14 §är störreatt t.ex.av
1975:1418. Också i fråga miljöskyddsavgifter detärom av process-
ekonomiska skäl önskvärt fallenklare kan handläggas dom-att utan
stolsprövning. Avgift bör därför i fall inte vikt kunnaär störresom av

efter föreläggandeutgå från tillsynsmyndigheten, det godkännsett om
företagaren.av
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skadeståndochErsättning18

Ersättning18.1

regler ersätt-naturvårdslagensUtvecklingen18.1.1 omav

ning

miljöbalksammanföras iskallvi föreslårde lagarAv upp-ensom nu
bygger iersättning.bestämmelser Dessanaturvårdslagen storatar om

gällerför skadaprinciper ersättningallmännadelar på somomsamma
storlek bestämsErsättningens på sättinom skadeståndsrätten. samma

fastighetsdomstol.expropriation och tvistervid avgörs avsom
markförelågersättning i allmänhetgällde till närTidigare rättatt

endastanvändaskundeföreskrifter eller tillståndsvägrantill följd av
markens tidigaremissförhållande tilli uppenbartstodpå sättett som

markensskillnaden mellanErsättningen skulle dåvärde. motsvara
iinskränkningenifrågavarande ägarensrespektive med denvärde utan

fastighet.rådighet sinöver
inte1970-talet medgeslagändring i börjanEfter numeraaven

inte skapatsvärdenförväntningsvärden, dvs.ersättning för s.k. som
förväntningargrundfastighetsägaren själv uppstår påutan avsomav

planering. Princi-samhälletsgrundändrad markanvändning på avom
expropriationslagstiftning i formfast i 1971slogs års pre-av enpen

viss värde-visafastighetsägarensumtionsregel lägger på attattsom
markanvänd-ändringkommandestegring saknar samband med av

ningen.
riktlinjer för hushåll-1972med riksdagensamband årI antogatt

iändringargenomgripandemark och företogsningen med vatten
Ändringarna, syftade tillersättning.naturvårdslagens regler somom

principernai samklang mednaturvårdslagens bestämmelserbringaatt
ersättningsmöjligheternai naturvårds-expropriationslagen, innebari att

utsträckning.begränsades iliksom i byggnadslagen,lagen, stor
följande.lagstiftningsärendet bl.a.Departementschefen anförde i
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finns ingaDet principiella skäl talar för samhället skallattsom - -
värdenersätta grund förväntningarpå ändrad markanvänd-av om

ning. Sådana värden uppkommer samhälletsytterst genom egen
utveckling. Om förväntningarna infrias, markägarengör regelmäs-
sigt vinst. Utgår därjämte ersättning från samhället, för-en om
väntningarna slår fel, innebär det spekulation i ändrad markan-att
vändning blir vinstgivande affär för varje fastig-garanteraten
hetsköpare. sådanEn ordning ägnad drivaär fastighetspri-att upp
serna.

Samma och enligtår tänkesätt ändrades reglerna ersättningsamma om
för mistad byggrätt på grund strandskydd. Att bebygga markav som
tidigare varit obebyggd innebär ändrad användning marken. Fören av

samhället hindrar fastighetsägare frånatt ändra användningenatten av
sin mark på lönande försätt är honom alltså ingenett utgår ersätt-som
ning.

Året därpå ändrades enligt principer reglerna ersättningsamma om
till markägare vägrades tillstånd till täktverksamhet. tillFramsom
1973 hade markägare till ersättningrätt han vägradesstatenen av om
sådant tillstånd. Ersättningen i de enskilda fallen grundades vadpå
exploateringen kunde förväntas i vinst.ge

motivenI till 1973 lagändring anfördeårs departementschefen att
insikten våra naturtillgångar behövde bättreatt skydd hade vuxitom
under år. Det stämde, menade han, inte med nutida rättsupp-senare
fattning markägare skulle kunnaatt anspråk ersättninggöra påen av
samhället för han inte fick använda sin egendomatt på sättett som
skulle till skada för andra människor och för samhället i dessvara
helhet. konstateradeHan vidare ersättningsreglerna gjorde detatt svårt

tillämpa lagen frånpå naturvårdssynpunktatt riktigt Vidareett sätt.
uttalade han i nutida lagstiftning borde från principenatt utgåman att

markägare i dessa situationer skall skyldig särskilden att utanvara
ersättning hänsyn till väsentliga samhällsintressenta prop. 1973:101

26 ff.s.
Då plan- och bygglagen tillkom 1987år ändrades bestämmelserna
ersättning ytterligare, bl.a. den förlust mark-om attgenom som en

får bära självägare då bestämdes på sätt.annat
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18.1.2 Ersättning enligt nuvarande principer

enligt naturvårdslagengäller princip ersättning utgårNumera attsom
pågående markanvändning försvåras eller markendast avsevärt omom

kani inte längre den förlustanspråk. beaktar såledesMantas som
inteändring i användningssättbestå i förväntningar markensatt om

infrias till följd inskränkningen i dispositionsrätten.kan av
ersättningsbestämmelserna i naturvårds-redan byggerSom nämnts

principer ersättning för skada gällerlagen allmännapå somsamma om
i skall ekonomisk skadainom skadeståndsrätten allmänhet. Sålunda en

orsakssamband skadan ochha inträffat och det fordras mellanett
vilketingreppet enligt Sambandet skall adekvatnaturvårdslagen. vara

innebär skadan typisk till sin någorlundaskall något så näratt art,vara
Ävenförutse inte alltför för beräkningmöjlig och avlägsen. sättetatt

princip inom andraskadans storlek i detsamma rättsområ-ärav som
skadelidandes faktiskaden. således jämförelse mellan denDet görs en

inteekonomiska situation och den situation skulle ha förelegatsom om
skillnaderingrepp skett från samhällets sida. föreliggernågot Däremot

i hur ersättningen skall bestämmas.
fall inlöses i fall i anspråk det allmännade mark ellerI annat tas av

expropriationslagstift-gäller principer för ersättning enligtsamma som
ningen. innebär vissa avvikelser från skadeståndsrätten.Detta

rättig-det i andra fall uppställs hinder för markägare eller andraDå
ekonomiskahetsinnehavare använda marken lämpligastepå sätt,att

ingreppet medför.huvudregel ersättning för den förlustutgår som som
Även i fall expropriationsrättsliga grunder tillämpas. Emel-dessa skall
lertid gäller dessutom vissa avvikande principer då det gäller be-att

inteersättningen. avvikelser har praktisk betydelseDessastämma stor
minst förmed tanke de ekonomiska villkor gäller naturvärden.på som

olika nämligen tillAtt åstadkomma skydd för landskapstyper ärett gott
frågadel kostnader. Reglerna har här samordnats medstor en om

fastighetsrättslig lagstiftning, bl.a. plan- och bygglagen.annan
Enligt fastig-nuvarande bestämmelser intrångsersättning harom

tillhetsägare ersättning för skador de lider grundpårätt statenav som
föreskrifter för nationalparker har deoch Samma rättnaturreservat.av

förockså planerade arbetsföretag förbjuds naturvårdsskäl ellerom av
skydda känsliga biotoper.att
Ersättning bara pågående markanvändning för-utgår avsevärtom

inom berörd del fastigheten. Regeln ersättningen skallsvåras attav
ibestämmas förhållande till "berörd fastighet infördesdel" såav en
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1987 iår samband med plan-sent och bygglagens tillkomst.som
Innebörden ersättningär inte för den skadaatt utgår liderägareen

han förlorar möjligheten framdeles utnyttjaatt marken påattgenom
tidigare.sätt än Vidare krävsett visstannat på kvalificeradsätten

skada för kompensation för förlusten skall i dettaatt utgå läge. Hänsyn
skall också till skada andra liknande ingrepptas undergenom som en
tid tio drabbatår del fastigheten. övrigtI beräknas ersätt-av samma av
ningen på enligtsätt expropriationslagen, dock mönst-samma attsom

dessär regler nyttjanderätt och servitut.ret innebärDettaom att er-
sättningen skall minskning fastighetens värde ingreppetavse av genom
och skada i övrigt uppkommer för ägaren.som

förståFör tankegångarna bakom särreglerna iatt naturvårdslagens
ersättningsbestämmelser kan ledning sökas i motiven till 1972 års
ändringar i naturvårdslagen i samband med genomförandet denav
fysiska riksplaneringen. Utgångspunkten uttalande riksdagenettvar av

1971år det alltid skulle tillkomma samhälletatt ochavgöra näratt var
glesbebyggelse fick ske. Därigenom slogs fast den befogenhet föratt
samhället kontrollera markanvändningenatt redan erkändes isom
fråga tätbebyggelse också skulle gälla för bebyggelse.om nu annan
Uttalandet blev särskilt betydelsefullt för naturvårdslagstiftningens
vidkommande, eftersom denna lagstiftning hade sin betydelsestörsta
utanför tätbebyggelsen. konsekvensEn den allmänna principenav
ansågs ersättning inte skulle kunna tillutgå markägaren,attvara om
i strid med dennes förväntningar myndigheterna fann glesbebyg-att
gelse inte kunde medges inom visst område. Förlust sådana förvänt-av
ningsvärden hos fastigheten skulle markägaren då få bära själv. I prop.
1972:111 framhölls regel gällamåste med styrkaatt än störresamma

inte tätbebyggelsenär medges. heller förväntningarInte sådanom
markanvändning borde kompenseras, de visade sig ogrundadeom

föreskrifter enligt naturvårdslagen eller planbestämmelser.genom
Detsamma böraansågs gälla också förväntningar andra ändringarom
i markanvändningen än bebyggelse. Sådana ändringar kundegenom

föreskrifter och andra restriktioner enligtnaturreservatvara natur-om
vårdslagen.

denI promemoria lagstiftningen byggde motiveradespå densom
angivna principiella inställningen med bl.a. riksplaneringennyss att

och fysisk planläggning siktade till i vissa konfliktsituationerattannan
Ävenbestämma fördelningen landets föreskrifternaturresurser.om av

och beslut enligt naturvårdslagen ansågs led i sådan planeringvara
fastighetsägare alltid måste räkna med. saknadesDet därförsom en
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förvänt-grundersättning påanledning för samhället attutgeatt av
gällde iinfriades.markanvändning inte Dettaningar ändrad syn-om

sin fastighet.behållafickmarkägarennerhet om
situationen, dåsig inte dendepartementschefen skildeEnligt en ny

värde-dennafastighet skullevärdelös göradittillsanvändning enav
förvänt-Hadeförväntningsvärden.det förelågfrån andra fall därfull,

denersättninganledning tilldet ingeninte uppfyllts fannsningarna om
olämplig frånframstodmarkanvändningeniändringenavsedda som

334.bil. 21972:111inte tilläts prop.synpunkt och därförallmän s.
betydelseersättningssynpunktfråndet attredanSom ärnämnts av

jämförelsemarkanvändning. Enpågåendeinskränkningen avser en
aktuellmarkviss äranvändningenmellandärförmåste göras somav

förha gälltfåroch denvärderingenvid tiden för antas sammasom
märkainte hade skett. Detinskränkning ärfall attmark i det någon att

ändringinte talasersättningsbestämmelsernaturvårdslagensdet i om
allt dåframförbetydelseharanvändningssätt.tillåtna Dettai markens

tillåtenförhindrasmarkanvändningenändradeden genomvarsom
använd-ändramöjlighetsådantillstånd. Omform attnågont.ex. enav

förhållandedettainte åberopautnyttjats, markägareninte kanningen
i förhållan-skillnadinnebärsagdaersättning.grund för Det ennusom

avvikelse påta-expropriationslagen. Dennaiersättningsreglernade till
lagrådet.bl.a.lagstiftningsärendetockså ilades av

marknads-iminskningdenskilja mellanviktigtsåledesDet är att
markanvändning ochpågåendeihänföra till intrångetvärdet är attsom

detFörlustförväntningar.bortfallminskningen senareavavsom avser
bedömningenenkeltkan låtainteskall Dettaslaget ersättas. men

minskningframhölls denmotivenkan bli mycket svår. I att avsersom
fastställabesvärligmarkanvändning kanpågående att genomvara

fåibland förlustentordeortsprisjämförelse. ställetIendast upp-en
avkastningfrån fastighetenskalkyl utgårskattas somgenom en

336.bil. 2a. s.prop.
motivenimarkanvändning" sades"pågående attbegreppetOm

tillämpning. Markägarevidförhållandevisdetta borde somges en
förhindra-naturvårdslagenenligt bl.a.beslutföreskrifter ellergenom
pågåenderationaliseringnormalnaturlig ochgenomförades att aven

Departementschefenersättning för detta.fåmarkanvändning borde
dras.skulleentydigtinte gick gränsenframhöll det attatt varange
där-Utgångspunkten skullefrån fall till fall.Bedömningen skemåste

naturlig fort-framstodvarje tidpunktvid vidvad som ensomvara
tillskullemarkanvändningen. Hänsynsättning den pågåendepå tas
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bl.a. samhällets lämpligapå bruknings- och rationaliseringsmeto-syn
der sådan denna kommer till uttryck i jord- och skogsbrukspolitisksyn
lagstiftning eller på Undersätt. alla förhållandenannat ansågs en

tillövergång näringsverksamhettyp ändringen annan av vara en som
inte kunde åberopas grund för ersättning. sådantEtt förfarandesom

exempelvis kalavverkning skogsmark skulle bedömassom från fallav
till fall med utgångspunkt från vad framstod naturligsom som en
fortsättning på den pågående markanvändningen. motivenI till plan-
och bygglagen har avverkning i olika former, markberedning för att
främja tillväxten hos skog och plantering betraktats pågåendeny som
markanvändning.

Det får det föreliggerantas presumtion föratt verksamhetatten en
med så egenartade drag den bara får efteratt utövas särskilt tillstånd
också betraktaär formatt markanvändning tidiga-änsom en annan av

En sådan verksamhet behöver inte särskilt ovanligre. eller sär-vara
präglad. Som exempel kan omläggningnämnas ädellövskog tillav
produktion barrskog vissaoch dikningsföretag. Dessa förändringarav
kan inte betraktasgärna pågående markanvändning och detsammasom

falletär med avverkning i svårföryngrade skogar eller skyddsskogar.
jordbruketsFör vidkommande föreligger pågående markanvändning
fastighetsägare driver tradionellt jordbruk villom en läggaettsom om

driften till enbart spannmålsproduktion. Stöd för det sagda ñnns inu
motiven till 1972 lagstiftningsärende.års I pågående markanvändning
ingår också enligt förarbetena till 1987 års lagstiftning åkerholmaratt
förs till åkermark,över sanka partier eller dammaratt fylls igen och

normal täckdikningatt inte kräver tillstånd utförs. Däremot tordesom
omföring åker, elleräng betesmark till skogsmark alltidav attvara

ändrad markanvändning. Sålunda torde markägareanse som en som
föreskrift eller beslut enligt naturvårdslagen hindras frångenom att

odla energiskog inte berättigad till ersättning.vara
Det krav för ersättning ligger däri pågående markanvänd-attsom

ning skall "avsevärt försvåras" innebär enligt motiven till 1972 års
lagstiftning det skall frågaatt någorlunda kvalificeratettvara om
intrång. Departementschefen anförde då det naturligtatt någonattvar
form kvaliñkation ställdes ochav måste bereddattupp attenvar vara
underkasta sig visst intrång hänsyn till allmänna intressen. Bagatell-av
artade intrång inteansågs böra grunda någon ersättningsrätt detmot
allmänna.

Frågan intrångavsevärt har behandlats i Högsta domstolensom
praxis. Det gällde awerkningsförbud drabbade skogsawerknings-som
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förhållandet tilldet avgörandeuttalade bl.a.företag. Domstolen att var
relaterasskadan skulleden enhetekonomiska bärkraften hosden som

obetydlig.för Ettinte ficki absoluta taltill och skadan mättatt vara
i detomständigheternaochskulle anläggasrelativt betraktelsesätt

avgörandeprocenttal skullebestämtsärkilda fallet inte något vara--
1981 351 och II.INJA s.

medi samband1987i naturvårdslagenändringarna årGenom
intrångkom fråganplan- och bygglagen avsevärttillkomsten attomav

gjordes kan detdåmotivuttalandenbakgrund depåverkas. Mot somav
rättsfallennämndamotivuttalanden desåväl tidigareförmodas att som

lagstift-i denVisserligen behöllsbetydelse.mist del sin nyaen av
relaterasintrånget skulleskada,kvalificeradningen kravet på numen

förut.områdemindrefastigheten, dvs. än"berörd del"till ettav
registerfastigheten skullevarithade huvudregelnTidigare att vara

ibedömtsintrångets storleksituationer hadevissautgångspunkt. I
bruk-utgjordetillsammanstill flera fastigheter,förhållande ensom

Ändringen intrångetdel" innebärtill "berördningsenhet. att sesnu
åkersldfte.skogsbestånd ellertill exempelvisi förhållande ett

riksdagsbe-tillkom vidbestämmelsenslutliga avfattningenDen av
gjordesBestämmelsenbygglag.till plan- ochförslagethandlingen av

Bostadsut-naturvårdslagen.ersättningsfrågor enligttillämplig påäven
kompromiss mellanframändringenskottet, där växte cen-genom en

grundadefalldeuttalade bl.a.socialdemokraterna,och atttern som
rättighetshavareochberörda markägareersättning sådan attartvar av

tåla i sina rättigheterintrångvisstskyldiga måttborde ettatt avvara
Sålundatillgodoses.skulle kunnaallmänna intressenför angelägnaatt

exempelomgivning. Som påtill sinviss hänsynochmåste tavar en
tillkunde grundainskränkningar i rådigheten rätt ersätt-allainteatt

Enligtskogsbruket. dessaför jord- ochskötselreglemaning nämndes
skogsbruksmarkjord- ochrättighetshavare hållamarkägare ochmåste

miljövårdsintressen.ochtill allmännaskick hänsyni visst natur-av
behöva tåla endastskallockså markägareUtskottet pekade på ettatt en

inteutskottetvillefastbagatellartat. Någonintrång är procentsatssom
fastigheten bordedel10 % inom berördtoleransgräns påEn avange.

i fall behöverenligt utskottet det högsta något accepteras.somvara
ivärde dethögtberörda delen ärOm den procentrepresenterar ett en

tåla.behövervärdenedsättningväsentligt mindre ägarenräknat som
beloppi absoluta talförBostadsutskottet framhöll ägaren stortatt ett

ersättningströskeln iinnebärbagatellartat.aldrig kan Detta attvara
för mindreskogsbolaghögre förabsoluta tal ligger änett stort en
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skogsägare. Detsamma gäller inom jordbruket mellan storgodsägare
och småbrukare BoU l985/86:l 139 ff. Den principen hars. nya
lagts fast i 19 och 26 §§ naturvårdslagen.

skogsbruketsFör del skall enligt motiven intrånget i förhållandeses
till behandlingsenhet. Med sådan skogsbetánden elleretten avses
flera mindre bestånd behandlas med åtgärder samti-som avses samma
digt. Vad beståndutgör skall därvid bedömasett enligtsom normala
fackmannamässiga grunder. För storskogsbruket detta innebärasägs

mindre områden medatt avvikande skogsbestånd förs till det omgivan-
de eller angränsande beståndet. striktEn indelning i biologiska bestånd
skall således inte Beträffandegöras. jordbruket skall den berörda delen
inte hela brukningsenheten detnärmast åkerskifte ellerutanvara den
äng framstår avgränsad del i brukningshänseende.som frågaIsom en

andra näringar deän nämnda får sannolikt liknandeom ettnu resone-
tillämpas. Detta torde innebära vid speciellt och intensivtmang att ett

bruk område ersättningströskelnett ligger relativt lågt,av medan
gäller vid exempelvismotsatsen bete på områden.stora

Enligt motiven skall det, sedan det avgjorts hur den berördastor
delen bestämmasär, vilka restriktioner denpå delen får tålas utansom

tillrätt ersättning BoU 1985/86:1 150. Det tydligenär tankens. att
restriktionerna på varje del skall bestämmas för sig. Detta stämmer
också med vad gäller enligt den s.k. ackumuleringsregeln i 27 §som a
naturvårdslagen.

Överväganden18. 1.3

Den regeln "berörd del" fastighet har gjort detnya svårareom änav
tidigare bilda naturvårdsområdeatt och dyrare bildaatt naturreservat.
Bestämmelsen dessutom möjlighet för brukare markger atten av
utforma den berörda delen så möjligheterna kräva vissaatt att natur-
hänsyn blir obefintliganärmast inte ersättning skall utgå. Exempel-om
vis kan skogsägare låta awerkningsområdeett sammanfallaen med ett
skogsområde är skydda.värt Den hänsyn tillatt områdetssom natur-
värden då kan krävas skogsägaren ersättning tordesom medutanav
nuvarande regler inte få utgöra 10än % virkesvärdet imer ca av
området.

Naturvårdslagens ersättningsregler dessa kom utformasattsom
1987 års lagstiftning har för kritik frångenom utsatts naturvårdshåll.

Naturvårdsverket har talat drastisk försämring för naturvårdensom en
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kritiken harrättsläget.gäller Iosäkerhet vadochdel storom en
kvaliñkationsgräns"berörd del" dentilläggetframållits att omgenom

väsentligttillbakaflyttatsförsvåras"i uttrycket "avsevärtliggersom
fall däri sådana gränsenintrångsersättning utgår ävenså att numera

inte skulle hatidigare passerats.
områdesskyddettraditionelladetvi pekatavsnitt l 1.4.1 har påI att

mångfald.biologiskbevaramedi arbetetviktigt instrument attär ett
kategorieroch andraframför allt urskogardetnärvarandeFör är

och hagmar-våtmarkervattendrag, ängs-sjöar ochnaturskogar, samt
viockså förklaratVi hardettaskyddasbehöver på sätt. attker som

nödvändigtuppfattning detkommitténs ärSkogspolitiska attdelar att
denskogsbruk förfrånundantasområden heltbiotoper och attvissa
ochoch hotadesäkerställasmångfalden skall kunnabiologiska arter

skyddas.skall kunnanaturtyper
skydd förför skapaåtgärdersamtidigtVi konstaterar ett gottattatt

kost-frågadeltill ärlandskapstyper sättolika på nämnt stor omen
markägar-ersättningen tillhandi förstadetVad gäller dessanader. är

vilkadärvidProblemet avgöraintresse. ärför inrång attärsom avna
naturvärdenförskyldig tålaskallmarkägareintrång attattvaraen

ersättning skall utgåomfattningi vilkenuppställda målskall nå samt
intrång.för sådana

sådanaföreskrivaförkostnadersamhälletsminska attEtt sätt att
gäller markan-vadnaturvårdshänsynmotiverasrestriktioner avsom

ersättning skallregelnnaturligtvis slopavändning attatt omvore
i ställetfastighet och"berörd del"tilli förhållandebestämmas enav

Emellertid vill vi påändringar.1987förhållandena före årstillåtergå
sådanförespråkal1.4.l intei avsnittredovisatviskäl närmare ensom

förändring.
kommittén, denSkogspolitiskai likhet medföreslår vi, attDäremot

kvaliñka-s.k.till denintrångkostnadendel ettmotsvarar uppsomav
ersättningsgilla. Dettavid intrångavräknas ärskalltionsgränsen som

markägarenmed beloppskall minskasersättningeninnebär ettatt som
ersättning.tålaskyldigär att utan

husbehovförtäkterskäl förvi anfört störreavsnitt 1l.5.2 harI att
prövningsplikt det ärpå sättfrånundantagnainte bör som nuvara

Å i frågabör kommainte hellervi uttalat detsidan harandrafallet. att
lagteknisklämplighusbehovstäkter. Somför allatillståndkrävaatt en

regeringenmyndighetregeringen, ellerförordatlösning har vi att som
medprövningspliktföreskrifterbemyndigas utfärdabestämmer, att om

för husbehov.avseende täkterpå
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För närvarande gäller markägareatt med stöden som natur-av
vårdslagen förbjuds öppna täkt föratt husbehov berättigadär till
ersättning Någonstaten. motsvarande finnsrätt inteav vad gäller
kommersiella täkter. Vi har pekat på det otillfredsställande i olikaatt
regler gäller för täkter kan orsaka jämförbara skador på naturmil-som
jön, beroende på täkten kommersiellär eller för husbehov.om

I ersättningshänseende får förslagvårt prövningsplikt vad gällerom
täkter för husbehov den konsekvensen markägare fåratt avslagen som

sinpå ansökan tillstånd förlorar tillrätten ersättning.om
Vad gäller markavvattning innebär förslagvåra ingen förändring i

ersättningshänseende. Den tillståndvägras till markawattningsom
kommer således iäven fortsättningen sakna tillrätt ersättning.att

18.2 Skadestånd

Om någon orsakar skada för kan han bli ersättningsskyldigen annan
enligt skadeståndslagen 1975:404, i det följande kallad den allmänna
skadeståndslagen. En förutsättning för ersättning skallatt utgå enligt
denna lag är skadan vållatsatt uppsåtligen eller vårdslöshet.av
Ersättning förutgår skador på eller egendom, ellerperson person-
sakskada enligt lagens terminologi, för andra skador baratypermen av
i begränsad omfattning. Vad i lagen benämns förmögenhets-som ren
skada baraersätts den vållats brott.om genom

På vissa rättsområden har de principer ligger till förgrundsom
skadeståndslagen och före lagens tillkomst i utsträckningsom stor-
utformats i rättspraxis alltför begränsadansetts tillrätt skade-ge en-
stånd. Särskilt gäller detta kravet skadan vållats uppsåtligenattom
eller vårdslöshet. frågaI verksamheterav framståttom som som
särskilt riskabla har denna begränsning ofta undanröjts på ellerett

Dettasätt. har skettannat både lagstiftning och i rättspraxis.genom
När någon förutsättning i subjektivt hänseende huvudöver intetaget
ställs för ersättning skallatt utgå talarupp striktettman om ansvar.

Regler strikt i grannelagsförhållanden hadeom tidigt utbildatansvar
sig i rättspraxis. När miljöskyddslagen infördes fann väsentligenman,
under inflytande denna praxis, tiden inne lagstiftaav attvara ettom
strikt för skador vållats miljöfarligansvar verksamhet.som genom

Reglerna ersättning för miljöskada bröts 1986årom miljö-ut ur
skyddslagen och sammanfördes med jordabalkens regler skade-om

istånd grannelagsförhållanden till miljöskadelagen 1986:225. Att
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medbl.a.motiveradeslagisålundabestämmelserna togs en nyupp
tillskadeståndsreglernadesvårighetentillhänvisning att nyaanpassa

miljö-ibestämmelserandraochverksamhetmiljöfarligbegreppet
skyddslagen.

överträdelsersanktion förkanskadeståndsansvar avsom enses
tillåtnaviddock utgå ävenmiljöskada kanErsättning förmiljöregler.

förhållandevissakägareenskildatordeMiljöskadelagenförfaranden. ge
skador.lidnaersättning förfåmöjlighetergoda att

fastighetverksamhet påtillämplig närMiljöskadelagen är orsa-en
luftföro-ochmark-formerolikaomgivningeniskadorkar avgenom

störningar. görLagenliknandeandraellerskakningarbuller,reningar,
störningar ärvissaförhänseendensärskildaiundantagdock avsom

orsakarersättning. Dentålasde måstevanligt slag utanså somatt
uppsåtligeninte skettdetdennai övrigt ävenskall ersättaskadan om

sigskiljerhänseendetdetansvar.strikt Is.k.vårdslösheteller genom
skadeståndsla-allmännafrån denframgåttförutmiljöskadelagen som

gen.
sakskadapersonskada,förskadeståndmiljöskadelagenEnligt utges

orsakatfastighet harverksamhet påförmögenhetsskadaoch ensomren
orsakatsinte harförmögenhetsskadaomgivning.sin Reni genomsom

skadanorsakat ärstörningdeni den måndock barabrott ersätts som
myndighetsutövningfrånsettskadaSådan ersättsbetydelse.någonav -

skadeståndslagen.allmännaenligt deninte-
vårdslöshetelleruppsåtligenorsakatsharinteSkada genomsom

skä-inteskadanorsakatharstörningdeni den månbaraersätts som
till denellerförhållandena påtillhänsynmed ortentålasligen bör

förhållanden.jämförligaunderförekomstenallmänna
joniserandeorsakatsharskadorintetillämpas påLagen avsom

anläggning ielektriskfrånelektrisk strömeller inverkanstrålning av
gäller.bestämmelsersärskildafall då

liknandeochgrävningflygande sprängsten,för skadorUtom genom
miljö-enligtskadeståndjordabalken utgårreglerades itidigaresom --

för skadorskadelagen genom

vattenområden,andrasjöar ellervattendrag,förorening av.
grundvatten,förorening av.

grundvattennivån,ändring av.
luftförorening,

.
markförorening,

.
buller,

.
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7. skakning, eller
liknande störning.annan

Vad under l-3 gäller inte skadorsagts harsom nyss orsakatssom av
verksamhet bedrivs i enlighet med tillstånd enligt vattenlagen.som

skadaEn skall enligt miljöskadelagen ha orsakats sådananses av en
störning under 1-8angetts det med hänsynsom till stör-ovan, om
ningens och skadeverkningarnas andra möjliga skadeorsakerart, samt
omständigheterna i övrigt föreligger övervägande sannolikhet för ett
sådant orsakssamband.

Trots avsikten varit iatt miljöskadelagen avskäraatt det direkta
sambandet med begreppet miljöfarlig verksamhet de skade-motsvarar

ersättningtyper för,utgår frånsett skador flygandesom spräng-genom
grävning och liknande,sten, ändå sådana skador typiskt kansettsom

vållas miljöfarlig verksamhet. Skadestånd kan dockgenom utgå utan
några begränsningar för fall störningennär varit helt tillfällig natur,av

omständighet däremot medför vissaen störningaratt intesom typer av
hänföraär till miljöfarligatt verksamhet. På liknande sätt det försom

miljöfarlig verksamhetatt skall föreligga förutsätts, störningarnaatt
kommer från mark, byggnad eller anläggning, krävs för miljö-att
skadeersättning skall utgå verksamhet fastighetpåatt orsakat skadaen
i sin omgivning. På så miljöskadelagensätt är ändå i huvudsak begrän-
sad till omfatta dels skadoratt miljöfarlig verksamhet, dels vissaav
andra sprängnings- och grävningsskador.

I principbetänkandevårt anförde vi goda skäl talade för föraatt att
över miljöskadelagenäven till samlad miljölagstiftning. Ien ny propo-
sitionen 1990/91 :90 En god livsmiljö, på denna punkt godtogssom

riksdagen, civilrättsligasägs regleratt ersättningav för skador oftaom
åtskildaär från de regler i övrigt behandlar sakfrågan och detsom att

också markerar skadeståndsreglernas särskilda karaktär ha dessa iatt
särskilda lagar. Mot denna bakgrund framstod det enligt propositionen

tveksamt miljöskadelagens regler borde inordnassom i miljö-om en
balk; för sådan ordning talade dock balken därigenomen skulleatt ge

fullständig bild miljörätten. Uttalandeten mera godtogs riks-av av
dagen.

Den tveksamhet statsmakterna sålunda visat i frågansom attom
föra miljöskadelagen i miljöbalken anledning påattger nyttoss
överväga denna fråga. Miljöskadelagen är viktig lag på skade-en
ståndsrättens område, tillsammans med den allmänna skadeståndslagen
och produktansvarslagen 1992: 18. Den utövar påverkan också påen
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centrala skadeståndsrättsliga frågor. framgårDetta bl.a. Högstaav
domstolens avgörande i rättsfallet 1991NJA 720, varigenoms.
fastslagits, under hänvisning bl.a. till den utveckling skett påsom .
miljöskaderättens område, innehavare fjärrvärmeanläggningatt en av
bör bära strikt skadeståndsansvar för skador orsakadeett vatten-av
utsläpp från anläggningen. Miljöskadelagens centrala betydelse inom
skadeståndsrätten skulle måhända framstå tydligt den bevarasmera om

fristående lag, vid sidan de övriga skadeståndsrättsligasom en av
lagarna. Från lagstiftningstekniska synpunkter finns inte hinder mot

sig den eller den andra lösningen. Anpassningen till miljö-vare ena
balken likakan inomskegärna för den nuvarande miljöskade-ramen
lagen.

Vid övervägande de skäl talar för och överförandeemot ettav som
miljöskadelagen till miljöbalken har vi, liksom i flera andra frågor,av

tagit intryck önskemålet i propositionen 1990/91:90sägsatt,av som
god livsmiljö,En i miljöbalk skall samlas alla lagar i förstaen som

hand bevara, skydda och förbättra tillståndet i miljön,att attavser
medborgarna till och hälsosam miljörätten ochgarantera atten ren

säkerställa långsiktigt god hushållning med Dettanaturresurserna.en
önskemål har riksdagen ställt sig bakom. Skadestånd vid miljöskada
har, sanktionsmedel, onekligen samband med kravetsett nära attsom
medborgarna skall tillrätten och hälsosam miljögaranteras en ren -

skadeståndetäven vid tillåtna föroreningsskador harom snarare
framstått pris för miljön får förorenas och med de övrigaett attsom -
sanktioner för överträdelser miljöregler vi föreslår skolaav som
behandlas i miljöbalken. Införs miljöskadelagens regler i miljöbalken
får bättre överblick sanktionssystemet miljörättensöver påman en
område.

skadeståndsskyldighetFör skall föreligga enligt miljöskadelagenatt
krävs skadan härrör från verksamhet fastighet.på Med verksam-att en
het förstås då dels själva marken används visst förpåatt sätt, t.ex.
odling trädgårdsprodukter, dels byggnad eller anläggningattav en som
ñnns eller uppförs markenpå används visst för industriellpå sätt, t.ex.
drift, lagring eller offentlig service. faller miljöska-Däremotav varor
dor vid användningen rörliga störningskällor i princip utanförav
lagen.

Kravet verksamheten skall anknyta till fastighet inteatt en synes
medföra någon avsevärd begränsning skadeståndsansvaret. Imer av
själva verket kan de flesta mänskliga aktiviteter ellerpå sättett annat
anknytas till verksamhet fastighet.på förarbetenaAv till lagstift-en
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ningen framgår det i bara skador orsakadeäratt stort sett transport-av
medel sedda särskilda enheter undantas. Skador från trafikensom som

flyplatser eller från flygbesprutning skogsfastighetpå vägar, på en osv.
omfattas skadeståndsskyldigheten enligt miljöskadelagen i sist-av
nämnda hänseende dock tydligen med hänsyn till kravet skadanatt

omgivningenskall drabba inte skadas inom det besprutadenågonom
området, i fall detta Gränsdragningenavgränsat.ärvart om noga

Åframstår därför oklar. andra sidan i allmänhet ersättningkansom
för skador orsakats transportmedel enligt andra regler.utgåsom av
Beträffande föroreningar från fartyg, frånsett olja, dock skyddetär
betydligt enligt miljöskadelagen.änsvagare

Viktigare frågan skadeståndsskyldigheten skall begrän-är om vara
tillsad endast sådana störningskällor i miljöskadelagen.som nu anges

Visserligen också denna begränsning betydligt mindre strikt denär än
liknande störning"Uttycket "annan i lagtexten omfattarut attser vara.

olika störningar, exempelvis spridning bakterier,många typer av av
virus olika smittämnen kan ekologiska återverkningar.samt som ge
Även obehag insekter, fåglar och djur kan räknas dit, liksomav
psykiska och estetiska immissioner.

faller i miljöskadeersätt-Det frågan angåendeögonen, oavsett om
ning skall regleras i miljöbalken alltjämt fristående i miljöskade-eller
lagen, miljöbalken enligt förslag skall parallellt med miljöfarligvårtatt
verksamhet liknande riskabla förfaranden.och reglera andrapå sätt

ifrågasättasDet kan den lider skada sådant för-ettom som genom
farande skall iställas ersättningshänseende den lidersämre än som
skada miljöfarlig visserligenverksamhet. skäl skulle kunnaEttgenom

det rättstekniska, miljöfarlig verksamhet bildar fastrent att ettvara
begrepp till särskiltkan läggas grund för skadeståndsan-avgränsat som
har emellertid detta begrepp inte i miljöskadela-Nu använtssvar.
i stället räknar disparataantal till skadeorsaker.ettgen, som upp synes

kan miljöbalken möjlighet urskilja andra liknandeDessutom attge
förfaranden kan läggas till grund för skadeståndsskyldighet.som

iOm miljöbalk samlar all lagstiftning i första handman en som
syftar till medborgarna till och hälsosamrättenatt garantera en ren
miljö och låter denna balk vila vissa grunder, lederpå gemensamma
detta till inte de skaderisker be-måste övervägaatt man nu om som
handlas i balken jämställas också det tillmäste gällernär rätten ersätt-
ning för skadorde faktiskt uppkommer. luftförorening,Ensom som
typiskt består i påverkan kemiska föranlederprodukter,sett etten av
strikt skadeståndsansvar enligt miljöskadelagen. kan inte medDet
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kemiska produkterhanteringandrasäkerhet sägas att typer avav
skadorflertaletskadestândsskyldighet, ävenmotsvarandemedför om

Visserligen kanverksamhet.miljöfarligtillhärledastorde kunna en
vissapersonskada ochförproduktansvarslagenenligtersättning utgå

kemiskadenförutsätterersättningsådansakskador atttyper menav
emellertidprodukten kansäkerhetsbrist;behäftad medprodukten är en
betydandemedförthardenhanteradäremotfelfri medan sättet attvara

skadeståndsskyldighetenutvidgagenerellttala förkundeskada. Det att
produkter.kemiskahanteringtillenligt miljöbalken av

sinainommiljöskadeansvaretanledning låta stannaEn att nuva-
miljöbalkenstill omfattautvidgningskullerande attgränser att envara

utvidgning detavsevärdmycketinnebäraområde skullehela aven
striktgällaexempelvis kommaskulle det ettstrikta Så attansvaret.
vilketprodukter,kemiskahanteringskadorför avgenomansvar

skadeorsaken ochsjälvadet gälleromfattandeuppenbarligen blir när
omfattakommerproduktansvarslagentilli attdessutom motsatssom

förmögenhetsskada. kanDetoch därutöversakskadoralla typer renav
frammarschändå pådet strikta ärvisserligen sägas ansvaretatt genom

framgår bl.a. Högstavilketmiljöskadelagen,analogisering med av
s.720.1991i rättsfallet NJAavgörandeomnämndaförutdomstolens

förområde områ-övervägandendockutvidgning skersådanEn genom
lagstiftningssamman-ianledningfinnsinte i Detde och attett svep.

grundskadorockså påregel tordefram.försiktigt Ihang gå av
inträderoch dåvårdslöshet,produkter bero påkemiskahantering av

skadeståndslagen. Enallmännaskadeståndsskyldighet enligt den annan
produkterkemiska ärhanteringengrundskador påtyp avavav

arbetsskadeförsäkringen.täcksarbetsskador avsom nu
miljöbal-enligtskadeståndsskyldighetföreslåVi har övervägt attatt

ibehandlasverksamhetsgrenarolikatill deskulle knytasken som
förskulleskadestånd utgåinnebäraskulle kunnabalken. Det att per-

orsakatsförmögenhetsskadasakskada ellersonskada, genomsomren
produk-biotekniskakemiska ochhanteringverksamhet,miljöfarlig av

verksamhet medavfall ellerhanteringhälsofarlig verksamhet,ter, av
strålning.

enligtskadeståndsskyldighetenanmärkasbörjan kan dockTill atten
grävningsskadornaochfrånsettmiljöskadelagen sprängstens-även --

miljöfarlig verk-följer det begreppvidsträckt ännågotär avsommer
tillmiljöskyddslagenfrånskall förasvi föreslår översamhet som

orsakadeskadortilli fall läggasåmiljöbalken. måsteMan genom
grund-ändringstörningliknandeskakning ellerbuller, samt avannan
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miljöfarlig verksamhet.vattennivån, skadan föranledsäven om av
skade-alltså inte användasmiljöfarlig verksamhet kanBegreppet som

stömingstyper; alter-tillägg vissa enskildaståndsgrundande utan enav
behandla de nämndanativ möjlighet skulle dock kunna att nuvara

dem till jordabal-grannelagsskador och föraskadetyperna översom
sålunda skulleViktigare vissa de verksamheterken. är att somav

de orsakade skada svår-ersättningsgrundande äromanges som
blirskadeståndsskyldighetendärför räckviddenavgränsade och att av

bedöma.svår att
i och för sigbegrepp därHantering kemiska produkter är ettav

respektive hantering klartkemisk produktinnebörden uttrycken ärav
inte begreppet;oklarhet vidlåderdefinierade i förslag.värt Någon

beroendetill blir dockavgränsningen i förhållande andra avvaror
bliskadeståndsansvaretregeringens föreskrifter. kommerDäremot att

kemiskagrund hanteringvidsträckt, alla skador påså pro-av avom
eller vål-ersättningsskydlighet kravföranleder på uppsåtdukter utan

flesta fall tordeförslag. devi hesiterar inför sådant Ilande, ettatt
härledas till sådanakemiska produkter kunnaockså skador stör-av

tillmiljöskadelagen ellerskadeståndsgrundande enligtningar ärsom
enligt den allmännaallmänna culpaansvaretproduktansvaret eller det

skadeståndslagen.
biotekniska produk-omfattar detill kemiska produkterI motsats

förknip-ocksåförhållandevistills vidare De ärsnävterna grupp.en
hanteringen12,risker framgår kap.pade med sådana att, avsom av

för destriktenligt mening bör förenad meddem vår ett ansvarvara
de orsaka.skador kansom

fortsättningen tillämpaiEnligt mening det bättre ocksåvår är att
skade-miljöskadelagen och alltså knytateknik används iden som nu

vi före-demståndsskyldigheten till konkreta störningskällor. Av som
kemiska produk-särskilt i balken innefattarslår skola behandlas utöver

biotekniskaochinte omfattas striktvi börater, ansvar,avsom anser
riskerstrålning klart sådanavi behandlat, endastprodukter, som nyss

i frågalåtbör föranleda strikt skadeståndsansvar, attett vara mansom
atomansvarighetslagen. Skullestrålning förundantagmåste göraom

störningskällor börframdeles ñnna andra kategorieratt varaavman
utvidga katalogen.underkastade strikt det lättär attansvar

förmögen-Vi föreslår därför personskador, sakskador ochatt rena
de orsakatshetsskador skall ersättas genomom

sjöar eller andra vattenområden,förorening vattendrag,av
förorening grundvatten,av
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ändring grundvattennivån,av
luftförorening,
markförorening,
biotekniska produkter,
strålning,
buller,
skakning, eller.

10. liknande störning.annan

Begreppet liknade störning får då omfatta åtminstoneannan samma
störningstyper enligt miljöskadelagen, bl.a. psykiska ochsom estetiska
störningar.

Som förut anförts medför anknytningen ersättningsansvaret tillav
fastighet oklarhet beträffande gränsdragningen vid tillämpningenen av
miljöskadelagen. Det kan ifrågasättas denna anknytning motive-ärom
rad i gällande lag, sedan begreppet miljöfarligens verksamhet över-

i lagen. I allt fallgetts vi förordat fler stör-om som typernyss av
ningar ersättningsgrundande bör anknytnigenanges som utgå. Därmed
blir skadoräven orsakade användning enstakagenom transport-av
medel ersättningsberättigade. Vid sidan därav kvarstår ersättnings-
möjligheterna enligt trañkskadelagen 1975:1410, lagen 1922:382
angående ansvarighet för skada i följd luftfart och järnvägstrafikla-av

1985: 192. Som regel torde det enklaregen för den skadelidandevara
åberopa denna lagstiftning.att Genom i stället åberopa miljöskade-att

lagen kan han dock ersättning föräven förmögenhetsskada ochren
möjligen vissäven bevislättnad, även bevisregeln inom miljöskade-om
rätten tillämpas liknandepå skadeorsaker inomnog angränsande rätts-
områden. Det i fallär så rimligt det sker utvidgningatt ersätt-en av
ningsmöjligheterna. finnsDet inte anledning i ersättningshänseendeatt

skillnadgöra läckagepå från kemisk fabrik och från vältandeen en
tankbil eller järnvägsvagn.

Inom sjöfarten innebär förslagvårt reell utvidgning skade-en av
ståndsansvaret, frånsett oljeskador enligt sjölagen förutsättersom nu
vållande. Inom IMCO är sedan många år sysselsatt medman att utar-
beta konvention efter mönster vaden gäller för oljeskadorsom av som
skall införa strikt förett skador sjöfarten orsakaransvar som genom
utsläpp antal kemikalierett stort och liknandeav ämnen. Framför allt
på grund svårigheterna konstruera fondatt förav ersättningen av
sådana skador detär emellertid osäkert arbetetytterst när kan avslutas.
Om bestämmelserna ersättning för miljöskadaom generellges en
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dock intefinnsfast egendomanknytning till begreppettillämpning utan
goda skältalarskador.sjöfartens Tvärtomhalt vidanledning göraatt

skadorförstriktskall bärasjöfartenför även ett genomatt ansvar
Reglernablir aktuella.främstdevattenföroreningar, vilka är omsom

ochkonventionsbundnadocksjölagenansvarsbegränsning i 10 kap. är
Vidareskador. måsteförevarandei fråga ettgällamåste även om nu
1973:1198lagenfaller underför skadorundantag göras omsom

sjöss.oljeskada tillansvarighet för
imotsvarande dembestämmelserinnehållabörMiljöbalken som

omgivningenendast skador pådelsföreskriver,miljöskadelagen att
skadevållandeexempelvis deninominte skadoroch sålundaersätts

orsakatsinte harförmögenhetsskadadelsverksamheten, att somren
orsakatstörningdeni den månbarabrott skall ersättas somgenom

harinteskadaocksåbetydelse, delsskadan någon attär orsa-somav
i denbara månskallvårdslöshet ersättasuppsåtligen ellerkats genom

hän-tålas medskäligen börinteskadanhar orsakatstörningden som
förekomstentill den allmännaellertill förhållandena på ortensyn

finnshänseendendessaijämförliga förhållanden. Inte någotunder av
gäller.förhållande till vadändringar ianledning föreslådet att som nu
omgiv-tänkbartdockdettill fastighet hävs,anknytningen är attOm

annorlunda.tillämpaskanningsbegreppet
skadorintetillämpas påi miljöskadelagenSkadeståndsreglerna som

elektriskinverkan strömstrålning ellerjoniserandehar orsakats avav
gäller. detbestämmelser Isärskildadåanläggning i fallelektriskfrån

atomansvarighets-bestämmelserna ihänseendet undantagetförra avser
särprägla-alltförochkonventionsbundnabestämmelserlagen. ärDessa

hållaskärntekniklagen börEftersommiljöbalken.föras in ide för att
samord-skäl förlagtekniskainte hellerfinnsutanför miljöbalken en

utsträckningi vilkentveksamtbetydligtdetning. Däremot är mer
dennaelektrisk Hurorsakade ström.för skadorbörundantag göras av

skadeståndsregler lagenvilkaberoendeblir dockfråga bör besvaras av
anlägg-elektriskabestämmelserinnefattande vissal,l902:71 oms.

sambandidettaVi övervägainnehålla.ningar bör närmareattavser
ellagenmiljöbalken.följdlagstiftning till Kommermed arbete påvårt

bestämmelserinnehållautsträckning alltjämtmindreelleri störreatt
kankvar. Annarsundantaget ståmiljöskador börskadestånd vidom

balken.bortföljdlagstiftningenmeddet i samband tas ur
till sjöss.oljeskadorförbör undantag görasSom nämnts ettnyss

skadaförmiljöbalkenersättning enligt utgåheller börInte genom
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vattenförorening eller ändring grundvattennivån har orsakatsav som
verksamhet bedrivs i enlighet tillståndmed enligtav vattenlagen.som
Miljöbalken bör innehålla bevisregel i fråga kausalitetsamma om

miljöskadelagen, nämligen skada skall hasom att orsakatsen anses av
sådan anledning i balken ersättningsgrundande, detsom anges som om
med hänsyn till störningens och skadeverkningamas andra möjligaart,
skadeorsaker omständigheterna i övrigt föreliggersamt övervägande
sannolikhet för sådant orsakssamband.ett

De bestämmelser ersättning för skador sprängning,om genom
grävning eller liknande vilka delvis förts från jordabalkenöver till
miljöskadelagen ha föga skaffa med bestämmelserna iatt miljö-synes
balken, inte reglerar exempelvis explosiva börDe i sinsom varor. nu
helhet föras tillöver 3 kap. jordabalken.

föreslagnaDe bestämmelserna ersättning för miljöskada skulleom
bli mycket vittomfattande det inte infördes vissa begränsningar iom
fråga ansvarssubjekten. I miljöskadelagen sådanaom görs begräns-
ningar främst kravet skadorna skall frånatt verksam-genom emanera
het fastighet.på Det emellertidär inte endast fastighetsägareen som
blir ansvariga också tomträttshavareutan och andra brukar fastig-som
heten. Skadeståndsskyldiga i utsträckning fastighetsägaresamma som
och tomträttshavare blir dock endast de bedriver eller låter bedri-som

den skadeståndsgrundande verksamheten och brukar fastighetenva i
sin näringsverksamhet eller i offentlig verksamhet dessutomsamt
entreprenörer utför eller låter utföra arbete fastigheten.påsom

iOm miljöbalken skadeståndsskyldigheten skall utvidgas detpå sätt
förut föreslagits är anförts anknytningensom till fastighetsom nyss

inte längre lämplig begränsning. Beträffande skador orsakatssom som
fastighetsägare och tomträttshavare i denna derasav egenskap gäller

det strikta enligt miljöskadelagenansvaret föräven privatpersoner.
miljöskadaDen de för torde ofta förorsakassvarar entreprenörav en

eller självständig företagare då får strikt eftersomannan som ansvar
skadan orsakats i näringsverksamhet. Att låta privatpersoner stå ett
strikt för miljöskador alltför hårt; det striktaansvar isynes ansvaret
denna situation ifrågasattes för övrigt redan under förarbetena till
miljöskadelagen. Om skadeståndsansvarets anknytning till fastnu
egendom klipps bör tillfället begagnas bort det striktaav, att ta an-

för privatpersonersvaret i egenskap fastighetsägareagerat ellersom av
tomträttshavare. Andra deän orsakat skadan i näringsverksamhetsom
eller offentlig verkamhet bör sålunda bli skadeståndsskyldiga enligt
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vårds-elleruppsåtligenorsakat skadande harbalken endast genomom
löshet.

ersättning för framti-skadeståndsansvar,solidarisktFrågor omom
rättegångskostna-fastighet,inlösenskador egendom,på omavom

i balken böra reglerasi miljöskademålder och rättegången synesom
miljöskadelagen.ihuvudsakipå sätt somsamma

diskuterades vidmiljöskadapreskriptionstid förförlängdFrågan om
föreslogMiljöskadeutredningentillkomst.miljöskadelagens att pre-
luft- eller mark-följdpersonskador tillskriptionstiden för vatten-,av

fysikalisk-kemisk inverkankemisk ellerförorening eller annars genom
personskada.tjugofem vidtillnuvarande tio årförlängas från årskulle

statsmakterna.avvisadeskritik ochstarkUtredningens förslag mötte av
betecknadproduktskadelag, sedermeratillmed förslagetsambandI

preskriptionstidytterstaproduktansvarslag, diskuterades på nytt en
Även föll förslagetpersonskada. dentjugofem vid gångenår avom -

tillverkaren ochomöjligheten försvårigheten ellerskäl, bl.a.många
förtid. Avgörandeunder långförsäkringsskydd såerhållaandra att

dock kravet pålängdpreskriptionstidens ansågsfrågan envaraom
produktansvarsdirektiv.medharmonisering EG:s

Även kanpreskription utgåmiljöskada vidskadeersättning förom
för i frågatalarvi skälmiljöskadeförsäkringenfrån attatt omanser

preskrip-förlängningfråganpersonskador gång prövaännu avomen
tillvi kommiterinrarmiljöskada. Vitionstiden vid motsattattom

avsnittpreskriptionenstraffrättsliga sedet gäller denresultat när
goda skälMiljöskadeutredningenmedl7.3.3. likhetI attanser

fall vid vissa slagpreskriptionstiden i varjeförlängningtalar för aven
kan detmarkföroreningar. Härluft- ochmiljöskador vatten-,av -

Samtidigtvisar sig.skadeverkningarnainnantypiskt dröja längesett
fastslåsannolikhettillräcklig gradmedmöjligheterna ökathar att av

till skada.förorening varit orsakvissatt enen
förlängs kommer denpersonskadorpreskriptionstiden förOm

fall. praktikenlitet antal Ipreskriptionstiden gälla baraförlängda ettatt
förlängdaskador dengradvis uppståendedet bli vidtorde pre-som

Åtminstone vid luft-betydelse.skriptionstiden kommer någonatt
asbestos ochallvarliga,oftaföroreningar sådana skadorär t.ex.som

särskiltdet framstårvid skadorsilikos. just sådanaDet är somsom
tidersättning efter längrefåden skadelidande kanangeläget ävenatt

ifrånskulle kommaverksamhettio skadegörandeAttår.än ansva-en
tiodet dröjtgrunden årföroreningar redan denför sina på attret

princi-från desigskadeverkningarna klart visatinnan utgör avstegett



Kapitel 18 705

för miljöföroreningar i övrigt velatper om uttryckansvar som ge
för i miljöbalken.

Argumentet förlängning preskriptionstidenmot ligger främsten av
det försäkringsmässigapå planet. Om inte tillrätten ersättning kan

försäkras får förlängd preskriptionstid endast begränsat intresse fören
de skadelidande. Det förenat med avsevärda svårigheter fåsynes att
till stånd ansvarsförsäkring täcker för miljöskadoren ansvaretsom
under flera decennier. Det skulle också svårt återförsäkraatt ettvara
sådant i fall skulle det bli mycketvart dyrt. Vidare kanansvar, det
komma krävas försäkringenatt alltjämt iatt kraftär skadannär an-
mäls. försäkringslösningEn enligt denna modell således skyddettger
endast längeså det ansvariga företaget består och betalar försäk-som
ringspremien.

De anförda skälen för skadelidande skall fåatt ersättningnyss en
för även skador emellertidär starka. Visserligen kan hansena som
förut få ersättning från miljöskadeförsäkringen.antytts Denna emel-är
lertid kollektiv försäkringsform. Det önskvärtär långten så möjligtatt
de enskilda skadevållarna urskiljs och belastas med kostnaderna för
sina skador, direkt eller via ökade försäkringspremier. Vi förordar
sålunda efter sammanvägning skälen för och preskrip-en emot attav
tionstiden vid personskada till följd mark- eller luftföro-vatten-,av
rening förlängs till förslagsvis trettio år. Att vi här väljer trettio år
beror uteslutande på denna fristatt nämns preskriptionstidytterstasom
i utkast till konventionett ersättning för miljöskada utarbetatsom som
inom Europarådet. Samma preskriptionstid bör enligt meningvår gälla
även personskada strålning. Däremot finns det inte skäl igenom att
miljöbalken frågan skadorta kemisk eller fysikalisk-upp om genom
kemisk inverkan; sådana skador höra hemma undersynes snarare
produktansvarslagen.

Vi har i detta sammanhang också diskuterat frågan obligatoriskom
ansvarsförsäkring, för läckage från oljetankart.ex. i villor. En gene-
rell obligatorisk ansvarsförsäkring för miljöskador kan dock knappast
komma i fråga, bl.a. med hänsyn till skadeersättning vid miljöska-att
dor kan ocksåutgå vid tillåten verksamhet. Att ansvarsförsäkringen
skulle täcka väntade skador strider klart försäkringstekniska prin-mot
ciper. En försäkringslösning innebär inte heller tillräckligt skydd för
de skadelidande eftersom utredningssvårigheter ofta medför detatt
förblir oklart, orsakat skada och till följd däravvem som ävenen
vilken försäkring det är skall skadan.ersätta Av sådana skälsom som

anförts avvisade Miljöskadeutredningen tankennu obligatoriskpå en

23 13-0281.Dell
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iövertygande. Attalltjämtförefallerskälenansvarsförsäkring, och
ansvarsförsäkring iobligatoriskinföraintresseskadevållares eget en

inte kommasjälvfalletkaninträffade skadorviddemsyfte skyddaatt
i fråga.

miljöskadadrabbasför densvårigheter kan uppståDe avsomsom
eller insolventskadevållarendärför ärskadestånd,få attatt ut anonym

sökt lösalagstiftarenharpreskriberad,skadeståndtilleller ärrätten
miljöskyddsla-65-68 §§ireglerasmiljöskadeförsäkringen, somgenom

1989 efterjuliden lfr.o.m.infördesMiljöskadeförsäkringengen.
bedriverproposition. Denmiljöpolitiskai 1987/88förslag års som

enligt miljö-anmälantillstånd ellerkräververksamhetmiljöfarlig som
beloppmiljöskadeförsäkringen medtillskall bidraskyddslagen som

till denersättningförsäkringen betalasregeringen. Frånfastställs av
miljöskadelagen,isakskadaellerlidit sådan avsessomperson-som
miljöskadelagenenligtskadeståndtillskadelidande har rättdenom

inteskadevållarengrunderhållas påinte kanskadestånd attavmen
ellerförloradersättningtill gåttgrundeller rättenbetala påkan attav

skadan.föransvarigutredasinte kan ärdet somvemom
generaldirek-utredningsman,särskildtillkallatRegeringen har en
reglernaför bl.a. översynStrömberg, göraRolftören att omaven

miljöskadeförsäk-utvärderaskallUtredarenmiljöskadeförsäkring.
ochformernaförslagform lämnanuvarandei dessringen samt om

ocksåingårutredningsuppdraget attförsäkringen. Iförvillkoren
nuvarandedetkompletterafinns behovdetundersöka, attavom

falliansvarsförsäkring och såobligatoriskmedförsäkringssystemet en
bör konstruerasförsäkringsådanhurförslaglämna enom

dir. 1992:13.
saknarutredningsförslagetlämnadesålundaanledning detMed av

ansvarför-obligatoriskfråganytterligareanledning övervägavi att om
konstruk-miljöskadeförsäkringensin påsäkring gå närmaresamt att

hemmasjälvklartmiljöskadeförsäkringen hörtion. Bestämmelserna om
till denna.överförasalltsåoch böri miljöbalken

inomslutförsbetänkandedettavi slutför arbetet påSamtidigt som
miljöskador.förersättningkonventionEuroparådet arbetet på omen

detaljan-börainte hellerochtidsskäl inte kunnatVi ansetthar ossav
tillförhållandeikännetecknasutkast.till detta Detförslagvårtpassa

emel-Vi kandetaljbestämmelser.antallångtförslag störrevårt ettav
förslagende båda överens-förhuvudgrundernalertid konstatera att

sådantillträdaSverige kommervarandra. Ommed attstämmer en
djupgående föränd-därför inte fråga någrablir detkonvention merom
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ringar i lagstiftningen. Möjligen skulle dock sådan anslutning kunnaen
tala för hålla miljöskadereglerna utanför miljöbalken. Iatt motsatt
riktning talar med styrka konventionen också avsedd täckaäratt att
kostnader för förebyggande och återställande åtgärder, alltså åtgärder

typiskt skall regleras i balken. framgårSom det före-settsom av
gående har vi hämtat idén med trettioårig preskriptionsfristytterstaen
från konventionsutkastet. frist omfattarDenna dock alla skadetyper

faller under konventionsutkastet.som
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19 Ansvars-, organisations- och

resursfrågor

19.1 Inledning

Enligt direktivvåra ankommer det på inom föratt vårtoss ramen
arbete med samordna miljölagarnaatt också överväga sådan verk-om
samhet hos olika myndigheter omfattas lagar kansom av samma sam-
ordnas inom myndighet så lagändringarnaatt ocksåen kan bidra till

öka effektivitetenatt i myndigheternas verksamhet.
Vi skall också beakta riksdagens beslut med anledning komplet-av

teringspropositionen 1990/9l:l50, bilaga II:13, FiU 37, rskr. 390.
I propositionen anförs bl.a. samlad miljöbalkatt bör positivaen ge
effekter på samhällsekonomin och minska byråkratin. Tillkomsten av

miljöbalk bör därför viktigen del insatserna förses som en attav
minska den statliga administrationen sikt.på Betydande administrativa
vinster bör kunna uppnås rationaliseringar vid tillståndsgivninggenom
och prövning. Dessa rationaliseringar bör medföraannan effektivise-
ringar i genererad administrationstaten inom näringslivetav och kom-
munsektorn, också i den statliga administrationenmen på sammanlagt
flera tiotals miljoner kronor.

19.2 Organisationsutredningar

Vid utarbetandet detta kapitel har vi tagit del synpunkterav ochav
förslag framförda i följande offentliga utredningar, ochrapporter
skrivelser.

SOU 1978:80 Bättre miljöskydd-
SOU 1983:56 Naturresursers nyttjande och hävd-
SOU 1987:32 För bättre miljöen-

ÖversynSOU 1990:38 naturvårdslagenav- m.m.
SOU 1991:32 Naturvårdsverkets uppgifter och organisation-
SOU 1992:63 Regionala roller-
SOU 1992:64 Utsikt framtidens regionermot-

24 13-0281.Dell
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verksamhetuppgifter ochBoverket1992: 127SOU -- tillämpningMiljöskyddslagens1984:933,Riksrevisionsverket, Dnr-
nivåregionalutifrångranskning- hälsoskyddetroll inomSocialstyrelsens1992:10,Statskontoret,- och kon-tillsynidédokument1992,maj EttNaturvårdsverket, om-

719-2389-92 Tatroll
Kemikalietillsyn1991,oktoberNaturvårdsverket,- organisation,administrativtillIdéskissIndustriförbundet,-

21991-06-24 nr
1992/2233framtiden,iMiljölagstiftningenKommunförbundet,- imiljöarbetetregionalaförening, PM DetMiljövårdsdirektörers-

miljöbalken
arbetsfördel-och1992-05-05, Ansvars-Kemikalieinspektionen, PM- områdetinommedmyndighetercentralamellanningen ansvar

miljöriskerochhälsoriskerkemiska

Sektorsansvar19.3

deredovisningutförligmiljö lämnasbättrebetänkandet För avI enen
myndighetermiljöområdet. Dessauppgifter inomharmyndigheter som

iframgårredovisningenmiljövårdsfamiljen. attAvs.k.denutgör
myndighetermyndigheter. Dessa80miljövårdsfamiljen ingår repre-ca

uppgifterMyndigheternassamhällssektorer.olikamångasenterar
3 000uppskattadesförfattningar. Grovt260iregleras personercaca

miljökaraktär.arbetsuppgiftermedsysselsatta avvara
sek-s.k.fast denmiljöproposition lagti 1988har årsRegeringen

skallsamhälletivarje sektorinnebärprincipDenna atttorsprincipen.
miljö-1988till årsanslutningbehövs. Imiljöntillhänsyndenta som

myndig-skildatilluppdragradregeringenpropositionpolitiska engav
integre-avsågredovisa hurregeringen attoch tillutredaheter manatt

medi färdmyndigheter ärFleraverksamhet.i sinmiljöhänsynen nura
krav.dettaförberedskap mötaochkompetens attbyggaatt upp

under-1990-taletinförMiljöpolitikenpropositionregeringensI
särskiltSommiljöarbetet.irollcentralaNaturvårdsverketsströks

strategier,utformabedömdesför verketuppgifter attviktiga vara
direkti-miljöområdet. Iförriktlinjerochrådhandlingsprogram samt

uppgifter ochframtidaNaturvårdsverketsutredningentill omven
nyckel-hadeNaturvårdsverketregeringenuttaladeorganisation att en

inom densamordningsfunktionochmiljöarbetetsamladeiroll det en
effek-uppgifter. Ettmiljöpolitiskaviktigaharmyndighetersfar somav
miljö-viktigastedeinriktades påarbetetförutsattemiljöarbetetivt att



Kapitel 19 71 l

problemen samtidigt problemen löstes förpå samhället kost-ettsom
nadseffektivt sätt.

betänkandetI Naturvårdsverkets organisation uttalades förut-om att
sättningen för framgångsrikt miljöarbeteett för miljö-att ansvaretvar
frågorna ytterligare stärktes inom de olika samhällssektorerna. En av
Naturvårdsverkets viktigaste uppgifter stimulera och drivaatt attvar
på sådant ökat sektorsansvar,ett underlag för och ställaatt målge upp
för begränsningar sektorernas miljöpåverkan och följa ochav att upp
ställa hur miljöbelastningar från olika sektorer utvecklas.samman
Uppföljningen måste också effektiviteten i miljöarbetet inomavse
sektorn. Valet och utformningen konkreta miljövårdsåtgärder bordeav
däremot långtså möjligt ske inom de olika verksamheterna ochsom

integrerad del sektorns sammanlagda utvecklings-som ochen av
åtgärdsarbete.

Vidare anfördes förutsättningarna för vidatt för miljö-ett gat ansvar
frågorna skilde sig väsentligt mellan olika samhällssektorer. De centra-

myndigheterna inom olika sektorer sektorsmyndigheterna var av- -
olika karaktär, alltifrån förvaltningsmyndigheter till affärsdrivande
verk. Detta innebar varje sektor diskuterasmåste föratt sig detnär
gällde integrering och samverkan med Naturvårdsverket. Enav ansvar

de viktigaste uppgifterna för Naturvårdsverket under deav närmaste
bordeåren därför sektor för sektor i dialogatt med sektornsvara -

företrädare analysera hur sektorsansvaret kunde vidgas, vilka roller-
myndigheterna inom sektorerna kunde spela i miljöarbetet och i vilka
former samspelet med Naturvårdsverket borde ske. En angelägen
uppgift för Naturvårdsverket bedömdes till kunskapatt attvara se om
tillståndet i miljön fram. Dessa kunskapertogs kunde sedan ligga till

förgrund regeringens miljöarbete.
betänkandetI föreslogs fastare former borde utvecklas föratt sek-

torsmyndigheternas redovisningar sitt miljöarbete. Detta skulleav
kunna åstadkommas sektorsmyndigheterna åladesatt årligengenom att
till regeringen sammanfattande miljörapport. Dennaavge en rapport
borde lämpligen ingå del i den årliga resultatredovisningensom en

i den fördjupade anslagsframställningen tredjeresp. år. Motsva-vart
rande skyldigheter borde också gälla länsstyrelserna. På Naturvårds-
verket borde ankomma tredje år redovisaatt samlad uppfölj-vart en
ning och bedömning miljöarbetet i landet och resultatet detta.av av
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miljöbalken19.4 Den nya

successivtsamordningsarbetekapitel hari tidigare vårtredovisatsSom
ursprungsdirektivEnligtmiljölagar. vårafleromfatta alltkommit att

skyddsla-de s.k.hand omfattai förstasamordningsarbeteskulle vårt
kemiskalagenhälsoskyddslagen,miljöskyddslagen,dvs. omgarna -

tilläggsdirektivrenhållningslagen. I våra attprodukter och angavs
i balken.ingå Ibordenaturresurslagenochnaturvårdslagenockså

alla1990/91:90 uttaladeslivsmiljögodproposition attregeringens En
förbättraskydda ochbevara,syftade tilli förstalagar attrummetsom

ochtillmedborgarna rättenmiljön,tillståndet i garanteraatt en ren
medhushållninggodlångsiktigtsäkerställamiljö ochhälsosam att en

miljöbalken.iborde samlasnaturresurser
olikasins emellanmedmiljölagarantalsamordningEn stortettav -

nödvändighetmedinnebärlagkomplex-ibestämmelser gemensamtett
innebärramlag.utpräglad Dettakaraktärenbalken måsteatt enavges

Miljö-bestämmelser.grundläggandeinnehållahuvudsak börden iatt
sitt innehållutsträckning fåvissihärigenomlagstiftningen kommer

regeringenutfärdadeföreskrifterförordningar eller avgenomgenom
arbeteVi har i vårtregeringen bestämmer.myndigheteller somav

miljölagarna,grundläggandediskutera dei första handvalt att mer
naturvårdsla-ochnaturresurslagennämnda ocksådeförutomdvs. ovan
hinder före-ingetutformadeemellertidlagförslag såVåra är attgen.
i balkenandra lagarfrånbestämmelserinföra ytterligareligger att om

sig lämpligt.skulle visaså
myndighets-frågorsåledesbalken innebärUtformningen att omav

utsträckning får reglerasimyndighetsansvarorganisation och stor
betydelselagteknisk frågaviktigförordningar.särskilda En avgenom -
detemellertid varitsynpunkt harorganisatoriskockså från om nuva--

miljöfarligaexempelvisprövningssystemetadministrativarande av
domstolsförfarande.medbibehållas ellerverksamheter skall ersättas ett

åtmin-talar förskälövervägandekommit fram tilldockVi har attatt -
synpunkternuvarande Vårabibehålla detvidaretills systemet.stone -

blir fallet.frånkapitel såi detta utgår att
tillsyn ochförskall hamyndighetercentralaVilka ansvarsom

Vi harbestämmaregeringentillkommer detuppsiktallmän att avom.
själva balken.tillföreslå lagtexttillarbeteolika skäl begränsat vårt att

ocksågällerförordningstexter. Dettaförslag tillalltså inteVi lämnar
Vi nöjer medmyndighetsansvar.organisation ochi fråga attossom
frågor med utgångs-dessasynpunkter påvissa allmännahär lämna



Kapitel 19 713

punkt från i första hand de lagförslag vi lagt fram i tidigare kapi-som
tel.

Från organisatorisk synpunkt huvudsakligenär följande våraav
förslag intresse.av

Tillskapandet allmänna aktsamhetsregler för frågorav som nu
behandlas i skilda lagar.

Ökad2. användning generella styrmedel.av

Fler paraplyregler.

4. Nya sanktionsregler.

Ändrad instansordning.

Vi har också under vårt arbete uppmärksammat vissa organisatoriska
brister i det nuvarande Exempelvis finnssystemet. klar tendens tillen

föra in allt fleratt centrala myndigheter under de olika lagarna ett-
förhållande visat sig kunna leda till oklarheter i ansvarsfrågoma.som
Motsvarande kan också gällasägas den regionala och lokala organisa-
tionen.

19.5 Synpunkter på ämbetsverkens övergripande
ansvar

19.5.1 Inledning

Som redovisats verkar antal myndigheterovan ett inomstort miljö-
området. Ofta har centralt verk tilldelatsett odelat förett ettansvar
visst lagområde. förekommerDet emellertid också, antytts,som ovan

detta delasatt mellan flera myndigheter.ansvar
Vi har tidigare föreslagit miljöbalken skall innehållaatt antal förett

de olika fackområdena samordnade bestämmelser i form allmännaav
aktsamhetsregler, tillsynsbestämmelser, sanktionsregler och över-
klaganderegler. balkenI kommer emellertid också finnas särskildaatt
aktsamhetsregler för miljöfarlig verksamhet, kemiska produkter, bio-
tekniska produkter, avfall, hälsoskydd, strålskydd och naturvård dvs.-

speciella bestämmelser och den karaktärmer ñnns i deav som nuva-
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skulle detmiljöbalkenutformningMed dennamiljölagarna.rande av
myndighetsorganisa-nuvarandebibehålla denmöjligtprincipi attvara

skulle önskas.tionen såom
centraladeanledningfinns överemellertid detVi attatt seanser

miljöbalken träderdeni god tid innanansvarsförhållandenverkens nya
myndigheternasangelägetdetFramförallt framstårkraft.i attsom

förregeringendettauppnådeñnieras. Ettroller klarare sätt attatt vore
hushållning,frågordvs.i balken,miljösektorerna natur-de olika om

renhållning,hälsoskydd och sär-strålskydd,miljöskydd, utservård,
skullesektorsmyndigheternasektorsmyndigheter. Påansvarigaskilt

områdetaktuellautvecklingen inom det samtbevakaankommabl.a. att
kanförhållandensådanregeringeninformerafortlöpande somom
detocksåVisidaregeringensfrån attpåkalla åtgärder anserm.m.

Naturvårds-fastläggaregeringenanledning för övervägañnns attatt
dettamarkeramiljöfrågorna. Förförövergripande attverkets ansvar
änd-sådanMiljöverket.till Enverketsändrabör övervägas att namn

föreslårvimiljöbalkordetmedkorresponderar bättrering ensomsom
korresponde-miljölagarna. Detcentralaför alla desamlingsbeteckning

naturresursdepartementet,Miljö- ochmedockså bättre namnenrar
miljönämndermiljövårdsenheter, m.m.

Hushållningsfrågorna19.5.2

lyftsnaturresurslagenibestämmelsernanuvarandedeVi föreslår att
bestämmelsernaochHushållningsbestämmelsernamiljöbalken.in i om

härigenomkommeri naturresurslagenmiljökonsekvensbeskrivningar
i likhet medbörBestämmelsernai miljöbalken.central platsintaatt en

karak-naturresurslagenihushållningsbestämmelsenade nuvarande ges
såväl inomtillämpligaskalldvs. deparaplyreglertären varaav -
lagar,vissa andraprövning enligtvidmiljöbalksområdet t.ex.som

vattenlagen.ochoch bygglagenplan-
underfallerför frågormyndighetAnsvarig central naturresurs-som

Boverket.i dagbestämmelserbygglagens ärochoch plan-lagens
central förvalt-1367 Boverket1990:instruktion SFS ärEnligt verkets

medhushållningochplaneringfysiskför frågorningsmyndighet om
stadsmiljö. Verketochbyggandebostadsförsörjning,naturresurser,

stöd tilladministrationencentralaför denockså statensavsvarar
verksamhetsområden,iindelatBoverketbostadssektorn. är varavsex
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för Byggd miljö och hushållning medett och förnaturresurser ett
Fysisk planering.

BoverketsI uppgifter ingår att
följa utvecklingen och förmedla kunskaper och erfarenheter inom-
sitt verksamhetsområde vid behov initiativ till förändringar,samt ta
verka för samordning de statliga myndigheternas arbete medav-
underlag för tillämpningen ochPBL NRL ochav
medverka i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde,-
särskilt i fråga samordning kvalitetskrav byggnader ochpåom av
byggprodukter.

ökadKraven miljöhänsyn ipå samhällsutvecklingen ihar allt högre
grad kommit prägla Boverkets arbete under ändradeår. Denatt senare
inriktningen, har sin grund i riksdagsbeslut, särskilda regerings-som
uppdrag och regleringsbrev, har bl.a. inneburit utveckling metoderav
i syfte utnyttja fysisk planering för förebygga miljöproblematt ochatt
åstadkomma god hushållning med naturresurser.en

Enligt regleringsbrevet för innevarande budgetår skall verket bl.a.
påskynda arbetet med naturresurslagens intentioner genomslagatt ge
i planer och beslut utveckla metoder för miljökonsekvensbeskriv-samt
ningar. Som led i detta arbetet har Boverket inlett samarbeteett ett
med Naturvårdsverket.

Riktlinjerna för ansvarsfördelningen och samverkan mellan Bover-
ket och Naturvårdsverket har berörts i betänkandet Naturvårdsverkets
uppgifter och organisation. Enligt dessa riktlinjer Naturvårds-svarar
verket för kunskapsuppbyggnad och uppföljning det gällernär natur-

miljöskyddvård, och naturmiljöns känslighet. Boverkets uppgift är att
tillföra planeringskompetens och för metodutveckling inomsvara
planeringsområdet. betänkandet framhöllsI samarbetsformerna ochatt
ansvarsfördelningen mellan de båda verken kunde behöva överses

bl.a. med hänsyn till miljöskyddskommitténs arbete.senare
1991I miljöpolitiskaårs proposition uttalade sig regeringen bl.a.

naturresurslagens inplacering i miljöbalken. En sådan ordningom
bedömdes medföra naturlig koppling mellan de olika intressen ien
fråga miljöhänsyn och exploatering kunde stå varandra.emotom som
Regeringen gjorde samtidigt den bedömningen det övergripandeatt

myndighetsnivåpå för de frågor reglerades i plan- ochansvaret som
bygglagen och naturresurslagen borde ligga på och myndig-en samma
het. Inplaceringen naturresurslagen i miljöbalken bedömdes medav
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myndighet förandra ord inte påverka Boverkets roll central hus-som
hållningsfrågoma.

ansvarsförhållandet mellan Boverket och Naturvårdsver-Frågan om
varit föremål för behandling Utredningenket har vidare Bover-omav

kets framtida uppgifter verksamhet. Utgångspunkten också i dettaoch
översynsarbete Boverket framgent skulle centralävenatt varavar
myndighet för och hushållningsfrågorna.plan-

anvisabetänkandet anfördes syftet med naturresurslagenI att attvar
konfliktlösning.för avvägning mellan olika intressen ochmetoder

uppgift myndighet för denna lagstiftningBoverkets central attvarsom
tillhandahållas bästa möjliga under-till planeringssystemet kundeattse

föreskriftsrättlag för beslut. denna bakgrund BoverketsDet motvar
i fråga miljökonsekvensbeskrivningar kunde ses.om

med sektorsövergri-redovisade uppgifterna förutsatteDe ett organ
partsintressen. det avseendetpande funktion och I ansågsutan egna

uppgiftskilja sig från NaturvårdsverketsBoverket Naturvårdsverket.
och skydda miljön.främja hushållningen Bo-att naturresurservar av

i första handverkets sektorsövergripande uppsiktsansvar bedömdes
utformadesför planerings- och beslutsprocessenverka påatt attvara

tillräckligt bra medändamålsenligt och beslutsunderlagetsättett att var
hänsyn till lagstiftningens syfte. Boverket hade heller inget beslutsan-

fristående ställningoch därigenom ha Natur-ansågs änsvar en mer
överlappningar gränsdragningsproblem kundevårdsverket. ochDe som

ändringtillräckliga motiv förfinnas bedömdes sålunda inte utgöra en
ansvarsfördelningen emellan.de båda verkenav

1992intresse sammanhanget regeringen den 1 decemberAv är att
i plan- och bygglagen.beslutat bestämmelsernaöversynom en av

miljöhänsynSyftet med tillgodose kraven på störreöversynen är att
och medborgarinflytande i planeringen denstörre gemensammaav

förenkla lagstiftningenmiljön. Samtidigt skall möjligheterna prövas att
direktiven framhållsoch minska regleringen inom byggsektorn. I att

miljöpolitiken förebygga miljöproblemallt inriktasmåste på attmer
fysiskaoch olika verksamheter till kretslopp. Denatt naturensanpassa

i Därförplaneringen bör viktigt hjälpmedel detta arbete.ettvara
viktigt miljöfrågorna uppmärksammas i bebyg-bedöms det att mer

samordnas bättre.gelseplaneringen och arbetet med dess frågoratt
lagstiftning markanvändning och byggande måsteDen utgörastyrsom

stöd för förebyggande miljövård och anpassningen till krets-ettett en
loppssamhälle.
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direktivenAv framgår vidare regeringen har för avsikt före-att att
slå riksdagen 1 kap. 1 § ändrasPBL det klart framgårsåatt att att
bestämmelserna i lagen syftar till god och långsiktigt hållbar livs-en
miljö. Utredningen skall bl.a. belysa

behovet riktlinjer för hur miljö, hälsa och säkerhet skall behand-av-
las i planeringen och möjligheterna tillämpa kvalitetskrav,att t.ex.
avseende buller och luftföroreningar och friytor,grön-samt
behovet miljökonsekvensutredningar generellattav ges en mer-
tillämpning i samband med detaljplanering.

kan konstaterasDet innehållet i förstnämndaden punktenatt nära
ansluter till förslagvåra miljökvalitetsnormer ioch övrigt tillävenom
EG:s miljödirektiv.

5 kap.I har vi konstaterat hushållningsbegreppet i naturresursla-att
har relativt innebörd eftersom begreppetsnäv kopplat tillärgen en

användningen marken, och den fysiska miljön i övrigt.vattnetav
Begreppet hushållning bör emellertid vidare betydelse så.änges en
Begreppet används inte endast inom samhällsplaneringsom-numera
rådet uttryck föräven allmänutan strävanett mot ettsom en
resurssnålare samhälle där material och produkter kan återanvändas
och där kan läggasstörre producenter och tillverkare.påett ansvar

Naturresurs- och miljökommittén i hushållningsbegreppetansåg att
borde också inbegripas tekniskt effektiv hantering naturresur-en av

i allmänhet och deras användning.största Kommittén ansåg attserna
naturresurshushållningen borde bygga ekologiskpå grundsyn, inne-en
bärande naturresurshanteringen inriktades ekosystemensså ochatt att
de biokemiska kretsloppens förmåga varaktigt producera nyttigheteratt
för människorna bibehölls eller ökades. Enligt kommittén innebar en
effektiv hushållning med sådana hantering där återvin-resurser en
ningsgraden hög eller där förbrukningen ledde till attvar av resurser
andra skapades. Med hänsyn till osäkerheten huruvidaresurser an-
vändbara metoder skulle komma finnas för substitution, återvinningatt
eller avfallsanvändning borde sparsamhet iakttassträng med icke
förnyelsebara hushållningsmålEtt detta slag innebar enligtresurser. av
kommitténs mening krav ställas exploateringstakt,måste på utvin-att
nings- och produktionsmetoder, konsumtions- och resthanteringspolitik

på återbruk i möjliga utsträckning.störstasamt
iDe 5 kap. beskrivna kretslopps- och hushållningsprin-av oss

ciperna kan täcka in desägas miljökommitténNaturresurs- ochav
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Hushållningsprincipen har såvitt gäller råva-framförda synpunkterna.
kretsloppsprincipen.samband medprodukter olikaoch på sätt näraror

konstruktioni samband medeffekternabåda fallen kan de bästa nåsI
idethushållningsprincipen skertillverkning. Vid tillämpningoch av

energisnål Genom återan-första hand och process.genom en resurs-
användning ellertillåtervinning kan material kommavändning eller ny

förbrukaminskas behovetHärigenomförvandlas till råvara. attny
utnyttjas sträckasvilken de kantid underändliga och dennaturresurser

avfalls-viktigtminstgenerationer till godo. ärkommande Inte attut,
deponieromfattningenminskas därmed ocksåmängderna kan och av

redovi-mark ochbelastningen skadliga Deliksom påämnen vatten.av
till grund för de allmännavi kunna läggassade principerna har ansett

i miljöbalken.aktsamhetsreglerna
i balkenhushållningsbegreppetförslagInnebörden våra är attav

miljökommitténochfå den vida betydelse Naturresurs-föreslås som
till för-Med hänsyn dettabörjan 1980-talet.förespråkade redan i av

frågorsamtligaför sig varit fördelhållande hade det i och avomen
miljöbalken kunde samlasingå ihushållningskaraktär kommer attsom

enligtskulle således, vårunder och ämbetsverk. Detett upp-samma
Naturvårdsverket dettatilldelafattning, inte sig främmande attte

ansvar.
den föreslagnatalarñnns emellertid också skälDet emotsom

markanvändningsfrågorna.berörordningen åtminstone i de delar den-
försvagninguppfattas Bover-lösning skulle kunnasådanEn avsom en

planeringsfrågorna.förställning sektorsmyndighetkets som
hushållnings-nuvaranderedovisats föreslår deSom attovan

miljökonsekvensbeskrivningarbestämmelsernabestämmelserna och om
till-avdelning i miljöbalkenförs in i särskildi naturresurslagen en

inbegripetmiljökvalitetsnormer,med bestämmelsernasammans om
bestämmelser,Samtliga dessaavseende skyddsavstånd. somnormer

vi börmarkanvändningsfrågor i vid bemärkelse, görasalla berör anser
tillämpliga inom samhällsplaneringsområdet.

miljökonse-Hushållningsbestämmelserna och bestämmelserna om
föras in blandi oförändrad formkvensbeskrivningar föreslår vi skola

inte för avsikt kompletteraparaplyreglerna i balken. Vi har heller att
vilka saknas ibestämmelser bemyndiganderegler,dessa med natur-nu

myndig-centrali och för sig interesurslagen. behövs alltså någonDet
sistnämnda bestämmel-för föreskrifter i fråga dehet meddelaatt om

serna.
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frågaI miljökvalitetsnormer och skyddsavstånd föreslår vi attom
regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer skall kunnasom
meddela föreskrifter 8 kap. 1 §.

lämpligasteDen ordningen enligt uppfattning, tilldelaär, vår att
Boverket huvudansvaret för ide miljöbalken införda paraplybestäm-att
melsema kommer tillämpas inom samhällssplaneringsområdet.att
Miljömyndigheternas bör motsvarande tillsepå sätt att attansvar vara
dessa bestämmelser beaktas vid tillämpningen aktsamhetsreglernaav
i miljöbalken.

19.5.3 Hälsoskyddsfrågorna

Flertalet de lagar föreslås ingå i miljöbalken syftar i ellerettav som
avseende till skydda människors hälsa. Detta gäller sålundaannat att

hälsoskyddslagen, miljöskyddslagen, lagen kemiska produkter,om om
strålskyddslagen och renhållningslagen. Bestämmelsernai hälsoskydds-
lagen och strålskyddslagen renodlat inriktadeär hälsoskyddetpåmer

de övriga lagarna.än Reglerna i de lagarna syftar tillsenare mer
skyddet såväl människors hälsa miljön.av som

Med hänsyn till hälsoskyddsfrågorna betydelse har vi valt redanatt
i miljöbalkens allmänna aktsamhetsregler föra in begreppet förskyddet
hälsan.

Enligt miljöskyddslagen har Naturvårdsverket det centrala ansvaret
för hälsoskyddsfrågorna blir beaktade i samband med prövning ochatt
tillsyn miljöfarlig verksamhet. Samma har verket inomav ansvar
renhållningsområdet. Inom strålskyddsområdetharStrålskyddsinstitutet
motsvarande finns enligtDet uppfattningvår ingen anledningansvar.

ändra dessa förhållanden.på kan iDet sammanhanget konstaterasatt
båda verken inordnade under Miljö- ochär naturresursdepartemen-att

ansvarsområde.tets
hälsoskyddslagenI däremot det centralaär delat mellanansvaret

Socialstyrelsen och Naturvårdsverket.
Socialstyrelsen tillkom i sin nuvarande form 1968år genom en

sammanläggning dåvarande Socialstyrelsen med Medicinalstyrelsen.av
Den nuvarande hälsoskyddslagen trädde i kraft den juli1 1985. Någon
tid dessförinnan infördes hälso- och sjukvärdslag. denIen ny senare
fastlades landstingskommunernas inte endast för det sjuk-rentansvar
vårdande uppgifterna för visst förebyggandeäven hälsovårds-utan
arbete. Den hälso- och sjukvårdslagen innebar styrmöj-att statensnya
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ligheter sjukvården minskade. samband med tillkomsten denöver I av
hälso- sjukvårdslagenoch nedlades länsläkarorganisationen dvs.nya -

Socialstyrelsens tidigare regionala sjukvårdenkontrollorgan iöver
länen. Viss personal överfördes därvid till länsstyrelsernas miljövårds-
enheter. samband med nedläggningsbeslutetI uttalades det fortsätt-att
ningsvis ankom landstingen för uppgifter tidigarepå deatt svara som
vilat länsläkarna inom områdena omgivningshygien, miljömedicin,på
epidemiologi och smittskydd.

samband tillkomstenI med hälsoskyddslagen underströk departe-av
mentschefen betydelsen miljö- och hälsoskyddsnämndernas arbete.av

uttalade därvidHan de förändringar samhället ägtatt av som rum
under de årtiondena olika miljönpåverkat och levnads-på sättsenaste
förhållandena. Förändringarna hade bl.a. inneburit hälsovårdsnämn-att
dernas verksamhet ökat i betydelse. Nämndernas arbetsbörda hade ökat
och verksamheten i utsträckning fått inriktning. Uppgifterstor en ny

tidigare vanliga, ingripanden sanitärt undermåligasåsom motsom var
bostäder, hade minskat i betydelse, medan ingripanden bullermot t.ex.
och luftföroreningar ökat i betydelse. Under hade dock deårsenare
bostadshygieniska frågorna fått ökad betydelse följdåter som en av
bl.a. sjuka hus-sjukan, radon- och mögelproblemen.

Efter de miljöproblemen anfördes vidaregenomgång stora atten av
den snabba ökningen bostadsbestånden delvismed ändrade boende-av
former och boendemiljöer inte skett problem. boende-Deutannya nya
miljöerna hade inte sällan skapat psykosociala problem och därmed
sammanhängande ohälsa. Människornas utnyttja fritiden hadesätt att
också betydligt ändrats. ökade antalet bilar, fritidsbåtar och fritids-Det
hus hade tilllett ökade arbetsuppgifter för vissa kommuner. Fritids-
aktiviteter camping och boende i husvagnar hade medförtsåsom
skärpta krav särskildapå platser med goda sanitära anordningar.
Särskilda krav också ställas sim- och motionsanläggningarmåste på
med hänsyn till risken för sanitära olägenheter. ändrade djurhåll-Den
ningen inom jordbruket, med allt färre och enheter, ocksåstörre var

betydelse för hälsovårdsnämndernas arbete. Nämndernas uppgifterav
i djurhållningen hindra spridningen smittsamma sjukdomarattvar av

motverka allergier och andra miljöproblem, dålig luktsåsomsamt att
och vattenförorening.

regeringensI proposition 1988/89:130 låg till grund för riks-som
dagens beslut Socialstyrelsens roll betonades verksam-senaste attom
heten vid istyrelsen första hand borde inriktas tillsyn i formpå av
uppföljning och utvärdering den verksamhet kommuner, lands-av som
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ting och andra bedriver inom socialsektorns område. fast-Detorgan
slogs styrelsen skall utveckla och tillhandahålla kunskapsunderlagatt
till regering, landsting och kommuner i ökad utsträckning fyllasamt

expertfunktion i förhållande till regeringen. framhöllsDet ocksåen att
Socialstyrelsen i mindre utsträckning tidigare borde sigän ägna åt
detaljuppgifter. Tillsyn i form kontroll vad gäller individärendenav
borde ske regional nivå.på

juni 1991I fattade riksdagen beslut inrätta friståendeatt ettom
Folkhälsoinstitut. Vissa Socialstyrelsens hälsofrämjande och sjuk-av
domsförebyggande uppgifter skulle överföras till detta institut. Institu-

tillkom den 1 juli 1992. uppgifterDess ligger främsttet inom informa-
tionsområdet. Socialstyrelsen dock fortsättningsvisäven försvarar
myndighetsutövningen.

redovisadeDen utvecklingen har lett till Socialstyrelsenatt upp-
gifter inom hälsoskyddsområdet successivt ändrat karaktär. Epidemio-
logiskt har kraftigt byggts decentrum Socialstyrelsenåren.ut senaste
har därmed i dag tidigarestörre förän analyser sambandresurser om
mellan ohälsa och olika faktorer i samhället. Styrelsens kunskapsför-
medlande roll inom det samhällsmedicinska området har under senare

alltår betonats.mer
Samtidigt med nämnda utveckling har hälsoskyddsfrågorna fått

betydelse inomstörre andra samhällssektorer. Så har exempelvis blivit
fallet vid prövning och tillsyn miljöfarlig verksamhet enligt miljö-av
skyddslagen. Utsläppen föroreningar från olika sådana verksam-av
heter har nämligen inte sällan visat sig kunna upphov till hälso-ge
risker i omgivningen. Detta har lett till Naturvårdsverket, äratt som
central myndighet enligt miljöskyddslagen, fått hälsoskyddsfrå-ägna

allt uppmärksamhet.större Ett allt samarbetenärmare har härvidgorna
inletts med Institutet för miljömedicin Karolinska institutet.på Institu-

för miljömedicin tidigare inordnattet under Socialstyrelsen.var
vilarDet också på de myndigeter enligtett plan-stort ansvar som

och bygglagen har för samhällsplaneringsfrågorna tillseansvaret att att
bostäder och bostadsområden placeras sådantpå boendesättnya att

inte kommer förutsättas störningar från omgivningen.att Självklart
syftar den kommunala planeringen till förebygga människoratt att

för störningar.utsätts propositionenI 1985/86: 1 till plan- och bygg-
lagen uttalade departementschefen följande.

omgivningshygieniskaDe frågorna har på i förgrun-år trättsenare
den också i den praktiska planeringen. hängerDet bl.a. samman
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och generelltökande störningar från olika verksamhetermed setten
medicinska kun-belastning miljön i olika avseenden.ökad Denpå

också.effekter människan ökardessa förhållandensskapen påom
för hindra ochsamhällets styrmedelgivetvis angelägetDet är attatt

för problem skallstörningar i miljön utvecklas dessamotverka att
produkt-Lagstiftningen reglerar miljöskydd,bemästras.kunna som

meningdriftsförhållanden i vidarbetarskydd och övrigakontroll,
utvecklats underhar också år.senare

befogenhetsektorsmyndighet inom planområdetBoverket har attsom
konstruktion och utform-byggnadersföreskrifter i frågameddela om

proble-uppmärksammademed till hälsoskyddet.ning bl.a. hänsyn De
tilllokaler har lettframförallt i bostäder och allmännamed mögelmen

uppmärksamhetbostadshygieniska frågorna fått alltde ägnas störreatt
byggnadsreglerdei Boverkets arbete. illustrerasDetta somav nya

blivit centralrelativt nyligenframtagits Boverket. Verket har ocksåav
kemiska produkter medtillsynsmyndighet enligt lagen rätt attom

30byggnadsmaterial 26 och §§ LKP.föreskrifter i frågautfärda om
förändringarna i samhället uppdrogföljd redovisadedeSom en av

Statskontoretregeringen i juni 1991 Socialstyrelsens begäran åtpå att
hälsoskyddet. Statskontoretframtida uppgifter inomstyrelsensöverse

i 1992. Statskontoretredovisade sin utredningresultatet marsav
sammanfattningsvis följande.anförde

enligt meningutifrån hälsoskyddslagen börSocialstyrelsens roll vår
och sjukvårdsla-roll utifrån hälso-begränsas samtidigt verketssom

vi Socialsty-innebär dettabör förstärkas. Konkret attatt ansergen
till Boverketinomhusmiljöfrågor bör förasrelsens för överansvar

frågor för ochför motsvaranderedan idag ny-som ansvarar
fukt och mögel,frågor radon,ombyggnad. gällerDetta t.ex.som
frågorVad gällerolika emissioner, luftkvalitet rörsomm.m.
mellan Boverketvi bör delashygien och ohyra ansvaretattmenar

lokalerfråga gäller bostäder ellerSocialstyrelsen baseratoch på om
medhygien och ohyra inte hareller inte. göraFrågor attsomom

Socialstyrelsensnaturlig koppling tillbostäder och lokaler har en
smittskyddet.och sjukvården ochför hälso-ansvar

sjukvårdslagenfrån hälso- ochSocialstyrelsens roll bör utgå
före-sjukvården förfastslår hälso- och har attansvaretattsom

1984/85:l81propositionbygga ohälsa. framgår vidare denDet av
verksammafrågor det ankommer debehandlar dessa påattsom

tillinom hälso- sjukvården aktivt medverka uppspåraoch attatt
livsvillkor och livs-hälsorisker sin i befolkningenshar grundsom

miljöfaktorer orsakarstil informera samhälls- ochsamt att somom
kemiska, fysikaliska ochhälsoproblem. Perspektivet omfattar såväl

Enligt uppfattningbiologiska risker andra faktorer. vår gessom
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Socialstyrelsen hälso- och sjukvårdslagen klart uttaladgenom en
roll i arbetet med följa och utvärdera åtgärder för identi-att attupp
fiera miljörelaterade hälsoproblem. Detta kan ske verketsgenom
länsvisa s.k. "Aktiv uppföljning".

Socialstyrelsens epidemiologiska register har också viktigen
funktion signalfunktion för hälsoskyddet. börDessa användassom

ingångsvärde till fördjupade epidemiologiska studier. Dettasom
kräver de epidemiologiska uppgifterna fördelasatt geografiskt,

epidemiologiska kartor.t.ex. Det då viktigt "konsu-ärgenom att
menterna" informationen möjlighet påverka vilkenattav ges en
information fram. i dettaAtt syfte knyta referensgrupptassom en

för kommunernågrarepresentanter några miljö- ellerav samt
samhällsmedicinska enheter till det epidemiologiska kancentret

för detta.väg uppnåattvara en
Socialstyrelsen har vidare sitt för hälso- ochgenom ansvar

sjukvården roll i förhållande till landstingens miljö- elleren sam-
hällsmedicinska enheter. Det viktigt landstingenär fullföljeratt
målsättningen dessa enheter skall delar deatt över uppgifterta av
länsläkarorganisationenen hade före 1981.år

Vi också behov sektorsövergripandeett ettser av mer ansvar
för hälsoskyddet. bör inriktasDetta för helhetssyn påmot att svara
vad människan för verka för detta beak-synsättsamt attexponeras

sektorsmyndigheterna, samla och spridatas kunskap inom områ-av
det verka för erforderlig samverkan skersamt mellan berördaatt
sektorsansvariga myndigheter. Detta sektorsövergripande äransvar
enligt bedömningvår inte strikt myndighetsuppgift varfören
dragit den slutsatsen detta bör åvila Folkhälsoinstitutet.att

Vi inte några resursmässiga konsekvenser dessastoraser av
förslag, sig för Socialstyrelsen eller för Boverket. Vad gällervare
Boverket bör eventuella behov omprioriteringar bedömas iav
samband med den aviserasöversyn i budgetproposition.åretssom

SocialstyrelsensFör del bör dock verksamheten förstärkas genom
förskjutning verkets kompetens medicinsk ellermotav en mer
miljömedicinsk inriktning.

Statskontorets organisationsutredning har varit föremål för remissbe-
handling. I kan flertalet remissorganstort säga ställt sigattman
avvisande till Statskontorets förslag. Många har detta skulleansett att
leda till oönskad uppsplittring myndighetsansvaret. Man har ien av
stället myndighet bör tilldelas detansett att samlade fören ansvaret
bedömningen människans exponering för olika miljöföroreningarav
och konsekvensbedömningar utifrån hälsosriskperspektiv. Flertaletett
remissorgan bl.a. Naturvårdsverket, Folkhälsoinstitutet, Arbetar--
skyddsstyrelsen, Institutet för miljömedicin, Statens bakteriologiska
laboratorium, Svenska Läkarsällskapet, Miljö- och hälsoskyddstjänste-
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mannaförbundet flera landsting bör liggaoch har dettaansett att ansvar
kvar Socialstyrelsen. Samtidigt har det påpekats detta kräverpå att en

framförsupprustning hälsoskyddet inom Socialstyrelsen. bl.a.Detav
detdet djupt olyckligt denna verksamhet nedrustats på sättäratt att

tillsammans med antal remissorgan,skett. Kommunförbundet, ettsom
för inom-har dock inte haft erinra förslagetnågot över att ansvaretatt

husmiljön i beñntlig bebyggelse förs till Boverket.över
Såvitt Statskontoret de bostads-kan utläsas attrapportenav anser

skall reglerashygieniska frågorna fortsättningsvis uteslutande genom
Bestämmelserna i denna lagbestämmelser i plan- och bygglagen. är

markanvändningsfrågor och olika tekniska spörsmål.inriktade på
till skillnad från de utpräglade skyddsla-Bestämmelserna vidare,är

ochframåtsyftande karaktär. propositionen till plan- bygg-garna, av
följande.lagen 244 uttalade departementschefen bl.a.s.

med kravByggnadslagen vilar den grunden bestämmelserpå att
tillbakaverkande kraft.gäller byggnader inte skall ha Det ärsom

tilldärför i princip inte möjligt ålägga den är ägareatt som en
omfattningbyggnad denna i någon såstörre attatt rusta nyaupp

möjlighetuppfylls. innebär dock inte samhället saknarkrav Det att
frågalagstiftningen viss standard imed stöd ställa krav påatt av

äldre byggnader.om
tillBland de möjligheter till buds kanstår ägarenämnas attsom

enligt bostadssaneringslagen kanhyreshus med bostadslägenheter
viss minimistandard. Medåläggas lägenheterna tillatt rusta upp

krävas beträffandestöd arbetsmiljölagen kan förbättringsåtgärderav
arbetslokaler.

anfördes:Något senare

bebyggelsen tillEnligt min mening anpassning den äldreär en av
framtidasamhälleliga anspråk angelägen uppgift i det stads-nya en

åtgärder för energihushållning,byggandet. kan gällaDet t.ex.
arbetsmiljön för vissabättre säkerhet, anpassning boende- ellerav

förbättringskravpersonkategorier. det självklart deJag attanser
finns i till uttryck ibyggnadsstadgan bör komma ävensom nu

meningYtterligare krav förbättringar enligt minPBL. måstepå
emellertid mycket ingåendebakgrund bl.a.prövas mot sam-av
hällsekonomiska ñnansiella överväganden. därför inteoch Jag är

i förbättrings-beredd detta sammanhang föreslå någraatt att nya
krav införs.

bostadshygie-Vi kan i och för sig hålla med deStatskontoret attom
niska frågorna enhetligtborde behandlas vadpå änsättett sommer



Kapitel 19 725

sker i dag. Det inte råda några delade meningar densynes attom
lämpligaste lösningen lägga det samlade för inomhus-att ansvaretvore
miljöfrågorna på statligt verk. Statskontorets förslagett deattom
bostadshygieniska frågorna fortsättningsvis uteslutande skall regleras

bestämmelser i plan- och bygglagen förutsätter dock grund-genom
läggande förändringar plan- och bygglagen.av

möjlighet,En vill detuppnå Statskontoret eftersträvadeom man av
målet, tillskapaär särskild inomhusmiljölag.att I denna skulle dåen
de viktigaste bestämmelserna till skydd för hälsan i bostadsmiljön
kunna samlas. Med sådan lösning föreligger inga hinder låtaen mot att
Boverket för bostadsmiljöfrågorna i sin helhet. Detta skulle isvara så
fall innebära inomhusmiljöfrågorna i likhetatt med arbetsmiljöfrågorna
huvudsakligen skulle regleras bestämmelser vid sidan miljö-genom om
balken. Balkens bestämmelser skulle med sådan lösning i störreen
utsträckning komma inriktas på utomhusmiljöfrågor.att

ingårDet emellertid inte i vårt uppdrag utarbeta förslag tillatt en
sådan lösning. Vårt uppdrag innebär tvärtom samordna bl.a. hälso-att
skyddslagen och miljöskyddslagen med varandra. Oberoende vilkenav
lösning väljer i fråga behandlingen inomhusmiljöfrågornaman om av
måste ändå i miljöbalken ñnnas bestämmelser till skydd för hälsan.
Hälsoskyddsfrågorna kommer med sannolikhetstörsta också få alltatt

betydelsestörre vid prövning miljöfarlig verksamhet. Det inteärav
möjligt tilldela Boverket det odeladeatt för hälsoskyddsfrå-ansvaret

inom miljöbalksområdet eftersom frågormånga hälsoskydds-gorna av
karaktär inte uteslutande knutna tillär användningen bostäder,av
lokaler Den till handsnärmast liggande lösningen därförm.m. synes

bibehålla Socialstyrelsensatt och Boverkets nuvarandevara ansvars-
områden.

Det skulle enligt uppfattningvår också möjligt tilldelaattvara
Naturvårdsverket det odelade myndighetsansvaret för de hälsoskydds-
frågor kommer omfattas miljöbalkensatt bestämmelser. Vadsom av

bl.a. kan tala för detta i detär lagförslag vi lägger framsom att som
är mellangränsen hälsoskydd och miljöskydd betydligt mindre fram-
trädande vadän fallet iär dag. kan iDet sammanhanget ocksåsom
erinras Naturvårdsverket redanatt under tidigare tilldelatsårom
arbetsuppgifter Socialstyrelsen tidigare haft för,som ansvaret t.ex.
frågor renhållning och skyddet för hälsan i den miljön. Här-om yttre
till kommer Naturvårdsverket redanatt besitter viss kompetens inom
hälsoskyddsområdet ifråga buller, kemikalieexponeringt.ex. om m.m.

25 13-0281.Del l



Kapitel 19726

tillsynsverksamheti sin överSocialstyrelsendetta talarMot att
tillerfarenheter ärkunskaper ochsjukvården får nyttaochhälso- som

inommedicinsk kompetensfinnshälsoskyddsarbetet.i Dessutom
vila alltframtiden störrevidare itordeSocialstyrelsen. Det ett ansvar

framförkrävsmedverka i det arbeteSocialstyrelsen att tapå att som
iföreslagmedi enlighet våramiljökvalitetsnormerhälsoinriktade

ochinom hälso-kunskaperocherfarenheterSocialstyrelsenskap.7
minstbetydelse. Intehärvidkommersjukvårdsområdet storatt vara av

ochfinns framtagensjukvårdsstatistikochden hälso-kommer som
viktigt instru-Socialstyrelsenframkommer att ettatt tas varaavsom

i detta arbete.ment

Kemikaliefrågorna19.5.4

komplice-tämligenkemikalieområdetinom ärMyndighetsstrukturen
rad.

riktarför åtgärderhuvudansvaretKemikalieinspektionen har som
kemikalier. Detmarknadsföringen ärdvs.leverantörsledet,sig mot av

meddelaharKemikalieinspektionenhandi första attockså som
avseendeprodukterkemiskatilltillämpningsföreskrifter lagen om

reglerabemyndigatsNaturvårdsverket har attöverlåtarnas ansvar.
produkterkemiskahanteringliknandeanvändning ochsådan somav

harArbetarskyddsstyrelsenmiljön.denrisk för skadainnebär på yttre
tillämpningsföre-utfärdaarbetsmiljöförordningenibemyndigande att

produkter.kemiskagällerarbetsmiljölagen vadtillskrifter
tillsyftaråtgärderriskbegränsandeför sådanaHuvudansvaret som

begränsaoch tillinformationutredningar ochleverantörers attatt styra
medenlighetimarknaden liggerpåkemiskaflödet ämnen utav

Kemikalieinspek-produkterkemiska påförordningenhuvudlinjen i om
miljöaspekter.ochhälso-beakta ochhar sammanvägationen attsom

denrörandeför åtgärderocksåKemikalieinspektionen har ansvaret
Förhands-produkter.kemiskakonsumentanvändningenallmänna av

visstKemikalieinspektionenbekämpningsmedelprövningen gerav
medel.användning sådanareglering ochföräven avansvar
begränsningochåtgärderförebyggandeförHuvudansvaret mot av

inklu-produkter/varoranvändningen/ hanteringenyrkesmässigaden av
iarbetsmiljön och deniexponeringenför begränsa yttreavfallsive att

Naturvårdsverket.Arbetarskyddsstyrelsenliggermiljön på resp.
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Läkemedelsverket tillsyn tillverkare, importörerutövar ochöver
andra leverantörer i fråga sådana kemiska produkter mark-om som
nadsförs hygieniska eller kosmetiska produkter. Läkemedelsverketsom
får föreskriva visst inte får ingå iämne kosmetisk eller hygie-att en
nisk produkt saluhålls eller används yrkesmässigt. Boverket harsom
nyligen tilldelats meddela föreskrifter i frågarätt byggprodukteratt om

tillsyn i fråga sådana föreskrifter.utövasamt att om
del deEn uppräknade myndigheterna inordnade under Miljö-ärav

och naturresursdepartementets ansvarsområde, del inordnadeären
under andra departement. Med tanke den vida användningenpå av
kemikalier i samhället och det antal myndigheter verkarstora som
inom området torde för kemikaliefrågoma knappast kunnaansvaret
samlas enbart de ämbetsverk tillhörpå Miljö- och naturresurs-som
departementet. Kemikalieinspektionen bör dock, liksom ha ettnu,
övergripande för kemikaliefrågoma och därföransvar ses som en
naturlig sektorsmyndighet för dessa frågor.

Naturvårdsverkets begränsar sig till frågor miljöyttreansvar om
i samband med hantering kemiska produkter. kanMan anta att ettav
skäl till Naturvårdsverket tilldelades detta avsaknadenatt ansvar var

möjligheter meddela generella föreskrifter med stöd miljö-attav av
skyddslagen. Vi har emellertid i 6 kap. föreslagit det skapas möj-att
ligheter generellt reglera omfattningen skyddsåtgärder och för-att av
siktighetsmått för hela branscher eller verksamhetsområden. Sådana
föreskrifter skulle det ankomma på Naturvårdsverket utfärda elleratt
föreslå regeringen. föreslagnaDe möjligheterna skulle innebära att
vissa de uppgifter Naturvårdsverket tilldelats bemyndi-av som genom

enligtganden lagen kemiska produkter i framtiden i stället skulleom
kunna regleras föreskrifter för branscher eller andra verksam-genom
heter. förslagVåra skapar således förutsättningar för i framtidenatt
tilldela Kemikalieinpektionen odelat för kemikaliefrå-ett mer ansvar
gorna.

tidigareSom redovisats Arbetarskyddsstyrelsen för frågorsvarar
yrkesmässig användning kemikalier i arbetsmiljön medan Natur-om av

vårdsverket för frågor den miljön. vad fram-Avyttresvarar om som
går Naturvårdsverkets Kemikalietillsyn har Arbetar-rapportav om
skyddsstyrelsen i sin yrkesutövning i mycket ringa utsträckning stött
sig bestämmelserna ipå lagen kemiska produkter i ställetutanom

sig bestämmelserna ianvänt arbetsmiljölagstiftningen.av
Å sidanandra inomtorde den lokala och regionala tillsynsverksam-

heten mycket vinnastå på samarbete mellan arbetsmiljömyndig-att ett
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tillsynen denoch de myndigheter harheterna övernärmast yttresom
sittArbetarskyddsstyrelsen behållamiljön. Med hänsyn härtill bör

kemikalieanvändningen i arbetsmiljön.föransvar

19.5.5 Strålskyddsfrågorna

inom strålskyddsom-Strålskyddsinstitutet besitter unik kompetensen
före-uppfattning därför ingen anledningfinns enligtrådet. vårDet att
Insti-inom strålskyddsområdet.organisatoriska förändringarslå några
olikautnyttjats konstruktivtkompetens ha sättpå etttutets avsynes

vid framtagandetSocialstyrelsen och Boverketmyndigheter, t.ex. av
befintliga bostäder.gränsvärden för radon i resp. nyaav

tillsynsmyndigheter19.6 Tillsyn och

19.6.1 förhållandenNuvarande

Miljöskyddslagen

miljöskyddslagen.tillsynsmyndighet enligtNaturvårdsverket centralär
1981 den regio-1969 till den 1 juli utövadeslagens tillkomstFrån år

sistnämnda datumtillsynen länsstyrelserna.nala och lokala Frånav
frivilligt viss tillsyntill i juli 1989 kommunenfram kunde överöverta

1989 kommunernamiljöfarliga den i juli harverksamheter. Fr.o.m.
tillståndspliktigaicketilldelats obligatoriskt tillsynsansvar överett

frivilligt tillsyn bibehölls emel-verksamheter. Möjligheten övertaatt
omfatta tillståndspliktiga verksam-lertid. möjlighet kom dåDenna att

heter.
departementschefenpropositionen till lagändringen 1981 uttaladeI

befogen-hälsovårdsnämndernaskäl talade förmånga störreatt att ge
därigenom få ökadei fråga tillsynen. skulleheter Kommunernaom

för invånarna. tidigaremöjligheter påverka förhållandena Denatt
för regeringensMiljöskyddsutredningen, förslag låg till grundvars

tillsynsuppgifter iproposition, hade uttalat hälsovårdsnämndernasatt
miljöfarlig verksamhetförsta hand borde sådana slag som varavse av

sådana verksamheterförprövningspliktiga hos länsstyrelserna samt som
förprövningsplikt.inte underkastadevar

uppfattningDepartementschefen delade inte denna ansågutan att
själva besluta de villedet borde ankomma kommunernapå näratt om
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sig tillsynsansvaret.på Miljöskyddsutredningensta uppdelning kunde
dock lämplig utgångspunkt det gälldenär vilka slagavgöravara en att

miljöfarlig verksamhet den kommunala tillsynen i första handav som
kunde omfatta. Samtidigt måste ansvarsfördelningen flexibelsåvara

hänsyn kunde till deatt särskilda förhållandena itas de olika kommu-
Härvid uttalades följande.nerna.

frånAvsteg den här angivna huvudprincipen för fördelningen av
tillsynsansvaret bör således kunna ske i båda riktningarna. sådanaI
fall där särskild kompetens finns hos hälsovårdsnämnderna bör
dessa således kunna tillsynutöva även sådanöver verksamhet som
i allmänhet skulle ankomma länsstyrelsen.på Om andra sidanå ett
tillsynsärende eller ärenden bedöms särskilten grupp av vara av
komplicerat slag från teknisk eller juridiskt.ex. synpunkt bör
kommunen kunna låta tillsynen ligga kvar hos länsstyrelsen i just
dessa fall kommunenäven inär övrigt bereddär sigpå detatt ta
tillsynsansvar det här gäller. Samma sak kan gälla kommunenom
inte bedömer det lämpligt hälsovårdsnämnden tillsynatt utövarsom
över anläggning drivst.ex. kommunen själv.en som av

specialmotiveringenI till lagbestämmelsen uttalade depaxtementschefen
det denna framgick tillsynsuppgifteratt inte kundeatt delegeras tillav

hälsovårdsnämnden i omfattningstörre vad kommunenän åtagit sig.
Det ankom vidare kommunenpå själv för erforderligatt attsvara
kompetens och erforderliga fanns. Länsstyrelsen skulle därförresurser
inte den frågan.pröva

Vidare uttalades överlåtelse vissa tillsynsuppgifteratt påen av
hälsovårdsnämnden inte innebar allt för den delen till-att ansvar av

bort från länsstyrelsen. Enligttogs 38 § ålåg det länsstyrelsensynen
olikapå biståsätt hälsovårdsnämndenatt i dess verksamhet. Detta

kunde särskilt påkallat förhållandena i tillsynsärendevara ettom var
komplicerade från teknisk eller juridisk synpunkt.

Lagrådet hade vissa synpunkter på vad anförts i propositionen.som
Lagrådet anförde följande.

Enligt vanliga regler för delegation medför denna delegatorganetatt
blir kompetent delegationsområdetpåensamt och befogenhet föratt
det delegerande ingripa i enskiltorganet ärende förutsätteratt ett

Överlåtelseåtertagande delegationen.ett tillsyn enligt 44 §av av a
leder följaktligen enligt det sagda till länsstyrelsens befogenhetatt
upphör i mån hälsovårdsnämnden tilläggs kompetens.samma som
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resursfrågan. Lagrådeti kompetens- ochLagrådet uttalade sig också
anförde bl.a.

aldrig skalllänsstyrelseninnebäratänkta ordningenDen attsynes
avböja framställningtill sakenhänför sigkunna skälpå ensom --

tillsynsuppgifter och helleröverlåtelsefrån kommun om aven
kan intedelegation. Lagrådetgenomfördaldrig kunna återta en

där förbätt-för detta område,skäl anförts påñnna något attatt en
vanliga kravet påinte upprätthålla detring tillsynen eftersträvas,av

rättslighänseenden, därförvaltningsbeslut i delämplighet hos
inte för handen.bundenhet är

anfört.vad lagrådeti inget erinraDepartementschefen hade sak motatt
i undan-och dethälsovårdsnämnden någottillsynen överlåtitsOm på

remediet läns-visade passivitet,tagsfall inträffade nämnden attatt var
återtagandeingrep. sådantdelegationen innan den Ettstyrelsen återtog

verkan.ske med omedelbarkunnamåste
anförts ivaduttaladesfråga kompetens ochI att somresurserom

frånskulle bortseinnebar länsstyrelsernaspecialmotiveringen inte att
till-frågor överlåtelsevid prövninglämplighetsprövningen om avav

hadelänsstyrelsenfrämstsynsuppgifter. Vad avsågs attattvarsom
behöv-defrån kommun bereddutgå att satsaatt resurser somen var

sig.beslutathade åtaför tillsynsuppgifter kommunendes de attsom
överlåtelse sådanavillkor förñck alltså inteLänsstyrelsen avensom

visst antalskall hauppgifter ställa krav kommunenpå ettt.ex.att
viss utbildning.skall hatjänstemän eller dessaatt

istycke1988 tillkomsamband med lagändringen årI ett nytt
44 a

tillsynenframställning överlåtelsegjortkommunHar avomen
överlåtelse inte börförsta stycket och finner länsstyrelsenenligt att

kommu-skall länsstyrelsen,i enlighet med framställningen,ske om
till regeringensärendetmed yttrande överlämnabegär det, egetnen

avgörande.

följande.departementschefenlagändringen anfördepropositionen tillI

enligt a§tillsyn 44Övertagandedet gäller kommunernasNär av
efterfriheti lämpligheten kommunernashar fråga egetattsatts av

miljö- och hälsoskydds-verksamheterbedömande vilkaavgöra som
fråganPrövningskall tillsynen över-nämnden överta omavav.

efter fram-tillsynsuppgifter länsstyrelsenlåtelse ankommer påav
lämplighetenDärvidställning kommunerna. prövas attav enav

eventuelltfrågankommun tillsynen. Jagövertar ettatt omanser
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ökat kommunalt för tillsynen tidigt stadiumpå bör disku-ettansvar
mellan berörd kommun och länsstyrelsenteras led iettsom en

samordna tillsynsverksamhetensträvan inom länet.att För att
ansvarsfördelningen skall bli klar och för befintlig kompetens påatt
olika nivåer skall kunna utnyttjas och byggas effektivtpå ettupp

bör delegeringsätt tillsynsansvaret ske i vissa förhandpåen av
bestämda branschgrupper. detNär gäller verksamhett.ex. en av
särskilt miljöfarlig måste beaktas de allvarliga och geografisktart
omfattande miljöstörningar kan förbundna med sådanasom vara
verksamheter. delegeringEn sådant slag bör särskiltövervägasav
noga.

l från Miljö- och hälsoskyddstjänstemannaförbundetrapporten
1990-11-03 finns uppgifter sammanställda omfattningen miljö-om av
skyddstillsynen i kommunerna. Flera kommuner uttalade härvidute att
den politiska ambitionen all tillsynsverksamhetöver i taktatt tavar
med kompetensen och ökade.att 1 januari 1993Den haderesurserna
98 kommuner övertagit tillsyn den obligatoriska.utöver

Erfarenheterna från de åren visar emellertid funnitsdesenaste att
för olika tolkningar bestämmelsernautrymme i 44 § miljöskydds-av a

lagen. Regeringen har i flera fall fått tvister rörandeavgöra dessa
frågor.

Regeringen avgjorde i april 1988 ärende rörande överlåtelseett av
tillsyn tillståndspliktigaöver verksamheter i Eskilstuna kommun. Rege-
ringen konstaterade i sitt beslut tillsynen anläggningar kon-påatt av
cessionsnämndslistan borde handhas länsstyrelsen medan tillsynenav

övrig miljöfarlig verksamhet i kommunen borde miljö-utövasav av
och hälsoskyddsnämnden.

februari 1989I prövade regeringen ärende rörande tillsynenett av
skogsindustriertvâ i Piteå kommun 5-1723/28. beslutetI uttalades

följande.

Utredningen i ärendet visar miljö- och hälsoskyddsnämndenatt
deltagandet i tillsynsarbetet beträffande de aktuella anlägg-genom

ningarna måste ha fått den erfarenhet och kompetens kananses som
krävas för den skall kunna fullgöra tillsynsuppgifterna.att Länssty-
relsen har tidigare till nämnden överlåtit tillsynsansvaret för all

miljöfarlig verksamhet i kommunen sådanäven ärannan som-
tillståndspliktig enligt koncessionsnämndslistan. Verksamheten vid
de aktuella anläggningarna från miljöskyddssynpunktär särskiltav
komplicerad beskaffenhet. Miljöstörningarna påverkar ickepå ett
försumbart densätt oroande storskaliga miljösituationen i Botten-
havet. En delegering tillsynsansvaret för sådana anläggningarav

Överlåtelsemåste övervägas mycket tillsynsansvaret förnoga. av
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skogsindustrianläggningar kan medföra nackdelar i fråga om sam-
ordning arbetet inom för dels aktionsplanen havs-motav ramen
föroreningar och Helsingforskonventionen.dels

Vid samlad bedömning fann regeringen tillsynsansvaret för deatten
aktuella anläggningarna borde ligga kvar länsstyrelsen.på

tillkommerutnyttja tillsynsreglema i miljöskyddslagenRätten att
sålunda såväl vederbörande kommunala nämnder, länsstyrelserna som
Naturvårdsverket. direkta tillsynsansvaret miljöfarliga verk-Det över
samheter emellertid fördelat mellan de regionala och de lokalaär
myndigheterna. detta Naturvårdsverket oförhindrat självtOavsett är att
ingripa tillsynsreglema finnamed stöd verket skulle lämp-såomav
ligt. Sådana ingripanden torde dock mycket ovanliga. Motsva-vara

ingripa tilldelats i fall tillsyns-rande har inte länsstyrelserna derätt att
åvilar kommunerna eller för sådana verksamheter där länssty-ansvaret

relsen efter framställan överlåtit tillsynsansvaret till kommunen.

Hälsoskyddslagen

Enligt hälsoskyddslagen kommunerna den omedelbara tillsynenutövar
inom varje kommun efterlevnaden lagen och bestämmelseröver av

meddelats tillsynenmed stöd lagen. länetInom utövassom av av
länsstyrelsen. centrala tillsynen Socialstyrelsen ochDen utövas av
Naturvårdsverket enligt principer tidigare beskrivits.de Försva-som

sjukvårdsstyrelse tillsynen inom försvarsmakten.utövarrets
Miljönämnden eller den nämnd kommunen bestämmer fårsom

förelägganden förbud förmeddela de och behövs lagen ellerattsom
bestämmelser meddelats med stöd denna skall efterlevas. sinIsom av
tillsyn har sjukvårdsstyrelse länsstyrelsen tilldelatsochFörsvarets

befogenheter övride kommunala nämnderna. De centra-samma som ga
myndigheterna har inte tilldelats ingripa i enskilda ärenden.rätt att

Renhdllftingslagen

Tillsyn efterlevnaden lagen och med stöd lagen meddeladeöver av av
föreskrifter inom kommunen den nämnd kommunenutövas av som
bestämmer inte regeringen förordnat Länsstyrelsenannat.om om

tillsynen inom länet. Naturvårdsverket har den centrala till-utövar

synen.
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Rätten meddela föreläggande och förbud har förbehållitsatt den
kommunala nämnd tillsynsmyndighet.ärsom

Lagen kemiska produlaerom

Tillsyn enligt lagen kemiska produkter central nivåutövas påom av
Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Boverket, Arbetarskyddssty-
relsen och Läkemedelsverket, och inom sitt område. Ansvars-var en
fördelningen mellan de centrala verken har vi redogjort för i tidigare
avsnitt.

regionalaDen och lokala tillsynen länsstyrelserna,utövas yrkes-av
inspektionerna och Försvarets sjukvårdsstyrelse. Den omedelbara
tillsynen inom kommunerna kommunerna.utövas av

Inom kemikalieområdet finns ingen klar uppdelning tillsyns-av
mellan regionala och lokalaansvaret myndigheter. frågaI denom

yrkesmässiga användningen kemiska produkter vid miljöfarligaav
verksamheter tillämpas dock den uppdelning tillsynsansvaretav som
gäller enligt miljöskyddslagen.

Strålskyddslagen

Tillsyn enligt strålskyddslagen enligt regeringsförordningutövas av
Statens strålskyddsinstitut. Efter åtagande kommun får regeringenav
eller myndighet regeringen bestämmer uppdra kommunalsom
nämnd viss tillsyn.utöva Också andraatt myndigheter har inom sina
områden för strålskyddsfrågorna blir beaktade,att Social-ansvar t.ex.
styrelsen, Arbetarskyddsstyrelsen, Boverket och Försvarets sjukvårds-
styrelse. Kommunerna har inom för sitt allmännaramen ansvar-
enligt plan- och bygglagen beakta radonriskerna vid planläggningatt-

mark för bebyggelse och vid prövning bygglov.av av
Inom bostadsområdet har Statens strålskyddsinstitut det övergri-

pande för följa utvecklingen i frågaansvaret att strålning i bostä-om
der, inklusive riskbedömningar och mätteknik. ankommerDet dock på
Socialstyrelsen och Boverket och inom sitt område, utfärdaatt, var en
erforderliga föreskrifter m.m.

Enligt strålskyddslagen kontrollansvaretär i princip lagt dempå
använder strålkällor. I proposition till strålskyddslagsom ny

1987/88:88, 38-39 uttalade departementschefen bl.a. följande.s.
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tillsynsförfarandet kunnaochlagen bör tillstånds-denI anpas-nya
medFörfarandetfarlighettill strålkällansmed hänsyn m.m.sas
kon-i möjligastetillståndsprövning och tillsyn bör månindividuell

svårawägda strål-speciella ochtill strålkällor därdecentreras
strålskyddsexpertissärskildoch därskyddsproblem föreligger

tillutvecklingen lettverksamhetsområden därandrabehövs. Inom
kända bör strål-riskerna väloch därstandardiserad ärapparatur

kontrollkrav påkunna tilltillfredsställandeskyddet tas vara genom
föreskrifter,tekniskatypgodkännande,provning,tekniskgenom

föreskrifterrekommendationerdosgränser, samt omgenomm.m.
kombinerat medövrigaarbetslokaler ochstrålskyddet i utrymmen,

ibedriver verksamheten,tillståndsgivning för dengenerell som
sist-kompetens. Förprövning dennesfall efterförekommande av

kontrollenden löpandeförutsätts också övernämnda attgrupp
fall enligti vissahandhas närmareverksamheten utövaren,av

strålskyddsmyndigheten.föreskrifter av

anförde också:Departementschefen

itillsynsförfarandetavsiktenjag tidigare framhållitSom är att
justlämpligt förutformas detframtiden skall kunna på ärsätt som

motiveratdetbakgrundenstrålkällan. den ärden aktuella Mot att
tillsynsverksamheten. Närakunna delegerabehålla möjligheten att

arbetarskyddsverketinomligger låta tillsynsorgantill hands att
exempelvisvad gällerinom arbetslivettillsynsverksamhetenöverta

Ävenanläggningarna.mindre farligafrån strålskyddssynpunktde
enligtviss tillsynhar anförtrottssjukvårdsstyrelse,Försvarets som
tordekemiska produkter,hälsoskyddslagen och lagenbl.a. om

sitt område. konsu-strålskyddstillsynen inom Inomkunna fullgöra
tillsyn till kom-vissöverlåtamentområdet bör kunna övervägas att

speciellt förgällerhälsoskyddsnämnder.miljö- och Detmunernas
exempelvis solarier.produkter,typgodkända

Naturresurslagen

uppsiktenredovisats, den allmännatidigare överBoverket har, som
förvaltningsmyndighe-centralahushållningen med Denaturresurser.

uppsiktverksamhetsområdeinom sittdock och överharterna envar
tillsynen i länetLänsstyrelsen har överhushållningen naturresurser.av

före-vadefterlevnadenochhushållningen med naturresurser somav
kap.med stöd 4skrivs i eller beslutas av

201 uttaladesl985/86:3,propositionen till naturresurslagenI s.
ochBoverketsmotsvarande det nuvarandefråga Planverketsi om --

följande.länsstyrelsens ansvar
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innebärDetta Planverket i första hand har följa hur hushåll-att att
ningsfrågorna behandlas i fysisk planering olikapå nivåer men
också verket har särskilt samordningsansvar detatt gällerett när
ämbetsverkens arbete med dessa frågor. Med uttrycket "uppsikt"

alltså övergripande verksamhet. den allmännaI moti-avses en mer
veringen har jag framhållit ämbetsverkens uppsikt främst böratt
inriktas på sådana hushållningsfrågor riksintresse.ärsom av

kap.4 naturresurslagen innehåller bestämmelser regerings-om
prövning industrianläggningarstörre tillståndEttav m.m. av rege-
ringen i sådant ärende kan förenas villkormed för tillgodoseett att
allmänna intressen och beroendegöras saken inom viss tidattav
fullföljs ansökan prövning enligt miljöskyddslagengenom om

kap.4 5 §. Länsstyrelsen har således tillsynutöva vadöveratt att
föreskrivs eller beslutas i sådana ärenden iakttas. Till tillsyns-som

uppgifterna hör också verka för anläggningar fordraratt att som
tillstånd kommer under regeringens prövning. Några tvångsmedel
har emellertid inte ställts till tillsynsmyndighetens förfogande.

Naturvårdslagen

Myndigheternas tillsynsuppgifter enligt naturvårdslagen äri högre grad
i de övrigaän lagarna inriktade kontrollerapå olika myndighets-att att

beslut fattade med stöd lagen efterlevs, föreskrifter i frågat.ex.av om
allmänhetens färdasrätt nationalparker 5 §,att genom m.m.
inskränkningar befogenheten utnyttja fastighet inomatt naturreser-av

8 interimistiska§, bestämmelser ivat awaktan beslutpå naturre-om
11 §, föreskrifter inom strandskyddsområdenservat 16 §, före-

skrifter inom naturvårdsområden 19 §, föreskrifter i fråga mark-om
awattningsföretag och täkter 18 §. finnsDet emellertid också kon-
trolluppgifter allmän karaktär i naturvårdslagen, ingri-t.ex.av mer
panden med anledning nedskräpning i 24 förordnande§,naturenav

stängselgenombrott 17 § och borttagandet varaktigtom m.m. av
reklamskyltar 22 §.uppsatta

Rätten meddela förelägganden eller förbud har iatt naturvårdslagen
förbehållits de regionala eller lokala myndigheterna länsstyrel-såsom

och de inomnämnder kommunerna ansvariga förär plan-serna som
och byggfrågor för miljöfrågor. Naturvårdsverket har inte till-samt
delats ingriparätt med stöd bestämmelserna i lagen.att av

visstAv intresse är begreppet naturvârdsvakt införtsatt notera att
i naturvårdslagen 1991år SFS 1991/641. tillsynFör efterlevna-över
den föreskrifter för områden och naturföremål omfattasav som av
förordnanden enligt lagen, får regeringen eller den myndighet som
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avvisamed befogenhetregeringen bestämmer naturvårdsvakter attutse
för vilket finnsobehörigen vistas inom område sär-ettpersoner som
vissa befogenheterskilda föreskrifter. Naturvårdsvakterna har också

propositionen till ändringarjakt- och fångstredskapbeslagta Iatt m.m.
regeringen bl.a.1990/91:90 415 anfördei naturvädslagen s.m.m.

följande.

befogenheter för övervak-tillsynsmän med särskildaBehovet av
påpekats Naturvårds-ningen naturvårdsobjekten har tidigare avav

polisensNaturvårdslagsutredningen konstaterarverket. att resurser
gällandetillräckliga för kontrollera efterlevnadeninte är att av

naturvårdsla-med stödföreskrifter inom områden skyddats avsom
terrängkörningen. Särskiltgäller kontrollenDetsamma avgen.

inom de vidsträckta markområdenaövervakningsproblemenärstora
vistas i dessai Sverige. Anställda vid olika myndigheter somnorra
ingripabefogenheter andraområden har inte änstörre motatt

föreskrifter. Exempel sådana be-överträdelser nyssnämnda påav
fiske-gränsbevakningspersonal, jakt- ochfattningshavare tullensär

tillsynenanställd förtillsynsmän personal är natur-samt avsom
vårdsobjekten.

terrängkörning föreskrif-Bevakningen förbuden ochatt motav
naturvärdsobjekten inte överträds givetvis i första handför ärterna

poli-utredningen dockpolisiär uppgift. Som konstaterats äraven
otillräckliga.resursersens

organisationenl9.6.2 Synpunkter regionaladenpå

redovisat synpunkter deVi har i det tidigare avsnittet rad på centra-en
vissai avsnitt redovisamiljömyndigheterna. Vi har valt dettaatt

organisationen framförda Regionutred-synpunkter den regionalapå av
för miljön harningen Industriförbundet.och Kommunernas ansvar

Utredningen kommu-varit föremål för särskilda överväganden av om
arbete för god livsmiljö.nernas en

Regionutredningens betänkande

Regionutred-ändrad länsindelning har behandlatsFrågan avom en
perspektivstudie. utred-ningen i betänkandet Regionala roller Ien-

ningen talar för det dagskonstateras övervägande skäl äratt attatt nu
foglänsindelningen. det med visstkonstateras ocksåDetöver attse

förbi länsförvaltnings-kan utvecklingen hunnit i kapp ochsägas att
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reformen redan innan den hunnit träda i kraft. framhålls detDet att
efter reformens genomförandeäven kommer ñnnas omfattandeatt en

statlig organisation vid sidan länen. statliga regionerDe det då ärom
frågan avviker i växande utsträckning från länen. 40 statligaDrygtom
myndigheter/motsvarande har regionindelning avviker frånen som
länen. exempelEtt Vägverket med sina fem regioner.är Ett ärannat
Socialstyrelsen och Skolverket har fem regionala enhe-åttasom resp
ter.

framtida regionernaDe bör, enligt betänkandet, utformadevara
efter näringsgeograñska utgångspunkter. De bör avspegla de naturliga
kontaktmönster och resandeströmmar i dag gäller. Regionerna börsom
vidare, enligt utredningens uppfattning, utformade eftervara mer
samhällsplaneringens behov i främstdag administrativaän som vara
indelningsomrâden. Vidare bör antalet regioner färre i dag.än Ettvara
lämpligt antal 8 12 regioner.är -

utredningenI analys alternativ för den fram-presenteras treen av
tida uppbyggnaden offentligaden verksamhetens regionala nivå. Ettav
alternativ innebär statligt regionalt bygger påett ett annatansvar,
kommuner i samverkan medan i tredje regional folkvald nivåett en ny
inrättas regionalt självstyre.-

regionala offentligaDen verksamheten kan omfatta frågor olikaav
slag, kollektivtrafik,såsom beslut investeringar i vissa trañkslag,om
högre utbildning och forskning, miljöfrågor, kultur allmäntsamt
näringsfrämjande åtgärder. Vid sidan dessa uppgifter kommerav
sannolikt under överskådlig tid hälso- och sjukvården ytterli-att vara

regional arbetsuppgift. Förutom dessa uppgifter ñnns arbets-gare en
uppgifter karaktären myndighetsutövning. Enligt utredningensav
uppfattning bör uppgifter sistnämnda slag, vilken organisa-oavsettav
tionsmodell väljes, regional statlig myndighet.utövassom av en

frågaI det regionala miljöarbetet anförs följande.om

miljöfrågornasFör del kan konstateras områden är störreatt som
enskilda kommunerän ofta de naturligaär områdena förmest

miljövårdsplanering och miljövårdsinsatser, det gällernärt.ex.
vattenvård och luftvård. Problemens väldigt olika räckvidd
beroende vadpå saken gäller innebär andra sidanå miljöfrågor-att

bästa hantering inte kan ha starkt effektnågon styrande pånas
rikets politiskt/administrativa indelning i regioner, i fall intevart

länge detså handlar vårdande, bevarande och miljövervakandeom
uppgifter. Större regioner skulle dock underlätta arbetet eftersom
antalet fall med nödvändigt flerpartssamarbete regiongränseröver
då skulle minska. sådan effektEn skulle bli särskilt påtaglig i vissa
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särskilda fall, avrinningsområdena till Mälaren skullet.ex. om
inom region. Samtidigt givetvisdetmåste noterasrymmas samma

gränsövergripande i miljöfrågor blir nödvändigt hursamarbeteatt
dras.gränserna än

Även det gäller de myndighetsutövande funktionerna pånär
miljöområdet, tillståndsgivning och tillsyn miljöstörandesom av
verksamheter, har de olyckligt dragna läns negativa effek-gränserna

vissa fall leder till alltför miljötillsynsmyndig-I det mångater. att
inomheter verkar naturliga "miljögeograñska" område. Isamma

storstadsområdet Göteborg ñnns 14 miljötillsynsmyndigheter, vilket
länsstyrelsernas miljövårdsenheter och kommunernasär summan av

miljömedi-miljö- och hälsoskyddsförvaltningar. landstingensLäggs
cinska enheter därtill blir fler. jag bedömer det finns detdet Som

potential till vidgat kommunalt samarbete dettapå områ-stor etten
liksomdet det ligger värden i bättre regional samordning.stora en

statligabetänkandet diskuteras också möjligheterna i fråga denI att om
verksamhetens regionala organisation tillämpa den ordning undersom

tid inom dvs.utvecklats bl.a. vägväsendet och skolväsendet, attsenare
till tidigare myndigheternadet där de statliga läns-återgå påsystemet
företräddesplanet princip bedömdes sådanIrepresentanter.av egna en

struktur logisk följd leder utvecklingsupp-Vägvalet attmotvara en om
gifter och planering förs från den regionalasektorsamordnad bort
statliga förvaltningen. ordning dock tveksamsådan bedömdesEn som
med hänsyn till intebl.a. kommunernas behov mötaatt stat somav en
uppträder splittrat.

Industnfbrbundets idéskiss

lndustriförbundet till kommittén redovisat synpunkter den regio-har på
miljöorganisation Regionutred-nala uppvisar likheter medstorasom

ningens sig emellertidtankegångar. Förbundets synpunkter begränsar
till frågor prövning miljöfarlig verksamhetrörande och tillsyn samtav
tillämpningen lagen kemiska produkter. Synpunkterna syftariav om
första till tillgodose vid regionala statligahand kompetenskraven deatt
miljömyndigheterna.

framhålls regionala statliga miljöarbetetDet de nuvarandet äratt
utspritt 24 regional nivåenheter. innebär svårigheterpå Detta påatt
bygga och vidmakthålla den bas auktoritet, erfarenhet ochupp av
sakkunskap fordras för tillfredsställande handläggningsom aven
dagens komplicerade ärenden enligt miljöskyddslagen och lagen om



Kapitel 19 739

kemiska produkter. Handläggningen blir personberoende och beslutens
formella och materiella kvalitet skiftande beskaffenhet.av

Industriförbundet föreslår miljövårdsenheternas avdelningar föratt
prövning och tillsyn enligt miljöskyddslagen bryts länsstyrelsernaut ur
och förs till regionala enheter. sambandet mellanDet närasamman sex
prövning och tillsyn tjänstemannaplanet bör bibehållaspå ograverat
eftersom detta väsentlig betydelse för kompetensuppbyggnaden.är av
Koncentrationen de regionala till färre enheter kommerav resurserna

förbättra förutsättningarna för för industrinden viktiga tillsynensåatt
enligt lagen kemiska produkter regional nivå.påom

samlokaliseringEn de enheterna med vattendomstolarna börav nya
alternativ till detta kan samlokalisera regio-övervägas. Ett deattvara

nala enheterna med yrkesinspektionen de utvalda Antaletpå orterna.
enheter skulle då kunna utökas till det lämpligt.åtta om anses

förordade organisationenDen skulle skapa förutsättningar för en
delegering tillståndsärenden från den centrala nivån till regiona-denav
la. skulle också kunna skapa förutsättningarDen för förenkladen
prövningsordning. tillämpning emis-En avvägd generellanoggrant av
sionsnormer torde vidare kunna underlätta handläggningen.

19.6.3 Tillsynen i framtiden

Inledning

Flertalet de lagar kommer ingå i miljöbalken har underattav som
varit föremål förår granskning vid upprepade tillfällen olikasenare av

statliga utredningar. Resultaten utredningar tilldessa har lett ettav
antal ändringar tilläggoch i lagtexterna. såvälSå harstort t.ex.

bestämmelserna i miljöskyddslagen myndigheternas miljöskydds-som
arbete granskats upprepade under bl.a. Miljö-gånger år,senare av
skyddsutredningen, Riksrevisionsverket och Utredningen miljövår-om
dens organisation. Samtliga dessa utredningar fram tillkom deatt

bristerna förelåg inom tillsynsområdet.största Orsakerna härtill ansågs
inte i första hand bero brister i lagstiftningenpå utan mer samman-
hänga med organisatoriska frågor, bristande brister iochresurser
styrningen tillsynsarbetet. följdSom dessa utredningar harav en av
den statliga miljöskyddsorganisationen under tillförts bety-årsenare
dande resurstillskott samtidigt kommunernas tillsynsansvar vid-som
gats.
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.Ãmbetsverken

Ovan har vi föreslagit fördet de olika verksamhetsområdena iatt
miljöbalken dvs. frågor hushållning med naturresurser, natur-om-
vård, miljöskydd, hälsoskydd, renhållning, kemiska produkter, biotek-
niska produkter och strålskydd ansvariga sektorsmyndigheter.utses-
Dessa myndigheter bör ha det övergripande för repektiveansvaret
sektor. dettaI ligger följa utvecklingen inom respektiveattansvar
områden, verka för erforderliga ändringar lagar förordningar,ochav
i förekommande fall utfärda föreskrifter, olika sammanställningargöra

Som vi redovisat bör lämpligen meddela föreskrifterrätten attm.m.
eller andra centrala uppgifter i vissautöva fall ankomma andrapå
myndigheter sektorsmyndigheten.än

viktig frågaEn hur tillsynsansvaret i fråga kontroll efter-är om av
levnaden lagreglerna eller föreskrifter meddelats med stödav som av
dessa skall fördelas. viSom redogjort föri 15kap. ochnärmare som

torde framgått råder viss tveksamhet hur begreppet tillsynovan om
skall tolkas. Inte sällan har i detta begrepp inkluderat de centralaman
verkens allmänna skyldigheter följa utvecklingen inom olika områ-att
den och sörja för eventuella brister i lagstiftning tillrättasatt m.m. -
dvs. uppgifter den vi beskrivitartav som ovan.

Vi har i nämnda kapitel föreslagit begreppet tillsynsmyndighetatt
förbehålls de myndigheter tilldelas ingripa med stödrätt attsom av
tillsynsreglerna i miljöbalken dvs. meddela förelägganden och för--
bud, vidta eller föranstalta rättelseåtgärder i händelseom m.m. av
åsidosättande lagreglerna i balken. Vi har således skiljavelat till-av
synsuppgiftema från övriga myndighetsuppgifter. Vi har därför valt att
i miljöbalkens tillsynsbestämmelser konsekvent använda ordet tillsyns-
myndighet. ankommerDet sedan regeringen förordningarpå att genom

reglera vilkanärmare myndigheter skall tillsynsmyndigheter.som vara
renhållningslagenI och hälsoskyddslagen betecknas i dag de centra-

verken tillsynsmyndigheter de inte tilldelats rätttrots att attsom
ingripa i enskilda ärenden. modernareI lagar naturresurslagensom
och plan- och bygglagen, där det centrala verket heller inte medgetts

ingripa i enskildarätt ärenden, har det centrala ämbetsverket inteatt
benämnts tillsynsmyndighet. I stället har ämbetsverket iangetts att
fråga har den allmänna uppsikten hushållningen medöver naturresur-

plan- och byggnadsväsendet i riket.ser resp.
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kanDet dennämnas redovisade begreppsskillnaden uppmärk-att
Utredningen Boverkets uppgifter och verksamhetsammats av om

94.s. framhållsDet skillnaden i ordvalet torde ha sin grund iatt att
länsstyrelsen, till skillnad från Boverket, kan direkt ingripa i beslutpro-

och fatta beslut får rättsliga konsekvenser för kommunercessen som
eller enskilda.

Enligt vår uppfattning bör de centrala verken vanligvis sektors--
myndigheterna normalt inte ha initiativ ingriparätt på iatt eget-
enskilda ärenden i de fall då erforderlig kompetens ñnns de regio-på
nala eller lokala nivåerna. Inom kemikalie- och strålskyddsområdena

emellertid sektorsmyndigheterna, dvs. Kemikalieinspektionensynes
och Strålskyddsinstitutet, ha tillsynsuppgifter sådant slag deattav
knappast kan läggas regionerpå eller kommuner. Vad gällerut ren-
hållnings-, hälsoskydds- och naturvårdsfrågorna har vi konstaterat att
de centrala ämbetsverken inte tilldelats ingripa i enskildarätt ären-att
den. finnsDet ingen anledning i framtiden ändra dessa förhål-påatt
landen.

finnsDäremot det anledning överväga nuvarande ordning iatt om
fråga tillsyn miljöfarlig verksamhet skall bibehållas. För närva-om av
rande har Naturvårdsverket, tidigare redovisats, möjlighet attsom
ingripa i verksamheter vilka länsstyrelsernaöver eller kommunerna
tilldelats obligatoriskt tillsynsansvar. Det har också förbehållitsett
Naturvårdsverket väcka frågor omprövning villkor i till-att om av
ståndsbeslut de regionala och lokala tillsynsmyndigheterna itrots att
normalfallet torde ha de bästa förutsättningarna bedöma behovetatt av

sådan omprövning.en
14 kap.I 15 kap. har vi föreslagit begärarättenatt attresp.

omprövning och tillsyn förbehållsutöva tillsynsmyndigheter.att Dessa
förslag utesluter givetvis inte Naturvårdsverket framöver kanävenatt

tillsynsmyndighet. Från Naturvårdsverkets sida har framhållitsvara att
verkets möjligheter ingripa i enskilda ärenden inte bör beskäras.att
Verket har skäl härför åberopat dess oberoende ställning och storasom
kompetens.

Enligt uppfattningvår bör Naturvårdsverkets roll diskuteras mot
bakgrund hur tillsynsansvaret mellan och kommun i framtidenstatav
fördelas. Kommunernas ambitioner tillsyn miljöfarligaöver överatt ta
verksamheten värdär all respekt. Som vi uttalat i flera sammanhang

detär angeläget kommunernas inom miljöområdet ytterli-att ansvar
vidgas i fråga tillsyn.gare om
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förslag vi lägger fram införandet olika formerDe som om av av
föreskrifter innebär avsevärd höjning miljöambitionerna ochen av
kommer ställa ytterligare tillsynsmyndigheterna framförkrav påatt -
allt det lokala planet. redovisats i sammanhang räknarpå Som annat

med 50 000 miljöfarliga faller utanförverksamheter dagensattman ca
prövningssystem. ordning med föreskrifter för olika bran-En generella

tillsynsinsatser från myndigheternas sida.scher ställer krav ökadepå
sådan ordning förutsätter tillgängliga tillsynsresurser detEn påatt

statliga och kommunala planet utnyttjas bästapå sätt.
Vi kommunerna bör tilldelas huvudansvar för tillsynenatt ettanser
miljöfarlig fortsättningvisverksamhet. statliga tillsynen börDenav

begränsas till sådana anläggningar miljöpåverkan sträckeratt avse vars
sig områden eller där miljöfrågoma i avseendeöver ärstora annat
särskilt betydelsefulla eller där tillsynen förutsätter speciell kompetens

därför tilloch bör koncentreras länsstyrelser eller Naturvårds-större
verket.

Lämpligheten kommunerna tillsyn miljöfar-utövar överattav egna
liga verksamheter, avloppsreningsverk och avfallsanläggningar,såsom
kan vidare ifrågasättas. Danmark har valt inordna dessaI attman
verksamheter statlig tillsyn. förslag i miljö-under 17 kap.Vårt om
skyddsavgifter fråganskall dömas domstol och därutsom omav
utdömande sådan avgift skall länsrätten talan till-påprövasav av av
synsmyndighet mindre förenligt ordning kom-också med attsynes en

tillsyn sina anläggningar.utövar övermunerna egna
ändamålsenliga lösningen enligt mening,Den vår påär,mest att en

lista föra de enskilda anläggningar i landet där bör hastatenupp an-
för tillsynen. denna lista bör regel bl.a. föras såda-Påsvaret som upp

falleranläggningar under regeringens obligatoriska prövningna som
enligt bestämmelserna i miljöbalken. skulle också möjligtDet attvara

denna lista föra anläggningar för vilka kommunerna normaltpå upp
har tillsynen, det i avseende skulle föreligga allvarliga bris-någotom
teri denna tillsyn, kommunens anläggningar, detsamt egna om anses
önskvärt dessa blir föremål för statlig tillsyn.att

skulle också kunna tänka sig listan, iMan på överens-att man mer
stämmelse med nuvarande ordning, förde de branscher eller verk-upp
samheter bör omfattas statlig tillsyn.som av

Vi förutsätter frågan hur fördelningen tillsynsuppgifternaatt om av
mellan och kommun skall ordnas blir föremål för desamråd medstat
kommuner berörs beslutet Kommunförbundet.medsamtsom av
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uppdelningEn tillsynsansvaret enligt föreslagen ordning innebärav
inte Naturvårdsverkets möjligheter ingripa i enskilda ärendenatt att
omöjliggörs. Bristerna i det nuvarande ochärsystemet att ett samma
företag riskerar drabbas ingripanden från flera myndigheter iatt av

fråga. sådant ingerEtt betänkligheter från rättssäker-systemsamma
hetssynpunkt.

nämnda problemet skulleDet kunna undvikas Naturvårdsverketom
möjlighet ingripa i tillsynsmyndighets ställe. skulleDettaattges annan

kunna lösas detpå Naturvårdsverketsättet bemyndigas reglera huratt
tillssynsansvaret för de "statliga anläggningarna" lämpligastepå sätt
bör fördelas mellan verket och länsstyrelserna. Med sådan ordningen
skulle exempelvis Naturvårdsverket kunna sig tillsynsansvaret förpåta
de allra eller miljöfarliga anläggningarna istörsta landet. kanDetmest
erinras vi i avsnitt 10.8.4 i den allmänna motiveringen föreslårattom

Naturvårdsverket bör ha för tillsynen trafik-deöveratt ansvaret stora
anläggningarna i riket. Det skulle också möjligt Naturvårds-attvara
verket förbehåller sig i fråga viss anläggningrätten väcka frågaatt om

omprövning medan länsstyrelsen för den löpande tillsynen.om svarar
sådantEtt utesluter givetvis inte tillståndsmyndigheten isystem att ett

enskilt förordnarbeslut Naturvårdsverket, inom viss tid,att t.ex.om
skall kunna väcka viss fråga tillståndsmyndigheten inte slutligtsom
avgjort.

Naturvårdsverkets nuvarande möjlighet överklaga kommunalaatt
miljöskyddsbeslut bör, enligt uppfattning, inte ändras.vår Däremot
bör det inte längre möjligt för statliga tillsynsmyndigheter påattvara

initiativ ingripa med tvångsmedel beträffande anläggningareget som
faller under kommunalt tillsynsansvar. ordning inne-En skulleannan
bära dubbelkommando förut nämnda skäl inte börett accepte-som av

Enligt uppfattningvår bör remediet kommun i fallnågotras. om en
skulle missköta tillsynen viss anläggningar föraattav en vara upp
denna den tidigarepå nämnda listan. Härigenom överförs tillsyns-

för anläggningen i fråga statligpå myndighet.ansvaret

Den regionala nivån

Det kan konstateras länsstyrelserna, med visst undantag, tilldelatsatt
uppgifter enligt samtliga de behandlade miljölagarna. Strål-av oss
skyddslagen dockutgör undantag från denna regel. Strålskyddsinsti-ett



744 Kapitel 19

endast, efter frånåtagande kommun, överlåta miljönämndäger åttutet
i visst tillsynavseende efterlevnaden lagen.utöva överatt av
Tillsyn i egentlig mening länsstyrelserna enligtendastutövas av

miljöskyddslagen och lagen kemiska övrigaprodukter. de lagarnaIom
liksom för övrigt i de nämnda har länsstyrelsen tilldelatsäven ovan- -

vad den allmänna uppsikten i länet.närmast motsvararsom
Enligt miljöskyddslagen kemiskaoch lagen produkterom svarar

länsstyrelserna också för viss tillståndsprövning.
Tidigare vihar föreslagit i fråga miljöfarlig verksamhet denatt om

ordningen bör gälla regeringen, efter samråd med kommunerna ochatt
Kommunförbundet, fastlägger vilka enskilda anläggningar fort-staten
sättningsvis bör tillsyn fråga anläggningarutöva Iöver. om som

lista tillsynendenna bör kommunerna.på utövasupptas av
Enligt uppfattning bör nämnda lista också ligga till grund förvår

fördelningen tillsynsansvaret inom kemikalieområdet mellan statenav
och kommunerna. bör dock fortsättningsvis ankommaDet även på
Kemikalieinspektionen tillsynen tillverkare, importörerutöva överatt
och andra leverantörer.

Vad gäller strålskyddet, för vilket länsstyrelserna inte i dag till-
delats direkt frågornågot kan rörande strålskydd bli föremålansvar,
för ingripanden från länsstyrelsens sida inom för länsstyrelsensramen
uppgifter inom räddningstj änstområdet. denna verksamhetFör ansvarar
i allmänhet försvarsenheterna.

lokalaDen nivån

framgåttSom vi det i första hand bör ankomma påattovan anser
kommunerna tillsyn det område kommer omfat-utöva överatt attsom

miljöbalkens regelsystem. i 15 föreslagna tillkap.Detas av ossav
synsreglema kommer underlätta kommunernas tillsynsarbete efter-att

regler skapas för tillsynsområdet.helasom gemensamma
Vi dock medvetna i tid bristandedet, medär attom en resurser,

kommer bli grannlaga uppgift för prioriterakommunernaatt atten
sina arbetsinsatser lämpligaste frågor har varit föremålpå Dessasätt.
för överväganden Utredningen kommunernasnärmare arbeteav om
för livsmiljö.goden
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19.6.4 Försvarets intressen

flertalet miljölagar finnsI särskilda bestämmelser till skydd för för-
intressen. 2 kap. 9I § naturresurslagen stadgas mark- ochsvarets att

vattenområden har betydelse för totalförsvaret långt möj-såsom som
ligt skall skyddas åtgärder kan påtagligt totalförsva-motverkamot som

intressen. Områden riksintresse grundpå deärrets attsom av av
behövs för totalförsvarets anläggningar skall vidare skyddas motåtgär-
der kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet anlägg-som av
ningarna.

Enligt 8 § första stycket renhållningsförordningen får Försvarets
sjukvårdsstyrelse efter samråd med Naturvårdsverket meddela före-
skrifter från tillämpningen renhållningslagen i frågaavstegom av om
hanteringen hushållsavfall och miljöfarligt avfall inom försvarsmak-av
ten.

Enligt 64 § miljöskyddslagen 26och § hälsoskyddslagen har rege-
ringen tilldelats under särskilda förhållanden, exempelvis vidrätt att
krig eller krigsfara, meddela särskilda föreskrifter. Enligt 2 § hälso-
skyddsförordningen får sjukvårdsstyrelseFörsvarets efter samråd med
Socialstyrelsen och Naturvårdsverket meddela bestämmelser om
undantag från hälsoskyddslagens och hälsoskyddsförordningens till-
lämpning försvarsmakten.på

Enligt 4 § strålskyddslagen får regeringen, i den utsträckning det
grundpå rådande särskilda förhållanden nödvändigt för stärkaär attav

försvarsberedskapen, meddela föreskrifter för totalförsvaret som
avviker från lagens bestämmelser.

Bestämmelserna avseende tillsyn försvarets anläggningar varierarav
i de olika lagarna. Tillsyn inomhälsoskyddet försvarsmaktenöver

sjukvårdsstyrelseutövas Försvarets 15 andra§ stycket hälso-av
skyddslagen. Med stöd bemyndigande i lagen kemiskaav om pro-
dukter har regeringen vidare förordnat sjukvårdsstyrelseFörsvaretsatt
också tillsynen inomutövar försvarsmakten i frågor hanteringom

kemiska produkter, dock inte inom arbetsmiljön yrkesin-därm.m. av
spektionen tillsynen 26utövar § andra stycket förordningen ke-om
miska produkter. Enligt bemyndigande renhållningslageni har rege-
ringen slutligen förordnat tillsynen inom försvarsmakten efter-överatt
levnaden renhållningslagen och med stöd lagen utfärdade före-av av
skrifter skall sjukvårdsstyrelseutövas Försvarets 8 § andra stycketav
renhållningsförordningen.
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Tillsyn miljöfarliga anläggningar utövades från miljöskyddsla-över
tillkomst 1969 fram till i juliår den 1981 Naturvårdsverketgens av

och länsstyrelserna. framFrån och med sistnämda datum till den i juli
1988 ägde länsstyrelserna efter tillåtagande kommun överlåtaav en
miljönämnden viss tillsyn sistnämnda44 §. och medutöva Frånatt a
datum delas det primära tillsynsansvaret mellan länsstyrelserna och
kommunerna det länsstyrelserna för tillsynenpå sättet överatt svarar
tillståndspliktiga anläggningar medan kommunerna tillsyn iutövar
övrigt. Efter åtagande kommun tilllänsstyrelserna kommunägerav
överlåta tillsynsansvaret beträffande anläggningar falleräven som
under tillståndsplikt.

samband sistnämndaI med lagändring infördes bestämmelser om
tillsynsansvaret beträffande försvarets anläggningar skulle utövasatt
länsstyrelsen och denna inte ägde delegera tillsynsansvaret be-attav

träffande sådana anläggningar till kommunerna 38 tredje och§ stycket
Överbefál-44 första stycket miljöskyddslagen.§ kanDet nämnas atta

havaren i remiss regeringens proposition föreslogöver Försvaretsatt
sjukvårdsstyrelse skulle länsstyrelsernas tillsyn försvars-överta över
maktens anläggningar. Departementschefen fann dock olämpligt i-

fall vid det tillfället föra in ytterligare tillsyns-myndigheter ivart att
organisationen enligt miljöskyddslagen.

19.7 Rationaliseringssynpunkter

19.7.1 Allmänna synpunkter

har viOvan redovisat tillrad synpunkter kunna liggaen som avses
grund för regeringens arbete utformamed de förordningaratt som
genomförandet förslag till miljöbalkvärt förutsätter i frågaav om
myndigheternas arbetsuppgifter. ankommer emellertid ocksåDet på

möjligheterna effektivisera myndigheternasöver arbeteatt attoss se
och minska bl.a. utgifter.statens

Inledningsvis kan konstateras de redovisade förslagen iatt av oss
sig inte torde leda till väsentligt ökade kostnader för ellernågra staten
samhället i övrigt. Sammanläggningen miljölagar iantalettav en

miljöbalk torde leda till förenkling miljö-gemensam snarare en av
arbetet miljölagarna blir lättare tillämpa och överblicka.att attgenom
Härtill kommer antal detaljbestämmelser frånmönstrasatt ett stort ut
lagbestämmelserna.
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i sammanhanget betydelsefulla förslagen iDe betänkandevårtmest
de ökade möjligheter vi föreslår för regeringen före-meddelaär att

skrifter miljökvalitet. redovisats i tidigare kapi-Somsamt normer om
tel motiveras dessa förslag i viss utsträckning önskemålet attav

bestämmelserna i miljöbalken till regelsystem.EG:s ökadeDeanpassa
möjligheterna föreskriftermeddela kan i första till-hand påverkaatt
ståndsprövningen miljöfarliga verksamheter också leda till attav men

antal verksamheter i dag inte faller under tillståndspliktett stort som
kommer omfattas krav skyddsåtgärder försiktighetsmått.på ochatt av

redovisade förslagenDe kan också led i rationalise-ettses som
ringen myndigheternas arbete det behovet myndig-på sättet attav av
hetsingripanden i fråga enskilda verksamheter borde kunna minska.om
Samtidigt torde införande rättsligt bindande föreskriftergenerellaett av
för olika branscher och verksamheter tillsynsresurserkräva utökade
från myndigheternas sida främst då det lokala planet.på-

har inte varit uppgiftDet ställning till sig vilkavår att ta vare
generella föreskrifter bör utfärdas eller vilket innehåll de börsom ges.
Ambitionsnivån och inriktningen det framtida miljöarbetet kommerav
i utsträckning bestämmas regeringen utfärdandetvidstor att av av
förordningar, föreskrifter och Behovet måstenormer. av resurser
därför bli föremål för särskilda överväganden vid varje tillfälle frågor

utfärdandet generella föreskrifter eller miljökvalitetsnormerom av
aktualiseras.

generellt emellertidRent torde utveckling ökad använd-moten en
ning föreskriftergenerella det slag vi föreslagit leda tillav av som en
ökning de centrala sektorsmyndigheternas arbete. Samtidigt kom-av

myndigheternas arbete med tillståndsprövning minska i taktattmer
med denna med generella styrmedel i form föreskrifter.ersättsatt av
Utfärdandet generella föreskrifter för verksamheter inte tidi-av som

omfattats tillståndsplikt kommer dock kräva ökade tillsyns-attgare av
insatser den lokala nivån.på

Samtidigt bör framhållas samhället kostnadsskäl knappast kanatt av
bygga tillsynsverksamhet korresponderar antaletmotupp en som
meddelade föreskrifter. har heller inte falletSå varit vad gäller EG:s
miljödirektiv. Samhällets tillsynsinsatser torde inom detta område som
inom många andra områden få till de ekonomiska förutsätt-anpassas
ningarna. Med hänsyn till flertalet de föreskrifter vi före-att av som
slår kommer rättsligt bindande kommer detta med störstavara sanno-
likhet ha starkt preventiv effekt. Risken för drabbas straffatt atten av
torde i sig ha påtagligt avhållande effekt.en
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19.7.2 Länsstyrelsernas miljöarbete

Bakgrund

centralaDet för de miljöfrågor vi föreslår skall ingå iansvaret som
miljöbalken fördeladeär på antal ämbetsverk flertalet inordnadeett -
under Miljö- och naturresursdepartementet. splittringDenna arbets-av
uppgifterna flera myndigheter föreliggerpå emellertid inte sigpå vare
den regionala eller lokala nivån.

Utmärkande för utvecklingen inom den statliga regionala förvalt-
ningen har alltsedan början 1970-talet varit inom länsstyrelsernaattav
i möjligast söka samla den verksamhetmån tidigare deutövatssom av
statliga ämbetsverken deras regionala förvaltningar. Genom dengenom
nyligen genomförda länsförvaltningsreformen har ytterligare verksam-
heter inlemmats i länstyrelserna, bl.a. lantbruksnämnderna och ñske-
nämnderna. Syftet länsförvaltningsreformenmed varithar stärkaatt

representation i länen den allsidigt och kompetent kansåstatens att
olika sektoriella intressenväga varandra och inom förmot ramen-

gällande lagstiftning hänsyn till regionala förhållanden.ta-
länsstyrelsenDen skall verka regionaltsammanhållandeettnya som

statligt med för uppföljning utvärdering gjordaochorgan ansvar av
insatser från samlat regionalt perspektiv.ett

Samtidigt med den redovisade utvecklingen myndigheternahar
erhållit frihet välja den Organisationsform självastörre deatt som
önskar. Detta gäller såväl länsstyrelserna kommunerna. Inomsom
kommunerna har detta lett till samarbete mellan plan- ochnärmareett
miljövårdspersonalen. kommuner har tid miljö-I många under senare
nämnderna sammanförts med byggnämnderna. länsstyrelsernaInom
handläggs i allmänhet plan- och byggfrågorna och miljöfrågorna inom
olika enheter planenheterna miljövårdsenheterna.och Länsstyrelsen-
har frihetdock välja den Organisationsform den själv ñnneratt mest
ändamålsenlig. länsstyrelsenInom skall dock finnas antalett experter

bl.a. inom miljöområdet.-
sammanhangetI bör erinras den departementsrefor-att senasteom
inneburit planeringsfrågorna miljöfrågorna. Dessanärmatsattmen

frågor har samlats under Miljö- och naturresursdepartementetsnu
verksamhetsområde.

länsstyrelserna finnsInom kompetens i fråga miljöskydd ochom
hälsoskydd, kemiska produkter, renhållning och naturvård. Däremot
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saknas kompetens inom strålskyddsområdet. förAnsvaret hushållnings-
frågor och plan- och bygglagsfrågor åvilar i allmänhet planenheterna.

Huvudelen länsstyrelsernas miljöarbete frågorägnasav om
miljöskydd och naturvård dvs. frågor omfattas bestämmel-som av-

miljöskyddslagen och naturvårdslagen. Arbetet såvälserna avser myn-
dighetsutövning uppgifter planerande och övervakandesom av mer
karaktär. Arbetsuppgifterna huvudsakligenutgörs av

atti naturvårdsplaner, inventeringar, bevarandeplaner, kartor över-
riksintressen definiera vad skyddsvärt,ärm.m. som

främst regional miljövervakning och uppföljningatt genom av-
emissioner kartlägga olika former påverkan i miljön,av

nationella mål tillöversätta regionala åtgärds- och lokala miljö-att-
vårdsprogram,

främst tillståndsgivning, tillsyn förordnandenoch preci-att genom-
för olika verksamheter,sera ramar

hävda miljöintressena i olika sammanhang informations-att genom-
insatser, samverkan och samråd,

följa miljöförbättrande åtgärder tillsyn, miljörappor-att upp genom-
ter m.m.,

vid behov verka för omprövning villkor i tillståndsbeslut ochatt av-
för aktsamhetsreglerna i miljölagarna efterlevs.att

Miljövårdsfrågornas inplacering i länsstyrelsen innebär dessa frågoratt
kan beaktas inom samhällsplaneringsområdet eftersom länsstyrelsens
arbetsuppgifter omfattar viktiga frågor,många kommunikatio-såsom

jordbruk, bebyggelseutveckling, kulturminnesvård, civil bered-ner,
skap m.m.

Synpunkter den framtidapå regionala organisationen

Vi vill inledningsvis framhålla det ligger istyrka det regio-att atten
tillsynsansvaretnala i fråga flertalet de lagar vi föreslårav av som

skall ingå i miljöbalken ligger samlade länsstyrelserna. kanpå Det
också i många avseenden fördel miljöfrågorna inomattses som en
länsstyrelserna kan knytas till samhällsplaneringsfrågorna i förstort
vilka länsstyrelserna också har regionalt föreliggerDetett ansvar.
emellertid samtidigt viss risk för miljöintressena i vissa fall kanatten
få tillbaka förstå andra intressen vid länsstyrelsernas hantering av
olika miljöärenden. För minska denna risk föreslår vi iatt annat sam-
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tillståndsprövning miljö-formerna för länsstyrelsernasmanhang att av
till vad gällerfarlig verksamhet bör ochöver mer anpassas somses

bör vissa deför Koncessionsnämnden. Genom denna översyn av
tillgodoses.framförts Industriförbundet kunnaönskemål Våraavsom

tillståndspröv-i viss omfattning den nuvarandeförslag ersättaattom
vidareföreskrifter kommerningen med med generella attett system

förslag igäller ökadpåverka länsstyrelsernas arbete. Samma våra att
utsträckning tilldela kommunerna tillsynsansvar.

samtidigt länsstyrelsernas förförslag innebärVåra över-att ansvar
öka.miljösituationen i olika delar kommervakningen landets attav

förmiljökvalitetsnormer och skyldighetFörslaget införaatt myn-om
sådana inte kandigheterna åtgärdsplaner för områden därutarbetaatt

arbetsin-betydandeinnehållas nämligen komma krävakan antas att
Över genomfö-från sida. huvud tordelänsstyrelsernas etttagetsatser

övergripande ochförslag innebära länsstyrelsernasrande våra attav
framtiden kommeruppgifter inom miljöområdet isamordnande att

miljöfrågorna inomför beaktasstärkas. Länsstyrelsemas attansvar
föreskriftervidare i takt medsamhällsplaneringsomrádet kommer att

meddelas med stödmiljökvalitetsnormer och skyddsavstånd avom
miljöbalken vidgas.att

egentligainte föreliggerVi kan således konstatera det någraatt
myndighetsorganisationenorganisatoriska brister i nuvarande påden

emellertid visst behovdet regionala planet. Som antyttsovan synes
miljöarbetet bättre, frågaföreligga länsstyrelsernasatt styra enupp

bordebli föremål för i sammanhang.bör överväganden Detannatsom
länsstyrel-enligt uppfattning också möjligt öka samarbetetvår attvara
fleravid utnyttjas läns-emellan kompetens behov kanså att avserna

styrelser tillsammans.
främstkritik riktats den regionala verksamhetenDen mot synssom

länsindelningen fråga för närvarandeha med ärgöraatt en som-
beredning. Vad iföremål för prövning parlamentarisk somav en

huruvida landet börförsta hand aktuellt är övervägaattsynes vara
indelas i regioner nuvarande länen och hur dessa regionerdestörre än
bör styras.

inteVi kan konstatera de redovisade förslagen läggeratt av oss
hinder för indelning i regioner. sådanlandet Omnågra större enen av

regioner tillkommer till stånd det sig angeläget dessaattter anpassas
naturgeograñskt miljömässigt enhetligaoch områden.
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19.7.3 Kommunernas miljöarbete

Kommunernas uppgifter inom det område kommer reglerasattsom
bestämmelserna i miljöbalken kommer huvudsakligengenom att vara

tillsynskaraktär. Det ankommer givetvis kommunernapå självaav att
bedöma hur bäst skall kunna uppfylla sina skyldigheter inomman
tillsynsomrádet. dettaI sammanhang skall endast framhållas den ökade
betydelse miljöfrågoma i framtiden kommer få i Sverige inteatt -
minst EG:s miljöbestämmelser överförs till inhemska bestämmelserom
torde förutsätta samarbetsformeratt tillskapas eller utvecklasnya
kommunerna emellan. Det torde sannolikt många gånger svårt attvara
inom varje kommun upprätthålla den kompetens erfordras försom
tillsyn och kontroll. finnsDet således också denpå kommunala nivån

behov arbeta med miljöfrågomaett inomatt områdenstörreav denän
kommunen. Vi förutsätter också denna frågaegna kommeratt att

uppmärksammas i sammanhang.annat
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